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RESUMO 
 
LEITE, Danillo de Jesus Ferreira. Objeto e objetividade na Dedução B da Crítica da 
Razão Pura. Rio de Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de 
Pós-Graduação Lógica e Metafísica, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
 
Neste trabalho eu analiso a noção de objeto desenvolvida por Kant ao longo da versão B 

da Dedução Transcendental das Categorias. Minha proposta principal é de que há uma 

mudança fundamental na noção de objeto nas duas “partes” da Dedução. Na sua 

primeira parte, “objeto” deveria ser entendido em um sentido lógico: isso significa que 

“objeto” é inicialmente considerado como sendo o resultado da unificação de 

representações por uma consciência única, segundo regras do entendimento; na sua 

segunda parte, essa noção inicial de objeto recebe uma caracterização ulterior, tornando-

se restrita aos dados que são de fato recebidos numa intuição espácio-temporal. Já que, 

para Kant, nós só podemos conhecer o que é recebido nas intuições formais do espaço e 

do tempo, eu mostro que na segunda parte da Dedução “objeto” deveria ser entendido 

em um sentido epistemológico. A noção inicial de objeto em sentido lógico muda para 

um objeto em sentido epistemológico.  

 

 

Palavras-chave: 1. Filosofia Moderna - 2. Kant – 3. Dedução Transcendental – 4. Objeto 

5. Objetividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

LEITE, Danillo de Jesus Ferreira. Objeto e objetividade na Dedução B da Crítica da 
Razão Pura. Rio de Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de 
Pós-Graduação Lógica e Metafísica, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
 
In this work I analyze the notion of object developed by Kant through the B version of 

the Transcendental Deduction of the Categories. My central claim is that there is a 

fundamental change in the notion of object in the two “parts” of the Deduction. In its 

first part, “object” should be understood in a logical sense: this means that “object” is 

initially considered as the result of the unification of representations by a single 

consciousness, following the rules of the understanding; in its second part, this initial 

notion of object receives a further characterization, becoming   restrict to the data that 

are in fact given in a spatiotemporal intuition. Since that, for Kant, we can have 

knowledge only of what is received in the formal intuitions of space and time, I argue 

that in the second part of the Deduction “object” should be understood in a 

epistemological sense. The initial notion of object in a logical sense changes into an 

object in an epistemological sense.   

 

 

Key-words: 1. Modern Philosophy - 2. Kant – 3. Transcendental Deduction – 4. Object. 

5. Objectivity. 
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Introdução 

 

A tese de que só pode haver conhecimento daquilo que nos é dado no espaço e 

no tempo leva Kant a operar uma distinção fundamental entre dois tipos de lógica, a 

geral e a transcendental. A primeira versa sobre as regras necessárias do nosso 

pensamento, estando ocupada somente com a sua forma, e com as leis que o regem. 

Quando Kant nos diz que ela procede “sem levar em conta a diversidade dos objetos” 

(B76) 1, entendemos que o estudo da lógica geral não se preocupa em distinguir se os 

objetos considerados por ela podem nos ser dados ou não no espaço e no tempo. Ao 

abstrair de todo conteúdo de seus objetos, ela também permite que suas regras 

puramente formais sejam aplicadas àquilo que se eleva para além dos limites da 

experiência humana, e é, portanto, incognoscível. Assim, não cabe à lógica geral 

preocupar-se com o risco de um uso dialético de regras do pensamento para a produção 

de pseudo-conhecimentos. Daí advém, portanto, a necessidade de uma lógica que 

considere os objetos somente na medida em que estes possam ser dados intuitivamente 

– essa lógica passa a ser denominada por Kant de “transcendental”, estando 

comprometida com a experiência e com o conhecimento daquilo que nos pode ser dado 

de fato.  

Esta lógica, ao contrário da geral, busca determinar a origem, o âmbito e a 

validade objetiva de seus conceitos (os do entendimento, com os quais ela lida), na 

medida em que estes se referem a priori a objetos dados, condicionando a possibilidade 

                                                 
1 As referências à Crítica da Razão Pura são feitas a partir da paginação da edição Kants gesammelte 

Schriften, editada pela Königlichen Preussichen Akademie der Wissenschften (Berlin: de Gruyter, 1902) – 
“A” indica a paginação da primeira edição da Crítica; “B” indica a paginação da segunda edição da 
mesma obra. Para as citações da versão B da Dedução, bem como para as demais partes da primeira 
Crítica, utilizamos a tradução de V. Rohden e U. Moosburger; somente para as citações da versão A da 
Dedução utilizamos a tradução portuguesa de M. P. dos Santos e A. F. Morujão. 
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do seu conhecimento. Tais conceitos a priori, têm sua origem no entendimento do 

sujeito, em sua espontaneidade, atualizando-se em uma experiência possível, mas não 

devendo a ela sua “certidão de nascimento”. Os limites da aplicação legitimamente 

cognitiva das categorias, seu “âmbito” de atuação, é o domínio do que pode ser intuído 

no espaço e no tempo, e que pode, portanto, ser conhecido. Sempre que os juízos 

formulados segundo tais regras se referirem àquilo que puder ser dado numa experiência 

possível, eles possuirão validade objetiva, e terão um valor de verdade determinável. 

 Mais do que isso, Kant demonstrará que as categorias se referem 

necessariamente a objetos, e também como o fazem, uma vez que elas condicionam a 

possibilidade de todo o conhecimento possível de tais objetos. Assim, a veracidade ou a 

falsidade de um enunciado passam a depender de sua validade objetiva, de sua 

referência ao que pode ser dado. 

Para estabelecer a possibilidade do conhecimento necessário de objetos, Kant 

precisa, no entanto, demonstrar a legitimidade de tais conceitos ditos “puros”. Conceitos 

empíricos não precisam de uma dedução, pois encontram na própria sensibilidade a sua 

origem, o que justifica seu uso, já que eles sempre possuem uma referência ao lugar de 

onde provêm. Conceitos puros a priori, ao contrário, não têm sua origem na 

sensibilidade, muito embora possam se referir aos dados nela presentes, condicionando 

a possibilidade do seu conhecimento. Deduzir transcendentalmente, no sentido 

empregado por Kant, significa mostrar que (e também como) esses conceitos puros se 

referem a priori aos dados empíricos. Deve-se mostrar que temos o direito de utilizar 

conceitos que não nos são dados pela experiência para pensar o que nela é intuído. A 

dedução desses conceitos, entendida aqui como uma justificação do direito da sua 

utilização cognitiva, é necessária para que possamos diferenciá-los de outros conceitos 

como “destino, felicidade”, os quais não conseguem provar sua referência necessária a 
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objetos dados na intuição. Tais conceitos seriam “usurpados” da experiência, pois não 

se referem a absolutamente nada que possa ser dado ou intuído (o que interessa 

efetivamente a Kant em sua filosofia teórica), de forma que eles também não poderão 

ser utilizados em juízos que pretendam ter algum valor de verdade.  

Kant quer demonstrar a possibilidade do conhecimento segundo regras 

necessárias, provando que aquilo que é intuído pelas formas a priori da intuição 

sensível também pode ser pensado de acordo com tais categorias, ou melhor, que são 

essas que conferem o estatuto de objeto àquilo que é intuído no espaço e no tempo – 

sendo somente através do pensamento conceitual que as intuições se tornam objetos de 

conhecimento. Daí resulta a possibilidade de juízos objetivos acerca da natureza. 

Uma das dificuldades interpretativas da Dedução diz respeito à sua divisão em 

duas partes no sentido de provar a possibilidade do conhecimento – isso gera problemas 

não apenas em relação à diferença entre os seus respectivos objetivos, mas também no 

que concerne ao modo como essas duas partes devem ser unificadas tendo em vista o 

objetivo mais amplo estabelecido por Kant. Nossa meta principal consistirá em mostrar 

como, na argumentação da Dedução, se dá uma mudança na noção de objeto 

inicialmente explorada por Kant no sentido de justificar a possibilidade do 

conhecimento por intermédio das categorias. Para tal fim, trabalharemos com a hipótese 

de que há a passagem de uma noção lógica para uma noção epistemológica de objeto, o 

que garantirá o conhecimento da natureza por leis necessárias.Ao utilizarmos a 

expressão “objetividade lógica” 2, queremos dizer com isso que, na primeira parte da 

                                                 
2 Na primeira versão do seu livro, H. Allison sugere que, na primeira parte da Dedução, Kant tentaria 
estabelecer a validade objetiva das categorias em relação a objetos considerados de um ponto de vista 
mais extenso (Objekte); na segunda parte, Kant estabeleceria a realidade objetiva das categorias, 
entendida como a possibilidade de sua aplicação a objetos (Genstände) da nossa intuição humana. Cf. 
Allison, H. Kant’s Transcendental Idealism (1983), pp. 133-136. Diversas críticas de teor filológico 
realizadas nos últimos anos fizeram com que Allison, na versão mais recente do seu livro, abandonasse 
essa interpretação das duas partes da Dedução fundamentada na oposição Objekt/ Gegenstand. Em nossa 
presente interpretação, também não lançamos mão da distinção terminológica sugerida inicialmente por 
Allison; não obstante, a sua idéia central (e ainda sustentada por ele) nos parece esclarecedora, a saber, a 
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Dedução, é privilegiado o papel que as categorias do entendimento possuem na 

constituição da objetividade dos nossos conhecimentos. Pode-se dizer que Kant enfatiza 

os elementos da espontaneidade do sujeito que constituem a forma dos objetos de 

conhecimento em geral – tal forma é garantida pela unidade transcendental da 

apercepção, a qual se atualiza nas formas lógicas do juízo, sendo condição necessária 

para o conhecimento de objetos. Para que tais representações objetivas sejam possíveis, 

é necessário que a matéria do conhecimento seja recebida intuitivamente pelo sujeito 

através da sua sensibilidade. Essa noção de objetividade lógica não considera ausentes 

os elementos que permitem a receptividade dos dados sensíveis, mas está focada menos 

nestes do que nos elementos do entendimento do sujeito que irão constituir a sua forma, 

através do pensamento discursivo. 

A passagem para o que chamamos de “objetividade epistemológica” se dá a 

partir do momento em que é posta em primeiro plano a relação das categorias com as 

condições da nossa intuição sensível, capaz de receber dados somente no espaço e no 

tempo. Tal denominação significa que, ao final da Dedução, são consideradas 

plenamente todas as condições (sensíveis e lógicas) necessárias para justificar a 

possibilidade do conhecimento de objetos espácio-temporais, bem como o papel das 

categorias nas sínteses sensíveis e intelectuais - “objeto” passa a ser algo intuído no 

espaço-tempo e pensado em conformidade com as categorias.  Uma vez demonstrada, 

na primeira parte, a necessidade da aplicação das categorias na representação de 

quaisquer objetos, mostra-se agora como se dá essa aplicação a um conteúdo concreto, 

em conformidade com as características da intuição humana (eliminando-se também a 

possibilidade da utilização das categorias para o conhecimento do que não é dado no 

                                                                                                                                               
de que a primeira parte da Dedução B trata do papel das categorias no pensamento de objetos, e que a sua 
segunda parte trata do papel destas na percepção. Cf. Allison, H. Kant’s Transcendental Idealism (2004), 
pp. 160-163. 
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espaço-tempo, assim como o conhecimento por outras formas de intuição que não a 

humana).  

Tomaremos por base a interpretação de D. Heinrich no que tange à divisão da 

Dedução em duas “partes”, considerando que as seções 21 e 26 chegam a conclusões 

distintas, mas que ambas convergem para uma prova única dentro da Dedução, o que ele 

chama de “uma prova em dois passos” (two-steps-in-one-proof) 3. No contexto de nossa 

análise, não se trata, portanto, de dizer que na passagem de uma objetividade lógica para 

uma epistemológica haveria uma ruptura na argumentação, nem que elas possuam metas 

fundamentalmente diversas, mas que na diversidade de suas conclusões esses dois 

passos se complementam e se pressupõem ao tentar provar a possibilidade do 

conhecimento.   

*   *   * 

A presente dissertação é composta por três capítulos, cada qual dividido em duas 

partes, tal como será descrito a seguir, onde a noção de objetividade será considerada 

em suas diversas etapas. 

No primeiro capítulo (“Objetividade lógica”), será discutida a relação entre a 

unidade transcendental da apercepção e sua presença como condição necessária para a 

representação de objetos em geral. O ‘eu penso’ kantiano será caracterizado como sendo 

a representação de um ato espontâneo de síntese que não pode prescindir de um 

múltiplo sintetizado, ou seja, o sujeito só tem a identidade da sua autoconsciência 

conquistada a partir do seu ato espontâneo de unificação de um múltiplo de 

representações – essa noção de autoconsciência se opõe diretamente àquilo que Kant 

chama de “consciência empírica”, dispersa e sem referência à unidade de consciência do 

sujeito. Assim, poderemos compreender, na segunda parte do capítulo, como essa 
                                                 
3
 HEINRICH, Dieter. The Proof-Structure of Kant’s Transcendental Deduction. Review of Metaphysics, 

22:4. (1969: June) pp. 642. 
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unidade transcendental pode ser chamada de objetiva. A definição de objeto que Kant 

nos fornece, “aquilo em cujo conceito o múltiplo de uma intuição dada é reunido” 

(B137), será explorada no sentido de entendermos como Kant tenta unificar a unidade 

da consciência e a unidade da representação conceitual de um objeto. Quando 

afirmamos tal definição reflete uma noção lógica de objetividade, queremos dizer com 

isso que o que está propriamente em jogo aqui é o papel que o princípio supremo do 

entendimento cumpre objetivação das representações unificadas. 

No segundo capítulo (“Apercepção e juízo”) será discutida, em primeiro lugar, a 

diferenciação entre a unidade objetiva da apercepção e unidade subjetiva da 

consciência, sendo somente a partir da primeira que nos é possível o conhecimento 

objetivo. A utilização, nesse contexto, da expressão “apercepção empírica”, também nos 

leva a considerar os juízos proferidos acerca dos próprios estados internos do sujeito 

(auto-conhecimento). Segundo cremos, a estratégia argumentativa do §18 poderia ser 

dirigida a um interlocutor cético, caso este, ainda que não admita o acesso do sujeito a 

objetos externos, aceite que possui uma sucessão temporal de representações (as quais 

estariam, segundo Kant, sujeitas às condições de unidade do entendimento). Na segunda 

parte do capítulo abordaremos o problema da atualização da unidade transcendental da 

apercepção nas formas lógicas do juízo, onde a validade objetiva dos juízos é obtida 

através da sua referência a tal unidade. Tal problema exige que levemos em conta a 

diferenciação entre juízos objetivos e o que Kant chama de conexões feitas por “leis de 

associação”, em consonância com a distinção feita acima entre unidade objetiva e 

subjetiva. Para uma maior clarificação deste problema, será explorada também a 

caracterização dos juízos de percepção e de experiência que aparece nas seções 18 e 19 

dos Prolegômenos, onde também pode-se ver a relação entre a objetividade judicativa e 

a referência às categorias.    
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No terceiro capítulo (“Objetividade epistemológica”) será analisada a 

argumentação kantiana no sentido de mostrar como se dá a aplicação das categorias a 

objetos empíricos dados de fato na nossa intuição espácio-temporal. Nesse momento é 

que ocorre propriamente a passagem de uma objetividade lógica para o que chamamos 

de objetividade epistemológica, a partir da unificação das condições que possibilitam o 

conhecimento objetivo. Na primeira parte do capítulo consideraremos o papel 

fundamental da imaginação na síntese da multiplicidade pura do tempo. A síntese 

transcendental da imaginação é exposta no §24 como sendo capaz de reunir 

entendimento e sensibilidade, determinando essa última conforme as regras pensadas 

nas categorias. A unificação destes dois domínios heterogêneos será determinante na 

aplicação das categorias aos dados intuídos, o que se dá contra a possível objeção de 

que nossas intuições talvez nunca pudessem ser pensadas por conceitos puros do 

entendimento, o que tornaria as categorias vazias. Na segunda parte do capítulo o 

problema a ser tratado será o da síntese da apreensão, a partir da qual Kant explica 

como aquilo que é percebido no espaço-tempo se encontra em conformidade com as 

categorias. Esse último argumento da Dedução, somado aos resultados obtidos na sua 

primeira parte, permite que tenhamos uma conjunção das condições sensíveis e lógicas 

necessárias para o conhecimento de objetos - isso foi o que chamamos de objetividade 

epistemológica, onde justifica-se plenamente a possibilidade do conhecimento de 

objetos. 
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1. Objetividade lógica. 

 

Neste primeiro capítulo será abordada a noção de objetividade lógica ao longo 

dos três parágrafos iniciais da Dedução, a partir da sua estreita relação com a unidade 

transcendental da apercepção. Aqui será defendida a tese de que, nesta primeira parte da 

Dedução, Kant se atém a uma noção lógica de objeto, onde ainda estão indeterminadas 

as condições sensíveis mediante as quais algo pode ser conhecido empiricamente (a 

saber, sua doação de fato à sensibilidade espácio-temporal humana). Como veremos, 

trata-se aí menos de objetos considerados enquanto coisas dadas do que das condições 

fornecidas pelo entendimento para a objetividade de nossas representações. Isso não 

significa, no entanto, que haja uma falha na argumentação que tem por fim provar a 

validade objetiva das categorias; ao contrário, garante-se aqui a referência necessária de 

um múltiplo de representações em geral às condições de unidade sintética do 

entendimento.  

Na tentativa de demonstrar o que seja essa objetividade lógica ou formal, é 

necessário que seja explicitada a sua condição de possibilidade, qual seja, o princípio 

sintético e espontâneo do entendimento humano a partir do qual subsumimos uma 

multiplicidade de representações em geral a uma unidade, o que garantirá a unidade 

formal da experiência. Consideraremos, então, o problema do estabelecimento de uma 

noção objetividade a partir da unidade objetiva da apercepção. 

No primeiro tópico deste capítulo, irei me concentrar na identidade da 

consciência de si, tentando explicitar seu caráter sintético a partir da sua relação de 

interdependência com uma multiplicidade de representações. Não sendo considerada 

como uma substância, a noção de subjetividade desenvolvida por Kant (enquanto 

autoconsciência) passa a depender da síntese de um múltiplo, opondo-se, assim, à 
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dispersão da consciência empírica. Na segunda parte, será introduzido o problema da 

objetividade conquistada a partir desse princípio sintético, a partir do que poderemos 

afirmar propriamente que a unidade transcendental da apercepção pode servir como 

fundamento para a concepção específica de objetividade desenvolvida por Kant nesse 

contexto. 

 

1.1. Apercepção e síntese 

 

Ao pensarmos na inversão que a filosofia kantiana opera na tradicional relação 

entre sujeito e objeto, onde a constituição da objetividade de nossos conhecimentos 

passa a depender também de estruturas a priori pertencentes à subjetividade humana, 

não será difícil entender por que o problema da objetividade parece carregar consigo 

também o da subjetividade. Isso devido ao fato de que, no idealismo transcendental 

kantiano, noções fundamentais com “objeto” e “objetividade” dependem intimamente 

de estruturas estéticas e lógicas, as quais, sendo a priori, pertencem ao sujeito do 

conhecimento, não sendo nos sendo fornecidas pelas coisas mesmas – esse é, de fato, o 

único meio de garantir a necessidade dos nossos conhecimentos, pois, caso todos os 

nossos conceitos fossem abstraídos da experiência, não poderia ser justificada a 

possibilidade do conhecimento da natureza segundo leis necessárias.  Faz-se necessário, 

assim, ao tratarmos do problema da objetividade, explicitar também as condições da 

subjetividade que permitem que uma noção lógica de objeto seja possível no contexto 

da Dedução Transcendental.    

Esta tem o seu início propriamente no §15, onde Kant afirma a tese de que a 

ligação de um múltiplo em geral não pode provir dos sentidos, sendo, portanto, um ato 

de espontaneidade que tem sua origem no entendimento. A sensibilidade humana não é 
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outra coisa “senão a maneira como o sujeito é afetado” (B129) por um múltiplo de 

representações. Isso significa dizer que espaço e tempo, sendo formas a priori da 

intuição sensível, não produzem as representações recebidas pelo sujeito, nem as ligam 

por si próprios. Ao contrário, são as duas formas pelas quais a nossa sensibilidade é 

afetada internamente ou externamente – são, portanto, receptivos, não realizando, 

qualquer forma de síntese4. Isso exclui a possibilidade de que a ligação de um múltiplo 

em geral seja fornecida pelo espaço ou pelo tempo, uma vez que estes só são 

responsáveis pela doação de representações recebidas pelo sujeito. 

Outra possibilidade que deve ser excluída é a de que a ligação mesma seja um 

algo dado ou intuído, ou que provenha ela mesma da sensibilidade. Considerando-se 

três elementos sensíveis A, B, C como estando ligados numa série, isso não pode 

significar que a ligação que os une seja ela mesma um quarto elemento da mesma 

natureza que os demais. Isso nos levaria à necessidade de um quinto elemento de 

natureza diversa que pudesse ligar os outros quatro anteriores. Caso fossem quatro 

elementos a serem ligados e a ligação fosse da mesma natureza que estes, então haveria 

necessidade de um sexto elemento diverso que pudesse ligá-los, e tal sucessão se 

repetiria indefinidamente. A ligação possui papel de agente e, como tal, deve ser de 

natureza distinta daquilo que é ligado e que possui o papel de paciente da ação.  

A argumentação de Kant segue no sentido de mostrar que o princípio da ligação 

de uma multiplicidade deve ser outro que não estes que foram indicados acima. A 

rejeição das possíveis origens sensíveis da ligação possui, ao menos nesse ponto 

específico da argumentação, um teor não-empirista: “a ligação (Verbindung, conjunctio) 

de um múltiplo em geral jamais pode nos advir dos sentidos” (B130). Isso exclui tanto a 

parte puramente formal da sensibilidade, representada pelo espaço e pelo tempo, quanto 
                                                 
4
 Kant parece se afastar aqui da doutrina exposta na versão A da Dedução, onde ele atribuía uma 

“sinopse” ao espaço e ao tempo. Cf. A94, A97. O problema da possibilidade de unificação de 
representações a partir da sensibilidade será discutido no cap. 3.  
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sua parte material, representada pelas intuições empíricas que nos são dadas 

sensivelmente.   

Se a ligação não é ela mesma algo dado sensivelmente, ela deve ser um ato 

espontâneo proveniente da capacidade de representação do sujeito, de sua capacidade de 

representar um múltiplo ligado enquanto tal. A essa ação espontânea do sujeito Kant 

confere o nome genérico de síntese, tendo ela sua fonte no entendimento:  

 

“toda ligação – quer possamos ser conscientes dela ou não, quer seja uma 
ligação do múltiplo da intuição ou de vários conceitos e, na primeira, de uma 
intuição sensível ou não – é uma ação do entendimento que designaremos com 
o nome geral de síntese” (B130). 
 

 

 No §10 da Dedução Metafísica, Kant já havia atribuído a realização de sínteses 

a uma faculdade distinta, a imaginação, sendo tarefa do entendimento reportar essa 

síntese a conceitos5. Observa-se também que na versão A da Dedução a diferença entre 

a função da imaginação e a do entendimento era posta explicitamente por Kant, sendo 

tarefa daquela produzir séries de representações, as quais seriam refletidas sob os 

conceitos do entendimento, isto é, as sínteses imaginativas seriam “intelectualizadas” 

por este, o qual geraria a consciência da unidade do ato6. No presente contexto da 

Dedução B, ao contrário, parece haver uma identificação entre ligação (Verbindung, 

atribuída ao entendimento) e síntese (anteriormente atribuída à imaginação).  

