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RESUMO 
 
LEITE, Danillo de Jesus Ferreira. A função epistêmica da imaginação na Crítica da 

Razão Pura. Rio de Janeiro, 2017. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-
Graduação Lógica e Metafísica, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
 
 
 
A presente tese examina o papel cognitivo desempenhado pela imaginação na Crítica da 

Razão Pura de Kant, o qual se reflete no modo como o exercício sintético dessa 

faculdade torna possível a adequação entre entendimento e sensibilidade. Será 

defendida aqui uma visão não-intelectualista da atividade produtiva da imaginação 

transcendental: tomando como base uma discussão acerca da distinção entre formas da a 

intuição e intuições formais (§26) pretendemos mostrar que a síntese figurativa da 

imaginação, sendo um ato espontâneo diferente de uma síntese intelectual realizada pelo 

entendimento, produz nossas representações objetivas do tempo e do espaço de um 

modo condizente com a independência entre entendimento e sensibilidade, sem reduzir 

esta àquele. Essa concepção do espaço e do tempo objetivos, diretamente relacionada 

com o esquematismo transcendental, serve-nos como fio-condutor para a compreensão 

da atividade produtiva da imaginação ao longo deste trabalho. A partir dela, 

argumentarmos a favor da compatibilidade da função da imaginação nas duas versões 

da Dedução Transcendental das Categorias, apesar das dificuldades geradas pelas 

diferenças expositivas que as separam. 

 

Palavras-chave: 

 

Imaginação; Síntese; Esquematismo; Dedução Transcendental; Kant. 
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ABSTRACT 

 

LEITE, Danillo de Jesus Ferreira. A função epistêmica da imaginação na Crítica da 

Razão Pura. Rio de Janeiro, 2017. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Pós-
Graduação Lógica e Metafísica, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
 

 

This thesis discusses the cognitive role performed by imagination in Kant's Critique of 

Pure Reason, which is reflected in how the synthetic activity of this faculty enables the 

cognitive fit between understanding and sensibility. A non-intellectualist view of the 

productive activity of the transcendental imagination will be defended here: based on a 

discussion concerning the distinction between forms of intuition and formal intuitions 

(§26) I intend to show that the figurative synthesis of the imagination, being a 

spontaneous act different from an intellectual synthesis performed by understanding, 

produces our objective representations of time and space in a manner consistent with the 

independence between sensibility and understanding, without reducing the former to the 

latter. This conception of space and time as objective representations, which is closely 

related to transcendental schematism, will serve as a guiding thread for our 

comprehension of the productive activity of the imagination throughout this work. From 

it I also argue in favour of the compatibility of the function of the imagination in the 

two versions of the Transcendental Deduction of the Categories, in spite of the 

difficulties steaming from the expositive differences that separate them. 

 

Key-words: 

 

Imagination; Synthesis; Schematism; Transcendental Deduction; Kant. 
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Introdução 

 

 

A inversão operada por Kant na perspectiva tradicional de como o homem se 

relaciona com o mundo objetivo o conduz a um gênero de investigação que privilegia 

não somente o papel ativo do sujeito nessa relação, mas que, ao analisar e encadear os 

elementos puros e a priori pertencentes à estrutura cognitiva deste último, possibilitam 

que ela seja concebida segundo critérios objetivos válidos intersubjetivamente. Ao lado 

do entendimento e da sensibilidade, a imaginação é uma das faculdades que contribuem 

para tal. De acordo com Kant, assim como as duas primeiras, nossa imaginação também 

é dotada de um caráter puro e transcendental, possuindo, portanto, um papel igualmente 

fundamental na explicação de como são possíveis os nossos conhecimentos sintéticos a 

priori. 

Todavia, ao contrário do que se passa com a sensibilidade e com o 

entendimento, os quais são tematizados de maneira explícita e extensiva na primeira 

Crítica, a função da imaginação na teoria kantiana do conhecimento aparece de maneira 

fragmentária e pouco clara, tanto no que concerne à sua própria contribuição epistêmica, 

quanto no que respeita ao modo como ela se relaciona com as demais faculdades 

cognitivas. Com efeito, a polarização entre entendimento e sensibilidade se reflete na 

própria arquitetônica da “Doutrina Transcendental dos Elementos”, cuja primeira 

repartição resulta em Estética e Lógica transcendentais, sendo desprovida, todavia, de 

uma seção que se ocupe especificamente da imaginação. Mesmo no capítulo dedicado 

ao esquematismo dos conceitos, onde poderíamos esperar uma explicação mais 

detalhada acerca da constituição dos esquemas transcendentais, o que se pode constatar 

é que Kant parece se furtar a essa tarefa, fornecendo-nos, sem maiores justificativas, 

apenas uma enumeração dos esquemas correspondentes a cada uma das categorias1. 

Na Crítica da Razão Pura, a imaginação é introduzida no §10 da “Dedução 

Metafísica” das categorias como uma “função cega, porém indispensável da alma, sem a 

                                                 
1 Cf. B181: “Sem nos determos agora em árida e fastidiosa análise do que exigem em geral os esquemas 
transcendentais dos conceitos puros do entendimento, preferimos descrevê-los segundo a ordem das 
categorias e em relação com elas”. As referências à Crítica da Razão Pura são feitas a partir da paginação 
tradicional A/B, indicando, respectivamente, as duas edições desta obra. As traduções utilizadas são de V. 
Rohden e U. Moosburger, para a segunda edição; para a primeira, foi utilizada a tradução portuguesa de 
M. P. dos Santos e A. F. Morujão (com modificações de nossa parte).  As demais obras de Kant são 
citadas seguindo o volume a paginação da edição Kants gesammelte Schriften, editada pela Königlichen 
Preussichen Akademie der Wissenschften (Berlin: de Gruyter, 1902-). 
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qual jamais teríamos conhecimento algum, mas da qual muito raramente temos 

consciência” (B103). A ela é atribuída, nessa mesma seção, um papel específico que 

convém destacar desde já, o qual consiste em sintetizar um múltiplo sensível de 

representações.  A primeira caracterização do ato sintético feita por Kant tem em vista a 

necessidade da unificação deste múltiplo, uma vez que ele não contém por si só uma 

ligação, ou seja, não é recebido junto com as condições de sua própria unidade, as quais 

devem ser determinadas pelo sujeito. Para que desse múltiplo possa resultar o 

conhecimento de objetos, ele precisa antes de mais nada ser “percorrido, recebido e 

ligado de determinado modo”, processo ao qual Kant confere o nome de “síntese” 

(B102). 

A relação entre o múltiplo e a atividade sintética da imaginação possui ao menos 

três aspectos relevantes nesse contexto: em primeiro lugar, a necessidade de que o 

múltiplo seja recebido deixa claro o contraste entre a intuição sensível humana e uma 

intuição intelectual divina, capaz de criar suas próprias representações por intermédio 

do pensamento, não dependendo, portanto, de uma afecção externa. A formulação 

kantiana nos dá a entender que, no caso da intuição humana, mesmo tratando-se de um 

múltiplo a priori (tal como o do espaço e o do tempo), não é o próprio sujeito que as 

cria. A seguir, com base nessa relação pode-se