Apesar da dificuldade criada pelo texto kantiano, o que deve ser considerado 

aqui é menos a nomenclatura utilizada do que o tipo de função que está em jogo no 

presente contexto: ainda que Kant fale de uma “ligação em geral”, o que ele parece ter 

mesmo em mente é o tipo de ligação necessária para a representação de objetos. Uma 

ligação objetiva requer tanto a ação do entendimento quanto a da imaginação, devendo 

                                                 
5
 Cf. B 103. 

6
 Cf. a esse respeito, LONGUENESSE, B. Kant and the capacity to judge, pp. 61-64. 
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ser distinguida da associação subjetiva de representações, que requer somente a última7 

(essa é uma distinção que Kant só realizará a partir do §18 da Dedução, não 

considerando-a ainda nesse momento da argumentação). Assim, a síntese caracterizada 

por Kant no §15 como um ato do entendimento não é senão a síntese da imaginação, na 

medida em que esta está também sob as condições da unidade transcendental da 

apercepção8, o que, por sua vez, é capaz de lhe garantir objetividade. 

 Essa hipótese parece ser confirmada pela afirmação de Kant segundo a qual 

“não podemos nos representar nada ligado no objeto sem o termos nós mesmos ligado 

antes” (B130, grifo nosso), onde se quer mostrar que a ligação de representações no 

conceito de um objeto depende tanto da espontaneidade do entendimento quanto de sua 

unidade, não podendo ser tal elemento unificador um dado empírico (como já foi 

mostrado acima). Tal representação objetiva não poderia ocorrer somente através dos 

sentidos nem da imaginação. 

A isso pode-se acrescentar ainda que essa espontaneidade do entendimento, 

capaz de realizar ligações, não é uma forma de escolha ou de deliberação sobre aquilo 

que nos é dado – ao contrário, ela é um elemento originário da subjetividade, o princípio 

de síntese, que confere a forma de série aos múltiplos elementos que a compõem9, sendo 

capaz de ordená-los em relações específicas. 

Há um importante pressuposto nessa concepção de um múltiplo enquanto tal, 

qual seja, o de que ele só pode ser assim representado por envolver necessariamente um 

ato de síntese (como veremos adiante, trata-se da síntese originária do entendimento). 

Em outras palavras, um múltiplo só aparece enquanto múltiplo por pressupor uma 

síntese que lhe seja mais originária, sendo somente a partir desta síntese prévia que os 

                                                 
7
 PATON, H. J. Kant’s Metaphysic of Experience, p. 504.  

8
 LONGUENESSE, B. op. cit. p. 63. 

9
 Cf. B34: “Denomino forma do fenômeno aquilo que faz com que o múltiplo do fenômeno possa ser 

ordenado em certas relações”. 
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elementos poderão aparecer decompostos em uma multiplicidade. É por isso que Kant 

formula a tese de que toda decomposição dos elementos numa série, isto é, toda análise, 

pressupõe uma síntese que lhe anteceda - tal ligação é a ação sintética do entendimento, 

que possibilita a representação da multiplicidade: 

  
“Com efeito, onde o entendimento nada ligou antes não pode também 
decompor nada, pois somente pelo entendimento algo pôde ser dado como 
ligado à capacidade de representação” (B130). 

 

Considerada em si mesma, isto é, abstraída a espontaneidade sintética do entendimento, 

a diversidade das intuições recebidas não poderia aparecer nem como uma série 

unificada, tampouco enquanto uma multiplicidade, uma vez que esta já pressupõe 

aquela. Se fosse assim, no mesmo caso da ligação das representações A B C citado 

acima, esses elementos seriam somente justapostos, cada um sendo intuído em um 

momento diferente do tempo, sem serem postos em qualquer tipo relação (condição a 

partir da qual eles poderiam formar uma série) – teríamos unidades singulares dispersas, 

mas não uma unidade constituída por A-B-C. Contrariamente a isso, é a ação do 

entendimento que confere a organização formal àquilo que nos é dado na intuição ainda 

sem uma forma definida, e que permitirá que se lhe atribua tanto o estatuto de unidade 

quanto o de multiplicidade a partir do momento em que os elementos forem postos em 

relação recíproca. Cabe observar também que essa ação do entendimento está ela 

mesma sujeita a uma condição de possibilidade, qual seja, a doação na sensibilidade de 

um múltiplo sobre o qual ela possa se exercer10. Desde aqui já se pode observar a 

relação estreita que há entre o múltiplo dos elementos dados e a ação originária do 

entendimento que o unifica, tema que será discutido mais amplamente em seguida. 

                                                 
10

 CAIMI, M. Leçons sur Kant. La déduction transcendentale dans la deuxième édition de la Critique de 

la Raison Pure, p. 25. 
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 Através da uma análise do conceito de ligação (Verbindung) já é possível, no 

presente momento, identificar os elementos que serão fundamentais no decorrer da 

argumentação da Dedução. Assim, Kant identifica como constitutivos desse conceito: o 

múltiplo de representações dadas; a ação que sintetiza esse múltiplo; e, ainda, a 

representação desse ato sintético. Esse terceiro elemento parece ser o mais importante, 

pois o que caracteriza as sínteses objetivas é o fato de elas envolverem, além dos dois 

primeiros, também (e necessariamente) este último, o qual é capaz de fornecer uma 

unidade conceitual específica ao ato, o que fará que as representações sejam unificadas 

de um modo e não de outro, na medida em que tais unidades conceituais funcionam 

como regras de síntese. Para isso, é necessário não apenas que o múltiplo seja 

sintetizado, mas que tal síntese seja representada enquanto tal – para a síntese do 

múltiplo bastaria apenas a ação da imaginação, capaz de unir as representações umas às 

outras; mas a representação do ato sintético pressupõe a ação do entendimento. 

 Há ainda uma importante distinção feita por Kant no que concerne ao tipo de 

unidade proporcionada pelo entendimento. A unidade inferida a partir de um múltiplo 

em geral não é a categoria de unidade (quantitativa), mas trata-se da unidade originária 

do entendimento, qualitativa, a qual é sempre a mesma a despeito das diferenças 

específicas do múltiplo que é sintetizado. Esta unidade se atualiza em diversas formas 

judicativas possíveis, uma das quais é a função lógica dos juízos universais11 (da qual 

deriva a categoria da unidade), sendo aquela condição de possibilidade desta. A unidade 

categorial está, portanto, subordinada à unidade supra-categorial do entendimento: 

mesmo quando, num juízo, não é utilizada a categoria de unidade, o ato do pensamento 

judicativo é sempre unificador, já pressupondo a unidade originária do entendimento, 

sendo esta que fundamenta a união de diversos conceitos em juízos.     

                                                 
11

 Cf. B106. 
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Nesse ponto da argumentação a questão da objetividade é somente acenada por 

Kant na passagem já referida, ao afirmar que “não podemos nos representar nada ligado 

no objeto sem o termos nós mesmos ligado antes” (B130). Antevê-se aqui como tal 

objetividade, baseada apenas na unidade suprema do entendimento, ainda não está 

relacionada com intuições dadas de fato na nossa intuição sensível. Por esta razão é que, 

no final do §15, Kant enfatiza a possibilidade do uso meramente lógico do 

entendimento12: até aqui, trata-se de deduzir uma unidade a partir da assunção de que 

temos um múltiplo de representações, não sendo considerado sequer se a intuição em 

que tais representações possam vir a ser dadas é de fato sensível ou não.  

Este princípio espontâneo de ligação de um múltiplo em geral passará a ser 

expresso em uma consciência de si a partir do §16. Se anteriormente já foram 

identificados alguns atributos da “ligação” de representações, aqui ocorrerá 

propriamente a passagem de uma ligação “em geral”, ainda não claramente 

determinada, para uma síntese de representações numa consciência. O ato lógico de 

unificação envolverá doravante uma tomada de consciência de tal ato por parte de um 

sujeito, tornando-se representado pelo ‘eu penso’ kantiano. Isso significa que a unidade 

deduzida anteriormente é ocasionada pelo ato espontâneo de um sujeito, o qual deverá 

poder representar-se a si mesmo enquanto unificador de uma multiplicidade de 

representações, representação essa feita através de um ‘eu penso’. 

Esta unidade que Kant buscava “mais acima” é chamada agora de “originária”, o 

que revelará sua importância como princípio sintético de todo uso do entendimento, 

sendo ela, como veremos adiante (item 1.2), o fundamento do que chamamos de objeto 

lógico. Antes, porém, cumpre elucidar de que maneira se dá a relação entre essa unidade 

sintética e o múltiplo de representações sintetizado espontaneamente por ela. 
                                                 
12

 B131: “precisamos procurar esta unidade (...) mais acima, a saber, naquilo que propriamente contém o 
fundamento da unidade de diversos conceitos em juízos, portanto da possibilidade do entendimento, até 
mesmo em seu uso lógico”. 
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Kant introduz a exposição nos seguintes termos: 

 

“O eu penso tem que poder acompanhar todas as minhas representações; pois, 
do contrário, seria representado em mim algo que não poderia de modo algum 
ser pensado, o que equivale a dizer que a representação seria impossível, ou, 
pelo menos para mim, não seria nada” (B131-132). 
 
 

Um primeiro aspecto a ser considerado nessa passagem diz respeito à 

modalidade da referência do ‘eu penso’ às nossas representações, buscando-se saber se 

ela é somente possível ou necessária. Aqui não se diz que o ‘eu penso’ deve acompanhar 

nem que ele acompanha de fato todas as minhas representações, isto é, a tese presente 

não afirma a necessidade da atualidade da referência das representações a um ‘eu’. Ao 

contrário, trata-se da afirmação da necessidade desta possibilidade, o que é expresso 

pelo “tem que poder”: isso significa que todas as minhas representações devem 

(necessidade) poder (possibilidade) ser pensadas por um ‘eu’, isto é, remetidas à 

unidade transcendental da apercepção.  

 Caso fosse considerada a hipótese de que o ‘eu penso’ devesse acompanhar de 

fato todas as minhas representações, então eu não poderia ter nenhum tipo de 

representação que não fosse atualmente pensada, o que contradiria a independência 

existente, segundo Kant, entre sensibilidade e entendimento. No entanto, é possível que 

eu tenha representações que, sendo somente intuídas, não sejam pensadas por conceitos 

em geral13: “a representação que pode ser dada antes de todo pensamento chama-se 

intuição” (B132). O que Kant quer mostrar é que, a despeito do fato de que eu possa ter 

representações que não estão sendo atualmente pensadas por um ‘eu’, que isso deve ser 

ao menos possível, que tal possibilidade de que elas sejam pensadas por um eu é 

                                                 
13

 Muito embora uma intuição ainda não caracterizada conceitualmente possa parecer desprovida do 
caráter representativo (atribuído normalmente àquilo que é caracterizado conceitualmente), Kant define 
estas intuições empíricas como representações singulares - cf. Lógica (ed. Jäsche) §1. Apesar de não 
possuírem mediação conceitual, elas representam algo ocupando um lugar no espaço ou uma posição no 
tempo. 
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necessária. Haveria uma contradição em dizer que tais representações são minhas e não 

poder atribuí-las ao meu próprio eu que as pensa. 

   O que poderíamos pensar no presente caso é na ocorrência de representações 

das quais não houvesse uma consciência no nível proposicional (isto é, uma consciência 

que se refira às suas representações segundo atos judicativos). No entanto, segundo a 

tese de Kant, deve ser possível que tenhamos uma consciência explícita de tais 

representações, isto, é que venhamos a nos tornar conscientes delas no nível 

proposicional. Isso ocorre conosco durante momentos de distração em que não fixamos 

a atenção em nada de específico, onde poderíamos dizer que não há representação da 

autoconsciência do sujeito. Destarte eu poderia ter representações em mim (pré-

proposicionalmente) que ainda não são nada para mim do ponto de vista proposicional: 

nesse nível, elas ainda carecem de clareza conceitual, mas, já que elas devem poder ser 

expressas proposicionalmente, elas poderão tornar-se algo para mim. Assim, poderia ser 

tida como possível a ocorrência de representações das quais eu não sou consciente; 

impossível seria a existência de representações das quais eu jamais pudesse me tornar 

consciente proposicionalmente, que jamais pudessem vir a ser algo para mim – a 

aceitação dessa hipótese poderia nos levar a um comprometimento com a idéia de um 

‘eu’ concebido como um receptáculo, já que ele teria representações que nunca seriam 

nada para ele. Portanto, a tese mais plausível parece ser a de que, atualmente, eu poderia 

não estar consciente de algumas de minhas representações, mas, potencialmente, essa 

passagem a um nível de consciência explícito é necessária. 

Essa tese acerca da modalidade da referência do ‘eu penso’ às suas 

representações, ao afirmar a necessidade de uma possibilidade, tem por conseqüência a 

restrição da atualização necessária do ‘eu penso’, partindo do pressuposto de que 

podemos ter representações que não são atualmente pensadas enquanto nossas. No 
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entanto, a partir do momento em que confrontamos tal problema com o da objetividade 

na Dedução, temos que admitir a possibilidade do conhecimento objetivo somente na 

medida em que um múltiplo de representações é remetido de fato à unidade da 

apercepção. 

 É estabelecida aqui a necessidade de que tudo aquilo que tenha o estatuto de 

representação possa ser acompanhado por um ‘eu penso’, isto é, possa ser pensado por 

um sujeito como sendo representação sua, expressando sua consciência de si na medida 

em que a sintetiza. Essa unidade sintética da autoconsciência aqui exposta por Kant é 

descrita segundo as três seguintes características.  

Em primeiro lugar, sendo um ato da espontaneidade do entendimento, ela não 

pertence à sensibilidade – por isso é chamada de apercepção pura, o que a distingue da 

apercepção empírica: a primeira concerne à simples forma do ato lógico de subsunção 

de um múltiplo dado à unidade da consciência, sem levar em conta a natureza14 desse 

múltiplo, ao passo que a segunda o faz15, o que a leva sempre a ser a consciência de um 

dado específico, permanecendo sempre conectada a este.  

Em segundo lugar, não sendo derivada de nenhuma outra representação (quanto 

à sua “pureza”), ela é dita originária – Kant diz que ela é “una e idêntica” em todos os 

diversos atos de consciência em que se atualiza, não podendo “jamais ser acompanhada 

por nenhuma outra” (B132). Aqui, é valido observar que essa unidade e essa identidade 

de que Kant fala não dizem respeito apenas aos atos de consciência de um mesmo 

sujeito, mas que se trata de algo válido para todos os sujeitos racionais, o que nos 

permite dizer que não se trata de uma consciência privada, mas de uma consciência 

                                                 
14

 PATON, op. cit. p. 511. 

15
 Assim como no parágrafo anterior, Kant aqui não parece preocupado ainda em fundamentar a distinção 

entre os elementos objetivos e os subjetivos na constituição no conhecimento. Tal distinção será abordada 
amplamente no cap. 2 
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universal, ou “consciência em geral”. Pode-se ver como essa unidade não é senão a 

unidade “supra-categorial” descrita no §15. 

Em terceiro lugar, ela é também chamada de transcendental, pois condiciona a 

possibilidade não apenas dos conhecimentos a priori, mas também do conhecimento de 

objetos em geral. Mais acima, sugerimos que a ligação ainda indeterminada de que se 

falava no §15 era a que possibilitava o conhecimento de objetos, o que parece ser 

confirmado agora por Kant, ao caracterizar tal unidade como um princípio 

transcendental. 

É necessário que esta apercepção que articula diversas representações seja 

sempre una e idêntica a si mesma em todas as representações às quais ela possa se 

referir. Já foi demonstrado acima que sempre que um múltiplo é pensado como tal ele já 

pressupõe uma síntese que lhe é anterior. Essa síntese é atribuída agora à 

espontaneidade de um sujeito que (mediante tal síntese) vem a se perceber como um 

sujeito único, como um ‘eu’. Qualquer que seja o conteúdo de tal múltiplo, a 

representação desse ato de síntese tem a forma de um pensamento singular complexo 

(uma unidade sintética), e requer um único sujeito pensante que seja capaz de se 

representar tal multiplicidade16. Tal sujeito deve poder pensar-se como sendo sempre o 

mesmo a despeito da diversidade dos seus atos de pensamento. Portanto, ele deve poder 

tornar-se consciente de si como sendo sempre o mesmo sujeito, o mesmo ‘eu’, em cada 

uma das representações que constituem o múltilplo em que ele pensa ou por que é 

afetado sensivelmente (embora esta última possibilidade, a de um múltiplo de 

representações empíricas, possa ser considerada, ela não é ainda necessária para o 

funcionamento da argumentação nesse contexto, onde se quer mostrar somente a 

                                                 
16

  ALLISON, H. (2004). Kant’s transcendental idealism: an interpretation and defense.  p. 164. 
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unidade e a identidade do sujeito, não sendo necessário ainda que tal múltiplo seja de 

fato dado intuitivamente).  

O ‘eu penso’ é a representação dessa autoconsciência do sujeito e de sua 

identidade permanente toda vez que ele sintetiza uma multiplicidade de representações. 

Se uma diversidade de representações X, Y, Z, é pensada por uma consciência única, 

isto é, por um ‘eu’ único, então o ‘eu’ que pensa X deve ser o mesmo que pensa Y, o 

qual deve ser também o mesmo que pensa Z: para que ele seja apenas um, deve ser o 

mesmo em todos esses distintos atos de pensamento. Se tal sujeito for consciente de 

todas essas representações como constituindo uma unidade, então lhe será possível dar-

se conta também da sua identidade como sujeito em relação a cada uma dessas 

representações17. Logo, para que essa autoconsciência possa emergir não basta que haja 

apenas uma representação – ao contrário, é preciso que haja várias representações para 

que o sujeito possa pensar-se como sendo o mesmo, isto é, pensar a sua própria 

identidade na ocorrência desta multiplicidade: a unidade do sujeito é garantida a partir 

de sua unidade de pensamento. 

Nesse contexto, Kant considera a hipótese de que não houvesse somente um ‘eu’ 

ao qual as representações fossem referidas, mas que vários ‘eus’ acompanhassem cada 

uma das representações isoladamente, de forma que nossa subjetividade fosse dispersa e 

sem referência a um sujeito sempre idêntico a si mesmo. Isso se daria caso fosse 

considerado apenas o que Kant chama de consciência empírica: “pois a consciência 

empírica que acompanha diferentes representações é em si dispersa e sem referência à 

identidade do sujeito” (B133). Essa “dispersão” ocorre por se tratar não de uma 

consciência reflexiva, mediata, mas de uma consciência imediata, onde o eu está 

diretamente ligado àquilo que é percebido. É por isso que esse ‘eu’ parece mudar junto 

                                                 
17

 Idem, p. 165. 
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com a sucessão das representações que ele recebe: não basta apenas dizer que sou 

consciente da representação X num momento, e da representação Y num momento 

sucessivo, pois esses dois atos de pensamento, na medida em que estão imediatamente 

relacionados às suas representações, ainda não foram unificados numa consciência 

singular que concebe esses dois atos distintos como pertencentes a um sujeito único. 

Quando o sujeito possui apenas consciência empírica de um múltiplo qualquer, não 

existe a representação de uma identidade da consciência que ultrapasse cada uma 

daquelas percepções momentâneas. Como observa Paton, Kant identifica a unidade da 

apercepção não apenas com auto-identidade, mas também com a consciência da auto-

identidade18 - para isso é necessária a síntese de diversas representações.  

Assim, é precisamente a representação dessa síntese de um múltiplo de 

representações (isto é, o ‘eu penso’) que faz com que, no lugar de diversos ‘eus’, 

tenhamos a consciência de um ‘eu’ único e idêntico através de toda a diversidade das 

representações, o que garante a unidade de nossa consciência19 - essa, por sua vez, 

garantirá a unidade da experiência buscada por Kant, e não apenas um agregado de 

percepções obtidas por uma consciência dispersa. Como vimos, para que haja 

autoconsciência, não basta apenas que eu acompanhe com consciência cada uma das 

representações, mas que, ao acrescentar uma à outra, eu me torne consciente dessa 

síntese. É essa consciência da unidade do ato de pensamento que nos permite 

representar a consciência que o efetua como igual a ela mesma, como idêntica, apesar 

da diversidade do múltiplo sintetizado20.   

Até o presente momento, pôde-se notar a relação estreita entre a representação 

da identidade da consciência do sujeito e o múltiplo de representações sintetizadas. 

                                                 
18

 PATON, op. cit. p. 512. 

19 CAIMI, op. cit..p. 32. 
20

 Idem, p. 33. 
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Vimos que a representação de um múltiplo enquanto tal depende da espontaneidade do 

entendimento, e que a recíproca também é verdadeira, ou seja, onde há um ‘eu’ (não-

empírico) consciente de si deve haver também uma multiplicidade que tenha sido 

sintetizada.  A unidade da consciência depende sempre daquilo que é sintetizado (do 

múltiplo de representações) para poder se constituir enquanto tal, não podendo subsistir 

anteriormente a tal ato.  Em sentido rigoroso, não poderíamos dizer propriamente que “a 

unidade da apercepção sintetiza o múltiplo”, pois isso nos induziria a pensar que tal 

unidade subsiste previamente em relação àquilo que é unificado, e que essa síntese só se 

daria num ato posterior, tardio. Contrariamente, ela é chamada de originária justamente 

pelo fato de ser o princípio da síntese, o irromper espontâneo de um ato sintético, não 

sendo uma ação tardia de uma consciência já construída. Nesse sentido, Kant nos diz 

que “a identidade completa (durchgängige) da apercepção de um múltiplo dado na 

intuição contém uma síntese de representações e só é possível pela consciência dessa 

síntese”. (B133, grifo nosso) 

A idéia de que a apercepção “contém” um múltiplo poderia nos levar a pensar 

que ela seria uma espécie de receptáculo ou de continente do qual o múltiplo de 

representações seria o conteúdo. Entretanto, não é disso que se trata aqui, tal como é 

dito logo em seguida, que ela só é possível pela consciência dessa síntese, isto é, o ‘eu’ 

consciente de si não pode emergir sem o múltiplo de representações por ele sintetizado. 

Há, portanto, uma relação de interdependência entre a esfera da subjetividade 

autoconsciente e as representações de que ela tem consciência. Isso não significa dizer 

que a apercepção seja derivada do múltiplo empírico: muito embora ela dependa deste 

para se atualizar, o seu caráter originário, enquanto espontaneidade, independe da 

natureza do múltiplo sintetizado. É isso que permite que Kant diga que sua identidade é 

completa (durchgängige), pois, do ponto de vista qualitativo, ela é sempre a mesma, 
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possuindo um caráter universal nos diversos momentos em que se atualiza, sendo capaz 

de perpassar as diversas representações a despeito da diversidade de natureza destas.  

 A noção kantiana de subjetividade desenvolvida aqui, isto é, o ‘eu’ 

transcendental, tem um caráter fundamentalmente distinto de uma substância pensante 

que funcione como substrato independente do mundo exterior ao sujeito ou já dada 

anteriormente a qualquer tipo de contato com este. A idéia de uma experiência interna 

(‘eu’) à qual se atribua mais certeza do que à experiência externa (pelo fato daquela ser 

supostamente imediata) não pode ser aplicada à noção de subjetividade que vemos 

exposta nesse contexto da Dedução21. Contrariamente, a subjetividade transcendental 

kantiana não possui esse caráter metafísico de um ‘eu’ substancial que poderia ser posto 

como independente do mundo externo. Em Kant, nós temos um ‘eu’ que, sem ser 

substância, é único e sempre idêntico a ele mesmo através das diversas sínteses que ele 

opera22.   

 Há, pois, um duplo condicionamento entre a identidade da apercepção e o 

múltiplo sintetizado. O ‘eu’, não sendo uma substância, não possui, por si próprio, nada 

lhe que pudesse servir como base para essa síntese, dependendo da receptividade da 

sensibilidade que lhe forneça as representações a serem unificadas23. Estas, por sua vez, 

                                                 
21

 Na seção intitulada “Refutação do idealismo” (cf. B275-279) Kant defende a tese de que a idéia de 
uma consciência empiricamente determinada é possível somente a partir da pressuposição de coisas reais 
externas a mim. Assim, a simples consciência de minha própria existência no tempo seria capaz de provar 
a existência de objetos reais, dados no espaço que me é externo.  A experiência externa é que passa a ser 
considerada imediata, sendo somente por seu intermédio que é possível não apenas a consciência da nossa 
própria existência, mas também a sua determinação no tempo, isto é, a experiência interna. Uma ampla 
discussão acerca do tipo de existência atribuída ao sujeito pensante também é encontrada nos 
“Paralogismos da Razão Pura”, onde Kant critica a pretensão da tradição racionalista de fundar uma 
psicologia racional pura a partir do juízo ‘eu penso’ (cf. B399-413). 
22

 CAIMI, op. cit. p. 33. 
23

 A isso poderia ser objetada a seguinte afirmação do próprio Kant: “Enquanto dada a priori, a unidade 
sintética do múltiplo das intuições é portanto o fundamento da própria apercepção”(B134) – segundo essa 
objeção, essa unidade, enquanto dada a priori, poderia independer da síntese de um múltiplo de 
representações. Na verdade, o texto alemão deixa abertas duas possibilidades interpretativas: o “dada a 

priori” pode se referir tanto a “unidade sintética” quanto a “múltiplo das intuições”.  Essa objeção poderia 
ser afastada se considerarmos que Kant se refere aqui ao fato de tal unidade poder ser obtida a priori por 
se exercer sobre as formas puras da intuição, espaço e tempo – isso independeria da afecção de um 
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dependem da ação do entendimento para que possam ser concebidas enquanto uma 

multiplicidade, caso contrário teríamos apenas uma sucessão de consciências empíricas. 

 Kant ainda expressa essa relação entre apercepção e síntese ao afirmar que “a 

unidade analítica da apercepção só é possível pressupondo uma unidade sintética 

qualquer” (B133). Por “unidade analítica” pode-se entender aqui aquela através da qual 

são formados os conceitos (empíricos) de objetos em geral, por meio dos atos lógicos de 

comparação, reflexão e abstração – tais conceitos contêm numa representação única 

(universal) o pensamento daquilo que é comum a uma multiplicidade de representações 

distintas24. Esta unidade pressupõe a sintética na medida em que só é possível analisar 

as notas comuns de intuições que são sintetizadas por um ato de consciência único, isto 

é, a unidade analítica pressupõe o múltiplo de intuições dadas, cuja representação 

depende da unidade sintética. É só porque eu posso sintetizar o múltiplo da intuição 

sensível e ser consciente da unidade desse ato de síntese que eu também posso analisar 

esse múltiplo na formação de conceitos25. Essa unidade analítica dos conceitos tem 

como condição a unidade sintética originária do entendimento, que não é senão a 

simples forma da subsunção de um múltiplo em geral a uma unidade. O ‘eu’ da 

apercepção é a forma comum à unidade analítica que constitui os conceitos em geral 

           Essa consideração acerca do modo de constituição da subjetividade kantiana é 

fundamental, pois a reunião de representações no conceito de um objeto lógico 

dependerá da unidade da consciência de um sujeito que opere tal síntese. Caso essa 

possibilidade de síntese por parte de um sujeito único e idêntico a si mesmo fosse 

negada, a unidade pressuposta para a formação do conceito de qualquer objeto seria 

igualmente impossível. Há, portanto, uma relação recíproca entre subjetividade e 

                                                                                                                                               
múltiplo dado empiricamente, podendo ser realizado a priori. Esse tema será explorado em detalhes no 
cap. 3 deste trabalho, ao tratarmos da síntese transcendental da imaginação.   
24

 ALLISON (2004), op. cit. p. 172. 
25

 LONGUENESSE, op. cit. p. 67. 
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objetividade, entre eu e o mundo, onde o conhecimento das estruturas a priori da 

cognoscibilidade pertencentes ao sujeito permite igualmente um conhecimento a priori 

das condições de representação de objetos em geral.   

 Como veremos agora, a noção de objeto descrita nesse momento por Kant 

consiste precisamente nessa síntese de representações por um sujeito autoconsciente, o 

que nos permite afirmar que a unidade da consciência explorada neste primeiro tópico é 

o fundamento da objetividade ao longo da primeira parte da Dedução. 

 

1.2. Apercepção e objetividade 

 

Tendo sido estabelecida a identidade da consciência de si a partir de um múltiplo 

de representações, trata-se agora de mostrar o papel que esta cumpre na fundação de um 

domínio de objetividade. Essa tarefa requer o comprometimento com uma noção 

específica de objeto, a qual será desenvolvida por Kant no decorrer da argumentação do 

§17 da Dedução. Kant, embora acene para a necessidade do conhecimento de 

representações dadas sensivelmente, funda uma noção de objeto que não está centrada 

propriamente na doação espácio-temporal das representações, mas sim na unidade 

originária da apercepção. Isso ainda não é suficiente para garantir a possibilidade de que 

as categorias do entendimento, cujo direito de uso se quer provar, venham a ser 

consideradas conceitos vazios de conteúdo empírico. 

Da mesma forma como todo múltiplo da intuição está submetido às condições 

formais do espaço e do tempo (não podendo ser recebido senão através destas), assim 

também essas mesmas representações intuitivas, na medida em que têm de poder ser 

ligadas em uma consciência unitária, estão submetidas à unidade originária da 

apercepção. Kant afirma que sem essa segunda condição “nada poderia ser pensado ou 
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conhecido” (B137), pois as representações não seriam reunidas numa autoconsciência. 

É válido notar a diferença entre pensar e conhecer algo, do ponto de vista do idealismo 

transcendental kantiano: em sentido rigoroso, para que um objeto possa ser pensado, 

basta apenas que ele seja não-contraditório – destarte coisas-em-si ou até mesmo objetos 

inexistentes podem ser pensados sem que jamais venham a ser experimentados 

sensivelmente26. O conhecimento de objetos, ao contrário, exige mais do que isso, 

sendo necessária a doação espácio-temporal daquilo que venha a ser pensado: há, 

portanto, a necessidade do cumprimento de condições não apenas lógicas, mas também 

estéticas.  

A fundamentação da possibilidade desse conhecimento é propriamente o 

objetivo a ser alcançado por Kant. Na passagem supracitada, ele, ao atentar para a 

distinção entre o pensamento e o conhecimento de objetos, já parece ter em vista a 

necessidade de demonstrar a relação necessária entre a unidade transcendental da 

apercepção e aquilo que nos é dado na sensibilidade, de maneira que as nossas 

representações discursivas não permaneçam apartadas do domínio de um mundo 

objetivo, mas que possam se referir a ele. No entanto, foi necessário demonstrar antes 

que mesmo o pensamento puro, além de cumprir as exigências da lógica geral, necessita 

também cumprir uma exigência fundamental, qual seja, a de que nossas representações 

possam ser unificadas em uma autoconsciência (o que nada mais é do que o princípio da 

unidade originária da apercepção, tal como foi demonstrado no §16, segundo o qual 

todo múltiplo de representações deve poder ser pensado por um ‘eu’ único).  

Agora, mostra-se como a reunião (segundo regras) de intuições dadas, numa 

autoconsciência, garante objetividade aos nossos conhecimentos, tratando-se de uma 

                                                 
26

 “… será sempre preciso ressalvar que, se não podemos conhecer esses mesmos objetos como coisas em 
si mesmas, temos pelo menos que poder pensá-los. Do contrário seguir-se-ia a proposição absurda de 
haver fenômeno (Erscheinung) sem que houvesse algo aparecendo (erscheint)” (BXXVI-XXVII). Cf. 
também B624: “O conceito é sempre possível quando não é contraditório”. 
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objetividade que diremos ser lógica, pois a apercepção originária é que passa a ser o 

fundamento do conhecimento de objetos – aqui, liga-se o princípio desenvolvido ao 

longo do § 16 com o conhecimento objetivo.  

O argumento de Kant nos fornece três definições que serão fundamentais para a 

colocação do problema, e que estão diretamente relacionadas entre si: “entendimento”, 

“conhecimentos” e “objeto”: 

 
“Falando de um modo geral, entendimento é a faculdade de conhecimentos 
(Erkentnisse). Estes consistem na referência determinada de representações 
dadas a um objeto (Objekt). Objeto, porém, é aquilo em cujo conceito é 
reunido o múltiplo de uma intuição dada. Ora, toda reunião de representações 
requer a unidade de consciência na síntese delas”. (B137)  

 

Deve-se enfatizar aí a ênfase que Kant confere ao termo “reunido” e, logo em seguida, a 

uma reunião (Vereinigung) de representações dadas, a qual depende do entendimento 

em sua atividade sintética. “Objeto” destarte se refere a algo dado e que é reunido (ou 

sintetizado) por um sujeito que é consciente dessa sua atividade sintética ao unir as 

representações umas às outras, e que, portanto, se representa como sendo um ‘eu’ único 

– dito de outro modo, por uma autoconsciência .  

Observa-se27 como tal definição reflete o sentido de uma “Revolução 

Copernicana” na filosofia, já que o tradicional discurso sobre objetos (considerados 

enquanto coisas em si mesmas, completamente apartados do domínio da subjetividade) 

é substituído por um outro discurso sobre o conceito de um objeto e as condições da 

representação de um objeto, as quais são a priori e pertencem ao sujeito. O significado 

de objeto passa, então, a ser determinado por uma análise dessas condições, e já que elas 

consistem em que um dado múltiplo da intuição possa ser unificado sob um conceito, 

um objeto passa a ser entendido como sendo o resultado de uma unificação conceitual, e 

                                                 

27
ALLISON, op. cit. p. 173. 
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não simplesmente como uma coisa. Logo, o que quer que seja representado através do 

princípio da unidade sintética originária, passa então a ser entendido como objeto.   

  Vemos, portanto, como Kant se atém aqui uma noção lógica de objeto, no 

sentido de que esse passa a ser o considerado como o resultado de uma unificação 

conceitual. A partir do presente contexto, poderíamos oferecer uma caracterização de 

objeto lógico nos seguintes termos: este é a síntese de representações dadas, efetuada 

por um sujeito autoconsciente em um determinado conceito. Essa noção de objetividade 

é endossada por algumas reflexões de Kant, onde o objeto de conhecimento é 

caracterizado conceitualmente a partir de determinados predicados:  

 

“Todo objeto somente é conhecido através dos predicados que nós enunciamos 
ou que nós pensamos dele. Antes disso, quaisquer representações que possam 
ser encontradas em nós devem ser vistas apenas como um material para o 
conhecimento, não elas mesmas como conhecimentos. Um objeto, portanto é 
apenas algo em geral que nós pensamos para nós mesmos através certos 
predicados que constituem seu conceito” (R.4634, AK XVII: 616. Trad. nossa)  

 

A mesma concepção também é expressa nessa reflexão posterior, de 1797: 

 

“O que é um objeto? Aquilo que é representado através de uma totalidade de 
diversos predicados que pertencem a ele. O prato é redondo, quente, de 
estanho, etc. ‘Redondo’, ‘quente’, ‘de estanho’ não são objetos, mas sim a 
quentura, o estanho, etc. Um objeto é aquilo em cuja representação outras 
representações podem ser pensadas como sinteticamente conectadas” (R. 6350, 
AK XVIII: 676. Trad. nossa)  

 

Assim, nessas definições, da mesma forma como na que é fornecida no §17 da 

Dedução, deve-se ressaltar o seu caráter representativo obtido através de uma síntese 

segundo conceitos. Tal síntese é um ato espontâneo realizado pelo entendimento: com 

efeito, no título do §17 Kant identifica a proposição da unidade sintética da apercepção, 

o ‘eu penso’, com o princípio supremo do uso do entendimento, o que indica a conexão 

entre o entendimento e a representação conceitual de objetos. Os resultados obtidos ao 

longo do §16 possibilitam, agora, atribuir a essa faculdade espontânea a possibilidade 
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de qualquer representação objetiva: como vimos acima, o texto kantiano caracteriza a 

atividade do entendimento como sendo a remissão das representações recebidas ao 

conceito de um objeto (no segundo capítulo, veremos ainda que deve-se considerar que 

tal atividade do entendimento se exerce segundo determinados atos judicativos, e que 

tais representações objetivas não são senão esses juízos).  

 Temos, portanto, o desenvolvimento de uma noção de objetividade que está 

atrelada à unidade da apercepção, ao ‘eu penso’. Essa tese não pode deixar de levar em 

conta que as representações em consideração no presente contexto, na medida em que 

são dadas, são também intuídas (como afirma o próprio texto) – isso já pode ser também 

observado na própria definição das categorias que Kant fornece já na Dedução 

Metafísica, onde estão são chamadas de “conceitos de um objeto em geral mediante os 

quais a sua intuição (grifo nosso) é considerada determinada no tocante a uma das 

funções lógicas do juízo” (B128). A respeito disso, duas coisas devem ser observadas: 

em primeiro lugar, ainda não foi decidido aqui se essa intuição diz respeito à nossa 

intuição espácio-temporal, característica de seres racionais com o intelecto finito como 

o do homem (o que será feito propriamente a partir do §21); em segundo lugar, e mais 

importante, a argumentação de Kant está centrada aqui no entendimento em seu uso 

supremo, enquanto faculdade capaz de possibilitar o conhecimento daquilo que nos é 

dado – o foco aqui é menos na natureza destes elementos do que na relação de 

dependência existente entre a representação de objetos e a função de síntese segundo 

conceitos exercida pela espontaneidade do entendimento. O próprio Kant afirma que o 

princípio da unidade sintética originária da apercepção é “inteiramente independente de 

todas as condições da intuição sensível” (B137). A não-subordinação entre as 

faculdades de pensar e intuir garante essa independência e, por conseguinte, a 

possibilidade de um uso puro do entendimento. 
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Já foi demonstrado anteriormente que um múltiplo de representações só pode ser 

concebido como tal por já ter sido anteriormente unificado. Doravante esse argumento é 

encaminhado no sentido de mostrar como tais representações podem vir a possuir um 

valor objetivo: a unidade anteriormente descrita revela-se agora como sendo unidade da 

autoconsciência de um sujeito, a qual se constitui através da síntese de um múltiplo de 

intuições no conceito de um objeto – um sujeito uno atuando na constituição de uma 

unidade objetiva28. Sem o sujeito consciente de sua própria identidade na síntese do 

múltiplo não haveria síntese objetiva, e sem esta síntese também não seria possível a 

representação da identidade da consciência de si.     

 O tratamento que Kant confere aqui ao conceito de objeto não permite que 

digamos que ele se refere a um tipo específico de objeto. Ao contrário, ele estaria 

comprometido com qualquer objeto possível de um pensamento discursivo, na medida 

em que este unifique algo dado em uma intuição possível – haveria aqui a noção de um 

“objeto em geral” (assim como na definição das categorias citada acima). A partir do 

momento em que foi definida a condição da objetividade das nossas representações, não 

se fala mais somente de um múltiplo em geral, mas sim de objetos em geral. Mas, da 

mesma forma como não há simplesmente uma intuição em geral, também não há 

“objetos em geral”, isto é, a nossa experiência concreta diz respeito a objetos definidos, 

e não a estes considerados em sua generalidade29. O que Kant afirma aqui é, portanto, 

que o nosso entendimento fornece condições suficientes para a representação de objetos 

em sua generalidade, e não que haja qualquer forma de relação concreta com tais 

objetos, os quais são, nesse contexto, objetos possíveis.  

                                                 
28

 Cf. p ex. A 105: “é claro que a unidade, que constitui, necessariamente, o objeto, não pode ser coisa 
diferente da unidade formal da consciência na síntese do diverso de representações”. 
29

 ALLISON, op. cit.  pp. 173-174. 
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 Outro aspecto que deve ser considerado no tratamento dessa noção de “objeto 

em geral” diz respeito ao seu funcionamento enquanto regra de síntese. Toda vez que 

um múltiplo é reunido numa consciência, é necessário também que se diferencie entre o 

que é arbitrário nessa reunião (por ser feito mediante regras empíricas, contingentes) e o 

que, por ser feito mediante determinadas regras necessárias, pode ser considerado como 

objetivo. Nesse último caso, tal reunião não pode ser fundada em fatores empíricos 

contingentes como o hábito, por exemplo; ao contrário, quando Kant afirma que objeto 

é “aquilo em cujo conceito é reunido o múltiplo de uma intuição dada” (B137), essa 

reunião deve significar uma reunião necessária30 - essas representações, na medida em 

que são referidas a um objeto (entendido em sua forma lógico-conceitual), devem 

concordar necessariamente umas com as outras. Na versão A da Dedução Kant afirma, 

por exemplo, que “o conceito de corpo, na percepção de algo exterior a nós, torna 

necessária a representação da extensão e, com esta, as representações da 

impenetrabilidade, da forma, etc.” (A106). Esse “tornar necessário” significa que as 

características em questão são representadas como pertencendo necessariamente aos 

objetos conhecidos sob o conceito de corpo31. Por mais que eu tenha me habituado a 

associar impenetrabilidade com os objetos extensos e delimitados no espaço, o conceito 

de corpo me permite ir além dessa associação, tornando essa conjunção necessária – 

assim, se eu me deparasse com algo extenso e com uma forma delimitada, mas que não 

fosse impenetrável, teria de concluir que aquilo não é um corpo (muito embora o hábito 

me induzisse ao contrário disso).     

 São, portanto, os conceitos que funcionam como regras e que conferem 

objetividade ao ato sintético, despojando-o da arbitrariedade de um ato meramente 

subjetivo. Da mesma forma que o conceito de corpo serve de regra para a síntese de 

                                                 
30

 PATON, op. cit. p. 517.  
31 LONGUENESSE, op. cit. p. 49. 
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representações que formam o objeto “corpo”, assim também as categorias, entendidas 

enquanto conceitos de objetos em geral, servem de regra para a síntese de 

representações de todos os objetos considerados enquanto tais. Essa síntese, quando for 

regida por categorias, será uma síntese objetiva, isto é, dará origem a um juízo capaz de 

representar objetos e não apenas os estados do sujeito. É a necessidade expressa pelo 

princípio da apercepção, segundo o qual todo múltiplo deve poder ser reunido em uma 

consciência, que lhe conferirá o estatuto de uma regra capaz de tornar objetivas as 

nossas representações (já vimos acima como o princípio da apercepção não é senão a 

simples forma da subsunção de toda multiplicidade sob uma unidade). Nesse contexto, a 

condição da objetividade não é, portanto, a regra que é proporcionada por um conceito 

qualquer, mas sim a unidade necessária que é expressa pelo ‘eu penso’, a qual se 

atualiza nas formas lógicas do juízo. 

A possibilidade da reunião das representações nessa consciência única, isto é, na 

unidade da autoconsciência representada pelo ‘eu penso’, é uma condição suficiente 

para o que foi definido como objetividade lógica. A asserção de que “a unidade da 

consciência é aquilo que unicamente perfaz a referência das representações a um objeto, 

por conseguinte, sua validade objetiva” (B137) poderia nos induzir a pensar que o 

projeto da Dedução estaria já concluído, uma vez que a unidade da consciência, 

enquanto condição da objetividade das nossas representações foi demonstrada. Deve-se 

notar, no entanto, que embora a unidade da consciência seja uma condição necessária 

para o conhecimento de objetos, é igualmente necessário que ela atue unificando 

intuições recebidas no espaço e no tempo. A unidade da apercepção só poderia ser 

condição única de objetividade caso se considerasse “objeto” em sentido puramente 

lógico, abstraídas completamente as condições de sua receptividade (assim, sempre que 

eu tivesse um múltiplo de representações, ainda que estas não possam ser dadas numa 
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experiência possível, elas seriam unificadas numa consciência). Portanto, a outra 

condição necessária para a objetividade (estrita) da apercepção é a sua aplicação a 

objetos intuídos no espaço-tempo, isto é, o entendimento em seu uso empírico. Kant 

parece retificar a asserção citada acima, afirmando posteriormente que 

 

“A unidade da consciência é, portanto, uma (o grifo é nosso) condição objetiva 
de todo conhecimento, de que preciso não apenas para mim a fim de conhecer 
um objeto, mas sob a qual toda intuição tem de estar a fim de tornar-se objeto 

para mim, pois de outra maneira e sem essa síntese o múltiplo não se reuniria 
numa consciência”. (B138) 

 

Torna-se necessário aqui que a objetividade das categorias seja válida também 

empiricamente, isto é, que o conteúdo de tais conceitos possa ser dado de fato em uma 

intuição espácio-temporal, o que justificaria o direito de seu uso, e não apenas que 

sejam logicamente válidas, o que poderia resultar em seu uso indevido. O que foi 

demonstrado até o presente momento da argumentação é a validade objetiva da unidade 

da apercepção: a necessidade existente na síntese de representações unificadas segundo 

esse princípio permite que elas sejam consideradas verdadeiras ou falsas32 (o que é 

diferente de dizer que elas, por serem objetivas, são também, por isso, verdadeiras). No 

entanto, é necessário ainda que seja explicitada a relação entre tal unidade e as 

categorias, para que se possa provar em seguida a realidade objetiva destas33, entendida 

aqui como a sua aplicabilidade a objetos atuais da nossa intuição sensível (o que deverá 

envolver uma consideração acerca das condições dessa intuição, tal como veremos no 

cap.3) 

Essa passagem aponta ainda para a necessidade da identidade numérica da 

consciência que sintetiza objetivamente as representações, o que é válido não apenas 

                                                 
32

 Essa síntese é, na verdade, um ato discursivo realizado judicativamente. A questão da validade objetiva 
dos juízos será retomada no cap. 2. 
33

 Sobre a distinção entre validade objetiva e realidade objetiva, cf. ALLISON (1983), op. cit. pp. 134-
136.  
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para as intuições empíricas, mas também para as puras (tal como é enfatizado por Kant 

ao referir-se a todas as intuições). A unidade do sujeito e a do objeto se pressupõem 

reciprocamente. A reunião de representações através da qual o conceito de um objeto é 

constituído depende estritamente da unidade da consciência, uma vez que reunir 

representações é reuni-las numa consciência. O que Kant tenta fazer aqui é ligar a 

unidade originária da consciência com a unidade conceitual através da qual 

representamos objetos. Esse procedimento necessitou das teses fundamentais que foram 

desenvolvidas ao longo do §16, onde foram estabelecidas a unidade e a identidade da 

consciência; agora, mostrou-se como a unidade conceitual necessária para nos 

representamos objetos corresponde à unidade da consciência do sujeito que se constitui 

nesse ato sintético. Trata-se, então, de mostrar como estas duas unidades, a da 

apercepção e a do conceito de um objeto, não estão em domínios separados, mas como 

elas se condicionam reciprocamente: conforme vimos acima, a unidade da consciência 

do sujeito só se dá pela unificação de um múltiplo de representações; a do objeto, por 

sua vez, não é nada mais senão essa unificação segundo determinadas regras, cujo 

fundamento é a apercepção originária. Essa nova concepção de objeto formulada por 

Kant passa a ter o domínio da subjetividade transcendental como sua condição de 

possibilidade. 

Essa unidade necessária para a representação de objetos se contrapõe à dispersão 

da consciência empírica, insuficiente para a unificação de representações objetivas. 

Caso possuíssemos apenas essa última, isso não seria possível, pois, se assim fosse, 

haveria somente a consciência imediata de cada uma das representações. Essa 

imediatidade impede, por um lado, que eu tenha consciência de que é o mesmo ‘eu’ que 

acompanha cada uma das representações e, por outro lado, que tais representações 

sejam unificadas no conceito de um objeto – da mesma forma como não tenho 
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consciência das representações enquanto minhas (isto é, como pertencentes a um sujeito 

único), também não tenho consciência delas enquanto pertencentes a um objeto 

singular. Quando há a atividade sintética de uma apercepção originária, há também 

consciência do objeto enquanto objeto, isto é, consciência dele como sendo uma 

representação para mim. A “diversidade” da consciência de que fala Kant34 seria então 

esse estágio onde o sujeito, carecendo da representação de sua própria identidade, 

poderia ser considerado como sendo sempre diferente em cada uma de suas 

representações: não um ‘eu’ único, consciente de si, mas muitos ‘eus’ dispersos em suas 

representações e inconscientes de si. A consciência empírica35 é variada no sentido de 

que ela é composta por uma idéia após a outra, mas eu devo poder pensar minhas idéias 

sucessivas como minhas, e esse pensamento deve poder ser um ato sintético e 

potencialmente autoconsciente. Sem tal pensamento eu não poderia ser consciente da 

sucessão das minhas idéias nem poderia ser consciente de que elas são idéias de um 

mundo objetivo. Vemos, assim, que a noção de objetividade desenvolvida aqui só é 

possível a partir do momento em que Kant demonstra que a multiplicidade e a dispersão 

de uma consciência empírica devem poder ser reunidas na unidade de uma apercepção, 

o que atesta a relação estreita que há entre unidade de consciência e objetividade nessa 

primeira parte. 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Cf. p.ex. B134: “somente pelo fato de eu poder conceber numa (o grifo é nosso) consciência o múltilpo 
das representações denomino todas de minhas representações, pois do contrário teria um eu mesmo tão 
multicolor e diverso quanto tenho representações das quais sou consciente”.   
35

 PATON, op. cit., p. 461. 
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2. Apercepção e juízo 

 

O presente capítulo discutirá o funcionamento da unidade transcendental da 

apercepção a partir de nossos atos judicativos. No entanto, antes de realizar 

propriamente essa tarefa, cumpre analisar a diferenciação feita por Kant entre unidade 

subjetiva da consciência e unidade objetiva da apercepção, o que será feito na primeira 

parte deste capítulo. Veremos algumas das razões possíveis para o estabelecimento 

dessa distinção, bem como o papel que ela cumpre na argumentação da Dedução. A 

partir dela, mostra-se como a objetividade dos nossos conhecimentos se concretiza na 

realização de atos judicativos. Mostraremos também como, longe de ser apenas um 

interlúdio na argumentação da Dedução, o argumento do §18 pode ser interpretado 

como estando dirigido a um interlocutor cético que negasse a possibilidade de um 

conhecimento objetivo do mundo. 

Na segunda parte do capítulo trataremos propriamente da unidade objetiva da 

apercepção e de sua relação com o conhecimento de objetos. Tal conhecimento objetivo 

obtido a partir dessa unidade é discursivo, sendo realizado a partir de atos judicativos. 

Em nossa argumentação, nos remeteremos à distinção entre juízos de percepção e de 

experiência estabelecida nos Prolegômenos. Muito embora este texto suscite alguns 

conflitos em relação ao §19 da Dedução, ainda assim tal comparação entre ambos é 

elucidativa no que concerne à relação entre as categorias e a possibilidade do 

conhecimento de objetos através de juízos. Por fim, veremos como a teoria do juízo 

formulada por Kant na Dedução põe em relação a unidade transcendental da 

apercepção, as formas lógicas do juízo e as categorias, provando-se assim que todo 

múltiplo de uma intuição está sob as categorias, com o que se conclui um passo 

fundamental da Dedução.  
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 Conforme mostraremos, a despeito da introdução que Kant faz de uma forma 

pura da nossa intuição sensível (o tempo) na argumentação do §18, e a apesar do caráter 

conclusivo do §21, a argumentação da Dedução ainda não está imune à possível objeção 

de que as categorias fossem conceitos vazios, uma vez que ainda são tomadas como 

conceitos de um objeto em geral, ficando ainda indeterminadas as condições sob as 

quais estas se aplicam a objetos reais, dados tanto no espaço quanto no tempo. 

 

2.1 – Unidade objetiva e unidade subjetiva da consciência 

 

No §17 Kant explorou a relação entre a unidade transcendental da apercepção e 

a possibilidade da objetividade obtida a partir desta. Mostramos como a afirmação de 

que ela é uma condição necessária para a objetividade de nossos conhecimentos não nos 

deve conduzir ao engano de pensar que ela possibilite o conhecimento daquilo que não 

nos é dado no espaço-tempo – ainda que tal unidade seja uma condição necessária do 

conhecimento, ela depende, para isso, de sua aplicação a dados empíricos. Uma leitura 

mais apressada dessa passagem poderia ainda nos levar a pensar que do simples fato de 

as representações serem conectadas por um sujeito, nós pudéssemos deduzir que elas 

são, somente por isso, objetivas. Kant afasta essa possibilidade interpretativa no 

decorrer do §18, onde, pela introdução de um novo elemento na argumentação da 

Dedução, mostra que sua doutrina não poderia ser simplesmente interpretada desta 

forma.  

Esse novo “elemento” da argumentação é a unidade subjetiva da consciência, a 

qual aparece em contraste com a unidade objetiva e as características que podem ser a 

esta atribuídas. Trata-se, portanto, de diferenciar essas duas formas de unidade da 

consciência, a objetiva e a subjetiva, na medida em que ambas fazem a conexão de 
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representações, cada qual de um modo diverso. De Vleeschauwer distingue com clareza 

a oposição entre “subjetivo” e “objetivo” nesse contexto: “subjetivo designa o valor 

para um sujeito ou uma consciência individual nos seus estados presentes; objetivo, ao 

contrário, um valor independente dos estados de um sujeito, ou um valor que faz 

abstração dos dados ou condições concretas, inerentes às consciências particulares” 

36.Se nem toda unidade pode ser considerada objetiva, então a unificação de 

representações realizada por um sujeito não pode ser simplesmente identificada com a 

formulação de um juízo objetivo que nos permita conhecer algo.  

A partir dessa distinção inicial, pode-se inferir que a unidade a que Kant se 

referia na argumentação dos parágrafos anteriores é a objetiva e não a subjetiva, sendo 

tal distinção feita para afastar uma possível tese que simplesmente identificasse o 

âmbito da subjetividade com o da objetividade, como se todas as representações do 

sujeito transcendental fossem objetivas37. Com efeito, a unidade objetiva da apercepção 

é identificada com a unidade originária explorada nas seções anteriores:  

 

“a unidade transcendental da apercepção é aquela pela qual todo múltiplo de 
uma intuição é reunido no conceito de um objeto. Em vista disso denomina-se 
objetiva e tem de ser distinguida da unidade subjetiva da consciência” (B139).  

 

Somente a unidade originária é a priori e necessária, referindo as representações 

sintetizadas ao conceito de um objeto, o qual serve como regra de síntese, de forma a 

poder descrever um estado objetivo de coisas. A unidade subjetiva, desprovida de tal 

regramento fornecido por conceitos, opera sínteses contingentes, as quais não possuem 

validade para além do sujeito que as realiza.  

                                                 
36

 DE VLEESCHAUWER, H. J. - La déduction transcendentale dans l’oeuvre de Kant, vol. II, p. 133. 

37
 Essa identificação poderia ser feita, de certo modo, na medida em que se considerasse que a condição 

do conhecimento de objetos passa a depender diretamente das estruturas a priori pertencentes ao sujeito, 
mas não poderia ser levada ao extremo de dizer que toda unidade de consciência é objetiva; a tese que 
Kant parece querer mostrar aqui é que, muito embora ela seja possível, não é o único modo de unificação 
de representações, pois a unidade subjetiva aqui considerada liga as representações sem reportá-las a 
conceitos de objetos.  
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 Aqui, cabe notar a diferença estabelecida por Kant na Dedução Metafísica entre 

o ato de síntese, atribuído à faculdade de imaginação, e a tarefa de reportar essa síntese 

a conceitos, atribuída ao entendimento38. A primeira permite que discriminemos algo no 

espaço-tempo enquanto mera aparência (Erscheinung), sem determiná-la 

conceitualmente. A última, nos diz Kant no §15, além do múltiplo e de sua síntese, 

contém a representação do ato de unificação do múltiplo, sendo caracterizada sob o 

nome de “ligação” 39 (Verbindung) – aqui, realiza-se tal ato conscientemente, segundo a 

representação de uma regra conceitual que permite que as Erscheinungen sejam 

caracterizadas como tais ou tais objetos específicos. A síntese imaginativa, ao contrário, 

ainda que possa ocorrer segundos leis de associação40 (como o hábito), não ocorre 

segundo a representação de regras conceituais, podendo dar-se mesmo que não 

tenhamos uma consciência explícita de tais leis. Kant, ainda que não especifique quais 

seriam essas leis, nos dá a entender que as sínteses realizadas de acordo com elas não 

são completamente desordenadas – ao contrário, elas seguem determinados padrões 

(leis), mas que são meramente empíricos, como é o caso do hábito subjetivo de 

associação de representações, ou ainda da associação destas por mera contigüidade 

espacial ou temporal. O importante aqui é observar que, possuindo essas leis uma 

origem empírica, elas não poderão gerar representações sejam válidas para além do 

próprio sujeito que as realiza, isto é, não poderão reivindicar validade universal. 

Esse argumento mostra que não é qualquer ato sintético que pode ter pretensões 

de ser objetivo, com o que fica estabelecida a diferença entre as duas formas de 

unificação de representações. A objetividade de nossas representações só pode ser 

alcançada na medida em que as sínteses sejam realizadas segundo o princípio da 
                                                 
38

 Cf. B103. 
39

 Muito embora Kant realize inicialmente essa distinção, ele não parece se ater fielmente a ela ao longo 
da Dedução (cf. B130). Portanto, o que levamos em conta aqui é menos a terminologia utilizada do que a 
diferença entre as funções presentes em cada um dos distintos modos de unificação de representações. 
40

 “Gesetzen der Assoziation” – cf. B142.  
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unidade objetiva da apercepção, a qual serve de regra fundamental para a unificação de 

representações. É a necessidade expressa por tal princípio que lhe confere esse caráter 

de regra, a partir da qual as sínteses adquirem um valor objetivo. O que entra em jogo 

aqui é a distinção entre essas sínteses objetivas e aquelas contingentes que, sendo 

realizadas segundo mera associação, são um fenômeno meramente subjetivo, 

idiossincrático – carecendo de valor objetivo, elas não podem receber um valor de 

verdade capaz de ser reconhecido universalmente. 

Essa distinção entre duas formas de unificação de representações revela-se, pois, 

como o critério a partir do qual poderemos separar os conhecimentos objetivos daqueles 

que não o são.  É sabido que no idealismo transcendental kantiano nós não temos como 

abstrair do nosso modo de conhecer os objetos para saber como eles são em si mesmos, 

independentemente do modo como são por nós experimentados, o que significa dizer 

que não temos acesso senão a fenômenos (Erscheinungen). Isso não significa, porém, 

que não nos seja dada nenhuma forma de acesso ao mundo objetivo, nem que pelo fato 

de não podermos conhecer as coisas em si mesmas não podemos conhecê-las de forma 

alguma. Ao contrário, tal acesso é sim, possível, através das sínteses operadas segundo a 

unidade objetiva da apercepção, a qual se atualiza nas formas lógicas dos juízos, os 

quais são capazes de descrever as coisas mesmas (e não apenas estados idiossincráticos, 

alterações da subjetividade que não descreveriam nada de factual). Se, por um lado, 

Kant nos diz que só temos acesso aos fenômenos, mostra que tal acesso, apesar de ser 

mediado pelas formas da intuição e pelos conceitos do entendimento, pode referir-se às 

coisas, ir para além dos elementos a priori que constituem o sujeito cognoscente – é o 

caso das sínteses operadas segundo regras do entendimento, às quais pode-se atribuir 

um valor de verdade determinado. Ao tratarmos dessa questão, poderíamos tomar dois 

caminhos inversos para caracterizar os nossos conhecimentos, ambos conduzindo à 
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mesma conclusão: ou bem partimos das coisas mesmas e dizemos que podemos de fato 

conhecê-las, mas somente na medida em que tais conhecimentos são mediados pelas 

nossas formas a priori e que, portanto, nós só temos acesso a representações 

fenomênicas; ou bem nós partimos dessas mesmas representações para dizermos que 

elas, na medida em que são objetivas, referem-se às coisas, e não somente àquilo que 

nós possamos achar que elas sejam ou deixem de ser. Muito embora nossos 

conhecimentos objetivos sejam tributários de algo que nos é dado alhures (o “x” 

indeterminado que nos aparece), o critério capaz de decidir sobre a verdade ou a 

falsidade de nossos juízos acerca dele é a síntese (no caso, um juízo objetivo) operada 

no ato de conhecer – é por esta razão que a lógica transcendental kantiana, ao considerar 

tais critérios para o estabelecimento de verdades acerca dos objetos, é chamada também 

de “lógica da verdade”. 

Ainda que o título do §18 prenuncie uma consideração acerca da unidade 

objetiva da autoconsciência, o desenvolvimento desta seção trata menos desta do que da 

unidade subjetiva, estabelecendo tanto uma separação quanto uma relação fundamental 

entre ambas. Se a possibilidade do conhecimento depende da realização de sínteses 

objetivas (tal como descrevemos acima) a partir daquilo que recebemos na intuição, a 

caracterização das sínteses subjetivas mostra como existe a possibilidade de uma forma 

subjetiva de unificação de representações que não permite o comprometimento com um 

estado factual de coisas. 

O fato de as representações não estarem unificadas no conceito de um objeto não 

significa que elas não estejam unificadas de forma alguma. Muitas idéias estão 

conectadas em nossa mente, e não podem ser de tal modo conectadas ao menos que 

nossa mente seja una – assim, não há conexão objetiva quando associamos amuletos 

com boa sorte, tampouco quando fazemos a associação entre “praia” e “dia de sol”.  No 
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primeiro caso as associações são arbitrárias e não se relacionam necessariamente umas 

com as outras como seria de se esperar caso elas derivassem do conceito de um objeto; 

no segundo caso, elas são realizadas apenas segundo o hábito que algumas pessoas 

cultivam, não sendo a presença do sol uma condição necessária para que se freqüente a 

praia.  

Mas se tal conexão de representações não ocorre segundo regras conceituais 

fornecidas pelo entendimento puro (categorias), então de que modo ela se dá? Segundo 

a doutrina que vemos exposta no §18, pode-se responder que tal conexão se dá em 

nosso sentido interno, o tempo. 

A unidade subjetiva da consciência (isto é, as conexões com valor subjetivo) 

pode ser produzida à medida que as representações vão sendo recebidas umas após as 

outras no nosso sentido interno. Aqui, o sujeito não realiza uma síntese segundo a 

consciência de regras a serem seguidas (tal como faria se fosse objetiva), mas procede 

apenas recolhendo sucessivamente as representações na medida em que elas são dadas. 

Se eu tenho o simples hábito de associar A com B, essa associação é possível sem que 

eu tenha uma consciência explícita de que tenho tal hábito. Se a simples visão de A 

evoca em mim a representação B (pelo fato de eu ter me habituado e ver os dois sempre 

se sucederem no tempo), então não é a espontaneidade do sujeito que está em atividade 

aqui, pois tal conexão se baseia apenas na repetição de experiências passadas, isto é, ela 

é o resultado das circunstâncias empíricas em que os eventos ocorreram, tendo o sujeito 

apenas as recebido passivamente.  

Assim, Kant diz que tal unidade “é uma determinação do sentido interno, 

mediante o qual aquele múltiplo da intuição é dado empiricamente para tal ligação” 

(B139). Carecendo de regras conceituais fornecidas pelo entendimento, ele pode 

recolher indiscriminadamente as representações sem que de tal junção resulte uma 
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representação objetiva – há apenas a sucessão temporal das representações que vão 

sendo recebidas umas após as outras, sem que o conceito de um objeto regre o ato 

sintético, com o que a unidade possuirá validade apenas subjetiva. A ordem temporal 

em que o múltiplo de representações vai sendo recebido não depende necessariamente 

do sujeito, mas é ela mesma contingente, de forma que o sujeito apenas a recebe 

passivamente. Destarte, essa ordem temporal em que o múltiplo de representações nos é 

dado é ela mesma determinável apenas empiricamente e a posteriori:  

 

“depende de circunstâncias ou de condições empíricas se posso ser 
empiricamente consciente do  múltiplo como simultâneo ou sucessivo. Eis por 
que a unidade empírica da consciência, mediante a associação de 
representações, concerne ela mesma a um fenômeno e é inteiramente 
contingente” (B139-140). 

 

A esse respeito, pode ser esclarecedor um exemplo fornecido por Kant já no 

final da Dedução (§26). Para quem entre pela primeira vez em uma casa, a 

representação do exterior desta tem uma prioridade temporal em relação à representação 

do seu interior, isto é, o seu exterior é intuído primeiramente – na ordem temporal em 

que as representações aparecem, as exteriores ocorrem anteriormente às interiores. No 

entanto, o fato de as representações exteriores se apresentarem antes das interiores é 

inteiramente contingente, dependendo das condições daquele sujeito naquele preciso 

momento. É por isso que Kant afirma na passagem acima que elas concernem a um 

fenômeno particular: nesse caso, uma tentativa de colocar as representações interiores e 

as exteriores em relação mútua seria meramente subjetiva, pois só possuem por 

fundamento a ordem temporal precisa em que tal sujeito as recebeu empiricamente, 

carecendo de validade universal. As representações do exterior e do interior da casa não 

pertencem umas às outras necessariamente, como seria o caso se a sua unidade estivesse 

fundada em um conceito como o de “casa”: este conceito, servindo como regra para a 

síntese, requereria que os elementos interiores e exteriores estivessem unidos numa 
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relação simultânea (própria dos objetos no espaço) e não apenas sucessiva – essa 

sucessão diz respeito apenas à ordem empírica em que as representações foram 

apreendidas por tal sujeito particular, sendo ela mesma contingente. 

Considerando-se as representações dadas somente no sentido interno, o ‘eu 

penso’ ainda não as acompanha – muito embora, como vimos em 1.1, ele deva poder 

fazê-lo. Trata-se aqui de uma consciência pré-judicativa de um múltiplo temporal, isto 

é, a consciência de que algo está se dando temporalmente, em estados sucessivos do 

tempo. Se levarmos em conta a doutrina desenvolvida no §19 onde a objetividade de 

nossas representações é identificada com a realização de um juízo sobre as mesmas, 

então podemos inferir (ao menos provisoriamente) que, na Crítica, a unidade subjetiva 

não é judicativa, na medida em que carece de objetividade - ela não faz remissão à 

unidade objetiva da apercepção, o que é feito judicativamente. 

 A unidade subjetiva da consciência, da qual estivemos tratando, recebe uma 

caracterização ambígua ao longo do §18 – há uma assimilação desta com uma unidade 

empírica da apercepção. Acerca desta última Kant afirma que ela concerne a um 

fenômeno e que é inteiramente contingente (como já vimos acima); sobre a unidade 

subjetiva o texto afirma que ela é uma determinação do sentido interno, pela qual o 

múltilplo é empiricamente dado para a ligação. Nesse momento, não seria descabido 

perguntar: há alguma diferença entre ambas? O texto kantiano não fornece nem uma 

distinção nem uma assimilação precisas, mas, terminologicamente, pode-se considerar 

que “subjetivo” é aquilo que possui validade apenas particular, não podendo se estender 

universalmente a todos os sujeitos; “empírico” é aquilo que provêm da experiência, e 

que como tal se opõe a “puro”. No entanto, o que é empírico não necessariamente é 

subjetivo, já que dados empíricos podem tornar-se objetivos na medida em que sejam 

subsumidos por categorias (sendo assim possível o conhecimento da natureza). Por 
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outro lado, há também mais de uma maneira de uma síntese não ser objetiva: unificando 

algo dado sem a utilização de regras conceituais, ou unificando algo que não pode de 

modo algum ser dado numa experiência possível, fazendo para isso unicamente o uso de 

regras da lógica geral. No primeiro caso, há uma unidade empírica (pois provém da 

experiência), a qual não é objetiva; no segundo caso não se pode dizer que a síntese seja 

objetiva, pois não se refere a objetos, donde teríamos uma síntese subjetiva que poderia 

ser diferenciada de uma empírica. Esta é uma tentativa de diferenciação entre essas duas 

unidades, com o que teríamos que as sínteses empíricas podem ser subjetivas ou 

objetivas, da mesma forma que as subjetivas não são necessariamente empíricas. Há a 

possibilidade de estes dois atributos ocorrerem concomitantemente, gerando sínteses 

empíricas e subjetivas, mas isso não seria uma necessidade. 

O texto kantiano gera dificuldades nesse momento, pois, ao utilizar a expressão 

“apercepção empírica”, dá a entender que a forma de unificação de representações em 

jogo aqui envolve algum tipo de reflexividade, e não a mera associação de 

representações na mente de um sujeito. Assim, se ao falarmos de unidade subjetiva da 

consciência, dissemos que ela é não-judicativa, o uso da expressão “apercepção 

empírica” parece sugerir a utilização de juízos41.  

Com efeito, nada impede que o sujeito se torne consciente das representações 

associadas contingentemente, tal como descrevemos acima, e as manifeste 

discursivamente através de juízos. Essa possibilidade já era prevista desde o §16, onde 

se afirma necessidade de que todas as nossas representações possam ser acompanhadas 

                                                 
41

 Em sua primeira obra (1983, op. cit. pp. 156-157), Allison sugere, nesse contexto, uma assimilação 
entre unidade subjetiva da consciência e apercepção empírica, considerando esta última como resultante 
de juízos sobre estados internos. Já na segunda versão de seu livro (2004, op. cit. pp. 183-184) ele abre 
mão dessa idéia: muito embora ele ainda reconheça que “apercepção empírica” deva ser algo para a 
consciência, ele sustenta que isso possa ser feito de uma forma não-judicativa – teríamos uma forma de 
consciência (awareness) que seria distinta de um juízo sobre nossos estados. No entanto, ele 
simplesmente não mostra como seria possível uma forma de representação dos nossos próprios estados (já 
que eles deveriam ser algo para nós) que não seja objetiva.  
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pelo ‘eu penso’; o mesmo deve valer para as representações dadas somente no nosso 

sentido interno42. Deve-se notar ainda que “apercepção” pode adquirir um duplo 

sentido, significando tanto a consciência da unidade das representações como 

pertencentes a um mesmo objeto quanto a consciência destas como pertencentes a um 

sujeito único (como no caso da apercepção empírica) 43. 

Nesse último caso, o que temos são juízos proferidos não acerca de objetos 

externos ao sujeito, mas sim sobre os próprios estados internos do mesmo. Aqui, o juízo 

é realizado tendo por base os conteúdos do sentido interno do sujeito - ele considera 

seus próprios estados subjetivos como objetos e, nesse sentido, poderíamos também 

chamar tais juízos de “juízos de auto-conhecimento”. Muito embora Kant, na Dedução, 

não forneça nenhuma definição razoável acerca do que se deve entender por 

“apercepção empírica”, a assimilação entre essa expressão e os juízos de auto-

conhecimento parece ser possível a partir dos seus escritos sobre antropologia, onde o 

contraste entre apercepção pura e empírica é feito mais amplamente44. Paton observa 

como a apercepção empírica envolve o poder do entendimento manifesto empiricamente 

na recognição dos estados da mente – esses atos de recognição seriam atos de 

pensamento e, como tais, estariam sujeitos às condições de unidade do entendimento45.  

                                                 
42 Essa idéia é tornada clara por Kant na seguinte reflexão: “a consciência pode acompanhar todas as 
representações, portanto, também as da imaginação, as quais e cujo jogo mesmo é um objeto do sentido 
interno, e das quais deve ser possível tornar-se consciente enquanto tais, pois nós realmente distinguimos 
essas tais como representações internas, portanto, com existindo no tempo, da intuição dos sentidos” (R. 
6315, Ak. XVIII, 618). 
43

 ALMEIDA, G. A. A Dedução transcendental: o cartesianismo posto em questão, p. 144. Cf. também 
GUYER, P. Kant and the Claims of Knowledge, pp. 83-84.  
44

 Cf. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático (Ak. VII, 134): “Ora, aqui o eu nos parece ser 
duplo (o que seria contraditório): 1) o eu enquanto sujeito do pensar (na Lógica), que significa a 
apercepção pura  (o mero eu que reflete) e do qual não há absolutamente mais nada a dizer, senão que é 
uma representação inteiramente simples; 2) o eu como objeto da percepção, portanto, do sentido interno, 
que contém uma multiplicidade de determinações que tornam possível a experiência interna”.  Aqui, o 

“eu”, ao ser tomado como objeto, é considerado como aquilo que tornam possível a experiência interna, 
isto é, o conhecimento de si por intermédio de juízos sobre estados internos. A mesma idéia é retomada 
por Kant posteriormente: “a experiência interna contém o material dela [consciência] e um diverso da 
intuição empírica interna, o eu da apreensão (por conseguinte uma apercepção empírica)” (Ak.VII, 141-
142). Trad. de Clélia A. Martins.  
45

 PATON, op. cit. pp. 400-403. 
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 Muito embora o texto kantiano pareça inicialmente validar tal interpretação, ela 

é dificultada pelo fato de Kant afirmar, em seguida, que tal unidade empírica da 

apercepção possui validade somente subjetiva (B140). Se tal unidade for expressa 

judicativamente ela estará sujeita à unificação do entendimento, tal como dissemos 

acima, o que envolverá o uso de categorias. Nesse caso, é de se esperar que ela possua 

validade objetiva, e não subjetiva.  

Segundo cremos, esse conflito poderia ser sanado se considerarmos aqui que a 

subjetividade que se atribui à unidade empírica da apercepção se dá pelo fato do juízo se 

referir aos estados do próprio sujeito que o profere, e não aos objetos enquanto tais. Tais 

juízos permaneceriam subjetivos na medida em que eles dizem respeito às modificações 

do sentido de um sujeito particular - é importante observar aqui que tais juízos podem 

ser considerados “objetivos” apenas pelo fato de remeterem as representações à unidade 

transcendental da apercepção, isto é, devido à sua forma lógica. Mas, a despeito dessa 

forma, eles ficam restritos a um sujeito particular - o fato de eles não fazerem referência 

a nada de exterior ao sujeito que os profere faz com que eles careçam da possibilidade 

de verificação por parte de outrem. Se levarmos em conta a impossibilidade de um 

sujeito se enganar acerca dos seus próprios estados internos, concluímos daí que tais 

juízos são sempre verdadeiros, ainda que permaneçam restritos ao âmbito daquele 

sujeito específico, pelo fato de não serem passíveis de verificação.  

 Se, na primeira parte da argumentação do §18, Kant ocupou-se em distinguir a 

unidade objetiva da subjetiva, na segunda parte desta seção o argumento parece tomar 

outro rumo, onde o que se passa a mostrar é que esta é derivada daquela, isto é, que a 

unidade subjetiva da consciência encontra sua condição na unidade objetiva:  

 

“A forma pura da intuição no tempo, simplesmente como intuição em geral 
que contém um múltiplo dado está sob a unidade originária da consciência 
simplesmente mediante a referência necessária do múltiplo da intuição a um 
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‘eu penso’; portanto, mediante à síntese pura do entendimento, que subjaz a 

priori à síntese empírica” (B140). 
 

 Esse argumento mostra como a unidade subjetiva pode servir de ponto de partida 

para a prova da existência de uma unidade objetiva. Aqui, assumindo-se que temos um 

múltiplo de representações temporais, poderíamos chegar à conclusão de que tais 

representações subjetivas têm como sua condição a sua referência à unidade 

transcendental da apercepção, expressa pelo ‘eu penso’.  

 Pode-se interpretar tal passagem como estando dirigida a um interlocutor que só 

admitisse o caráter subjetivo das nossas representações, negando a possibilidade de elas 

se referirem ao mundo, isto, é a um estado objetivo de coisas. Pode-se chamar tal 

interlocutor de “cético”, na medida em que este nega a possibilidade do conhecimento 

de um mundo objetivo, já que nossas representações careceriam da referência a algo 

externo a nós mesmos, fora da esfera do sujeito (nessa medida, o cético não só duvidaria 

da possibilidade do conhecimento, mas também da própria existência do mundo, de 

qualquer objeto que seja exterior a nós mesmos). Temos, assim, um possível 

interlocutor, o qual nega a objetividade de nossas representações, de forma que estas 

estejam restritas ao âmbito da nossa subjetividade. Mas qual a peculiaridade do 

argumento de Kant que nos leva a interpretá-lo como estando dirigido precisamente a 

um cético? 

Ora, ainda que este não aceite que tenhamos acesso a representações dadas 

empiricamente, é razoável que ele admita ao menos que possui um múltiplo temporal de 

representações, ainda que estas sejam idiossincráticas e se não se refiram ao mundo. É 

precisamente a partir dessa concessão (provavelmente a mínima que pode ser feita), que 

o argumento kantiano pode adequar-se a tal interlocutor, pois Kant não toma como 

ponto de partida um múltiplo de representações empiricamente dadas, mas sim um 

múltiplo de representações dadas no sentido interno, o tempo. Se um cético admite que 
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tem várias representações, isso implica em que cada uma delas seja dada em momentos 

diversos do tempo, uma após a outra, sucessivamente. Não sendo o tempo um “conceito 

empírico abstraído de qualquer experiência” 46, é justamente ele que permite que nós 

percebamos a diversidade, bem como a sucessão de nossas representações internas.  

A partir disso é que Kant afirma que a representação desse múltiplo de 

representações temporais tem como sua condição a unidade transcendental da 

apercepção. Essa relação não é muito bem justificada no §18, sendo explorada mais a 

fundo mais adiante, no decorrer do §24. Aqui, pode-se adiantar que a síntese necessária 

do entendimento não se exerce diretamente sobre os múltiplos dados empíricos, mas 

sim sobre a multiplicidade pura do tempo47: os diversos elementos do tempo, sendo 

homogêneos entre si, não poderiam ser ligados por uma síntese associativa (tal como 

pode acorrer com conteúdos empíricos, unificados sem nenhuma regra); tratando-se de 

uma multiplicidade formal (e não empírica), ela não está submetida a uma síntese 

associativa, mas necessária e objetiva, fundada sobre o princípio da apercepção, o qual 

coloca em relação direta uma multiplicidade e um ato sintético (no caso, o ‘eu penso’). 

Já que todas as nossas representações só podem ser recebidas na multiplicidade formal 

do tempo, elas estão por isso mesmo submetidas, ainda que indiretamente, à unidade 

transcendental da apercepção. 

Isso se dá da seguinte maneira48: uma sucessão temporal qualquer só pode ser 

representada se cada momento específico seu for acompanhado da consciência do ‘Eu’ 

na sua apreensão; em segundo lugar, se a consciência operar a síntese desses momentos 

segundo a forma pura da sucessão, “um momento após o outro”; em terceiro lugar, que 

cada momento seja acompanhado da consciência da identidade dessa consciência nas 

                                                 
46

 Cf. a “Exposição Metafísica do conceito de tempo” em B46-48. 

47
 CAIMI, op. cit. pp. 51-52. 

48 DE VLEESCHAUWER, op. cit. p. 139. 
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apreensões e sínteses respectivas – essas três condições não representam senão a 

presença da unidade sintética da consciência, a qual torna possível a representação do 

tempo como intuição de relações temporais determinadas. 

A representação de uma multiplicidade temporal se encontra sob as condições de 

unidade do entendimento puro, de forma que a unificação de representações, ainda que 

seja meramente empírica ou subjetiva, também está sujeita às condições de unificação 

do tempo pelo entendimento – isso, por sua vez, justamente pelo fato de tal unificação 

subjetiva ocorrer temporalmente, sendo uma “determinação do sentido interno”. As 

condições de unificação de representações no tempo parecem ser as mesmas para ambas 

as formas de unidade, a subjetiva e a objetiva – no entanto, sendo o próprio 

entendimento que atua sobre a forma do tempo (o que é feito a priori), pode-se dizer 

que tais sínteses objetivas (segundo regras do entendimento) são originárias em relação 

às subjetivas. Se o ‘eu penso’ deve poder acompanhar todas as nossas representações, 

isso vale igualmente para a multiplicidade pura do sentido interno. 

Com este argumento Kant pode provar que as representações dadas apenas 

temporalmente estejam sujeitas a uma ação (indireta) do entendimento. Não obstante, 

falta ainda um elemento fundamental para que possa provar ao cético a legitimidade do 

uso das categorias, que é a referência destas a objetos dados no espaço. Muito embora o 

entendimento possa exercer uma ação sobre nossas representações temporais, nada 

impede as categorias ainda sejam consideradas conceitos vazios pelo fato de não se 

referirem a nada que nos seja dado fora do âmbito da nossa própria subjetividade. 

Assim, seria o caso de considerar essa prova como incompleta, pelo menos nesse 

momento da Dedução.  

Se nas seções anteriores Kant tomou como ponto de partida a unidade 

transcendental da apercepção, tentando mostrar como ela pode ser objetiva, no 
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parágrafo §18 parece haver uma mudança no sentido da argumentação, pois, após 

diferenciar unidade objetiva e subjetiva, ele mostra como esta é derivada daquela. 

Portanto, o ponto de partida é outro – não mais a unidade transcendental (pois assim, 

talvez nunca se conseguisse chegar a provar como o pensamento de objetos de refere 

aos objetos do mundo), mas sim a unidade subjetiva. Partindo-se desta última, talvez 

seja mais fácil mostrar como as nossas representações estão sujeita às categorias. Aqui, 

há um passo importante nessa tentativa de ligar o pensamento puro à sensibilidade: 

mostra-se a relação entre os dois, porém não se considera ainda a experiência concreta, 

mas apenas uma das condições formais da sensibilidade, o tempo, faltando ainda o 

espaço. Veremos no capítulo seguinte que no §26 utiliza-se um argumento semelhante, 

onde Kant mostra que a síntese da apreensão (empírica) está sujeita às categorias. Esse 

tipo de prova reflete bem o sentido de uma “Revolução Copernicana” na filosofia, na 

medida em que procura mostrar como é a natureza que é determinada pelo nosso modo 

de conhecê-la, e não o contrário – os objetos intuídos são pensados de acordo com leis 

que pertencem ao entendimento humano, tal como se mostra em ambos os contextos, 

tanto do §18 quanto do §26. 

 

2.2 – Juízo e objetividade 

 

A distinção analisada na seção anterior se faz necessária para que, no decorrer da 

argumentação da Dedução, Kant possa descrever a estrutura interna da unidade objetiva 

da apercepção, assim como o seu funcionamento. Essa passagem é realizada no §19 da 

Dedução, onde é explorada a conexão da unidade objetiva da apercepção com as formas 

lógicas do juízo e, ulteriormente, destas com as categorias. Para Kant, o pensamento 

humano é fundamentalmente discursivo, podendo-se dizer que pensar não é senão 
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realizar a conexão de representações através de juízos. É através da análise da estrutura 

judicativa do nosso pensamento que Kant buscará a ligação entre as categorias e o 

mundo objetivo. Se a unidade subjetiva da consciência pode ser produzida passivamente 

na medida em que as representações são dadas ao nosso sentido interno, a unidade 

objetiva, cuja estrutura será analisada aqui, pode ser vista como o resultado de uma ação 

espontânea do sujeito, o qual a torna manifesta na medida em que se pronuncia 

judicativamente. Por intermédio desse ato discursivo, tanto as representações internas 

quanto as externas passam a ser objetivadas. 

O referido parágrafo intitula-se “A forma lógica de todos os juízos consiste na 

unidade objetiva da apercepção dos conceitos contidos neles” (B140). Se Kant, na 

Dedução Metafísica, identificou as diversas formas lógicas dos juízos49, ele parece aqui 

querer caracterizar aquilo que há de comum entre todas essas formas, quer se trate da 

quantidade dos juízos, da qualidade, da relação ou da modalidade destes.  Ao fazer esta 

associação entre formas lógicas e unidade objetiva, ele pretende caracterizar a essência 

dos juízos, a propriedade comum a todo e qualquer juízo50, qual seja, a referência que 

estes fazem à unidade objetiva da apercepção, a qual confere valor objetivo à síntese de 

representações – é essa referência que, segundo Kant, caracteriza tal atividade sintética 

como um juízo, e que, portanto, confere a forma dos juízos, aquilo que é comum a todos 

eles e que os caracteriza como seu atributo principal.  

A remissão de um múltiplo intuído à unidade objetiva da apercepção é feita 

através de atos judicativos, isto é, sintetizar um múltiplo dado é fazê-lo segundo juízos. 

É essa forma de síntese judicativa que Kant pretende expressar ao afirmar que “um juízo 

não é senão o modo de levar conhecimentos dados à unidade objetiva da apercepção” 

                                                 
49

 Cf. B95. 
50

 GUERZONI, A. A essência lógica do juízo: algumas observações acerca do § 19 da Dedução 

Transcendental (B), p. 140. 
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(B141). Para um intelecto discursivo como o nosso, pensar o múltiplo de uma intuição 

dada é unificá-lo num juízo por meio das funções lógicas51. A partir disso, pode-se 

entender como a função objetivante do entendimento descrita no §17 consiste em 

conduzir determinadas representações dadas ao conceito de um objeto, o que é feito 

discursivamente através de um ato judicativo.  

É da forma do juízo (isto é, de sua referência à unidade objetiva da apercepção) 

que depende sua validade objetiva. Tal validade deve ser distinguida do valor de 

verdade de um juízo, o qual depende do seu conteúdo empírico e é, portanto, 

contingente. É essa validade que garante tanto a possibilidade do juízo ser verdadeiro 

quanto a de ele ser falso. É a síntese conforme a unidade originária da apercepção que 

faz as nossas representações se tornarem conhecimentos possíveis, isto é, que elas se 

refiram a objetos52. Essa referência ao ‘eu penso’ é necessária mesmo no caso em que o 

juízo for empiricamente falso: ainda que assim seja, essa falsidade só lhe pode ser 

atribuída pelo fato dele se fundar na experiência de objetos, e não somente no registro 

de percepções meramente subjetivas53. E a objetividade tem sua origem na conexão das 

percepções sensíveis com o ‘eu’ da apercepção, o qual funciona como regra necessária 

de sínteses (diferentemente do ‘eu’ empírico descrito acima como unidade subjetiva da 

apercepção).   

No início do §19 Kant expressa sua insatisfação com a definição de juízo 

fornecida pelos lógicos: “a representação de uma relação entre dois conceitos” (B140). 

A limitação dessa definição é ocasionada menos por não poder ser aplicada a todos os 

juízos do que por não explicar no que consiste tal relação, sendo justamente dessa 

última tarefa que Kant se ocupará. Essa relação parece ser estabelecida, 

                                                 
51

 ALLISON, op. cit. p. 177. 
52

 CAIMI, op. cit. p. 55. 
53

 Idem, p. 56. 
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fundamentalmente, pelo elemento da cópula, o “é” que conecta as representações. Kant 

afirma que “nos juízos, a partícula relacional ‘é’ visa distinguir a unidade objetiva de 

representações dadas da unidade subjetiva” (B141-142).  

Aqui emerge o seguinte problema: caso se trate mesmo de uma cópula 

representada pelo “é” (Verhältniswörtchen), como poderíamos admitir a presença desta 

nos juízos em geral, mesmo no caso dos hipotéticos ou disjuntivos? O contexto em 

questão deixa claro que Kant não tem em mente aqui apenas os juízos predicativos: o 

próprio Kant inicia o parágrafo com a crítica de que a definição que os lógicos fornecem 

só dá conta dos juízos categóricos, não podendo ser estendida aos demais. O “é” em 

questão deveria ser entendido não no sentido da relação sujeito-predicado, mas sim 

como um operador do tipo “é verdade que” capaz de transformar a conexão de 

representações em asserções54 – assim diríamos, por exemplo, no caso dos juízos 

hipotéticos: “[É verdade que] se P, então Q”. 

A aplicação da partícula “é” expressa o comprometimento do sujeito que profere 

o juízo com uma pretensão de verdade, a intenção de descrever um estado de coisas que 

não é meramente subjetivo ou idiossincrático. A aplicação dessa partícula numa 

proposição visaria à distinção entre um domínio de objetividade e um de subjetividade. 

Segundo Kant, a cópula “designa a referência dessas representações à apercepção 

originária e à sua unidade necessária” (B 142). Como vimos acima, é precisamente 

nessa referência que está fundada a objetividade de um juízo, de forma que, através 

dela, é possível que se evite que as sínteses estejam fundadas apenas em fatores 

empíricos e contingentes, possibilitando assim que essas representações se refiram a 

objetos. A relação negligenciada pela definição dos lógicos consiste, portanto, na 

                                                 
54

 ALMEIDA, G. Consciência de si e Conhecimento Objetivo na Dedução Transcendental de I. Kant, p. 
216. 



64 

remissão do múltiplo dado à unidade objetiva, o que, no decorrer da argumentação, nos 

conduzirá às categorias. 

 Nessa “teoria do juízo” que vemos desenvolvida na Crítica, há uma relação 

direta entre juízo e objetividade, já que a possibilidade da descrição de um estado 

objetivo de coisas está fundada na forma dos juízos. Assim, seria de se esperar que a 

unidade subjetiva analisada em 2.1 não tivesse uma forma judicativa, uma vez que 

através dela não seria possível a referência a nada que estivesse além dos estados de um 

sujeito que sinta ou perceba algo idiossincraticamente. Com isso, teríamos uma fácil 

assimilação entre objetividade e juízo por um lado, e, por outro lado, entre subjetividade 

e atos não-judicativos (ou pré-judicativos). 

 Entretanto, tal assimilação pode revelar-se falaciosa, ao menos se levarmos em 

conta a tese exposta por Kant nos §18 e §19 dos Prolegômenos onde é feita uma 

distinção entre juízos de percepção e juízos de experiência: “Juízos empíricos, enquanto 

tiverem validade objetiva, são juízos de experiência; aqueles, porém, válidos apenas 

subjetivamente, denomino meros juízos de percepção.” 55 Já aqui é possível perceber 

uma aparente contradição com a tese exposta na Crítica: nesta, a objetividade é 

atribuída ao juízo enquanto tal, de forma que falar em “juízos objetivos” seria uma 

tautologia; nos Prolegômenos, ao contrário, somente os juízos de experiência possuem 

validade objetiva, sendo possível, no entanto, a existência de juízos sem a pretensão de 

objetividade, os juízos de percepção (o que não seria pensável na Crítica, ao identificar 

juízo com objetividade). 

 A diferenciação inicial que Kant estabelece entre esses dois tipos de juízo 

consiste no fato de os objetivos (de experiência) fazerem referência a uma determinada 

categoria. Ambos são, inicialmente, juízos empíricos, tendo seu fundamento naquilo 

                                                 

55
 Prol. §18 (AK. IV: 298). A tradução utilizada nas citações dos Prolegômenos é de Tânia M. Bernkopf. 
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que é percebido imediatamente pelos sentidos; os juízos de experiência se caracterizam 

por acrescentar àquilo que é dado somente aos sentidos um conceito que não possui ele 

mesmo sua origem nos sentidos, ou seja, um conceito puro do entendimento. Caso 

diferente é o dos juízos de percepção que, limitando-se à experiência sensível, conectam 

as representações sem o auxílio de regras conceituais (categorias). A esse respeito Kant 

afirma que 

 

“Os últimos não necessitam de nenhum conceito do entendimento puro, mas 
apenas da conexão lógica de percepções num sujeito pensante. Os primeiros 
exigem, entretanto, a qualquer tempo, além das representações da intuição 
sensível, ainda conceitos especiais produzidos originariamente no 
entendimento, os quais permitem que os juízos de experiência sejam válidos 
objetivamente” (Prol. §18. Ak. IV: 298).  

  

 Apesar da notável diferença existente entre essa tese e a que vemos exposta na 

Crítica, há ao menos uma convergência entre ambas no que diz respeito à referência que 

os juízos de experiência fazem a “conceitos especiais”, as categorias. Na Crítica, o valor 

objetivo das sínteses é garantido pela referência feita judicativamente à unidade objetiva 

da apercepção, consistindo a forma lógica dos juízos precisamente nessa referência (o 

que, como vimos, é feito mediante o uso da partícula “é”). Ora, essa mesma unidade 

objetiva se atualiza nas categorias, as quais não são senão diversos modos de unificação 

de um múltiplo de representações dadas. Nos Prolegômenos, por sua vez, é dito que a 

unificação realizada pelas categorias é objetiva pelo fato destas funcionarem como 

regras universalmente válidas para todos os sujeitos: “não significa a validade objetiva 

do juízo de experiência nada além da validade universal necessária do mesmo”56 . Com 

isso, temos que, tanto na Crítica como nos Prolegômenos, o critério de objetividade não 
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 Prol. §18 (AK. IV: 298). 
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está fundado na percepção sensível, mas nas categorias do entendimento57. São estas 

que permitem dizer que o juízo, sendo objetivo, não considera as percepções como 

estando unificadas apenas no sujeito, mas no conceito de um objeto em geral, o qual não 

é dado empiricamente. Isso se dá pelo fato de as categorias realizarem uma conexão 

universalmente válida e necessária das percepções dadas, independendo das 

contingências que digam respeito a um sujeito em particular. 

 Não obstante essa breve aproximação que possa ser tentada entre a Crítica e os 

Prolegômenos, as divergências não são tão facilmente superáveis ao considerarmos 

algumas das dificuldades geradas pela doutrina exposta nesse último texto.  Kant parece 

distinguir dois juízos de percepção, os que podem e os que não podem tornar-se juízos 

de experiência através da aplicação dos conceitos puros. Assim, “o quarto é quente”, “o 

açúcar é doce”, “o absinto é amargo” seriam juízos que não poderiam ser considerados 

como pertencentes a uma experiência universalmente válida, pois referem-se apenas ao 

“meu atual estado de percepção, não devendo, portanto, valer para o objeto”58 . 

Contrariamente, um juízo do tipo “o ar é elástico” poderia ser considerado tanto como 

de percepção como de experiência, dependendo de referência que seja feita (ou não) ao 

conceito puro do entendimento. Nesse caso59, parece que é possível que se considere 

este juízo como a simples conexão de sensações de um sujeito habituado a observar a 

expansão e a contração do ar, da mesma forma que se pode exigir que ele realize a 

conexão de representações de modo universalmente válido, isto é, segundo as 

categorias. Há ainda o caso de juízos como “quando o sol incide sobre a pedra, torna-a 
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 A esse respeito, é válido notar como o argumento da Crítica é enfático no que concerne à necessidade 
de que sejamos afetados por algo exterior a nós e distinto das nossas próprias representações, o que é feito 
propriamente na Refutação do idealismo. A correspondência, estabelecida nos Prolegômenos, entre 
validade objetiva e validade universal, poderia nos levar a entender que o critério para a objetividade dos 
nossos conhecimentos poderia simplesmente prescindir dessa afecção exterior. Essa idéia nos parece 
rejeitada pelo argumento da Crítica – no contexto da Dedução, mostramos como a objetividade dos 
nossos conhecimentos depende da união de duas condições, categorias, e afecção espácio-temporal.  
58 Prol. §19 (Ak. IV: 299) 
59

 Idem. 
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quente”, válido apenas subjetivamente, mas que poderia tornar-se objetivo por um 

acréscimo da categoria de causalidade, a partir do que ele seria assim expresso: “o sol 

aquece a pedra” 60. 

 Em duas notas (Prol. §19, 20, respectivamente), Kant pretende esclarecer a 

possibilidade dos juízos de percepção se tornarem ou não juízos de experiência. Essa 

possibilidade seria completamente negada no caso de juízos como “o açúcar é doce” 

pelo fato de juízos como este se referirem, segundo Kant, apenas ao sentimento (Gefühl) 

do sujeito, o qual não poderia “ser atribuído ao objeto, nem, por conseguinte, tornar-se 

objetivo” 61. Somos levados a crer que os sentimentos relativos ao calor ao frio são, por 

sua própria natureza, impossíveis de serem tornados objetivos (não-representáveis), e 

que os juízos neles fundados não poderiam adquirir validade universal, a despeito de 

sua forma. No caso dos juízos de percepção passíveis de se tornarem juízos de 

experiência, o que teríamos é o seguinte: muito embora eles sejam referidos aos estados 

particulares do sujeito, o seu fundamento não é um sentimento, mas sim uma intuição, a 

qual pode ser objetivada pelo acréscimo da categoria entendimento. 

 As dificuldades parecem incidir menos nos juízos de experiência (os quais, 

sendo objetivos, cumprem o mesmo requisito exigido na Crítica, a referência às 

categorias) do que na tensão criada a partir da distinção entre estes e os de percepção. A 

esse respeito, Allison62 mostra como a distinção feita por Kant nos Prolegômenos diz 

respeito não propriamente a dois tipos de juízo, mas sim a duas concepções diversas de 

juízo. Aqui, seriam confrontadas a visão comum do juízo, isto é, um ato de comparação 

pelo qual as percepções são conectadas numa consciência, com a visão crítica do juízo, 

segundo a qual este só teria validade objetiva a partir da subsunção das percepções 
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 Prol. §20 (Ak. IV: 301). 
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 Prol. §19 (Ak. IV: 299). 
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 ALLISON, op. cit. p. 180. 
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comparadas a um conceito do puro entendimento. Essa visão comum do juízo o 

consideraria como uma mera conexão de representações subjetivas, sem que disso 

jamais pudesse resultar alguma validade objetiva. Pode-se pensar mesmo que essa visão 

“subjetivista” do juízo poderia ser utilizada pelo interlocutor cético descrito acima para 

negar a objetividade dos nossos conhecimentos, já que a referência dos juízos às coisas 

seria negada – assim, ao realizarmos essa conexão de representações, nós ficaríamos 

restritos sempre ao âmbito da nossa própria subjetividade. 

 Assim, essa contradição seria apenas aparente, uma vez que a visão crítica, 

presente tanto nos Prolegômenos quanto na Crítica, consideraria o juízo na medida em 

que nele está presente a referência aos conceitos puros que garantem a objetividade das 

sínteses, e não somente as percepções sensíveis. Entre os dois textos, haveria uma 

mudança na consideração das condições sob as quais um juízo possui validade objetiva 

(nos Prologômenos) para as condições nas quais uma unidade de consciência constitui 

um juízo63 (na Crítica). 

 Cabe observar ainda que no §19 na Crítica não faltam referências à associação 

subjetiva de representações, muito embora estas não sejam chamadas propriamente de 

juízos. Em B140 Kant distingue os conhecimentos dados e sintetizados pelo 

entendimento das representações postas em relação segundo leis da imaginação 

reprodutiva (as quais possuem somente validade subjetiva), o que remonta à distinção 

feita acima entre unidade subjetiva e unidade objetiva. Da mesma forma em B142, os 

juízos, sendo relações objetivamente válidas, são distintos “da relação entre essas 

mesmas representações, na qual há validade meramente subjetiva, por exemplo, 

segundo leis de associação”. O exemplo fornecido por Kant para caracterizar essas 

últimas “quando carrego um corpo, sinto uma pressão de peso”, mesmo possuindo a 
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 Idem p.182. 
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forma de um juízo hipotético (se... então), é distinto de um juízo objetivamente válido 

no qual se diria: “ele, o corpo, é pesado”. Neste último, caso há a referência à unidade 

objetiva da percepção, que é o que interessa propriamente nesse contexto. 

 Se no §18 da Dedução foi estabelecida a distinção entre dois tipos de unidade de 

consciência, agora, a partir do argumento do §19, pode-se melhor compreender o modo 

de funcionamento de cada uma delas, a partir da referência que seja feita (ou não) à 

unidade objetiva da apercepção. De um lado, temos determinadas sínteses que, ao 

fazerem referência à unidade objetiva (expressa pela cópula “é”), possuem validade 

universal, e que, como tais, são chamadas no presente contexto de juízos. Por outro 

lado, temos as sínteses realizadas segundo regras de associação numa consciência 

particular, as quais, carecendo de referência à unidade objetiva da apercepção, 

expressam uma unidade apenas subjetiva. 

A argumentação se completa a partir da explicitação do papel das categorias na 

fundação da objetividade dos juízos. Mostramos acima como a unidade objetiva da 

apercepção se atualiza nas formas lógicas do juízo, isto é, como os juízos objetivos 

representam a remissão de representações dadas à unidade objetiva da apercepção. Ora, 

as categorias não são senão “conceitos de objetos em geral mediante os quais a sua 

intuição é considerada determinada no tocante a uma das funções lógicas do juízo” 

(B128): elas são, portanto, essas próprias funções do juízo, mediante as quais um 

múltiplo de intuições dadas é conduzido à unidade objetiva da apercepção. Assim, 

temos um “desdobramento” na seguinte ordem: unidade transcendental da apercepção – 

formas lógicas do juízo – categorias; através desse caminho é que Kant nos conduz até 

os conceitos puros do entendimento, como condições da objetividade das representações 

dadas. Isso o autoriza a concluir que todas as nossas intuições sensíveis estão sob as 
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categorias, como condições unicamente sob as quais um múltiplo pode reunir-se numa 

consciência, tal como lemos no título do §20.  

O projeto de dedução dos conceitos puros do entendimento (categorias) adquire 

destarte um tom conclusivo, na medida em que ficou demonstrado que as categorias são 

objetivamente válidas, e que os juízos nelas fundamentados podem receber um valor de 

verdade universalmente válido. As categorias são condição de possibilidade do 

pensamento de objetos, sendo somente através delas que um múltiplo de intuições dadas 

pode ser sintetizado numa consciência única.  

Muito embora isso represente um importante passo no projeto dedutivo, o que 

ficou provado até o presente momento é que as categorias têm a legitimidade de seu uso 

garantida em relação a objetos em geral: é nesse sentido que mostramos que Kant se 

atém a uma noção lógica de objeto, isto é, trata-se de uma objetividade formal, ficando 

ainda indeterminadas as condições empíricas de sua aplicação a objetos concretos. O 

que se demonstrou foi que as categorias se referem necessariamente a objetos possíveis, 

ficando ainda indeterminadas as condições de sua aplicação a objetos reais. Assim, 

poderia ainda ser considerada a hipótese de as categorias serem conceitos vazios, uma 

vez que ainda não foi exposto o modo como elas se referem efetivamente a objetos 

dados empiricamente em uma intuição espácio-temporal. Muito embora elas sejam 

condição de objetividade, elas só condicionam o nosso conhecimento objetivo caso seja 

considerada a sua relação com objetos reais. Faz-se necessária, portanto, uma ulterior 

consideração dessa relação entre as categorias e os objetos reais, dados na nossa 

intuição espácio-temporal, o que será o tema do próximo capítulo. 
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3. Objetividade epistemológica 

 

 Neste terceiro e último capítulo nos deteremos fundamentalmente sobre os 

parágrafos 24 e 26 da Dedução, onde Kant introduz dois elementos que serão 

determinantes para a conclusão do argumento, a síntese transcendental da imaginação e 

a síntese da apreensão. Doravante será considerado como um múltiplo dado na intuição 

espácio-temporal pode ser pensado por conceitos puros que não têm sua origem na 

experiência sensível. Com isso se efetivará a possibilidade de conhecermos, através das 

categorias, objetos em sentido pleno, isto é, intuições dadas de fato no espaço e no 

tempo, as quais são pensadas por conceitos. É nesse sentido que dizemos que Kant 

desenvolverá doravante uma noção epistemológica de objeto, mediante a qual será 

possível um conhecimento em sentido estrito. 

 A primeira seção deste capítulo versará sobre a faculdade de imaginação e o 

papel que ela possui na mediação entre entendimento e sensibilidade, sendo capaz de 

superar a dicotomia existente entre ambos. Aqui, veremos como o entendimento atua 

sobre a forma do nosso sentido interno, o tempo, recebendo tal atuação o nome de 

síntese transcendental da imaginação ou synthesis speciosa. Muito embora ainda não 

esteja em jogo a relação direta do entendimento com os dados intuídos empiricamente, a 

síntese transcendental da imaginação será fundamental, pois, como veremos, toda 

apreensão empírica só é possível por seu intermédio. 

 Na segunda seção trataremos da síntese da apreensão e da sua relação necessária 

com a síntese transcendental da imaginação. Aqui é concluída a Dedução, através do 

esclarecimento da relação entre o pensamento puro e os dados empíricos: se toda 

apreensão empírica ocorre no espaço e no tempo, e se essas formas da nossa intuição 

podem ser determinadas categorialmente, então aquilo que é apreendido empiricamente 
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poderá estar sujeito à ação das categorias. Veremos ainda como a presença das 

categorias na apreensão não pode ser identificada com o uso das categorias que é feito 

judicativamente (como no caso dos juízos de experiência). 

 

3.1 O caráter mediador da síntese transcendental da imaginação 

 

No fim da primeira parte da Dedução (B145), Kant afirma que é necessário que 

o múltiplo nos seja dado antes e independente de qualquer síntese do entendimento, mas 

que na prova fornecida anteriormente, ficou indeterminado o modo como isso ocorre. 

Essa é uma consideração prévia acerca daquilo que será explorado mais a fundo na 

segunda parte da Dedução, onde será considerada a peculiaridade da nossa intuição 

espácio-temporal na recepção das representações – diferentemente de um entendimento 

divino, capaz de intuir suas próprias representações na medida em que as cria, o 

entendimento humano é discursivo, e sua ação consiste em “conduzir à unidade da 

apercepção a síntese do múltiplo que lhe foi dado alhures na intuição” (B145, grifo 

nosso). 

Até o presente momento da argumentação, ficou provada a aplicabilidade das 

categorias a objetos de uma intuição em geral, “ficando indeterminado se se trata de 

nossa intuição ou de outra qualquer, contanto que seja sensível” (B150). A aproximação 

que Kant faz da intuição sensível humana é realizada ao longo dos parágrafos iniciais da 

segunda parte da Dedução. No §22 ele enfatiza a diferença entre o pensamento e o 

conhecimento de objetos, sendo necessária para esta última atividade, além das 

categorias pelas quais um objeto é pensado, a intuição pela qual ele é dado. Mais ainda, 

em se tratando do conhecimento empírico da natureza, é necessário que tais objetos nos 

sejam dados numa intuição empírica (e não somente uma intuição pura – essa pode nos 
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fornecer um conhecimento da forma dos fenômenos, permanecendo incerto se há coisas 

que possam ser intuídas dessa forma). Objetos no espaço e no tempo só podem originar 

conhecimentos se forem percebidos enquanto tais (a percepção dos objetos será 

fundamental para a conclusão, tal como veremos em 3.2). 

Deve-se afastar ainda a pretensão de utilizar as categorias para pensar aquilo que 

não pode de modo algum ser dado aos sentidos. O fato de elas possuírem uma utilização 

possível em relação aos objetos de uma intuição em geral faz com que Kant seja 

enfático ao afirmar que a sua utilização só é legítima caso se trate da nossa intuição 

espácio-temporal. Caso o seu uso se estenda a objetos fora de uma experiência possível, 

as categorias não serão senão “simples formas de pensamento sem realidade objetiva” 

(B148). É a consideração da peculiaridade da nossa intuição que será capaz de fornecer 

um conteúdo empírico às categorias, provando que elas não são conceitos vazios. A 

realização dessa tarefa, no entanto, coloca em questão a possibilidade da unificação 

entre conceitos e intuições, considerando-se que quando conhecemos algo subsumimos 

as últimas sob os primeiros. É a partir da necessidade de pôr em relação esses dois 

elementos heterogêneos do nosso conhecimento que surge a necessidade de um 

elemento mediador entre ambos. 

Na teoria kantiana do conhecimento, as faculdades que condicionam o ato de 

conhecer podem atuar independentemente umas das outras, sem que haja uma relação 

necessária de subordinação entre elas. Assim, sensibilidade e entendimento, apesar de 

poderem atuar conjuntamente, como no caso do conhecimento de objetos dados no 

espaço e no tempo, não o fazem necessariamente. Kant fornece uma separação clara 

entre os papéis dessas duas faculdades: “pela sensibilidade nos são dados objetos e 

apenas ela nos fornece intuições; pelo entendimento, ao invés, os objetos são pensados e 

dele se originam conceitos” (B33). Assim como os sentidos não pensam, o 
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entendimento humano nada intui. É possível que os objetos nos apareçam “sem 

precisarem necessariamente se referir a funções do entendimento” (B123), da mesma 

forma como é possível pensarmos o que não pode de modo algum ser dado 

sensivelmente.  

Uma das maiores dificuldades presentes na segunda parte da Dedução é gerada 

precisamente por essa independência entre a faculdade sensível e a inteligível. Kant é 

enfático ao afirmar que “nenhuma dessas propriedades deve ser preferida à outra”, pois 

são interdependentes na constituição do nosso conhecimento: “pensamentos sem 

conteúdos são vazios, intuições sem conceitos são cegas” (B75). Para que haja êxito na 

prova de que as categorias não são conceitos “usurpados”, para que se prove que elas se 

referem de fato ao que é dado em nossa intuição espácio-temporal, é preciso que se 

proceda no sentido de realizar uma unificação entre essas duas faculdades heterogêneas, 

entre o pensamento puro e a intuição dos objetos. Outro requisito igualmente necessário 

é que isso seja feito respeitando a independência (diversas vezes afirmada por Kant) 

entre as duas faculdades, sensibilidade e entendimento – esse último aspecto é aqui 

enfatizado, pois, como veremos adiante, é justamente ele que será posto em jogo na 

conclusão da Dedução. 

 Esse último passo é dado por Kant a partir do §24 da Dedução, onde se passa a 

explicar de que maneira se dá a aplicação das categorias aos objetos dos sentidos. Até o 

presente momento da argumentação da Dedução ficaram indeterminadas as condições 

sob as quais ocorre essa aplicação. Se, por um lado, ficou estabelecido que um múltiplo 

de uma intuição em geral só pode ser pensado enquanto tal devido à unidade de 

consciência de um sujeito, por outro lado nada se disse a respeito de que tipo de intuição 

sensível se trata, se de nossa intuição espácio-temporal ou de alguma outra qualquer, tal 

como mostramos acima. 
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Doravante Kant dará um passo fundamental para o desenvolvimento de uma 

noção de objeto que não seja somente lógica, mas que considere a especificidade da 

nossa intuição espácio-temporal na constituição dos nossos conhecimentos. Aqui, será 

considerada apenas a forma da nossa intuição sensível (não propriamente a matéria da 

intuição enquanto tal), mas como veremos, esse passo será de grande importância para 

que se demonstre como a matéria da intuição pode se conformar ao pensamento puro de 

objetos (representado pelas categorias do entendimento). A objetividade considerada a 

partir desse passo dirá respeito à síntese intelectual segundo os conceitos do 

entendimento, mas colocará em primeiro plano a outra condição indispensável para um 

conhecimento em sentido estrito, qual seja, as sínteses sensíveis através das quais os 

objetos são apreendidos por nós. 

 Assim, há que se determinar a aplicação das categorias a um múltiplo sensível 

que é dado à nossa intuição espácio-temporal, a única possível a nós, seres humanos. 

Caso tal demonstração não fosse realizada, as categorias permaneceriam apenas “meras 

formas de pensamento mediante as quais nenhum objeto é determinado ou conhecido” 

(B150). O conhecimento de objetos depende não apenas do aspecto formal das 

categorias, mas sim da aplicação destas a uma multiplicidade real, dada de fato à nossa 

intuição sensível (e não apenas da aplicação daquelas a um múltiplo em geral, apenas 

pensado). 

 Vemos, assim, de onde provém a necessidade de que as formas da nossa intuição 

sensível, espaço e tempo, sejam reintroduzidas no curso da argumentação. A 

necessidade de se mostrar a determinação das categorias (entendimento) sobre o que é 

dado nas formas puras da sensibilidade traz consigo uma faculdade que será central na 

conclusão da Dedução: a imaginação (Einbildungskraft). Essa faculdade já havia sido 

introduzida em B103, sendo a ela atribuída, tal como vimos em 2.1, a ação de síntese: 
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“a síntese em geral, como veremos futuramente, é o simples efeito da capacidade da 

imaginação, uma função cega embora indispensável da alma, sem a qual de modo 

algum teríamos conhecimentos”.  

Kant ainda diferencia a sua função da do entendimento, sendo este responsável 

por reportar a síntese da imaginação a conceitos, os quais funcionam como regras de 

síntese, sem as quais nós não teríamos conhecimento algum. O ato de síntese, por sua 

vez, é definido como “a ação de acrescentar diversas representações umas às outras e de 

conceber sua multiplicidade num conhecimento. Tal síntese é pura se o múltiplo não é 

dado empiricamente, mas a priori” (B103). O entendimento, “faculdade de conceitos”, 

atuando de acordo com a concepção dessas regras conceituais, reflexivamente toma 

algum conteúdo dado como estando sob a esfera de algum conceito, formando juízos a 

partir disso. Esse conteúdo, próprio para a conceitualização, é fornecido pela 

imaginação, cuja atividade não é realizada conscientemente por ela mesma, mas pela 

regra fornecida pelo entendimento. Para que se possam obter conhecimentos a partir de 

um múltiplo de representações dadas, é necessário que esse múltiplo “seja primeiro e de 

certo modo perpassado, acolhido e ligado para que disso se faça conhecimento”(B102). 

Essa tríplice ação é também chamada de “síntese”, sendo justamente o papel da 

imaginação na aquisição de nossos conhecimentos, o que a torna, como diz Kant, 

“indispensável”. 

 Pode-se dizer também que atividade da imaginação é “cega”, pois ela, por si 

mesma, não discrimina o conteúdo da síntese, podendo fazê-lo apenas com auxílio do 

entendimento, o qual atua como uma espécie de guia para a síntese imaginativa. Ao 

consideramos o papel da imaginação no princípio de apercepção desenvolvido ao longo 
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do §16, fica claro como a integração sintética do múltiplo da intuição ao ‘eu penso’ é 

cumprida por intermédio da imaginação (segundo a regra pensada pelo entendimento)64.  

A imaginação cumpre sua função perpassando, acolhendo e ligando o múltiplo dado, 

mas o faria indiscriminadamente, isto é, “cegamente”, caso o entendimento não lhe 

fornecesse os limites de sua ação, o ponto onde ela deve começar e onde deve se deter – 

se a ação da imaginação é “cega”, o entendimento representaria os “olhos” que a guiam.   

Poder-se-ia dizer ainda que o entendimento concebe a forma e a unidade da 

síntese, a qual seria amorfa caso a imaginação fosse abandonada a si. Assim, quando se 

trata de representar um determinado número “se (eu) deixasse sempre escapar do 

pensamento as representações precedentes (... as unidades representadas 

sucessivamente), e não as reproduzisse à medida que passo às seguintes, não poderia 

jamais reproduzir-se nenhuma representação completa (...) nem mesmo as 

representações mais fundamentais, mais puras e primeiras, do espaço e do tempo” 

(A102). É precisamente o conceito do número representado, fornecido como regra pelo 

entendimento, que permite que reconheçamos os limites do ato sintético, pois o conceito 

do número delimita tal ato quanto a sua forma. Assim, “a nossa ação de enumerar é uma 

síntese segundo conceitos porque ocorre sob o fundamento comum da unidade (por 

exemplo, o da dezena)” (B104). Se pensarmos ainda na relação existente entre a 

unidade conceitual e a unidade de consciência necessária para a representação de tais 

unidades, podemos então observar que o conceito não apenas fornece a completude da 

representação, mas também permite que tenhamos consciência da unidade do ato 

sintético – ele fornece a unidade da representação do diverso.   

 Essa diferenciação entre as funções da imaginação e do entendimento nos ajuda 

a entender o “percurso” que um múltiplo dado tem de realizar para poder ser 
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considerado um conhecimento objetivo; mas isso ainda não é suficiente para explicar 

como a dicotomia entre sensibilidade e entendimento pode ser superada. Como 

enfatizamos anteriormente, trata-se de saber, no contexto da Dedução, como as 

categorias se aplicam ao que nos é dado no espaço e no tempo – porém, a explicitação 

da função da imaginação fornecida até o presente momento não é suficiente para tal. 

 No §24 da Dedução, Kant desenvolve mais a fundo o papel que a imaginação 

cumpre na aquisição dos nossos conhecimentos, mas desta vez pondo-a numa estreita 

relação tanto com o entendimento quanto com a sensibilidade. Na medida em que ela é 

uma “faculdade de representar um objeto também sem a sua presença na intuição” 

(B151), ela pertence à sensibilidade, já que a nossa intuição, na qual a imaginação pode 

representar os objetos, é sempre sensível, espácio-temporal. Apesar de ter esse “lado” 

sensível, a imaginação também possui um “lado” inteligível, na medida em que a sua 

síntese é também espontânea (mesma característica atribuída ao entendimento), 

determinante, e não apenas determinável, como é o caso da sensibilidade, que acolhe 

passivamente o que lhe é dado.  

Pode-se ver a partir daqui o caráter mediador que a imaginação possui, estando 

ela presente tanto na sensibilidade quanto no entendimento. É justamente essa mediação 

feita por ela entre as duas faculdades heterogêneas (sensibilidade e entendimento), que 

permitirá que se supere essa dicotomia. É por intermédio da sua ação que as categorias 

serão colocadas em “contato” com os dados da nossa intuição – tal contato é apenas 

indireto, sendo isso possível apenas pelo fato de a imaginação ter características de 

ambas as faculdades ditas dicotômicas.  

 Mas de que maneira a imaginação cumpre essa mediação? Esse é o ponto central 

do argumento kantiano, onde ele explica que, sob o nome de “síntese transcendental da 
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imaginação”, deve-se entender a ação que o entendimento exerce sobre a forma pura do 

nosso sentido interno, o tempo:  

 

“enquanto espontaneidade o entendimento pode então determinar o sentido 
interno pelo múltiplo de representações dadas conforme a unidade sintética 
originária da apercepção do múltiplo da intuição sensível, considerando tal 
unidade a condição sob a qual têm necessariamente que estar todos os objetos 
da nossa (humana) intuição”. (B150)  

 

O entendimento, na medida em que é uma faculdade ativa, é capaz de determinar o 

sentido interno (passivo) – é nessa ação que consiste a síntese transcendental da 

imaginação. O resultado dessa primeira aplicação do entendimento à intuição pura 

sensível humana, é a unificação da diversidade temporal em um tempo único65. As 

categorias do entendimento se aplicam em primeiro lugar ao tempo, unificando-o – 

como veremos adiante, essa unificação das diversas partes do tempo em um tempo 

objetivo, será fundamental para a conclusão da Dedução. Já que o sentido interno é uma 

condição da receptividade das nossas representações, então essas mesmas 

representações estão sujeitas à ação do entendimento, ainda que indiretamente, na 

medida em que este se relaciona diretamente com o tempo. É assim que “enquanto 

simples formas do pensamento as categorias podem adquirir realidade objetiva, isto é, 

aplicação a objetos que nos podem ser dados na intuição” (B150/151). 

Nesse momento, cabe colocar a seguinte pergunta: se possuímos duas formas 

puras da intuição sensível, espaço e tempo, por que Kant parece conferir um primado ao 

tempo, colocando-o como elemento central na argumentação, não se pronunciando da 

mesma maneira acerca do espaço? Uma possível resposta para tal questão é o fato de 

nossas representações espaciais também serem recebidas temporalmente, segundo 

relações de permanência, sucessão e simultaneidade. A recíproca não é verdadeira no 
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caso das representações temporais, isto é, não é necessário que elas também sejam 

exteriores a nós. Na versão A da Dedução, no começo da exposição da “síntese tripla”, 

Kant ressalta essa importância do sentido interno, pondo-o “como fundamento de tudo o 

que vai seguir-se” na argumentação: 

  

“Venham nossas representações de onde vierem, sejam produzidas pela 
influência de coisas externas ou provenientes de causas internas, possam 
formar-se a priori ou empiricamente, como fenômenos, pertencem contudo, 
como modificações do espírito, ao sentido interno e, como tais, todos os 
nossos conhecimentos estão, em última análise, submetidos à condição formal 
do sentido interno, a saber, ao tempo”. (A98-99)    
 

No contexto mais amplo da Dedução, deve-se esperar que as categorias se 

apliquem a todo o âmbito da experiência possível – sendo assim, a condição de 

aplicação destas deve envolver uma referência ao tempo, considerando-se este último 

como condição formal de todas as nossas representações. É necessário ainda distinguir 

entre a esfera de objetos aos quais as categorias se aplicam e as condições sob as quais 

elas realizam tal aplicação66: no primeiro caso, elas se aplicam tanto aos objetos do 

sentido interno quanto aos do sentido externo; mas só o fazem na medida em que todas 

elas estão submetidas ao sentido interno – só se aplicam aos objetos espaciais pelo fato 

deles serem também temporais. 

 O lado intelectual da imaginação parece ter um maior peso, na medida em que a 

atualização desta depende da atividade do entendimento, o qual é espontâneo e ativo. A 

imaginação está a serviço do entendimento quando ela sintetiza um múltiplo de acordo 

com conceitos (conforme vimos acima); e a síntese transcendental da imaginação está a 

serviço do entendimento puro quando ela sintetiza o múltiplo no tempo (puro) de acordo 
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com as categorias67. Kant chega a afirmar que a capacidade de “imaginação é 

espontaneidade” (B152), sendo por isso que ele a chama de capacidade produtiva da 

imaginação, distinguindo-a da imaginação reprodutiva (a qual, estando relacionada a 

regras de associação não contribui para a possibilidade dos conhecimentos a priori
68). 

Isso não nos deve fazer olvidar, no entanto, a importância da relação entre a imaginação 

e a sensibilidade; como veremos em seguida, a imaginação também cumpre um papel 

importante na sua relação com a síntese da apreensão de um múltiplo sensível. 

 Uma outra diferenciação é feita por Kant no que diz respeito à síntese 

transcendental da imaginação. Esta, exercendo-se em um múltiplo da intuição sensível, 

é chamada também de figurada (synthesis speciosa), devendo, por isso, ser distinguida 

da síntese pura das categorias (synthesis intellectualis), a qual é discursiva e se 

concretiza na realização de juízos. Ambas, afirma Kant (B151), são transcendentais e a 

priori, condicionando a possibilidade dos nossos conhecimentos. A diferença 

fundamental parece estar no fato desta última depender exclusivamente do 

entendimento; a synthesis speciosa, por sua vez, não seria senão o resultado da ação 

desta última sobre o nosso sentido interno, o tempo – teríamos, então, uma síntese 

sensível (speciosa) e uma inteligível (intellectualis), as quais são doravante postas em 

relação entre si. A primeira parte da Dedução tratou da síntese intelectual das 

categorias, representadas ali pela unidade transcendental da apercepção. Ali, foi 

mostrado que, para qualquer múltiplo de intuições que eu possa chamar de minhas, 
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deve-se pressupor a atuação unificadora do entendimento, o qual se atualiza nas formas 

lógicas do juízo. Agora, na tentativa de explicar como se dá a relação entre sensibilidade 

e entendimento, a síntese figurada é introduzida e posta em contato direto com a 

intelectual.  

Esse “contato” entre entendimento e sensibilidade é o argumento a partir do qual 

se chegará à conclusão da Dedução, onde se mostrará a relação necessária entre as 

categorias e os objetos dados na sensibilidade humana. A esse respeito, Longuenesse69 

afirma que a razão para a correspondência entre as formas lógicas do juízo (formas da 

“síntese intelectual”, as quais se refletem nas categorias) e as sínteses sensíveis (que dão 

um conteúdo às categorias, fazendo com que elas não sejam conceitos vazios) é que as 

últimas são efeitos dos atos que as primeiras tendem a produzir. O ato de pensamento 

cujo resultado é o juízo, porque seu objetivo é o juízo, afeta a receptividade e então 

combina o dado sensível com vistas ao juízo. Em vez do mero paralelismo entre as duas 

sínteses (tal como foi exposto na Dedução Metafísica), é-nos agora oferecida uma 

explicação da sua unidade orgânica, na qual uma, a síntese discursiva (intelectual), é o 

objetivo a ser alcançado pela outra, a síntese intuitiva (speciosa). Essa explicação de 

Longuenesse, apesar de explorar bem a relação entre ambas as faculdades, pode ser 

falaciosa na medida em que talvez nos induza a pensar na existência de um “finalismo” 

na determinação do entendimento sobre a sensibilidade, como se o juízo (síntese 

discursiva) fosse um fim a ser alcançado: ora, não é de forma alguma necessário que 

esse “fim” seja cumprido, isto é, que a síntese figurada (sensível) resulte numa síntese 

intelectual (juízo). Muito embora tal objetivo deva poder acontecer (nisto, a tese de 

Longuenesse é perfeitamente válida), não é necessário que isso ocorra – caso contrário, 

teríamos que dizer que o entendimento “fracassa” toda vez que não consegue, a partir da 
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sua determinação sobre a sensibilidade, formar um juízo. Como veremos a seguir, essa 

determinação parece ter menos a função de formar juízos do que de unificar as formas a 

priori da nossa intuição sensível. 

 

3.2 O papel da síntese da apreensão na constituição de uma objetividade 

epistemológica. 

 

Com a introdução da síntese transcendental da imaginação foi dado um passo 

decisivo para a “superação” do hiato existente entre sensibilidade e entendimento. 

Doravante está em jogo a nossa intuição sensível espácio-temporal, sobre a qual é 

exercida a ação unificadora do entendimento. Resta agora mostrar como os objetos 

reais, dados na nossa intuição, podem estar submetidos à ação das categorias do 

entendimento puro. Destarte ficará provada a referência destas ao mundo objetivo, com 

o que será legitimado o direto do seu uso, uma vez que elas não são conceitos vazios 

nem “usurpados” da experiência.  

Esse passo final é dado no §26 da Dedução, onde Kant afirma que: “sem esta 

prestabilidade das categorias não se aclararia como tudo o que venha a ocorrer aos 

nossos sentidos tenha que estar sob as leis que se originam a priori unicamente no 

entendimento” (B160). É notável nessa passagem como Kant afirma não pretender 

provar a validade das categorias apenas para os atos onde há um uso explícito do 

entendimento (uso lógico-judicativo); tampouco é afirmado um uso meramente possível 

delas, na medida em que elas se atualizem em atos judicativos. Ao contrário, ao afirmar 

a ação delas sobre tudo70 o que venha a ocorrer aos nossos sentidos, Kant nos leva a crer 
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que a apreensão das representações no tempo e no espaço depende, de certo modo (o 

qual será explicitado a seguir), das categorias. 

Kant introduz um novo elemento na argumentação, antes de realizar a prova 

propriamente dita. Tal elemento é a síntese da apreensão, a qual vem definida como “a 

composição do múltiplo numa intuição empírica mediante a qual torna possível a 

percepção, isto é, a consciência empírica de tal intuição (como fenômeno)” (B160). O 

cerne da argumentação consistirá em mostrar que essa síntese está subordinada à síntese 

transcendental da imaginação, a qual, por sua vez, está condicionada pelas categorias do 

entendimento – assim, a apreensão dos objetos empíricos é ligada, indiretamente, 

(mediante a synthesis speciosa) ao entendimento. Mas vejamos antes de que maneira 

isso se dá. 

Já sabemos desde a Estética Transcendental que um múltiplo de intuições dadas 

não pode ser apreendido por nós a não ser no tempo e no espaço, uma vez que estes, 

sendo intuições puras, condicionam a própria receptividade dos objetos71 e precedem 

todas as intuições particulares. O que se mostrará agora é que essa apreensão espácio-

temporal é um ato sintético que compõe o múltiplo – a síntese da apreensão dá unidade 

às nossas intuições empíricas, combinando o múltiplo no tempo e no espaço. Por outras 

palavras, um múltiplo dado aparece a nós combinado no espaço e no tempo devido ao 

nosso ato de síntese72, de forma que, mesmo nas “intuições cegas” já haveria a 

existência de um “nível” de síntese pelo qual o múltiplo é apreendido, a qual 

exploraremos em seguida. 
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Dissemos que a síntese da apreensão está subordinada à síntese transcendental 

da imaginação. Isso se dá da seguinte forma: o fato de uma dada multiplicidade 

empírica ser apreendida e combinada em um tempo e um espaço únicos já pressupõe a 

unidade do espaço e a do tempo. Essa unidade das nossas intuições puras é resultado da 

síntese transcendental da imaginação, a qual, como vimos, unifica a multiplicidade 

espácio-temporal em um espaço-tempo único, válido universalmente para todos os 

sujeitos. Assim, o papel da síntese da apreensão é combinar um múltiplo empírico (dado 

a posteriori) na multiplicidade pura do espaço-tempo (dada a priori). O que torna a 

relação entre essas duas sínteses tão próxima (e necessária) é o fato de uma dada 

multiplicidade só poder ser apreendida, no caso da intuição humana, no espaço e no 

tempo: “nas representações de espaço e de tempo, possuímos a priori formas tanto da 

intuição sensível interna ou externa, e a síntese da apreensão tem sempre que ser 

conforme a essas formas, pois só pode ocorrer segundo as mesmas” (B160).  

Na passagem supracitada Kant ainda não fala propriamente da unificação do 

espaço-tempo, a qual será fundamental para a conclusão do argumento. Se levarmos em 

conta o que dissemos anteriormente acerca da ação que o entendimento exerce sobre as 

formas puras da intuição sensível (cujo resultado recebe o nome de síntese 

transcendental da imaginação), então o argumento que se segue talvez pareça familiar, 

não obstante as inovações que ele comporta. Apesar de parecer ter negado na Estética 

Transcendental a atribuição de qualquer forma de unificação ao espaço e ao tempo 

(tendo esses sido considerados meramente receptivos, a possibilidade de qualquer 

unificação parecia dizer respeito somente ao entendimento), Kant reconsiderará essa 

tese, atribuindo agora uma forma de unidade ao espaço-tempo. A complexa passagem 

onde Kant exprime esse argumento diz o seguinte:  
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“Todavia, espaço e tempo são representados a priori não apenas como formas 

da intuição sensível, mas ao mesmo tempo como intuições (que contêm um 
múltiplo), portanto com a determinação da unidade desse múltiplo neles (ver 
Estética Transcendental). Portanto, já com (não em) tais intuições são ao 
mesmo tempo dadas a priori como condições da síntese de toda apreensão, a 
unidade da síntese do múltiplo fora de nós ou em nós, por conseguinte também 
uma ligação à qual tem que ser conforme tudo o que deve ser representado 
determinadamente no espaço e no tempo” (B160-161). 

 

Nessa passagem Kant mostra como as nossas intuições puras podem ser 

unificadas pela ação do entendimento. Espaço e tempo puros, na medida em que são 

representados como intuições unitárias (isto é, representam a síntese da diversidade do 

tempo em um tempo único, homogêneo, o mesmo se dando no caso do espaço) são 

também intuições unificadas, e essa unificação é obra do entendimento puro. Isso 

significa dizer que espaço e tempo também podem estar sob a unidade transcendental da 

apercepção, a qual é fonte das categorias73. Eles não poderiam ser representados como 

objetos sem a unidade de consciência capaz de conferir identidade à representação. 

Muito embora essa tese pareça desdizer o que foi afirmado na Estética Transcendental 

acerca da pura receptividade das formas da intuição (o que, como mostraremos, não 

ocorre de fato), é esse o argumento em que se fundará a conclusão da Dedução: toda 

síntese da apreensão, pelo simples fato de pressupor as formas do espaço e do tempo, 

deverá ser capaz de ser pensada pelas categorias. 

No passo citado acima, é importante considerar a diferença que Kant estabelece 

entre “formas da intuição sensível” e as intuições que, contendo um múltiplo, 

determinam a unidade desse múltiplo. Ambos se referem ao espaço e ao tempo, mas a 

diferença essencial é que no último caso eles são pensados como representações 

unitárias: estando sujeitos às condições de unidade do entendimento, eles são capazes de 

determinar a unidade do múltiplo que lhes é dado. Numa importante nota em B160 Kant 

reitera esse aspecto, afirmando que “a forma da intuição dá somente o múltiplo, mas a 
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intuição formal (dá) a unidade da representação”. Aqui a diferença reaparece como 

sendo entre “intuição formal” e “forma da intuição”: o que se diz é que espaço e tempo, 

apesar de serem receptivos, não têm apenas a função de “dar o múltiplo”, mas que, 

sendo “intuições formais”, eles também podem nos fornecer uma representação 

unificada desse múltiplo. Nesse momento, poderia ser então perguntado: se nós só 

apreendemos os objetos no espaço-tempo enquanto “intuições formais”, o que 

representaria então uma “forma da intuição” no sentido anteriormente expresso? Essas 

formas da intuição seriam intuições puras indeterminadas, independentes da ação do 

entendimento, mediante as quais nós recebemos os dados exteriores a nós – nessa 

medida, não somos nós que produzimos nossas próprias representações, mas 

dependemos da afecção de objetos externos e dessas formas da intuição que permitem 

que tais dados sejam recebidos. Elas, por si só, não produzem nenhum tipo de ordem 

espácio-temporal (sucessão, simultaneidade), dependendo, para isso, da ação do 

entendimento. Tais formas da intuição, sendo meramente receptivas, poderiam ainda ser 

consideradas como típicas da consciência animal74, a qual, apesar de ser capaz de 

perceber objetos dados na multiplicidade do espaço e do tempo, é incapaz de representar 

uma espacialidade e uma temporalidade que sejam unitárias – isso justamente pelo fato 

de tal unidade depender do entendimento que concebe um ‘eu’, o qual seria capaz de 

fornecer unidade à representação.  

Espaço e tempo, enquanto intuições formais da nossa sensibilidade, não são 

meramente receptivos. Isso fica claro na continuação da nota da referida (B160), bem 

como o aparente conflito com a tese que fora afirmada na Estética Transcendental:  

 

“na Estética, enumerei essa unidade meramente como pertencente à 
sensibilidade para apenas observar que precede todo conceito, não obstante 
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pressuponha uma síntese que não pertença aos sentidos, mas mediante a qual 
todos os conceitos de espaço e de tempo tornam-se primeiramente possíveis”. 

 

Quando Kant afirma na Estética Transcendental, por exemplo, que “a infinitude 

do tempo nada mais significa que toda magnitude determinada do tempo só é possível 

mediante limitações de um tempo uno subjacente” (B47-48), pode-se entender, a partir 

do exposto acima, que essa unidade necessária para a representação de partes 

determinadas do tempo (assim como do espaço) não é dada pela sensibilidade mesma, 

mas é ocasionada por outra faculdade, o entendimento, através da ação que este exerce 

sobre a sensibilidade (synthesis speciosa). A representação dessas partes pressupõe, por 

sua vez, as “formas da intuição”, que condicionam a receptividade espácio-temporal.   

Kant afirma claramente que a unidade sintética que atua sobre formas da 

intuição “não pode ser senão a da ligação numa consciência originária e conforme as 

categorias, do múltiplo de uma intuição em geral, mas aplicada somente à intuição 

sensível” (B161). As partes do espaço e do tempo que nos representamos ao 

conhecermos objetos não são apartadas do entendimento nem das categorias, mas, ao 

contrário, dependem estreitamente deles. 

Assim, se na primeira parte da Dedução ficou mostrado que a aplicação das 

categorias é válida para objetos de uma intuição em geral, esse último argumento da 

segunda parte mostra como as categorias se aplicam à nossa intuição sensível espácio-

temporal. Com a introdução das sínteses da apreensão e da imaginação, temos agora a 

possibilidade de entender como as categorias se aplicam a objetos que nos sejam 

efetivamente dados, e não apenas pensados.      

É essa a via encontrada por Kant para unir as categorias (conceitos do 

entendimento puro) com a nossa sensibilidade espácio-temporal. Junto com a 

possibilidade de nos representarmos algum objeto como se dando a nós sucessivamente 

no tempo, ou em lugares diferentes do mesmo espaço, já está igualmente presente a 
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ação do entendimento e, conseqüentemente, das categorias cuja realidade objetiva se 

quer provar. Isso ficará mais claro nos exemplos fornecidos por Kant, os quais 

examinaremos a seguir. 

Antes disso, porém, retomemos resumidamente o complexo argumento 

analisado anteriormente, de modo a tentar tornar sua estrutura mais clara: pela síntese da 

apreensão o múltiplo empírico é sintetizado em um espaço único e em um tempo único. 

Essa unidade do tempo e do espaço se deve, por sua vez, à determinação do 

entendimento sobre a sensibilidade (synthesis speciosa). A síntese da apreensão se 

conforma a esta última, sendo por isso também que se conforma à unidade da 

apercepção75. Já que objetos empíricos só podem ser apreendidos em um espaço-tempo 

único (e que este já pressupõe uma determinação do entendimento), então toda 

apreensão já deve se conformar às categorias. Com isso Kant se mantém coerente com a 

proposta que foi por ele estabelecida no começo do §21 e do §26, qual seja, a de provar 

que tudo o que nos é dado aos sentidos (isto é, tudo aquilo que é percebido 

intuitivamente) está de acordo com as categorias76. 

No decorrer da argumentação, Kant nos fornece dois exemplos que teriam por 

função mostrar a aplicação concreta da argumentação descrita anteriormente. O 

primeiro deles diz respeito à apreensão das partes de uma casa no espaço (do qual nós já 

tratamos brevemente em 2.1), o qual mostra a presença da categoria de quantidade no 

ato dessa apreensão empírica; o segundo mostra a presença da categoria de causalidade 

no momento da percepção do congelamento da água.  

Muito embora esses exemplos, sendo empíricos, não pareçam ter um papel 

decisivo no curso da argumentação, a sua análise torna-se relevante na medida em que 
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A relação entre as sínteses descritas aqui é análoga àquela que é descrita na versão A da Dedução: 
síntese da apreensão, síntese da imaginação, síntese da recognição no conceito. 
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 Cf. B145; B160. 
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eles mostram propriamente como se dá o processo de subsunção descrito acima. Eles 

mostram que, dadas as características da nossa intuição espácio-temporal, nós só 

podemos apreender objetos particulares de maneira unificada, em consonância com as 

categorias. Nesse sentido, eles mostram a subsunção necessária (e não apenas possível) 

das nossas percepções às categorias, ainda que de maneira indireta: sem eles, a prova 

formal fornecida anteriormente poderia parecer injustificada ou gratuita.  

O primeiro deles é introduzido por Kant da seguinte maneira: “se por exemplo 

elevo a uma percepção a intuição empírica de uma casa mediante a apreensão do 

múltiplo dessa intuição, então tenho como fundamento a unidade necessária do espaço” 

(B162). Aqui fica clara a diferença entre a percepção, relacionada com o ato sintético da 

apreensão do múltiplo e a simples intuição empírica do mesmo. De acordo com a 

distinção utilizada acima, a intuição empírica depende somente das “formas da 

intuição”, sendo estas independentes de qualquer determinação conceitual – nesse caso, 

os dados são recebidos, mas não são postos em qualquer tipo de relação uns com os 

outros. Quando Kant fala, nesse contexto, em “percepção”, isso parece envolver a 

composição do múltiplo em uma unidade, portanto, mais do que a mera recepção dos 

dados empíricos. Segundo cremos, esse ato de percepção é capaz de compor o múltiplo 

intuído em um espaço e em um tempo tal como ocorre em cada um dos exemplos de 

Kant – nesse caso, o múltiplo é apreendido enquanto uma “intuição formal”, a qual, 

como vimos, é um produto da síntese da imaginação.  

A síntese da apreensão espacial tem a unidade necessária do espaço como seu 

fundamento. Já vimos que essa unidade necessária se dá por conta da ação do 

entendimento, o qual unifica a multiplicidade espacial em um espaço único, homogêneo 

– aqui, a síntese do entendimento, sendo pura e a priori, não poderia se exercer 

diretamente sobre a multiplicidade dos objetos empíricos, os quais são dados a 
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posteriori. No caso da apreensão das partes da casa, tratando-se de dados empíricos 

externos a nós mesmos, é preciso que o ato de síntese seja realizado por uma categoria 

capaz de homogeneizar o múltiplo sintetizado – essa categoria é a de quantidade77, 

considerando-se que as diversas partes do espaço puro devem ser homogêneas umas às 

outras: “é a categoria da síntese do homogêneo numa intuição em geral, isto é, a 

categoria de quantidade, à qual tem que estar inteiramente conforme aquela síntese da 

apreensão, isto é, a percepção” (B162). A multiplicidade das partes apreendidas 

empiricamente concorda com a forma pura da intuição, a qual já é, por sua vez, uma 

determinação categorial (mais precisamente, da categoria de quantidade) - isso se dá 

pelo fato de a unidade do espaço já estar pressuposta no momento em que são 

percebidas as partes da casa, independentemente de contingências relativas ao sujeito 

que as percebe. 

O segundo exemplo trata da percepção do congelamento da água, da conexão, 

em um tempo único, de dois estados diversos, o líquido e o sólido. Esse “tempo único” 

em que os eventos são unificados pode ser chamado também de tempo objetivo: a 

unidade proporcionada pelo entendimento estabelece uma sucessão temporal única, 

irreversível – ela é a mesma para todos os sujeitos (independente das circunstâncias 

particulares em que cada um se encontre), não admitindo variantes78. Essa sucessão 

necessária dos diversos momentos do tempo é o resultado da ação do entendimento 

sobre o nosso sentido interno, o tempo. Assim como no exemplo analisado acima, aqui 
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 Ao contrário dos demais comentadores, Paton (op. cit. p. 543) afirma que trata-se aqui, mais 
precisamente, da categoria de totalidade: “Essa unidade necessária com a qual a síntese da apreensão deve 
concordar é idêntica (...) à unidade sintética necessária pensada na categoria de quantidade, ou mais 
precisamente na categoria de totalidade. Na categoria de totalidade nós pensamos a síntese do homogêneo 
em uma intuição em geral” . Muito embora o texto kantiano não se pronuncie explicitamente a respeito 
disso, essa interpretação gera dificuldades na medida em que a categoria de totalidade não é senão uma 
das três categorias relativas à forma lógica da quantidade, não ficando claro em que medida as demais 
categorias relativas à forma lógica da quantidade se relacionam com a síntese do homogêneo – o 
argumento fornecido por Kant deve ser válido não apenas em relação a uma, mas em relação às três 
categorias da forma lógica em questão.  
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CAIMI, op. cit. p. 106. 
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há o uso de uma categoria específica, mas desta vez trata-se da categoria de causalidade. 

Isto ocorre da seguinte maneira: o entendimento se aplica à nossa intuição sensível, 

unificando os diversos momentos do tempo em um tempo único, o qual passa a 

obedecer uma regra de sucessão necessária entre seus diversos instantes. Ora, essa regra 

de sucessão, se abstrairmos o múltiplo específico a que ela se aplica, não é senão a 

categoria de causalidade: “se todavia abstraio da forma constante da minha intuição 

interna, do tempo, como condição a priori sob a qual ligo o múltiplo de uma intuição 

em geral tal unidade sintética é a categoria de causa”(B163).    

 O fato de a categoria envolvida no presente exemplo ser a de causalidade não 

nos deve levar a pensar que o estado líquido da água seja causa do seu estado sólido. A 

síntese categorial não se exerce diretamente sobre os dados empíricos, mas sim sobre a 

forma do nosso sentido interno, estabelecendo uma relação de sucessão necessária entre 

os diversos momentos. Assim, estes dois eventos, no momento em que são apreendidos 

e postos em relação, passam a concordar com a forma do tempo puro (o qual já é 

resultado da ação categorial) e são postos em relação em um tempo único – o fato de eu 

poder dizer que os dois eventos se sucedem só é possível a partir do momento em que 

eles são apreendidos nesse tempo unificado, sendo justamente isso que permite que nós 

possamos ordenar os eventos uns em relação aos outros no tempo. É através da 

categoria de causa, aplicada à sensibilidade, que “determino no tempo em geral, 

segundo a sua relação, tudo o que acontece” (B163). A ordenação sucessiva do tempo 

não tem nada a ver com a ordem em que os eventos empíricos ocorrem79: a primeira é 

dada a priori pela forma da sucessão pura, determinada pela categoria de causalidade; a 

segunda é dada apenas a posteriori e depende de circunstâncias contingentes. Assim, no 

caso do congelamento da água, é perfeitamente plausível que os eventos ocorressem em 
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ordem inversa, caso se considerasse o derretimento do gelo – no entanto, é necessário 

que todos os eventos, sejam eles quais forem, obedeçam a essa ordenação do tempo 

único, sucessivo, a qual é irreversível. Assim, ao considerarmos relações como as de 

sucessão, simultaneidade e permanência no tempo, vemos então que elas não dizem 

respeito aos eventos empíricos considerados em si mesmos, mas sim à relação existente 

entre esses eventos e a forma pura da sucessão temporal. 

Como afirmamos acima, o principal resultado ao qual estes dois exemplos nos 

conduzem é mostrar a necessidade das categorias na simples apreensão dos dados que 

são recebidos empiricamente. Dadas as condições da nossa intuição espácio-temporal, 

os exemplos mostram que toda apreensão já concorda com nossas “intuições formais”, 

as quais, por sua vez, são resultado da ação do entendimento sobre nossas “formas da 

intuição” – tal necessidade se dá pelo fato de os dados empíricos não poderem ser 

apreendidos senão em um espaço-tempo que já é resultado de uma unificação 

categorial. Com isso, Kant consegue efetivamente provar a validade das categorias em 

relação a tudo o que possa ocorrer na nossa sensibilidade.   

Na primeira parte da Dedução foi mostrada atuação das categorias nas sínteses 

discursivas, as quais se manifestam através de atos judicativos. Agora, evidencia-se 

como as categorias também possuem uma função diversa da que foi provada 

anteriormente, uma vez que elas estão presentes também na apreensão dos dados 

empíricos. A esse respeito, Allison afirma que a atividade da imaginação (na medida em 

que a síntese transcendental da imaginação não é senão a ação que o entendimento 

exerce sobre a sensibilidade) poderia ser classificada como “proto-conceitual” 80. Não se 

trata de dizer que há um uso explícito das categorias no momento de sua atuação sobre a 

sensibilidade, mas sim que neste momento elas possuem uma função diversa daquela 
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existente nas sínteses discursivas, funcionando como regras de apreensão. Allison toma 

como ponto de partida a tese de que a imaginação é uma faculdade distinta da simples 

capacidade de formar imagens, por um lado, e da de formar juízos, por outro. O ponto 

central é que a imaginação teria a tarefa de unificar os dados sensíveis de um jeito que 

tornasse possível a subseqüente conceitualização destes (por parte do entendimento), 

sem ser ela mesma um modo de conceitualização81.  

Esse tese parece ir na mesma direção da de Longuenesse, a qual também ressalta 

o papel que as categorias exercem sobre a sensibilidade. Esta comentadora, ao tratar dos 

exemplos presentes na Dedução, afirma que não se trata aí propriamente das categorias, 

mas sim dos esquemas de quantidade e causalidade82 (o que parece ter em vista a 

argumentação que será desenvolvida na seção do Esquematismo
83).  

Tal afirmação pode ser justificada pelo fato de não se tratar aí das categorias em 

seu uso lógico-discursivo. O próprio Kant é claro ao afirmar que essa unidade (a saber, 

a resultante da influência do entendimento sobre a sensibilidade) “precede todo 

conceito, não obstante pressuponha uma síntese que não pertença aos sentidos” (B161, 

grifo nosso). A síntese transcendental da imaginação independe da produção atual de 

qualquer juízo, sendo anterior à reflexão de qualquer conceito e a fortiori à subsunção 
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 Idem, pp. 188-189. 
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 LONGUENESSE, op. cit. p. 214. 
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 Cf. p. ex. B178-179: “os conceitos puros a priori, além da função do entendimento na categoria, ainda 
precisam conter a priori condições formais da sensibilidade (nomeadamente do sentido interno) que 
contém a condição universal unicamente sob a qual a categoria pode ser aplicada a um objeto qualquer.” - 
essa condição da qual fala Kant não é senão o esquema do conceito do puro entendimento. O esquema 
transcendental aparece como a representação capaz de mediar a heterogeneidade entre entendimento e 
sensibilidade, tornando possível a aplicação das categorias aos fenômenos, por ser homogênea em relação 
a ambos. Kant afirma que “essa representação mediadora deve ser pura (sem nada de empírico) e não 
obstante de um lado intelectual, e de outro sensível” (B177). Isso se explica da seguinte maneira: Kant 
entende os esquemas puros como “determinações transcendentais do tempo”, ou seja, como modos de 
unificar a multiplicidade no nosso sentido interno, o tempo, de acordo com a regra a priori pensada nas 
categorias – essa determinação (ou unificação) é realizada, segundo Kant, pela faculdade proditiva da 
imaginação. Tal determinação transcendental do tempo (esquema) é “homogênea à categoria (que 
constitui sua unidade) na medida em que é universal e repousa numa regra a priori” (B177-8), e é 
homogênea aos fenômenos, na medida em que nossa apreensão destes é sempre temporal.  
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das intuições sob as categorias84. A síntese transcendental da imaginação, sendo a 

priori, condiciona a possibilidade dos juízos empíricos, sendo por seu intermédio que os 

dados empíricos sobre os quais formulamos juízos são ulteriormente conceitualizados 

pelo entendimento, onde as categorias têm seu uso explícito através de juízos. Sem essa 

mediação proporcionada pela síntese imaginativa a subsunção dos dados empíricos sob 

as categorias talvez nunca viesse a ocorrer, dada a total heterogeneidade entre ambos. 

 No início deste capítulo, começamos tratando do problema da “união” entre 

sensibilidade e entendimento e do papel que ela possui na prova da validade das 

categorias. A partir do momento em que Kant introduz a síntese transcendental da 

imaginação na argumentação, vemos como a polarização entre sensibilidade e 

entendimento pode ser superada, sem que com isso haja uma subordinação daquela em 

relação a este. A atuação do entendimento sobre a sensibilidade não impede que objetos 

sejam intuídos sem que sejam pensados, pois o fato de as categorias atuarem na 

apreensão dos dados empíricos não implica em que a nossa faculdade de juízos se 

atualize de forma plena na formação de juízos de experiência, nos quais haveria um uso 

lógico-judicativo das mesmas categorias em sentido pleno.  

Ao mostrar que as categorias encontram um correlato naquilo que nos é dado 

intuitivamente, Kant consegue provar que elas não são conceitos vazios. Portanto, 

diferentemente de conceitos metafísicos (Deus, alma) há um uso teórico legítimo que 

pode ser feito a partir delas. No entanto, surge uma dificuldade no que diz respeito aos 

próprios objetivos que Kant estabelece para a Dedução. Antes de introduzir os exemplos 

analisados acima, Kant afirma, por exemplo, que  

 

“toda síntese pela qual se torna possível mesmo a percepção está sob as 
categorias e, visto que a experiência é o conhecimento mediante percepções 
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conectadas, as categorias são condições de possibilidade da experiência, e 
portanto valem também a priori para todos os objetos da experiência” 
(B161). 

 

Allison observa que não fica claro aqui como se dá exatamente essa passagem da 

percepção para a experiência de objetos85. No argumento do §26 Kant mostra que a 

síntese da apreensão (mediante a qual a percepção é possível) está sujeita à síntese 

imaginativa, a qual já pressupõe uma determinação categorial. Allison afirma que, se for 

realmente isso que Kant pretende mostrar, então não seria possível distinguir a ordem 

subjetiva da nossa apreensão da ordem objetiva do evento – muito embora as categorias 

pudessem encontrar um correlato na percepção, o seu papel como condição da 

experiência de objetos seria ainda algo a ser provado.   

Muito embora Kant não nos pareça, de fato, realizar uma distinção satisfatória 

entre percepção e experiência, isso não deve ser considerado uma razão suficiente para 

que se afirme, tal como faz Allison, que a Dedução falhe em mostrar que as categorias 

tornam possível a experiência de objetos.  Deve-se levar em conta aqui que os 

resultados conquistados na segunda parte da Dedução, ainda que sejam distintos dos que 

foram obtidos na primeira parte, são complementares a estes, devendo igualmente ser 

considerados. Na primeira parte da Dedução, Kant explorou a função dos juízos e a 

validade objetiva das sínteses realizadas segundo o princípio da apercepção originária – 

a experiência de objetos deve envolver necessariamente uma referência às condições 

lógico-discursivas do nosso entendimento, mediante as quais nós representamos 

discursivamente o conteúdo das nossas percepções. Segundo cremos, as partes da 

Dedução se complementam reciprocamente para realizar uma prova única, que diz 

respeito à possibilidade da experiência de objetos espácio-temporais pensados pelas 

categorias. Não se trata, portanto, de estabelecer apenas um paralelo entre sínteses 
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discursivas (primeira parte) e sínteses sensíveis (segunda parte), mas de colocar as duas 

numa relação direta. Se, ao tratarmos da segunda parte da Dedução, falamos em uma 

“objetividade epistemológica” alcançada nesse contexto, isso só pode ser compreendido 

caso se pressuponha a validade dos princípios lógico-discursivos alcançada 

anteriormente. 
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Conclusão 

 

A proposta inicial do presente trabalho foi a de elaborar uma investigação acerca 

do problema da objetividade na Dedução Transcendental das Categorias da Crítica da 

Razão Pura. A hipótese central sobre a qual nos detivemos foi a da passagem de uma 

concepção lógica de objetividade, na primeira parte da Dedução, para uma concepção 

epistemológica na sua segunda e última parte, onde, a partir da consideração da relação 

das categorias com a nossa intuição humana, nos é dada a possibilidade de um 

conhecimento de objetos no sentido estrito almejado por Kant.  

A Dedução Transcendental toma como ponto de partida (§15) um múltiplo de 

representações em geral, não sendo ainda consideradas as condições nas quais esse 

múltiplo é recebido, nem qual é a sua natureza. Isso, no entanto, não nos deveria induzir 

a pensar que a primeira parte da Dedução olvide a necessidade de que este múltiplo de 

representações nos seja dado. Isso fica evidente já na Dedução Metafísica, seção 

anterior à Dedução Transcendental, onde Kant afirma que as categorias são “conceitos 

de um objeto em geral mediante os quais a sua intuição é considerada determinada no 

tocante a uma das funções lógicas do juízo” (B128, grifo nosso). Que o múltiplo de 

representações nos seja dado na intuição, isso é algo reiterado por Kant diversas vezes a 

partir do §1686. O que permanece ainda indeterminado é o tipo de intuição de que se 

trata, se da nossa intuição sensível, espácio-temporal, apenas receptiva, ou se de outro 

tipo de intuição que não essa. Tal especificação quanto ao tipo de intuição de que se 

trata só é efetivada no §24, quando Kant introduz as formas puras da nossa sensibilidade 

espaço-temporal na argumentação.  
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 Cf. p.ex. B132 (§16): “...as múltiplas representações que são dadas numa certa intuição”.  
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A presença clara da intuição já na primeira parte da Dedução representaria uma 

forte objeção contra uma noção lógica de objeto somente se fosse aventada a hipótese 

de que Kant, nesta parte da Dedução, desconsidere a questão da receptividade do 

múltiplo de representações. Mas como vimos acima, não parece ser esse o caso. A 

definição de objeto dada por Kant no §17, “objeto, porém, é aquilo em cujo conceito é 

reunido um múltiplo de uma intuição dada”, afasta essa hipótese e nos permite uma 

compreensão do problema a partir de um outro ponto de vista. Como vimos no item 1.2, 

objeto passa a ser considerado aqui o resultado da unificação conceitual de um múltiplo 

dado, e as condições de representação de objetos estão estreitamente ligadas à unidade 

transcendental da apercepção introduzida por Kant no §16: a unidade de consciência do 

sujeito transcendental é a mesma unidade necessária para a representação de quaisquer 

objetos. Estes não são apenas considerados enquanto coisas apartadas do plano da 

subjetividade (muito embora o “X” indeterminado que afeta nossa intuição não seja 

desconsiderado), mas toda representação objetiva só pode ser considerada enquanto tal 

por pressupor uma forma de unificação que não é dada pelas coisas em si mesmas, mas 

que pertence a priori à espontaneidade do sujeito – vimos também que esse sujeito 

kantiano só se constitui enquanto tal na medida em que unifica tal múltiplo, sem que 

possua ele mesmo o estatuto de substância.  

A objetividade das nossas representações passa a estar fundada no sujeito 

cognoscente, na medida em que as sínteses por ele operadas não se baseiam em meras 

associações de representações, mas sim em regras que se atualizam judicativamente e 

que fazem referência à unidade transcendental da apercepção. Quando se trata do 

conhecimento de objetos, não há como sairmos do âmbito da nossa própria 

subjetividade na tentativa de irmos às coisas em si mesmas a fim de saber se o que 

dizemos sobre elas é ou não verdadeiro. O único critério de que dispomos nos é 
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fornecido a partir da distinção entre os juízos (que, na Crítica, são as únicas sínteses de 

representações que nos permitem conhecer algo), e as sínteses associativas. Podemos 

determinar a validade objetiva somente dos primeiros, uma vez que eles têm como 

condição a unidade transcendental da apecepção. Tal afirmação não deve nos levar a 

pensar que as condições de verdade possam ser igualmente determinadas – estas, de 

fato, só podem ser estabelecidas a partir da experiência e, portanto, a posteriori. Isso 

significa dizer que um juízo pode ser objetivamente válido quanto à sua forma, mas ser 

falso por não dizer aquilo que é o caso. 

 Assim, as condições de objetividade dos juízos não estão fundamentadas 

somente nas próprias coisas (apesar de não poderem prescindir delas), mas sim nas 

sínteses objetivas que são operadas pelo entendimento. Se, no primeiro capítulo, vimos 

a relação necessária que há entre a unidade da consciência e a unidade necessária para a 

representação de quaisquer objetos, no segundo capítulo vimos como essa unidade é 

constituída a partir de atos judicativos, isso é, que o nosso conhecimento de objetos só 

ocorre discursivamente através de juízos.  

 As categorias do entendimento, muito embora não tenham sido introduzidas de 

imediato no curso da argumentação (apenas no §20), não deixam de estar presentes 

desde o seu começo, ainda que maneira não-explícita. Se a unidade transcendental da 

apercepção atua desde o começo da Dedução como o fundamento das sínteses objetivas 

(juízos), pode-se considerar também que as categorias não são senão modos de 

atualização dessa unidade segundo as funções lógicas do juízo – isso já foi posto, de 

certo modo, desde a definição das categorias que Kant fornece na Dedução Metafísica, a 

qual citamos acima. Se a unidade transcendental da apercepção é o princípio supremo 

de todo uso do entendimento, a pura forma da unificação, as categorias não são senão a 

determinação desta unidade originária segundo a sua qualidade, quantidade, relação ou 
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modalidade (B128). Nesse sentido, são elas propriamente que atuam como regras 

segundo as quais as sínteses objetivas são realizadas, dada a sua derivação a partir das 

formas lógicas do juízo.  

 As categorias funcionam como regras segundo as quais a unificação de 

representações, quanto à sua forma, pode ser considerada objetiva. É a partir disso que 

pode ser afirmado que, nesse contexto, há uma noção de objetividade que está fundada 

na síntese categorial, uma vez que tais categorias atuam segundo regras para a 

unificação das representações. É precisamente o fato delas funcionarem como regras 

que distingue as sínteses objetivas daquelas subjetivas (formadas por mera associação 

na mente do sujeito na medida em que as representações vão sendo empiricamente 

recebidas) – isso depende do contexto relativo a cada sujeito, das circunstâncias 

particulares em que ele se encontra; ao contrário, as categorias, sendo regras partilhadas 

por todos os sujeitos, permitem a formulação de juízos de validade universal, e não 

apenas privada. Assim, a possibilidade do conhecimento de objetos passa a depender 

menos da sua matéria do que da sua forma (a qual é dada a priori e pertence ao sujeito 

transcendental), isto é, a objetividade dos nossos juízos depende de que as 

representações que nos são dadas na intuição sejam pensadas de um certo modo, o qual 

deve envolver a referência às categorias do entendimento. 

 A primeira parte da Dedução possui um tom conclusivo, tendo estabelecido que 

qualquer múltiplo de representações que eu chame de minhas possui a referência 

necessária a um ‘eu penso’ e, consequentemente, às categorias. Isso significa dizer que 

as categorias são as condições pelas quais um múltiplo pode ser sintetizado numa 

consciência única, a qual, por sintetizar segundo regras, chamamos de objetiva. 

 Esse argumento, no entanto, ainda não afasta totalmente a possibilidade de que 

as categorias sejam ainda consideradas conceitos vazios. Mas como isso seria possível, 
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já que há constantes referências à intuição nos diversos argumentos precedentes? Ora, o 

que foi posto é que, sempre que houver um múltiplo de intuições dadas, elas deverão 

estar sujeitas à ação das categorias, mas nada garante que esse múltiplo seja de fato 

recebido em uma intuição espácio-temporal – isso se dá porque essa multiplicidade de 

representações foi pressuposta desde o início da argumentação, mas ainda não havia 

sido efetivada a partir das condições da nossa receptividade. Não queremos dizer aqui 

que Kant deva provar que nós podemos receber intuições empiricamente (o que, 

segundo cremos, já foi estabelecido na Estética Transcendental), mas sim que cumpre 

ainda determinar de que maneira se dá a ação das categorias sobre uma multiplicidade 

intuída no espaço-tempo, a única forma de intuição que nos é dada. Como vimos acima, 

as condições da intuição do múltiplo de representações ainda não foi explicitada na 

primeira parte da Dedução. O que se faz na sua segunda parte é mostrar de que maneira 

as categorias se aplicam a um múltiplo dado de fato, o que para nós, seres humanos, só 

pode ocorrer no espaço-tempo. Só assim ficará provado como as categorias permitem, 

enquanto condição do pensamento de objetos, que conheçamos o que nos é dado 

empiricamente. É nesse sentido que afirmamos que Kant, tendo introduzido nossa 

intuição espácio-temporal na argumentação, desenvolverá uma noção de objetividade 

que permita o conhecimento de objetos em sentido estrito, uma objetividade 

epistemológica.    

 Esse objetivo é conquistado a partir do §24, onde Kant passa a considerar a ação 

que o entendimento exerce sobre a nossa sensibilidade, a qual recebe o nome de síntese 

transcendental da imaginação (synthesis speciosa). Esse é o principal recurso para a 

superação do hiato existente entre duas faculdades marcadamente heterogêneas, 

entendimento e sensibilidade. A síntese imaginativa estabelece a mediação entre as 

intuições (consideradas desta vez não como um tipo dentre as várias intuições possíveis, 
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mas sim na especificidade da nossa intuição espácio-temporal) e o pensamento puro de 

objetos, representado pelas categorias do entendimento.   

 Toda apreensão de representações só nos é possível no espaço-tempo – as 

formas da nossa intuição receberam uma clarificação de sua natureza, a partir da qual 

elas são compreendidas também como intuições unificadas (ou seja, como “intuições 

formais”), o que pressupõe a ação do entendimento sobre a forma da sensibilidade 

(synthesis speciosa) – isso se dá quando nos representamos partes determinadas do 

espaço ou do tempo, sendo a ação do entendimento necessária para fornecer unidade à 

representação. É através dessa síntese que os diversos momentos do tempo são 

unificados em um tempo único, objetivo e, portanto, válido universalmente (o mesmo 

valendo para o caso do espaço). A apreensão empírica, na medida em que depende da 

representação de um espaço-tempo unificado, se encontra por esta razão também sujeita 

às categorias, ainda que indiretamente. Com isso, Kant consegue provar, nesse contexto, 

a referência destes conceitos puros àquilo que percebemos mediante os sentidos – os 

dados que simplesmente recebemos não estão sujeitos à ação do entendimento, com o 

que fica preservada a independência entre sensibilidade e entendimento.  

A ação das categorias é destarte estendida às nossas percepções – no entanto, a 

sua atuação nas sínteses sensíveis (synthesis speciosa) antecede o uso de conceitos, 

sendo diversa daquela que ocorre nas sínteses discursivas (synthesis intellectualis), as 

quais se caracterizam por um uso explícito das categorias. O texto de Kant, apesar de só 

tratar da categoria de causalidade e daquelas relativas à forma lógica da quantidade, nos 

dá a entender que o mesmo vale para as demais categorias (ainda que não fique claro de 

que maneira). Assim, Kant permanece coerente com o propósito que fora anunciado no 

começo da segunda parte da Dedução, o de provar a referência das categorias àquilo que 

é dado aos nossos sentidos – e com isso fica provado que elas encontram sempre um 
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correspondente na sensibilidade, não sendo, portanto, conceitos vazios cujo uso seria 

ilegítimo. Kant, ao introduzir na argumentação não apenas a síntese transcendental da 

imaginação, mas também a relação necessária que a apreensão empírica possui com ela, 

estabelece uma noção de objetividade que não leva em conta apenas as condições do 

pensamento discursivo daquilo que nos é dado, mas a possibilidade de conhecermos 

aquilo que é dado de fato na nossa intuição sensível. Os resultados obtidos na primeira 

parte da Dedução devem ser somados a estes para que se possa estabelecer a unificação 

entre sínteses sensíveis e intelectuais – é isso que, segundo cremos, permite distinguir o 

ato de percepção dos dados apreendidos da experiência de objetos, a qual envolve o 

conhecimento discursivo. Temos, assim, uma noção de objetividade em sentido pleno, 

que permite que pensemos conceitualmente os dados espácio-temporais.  
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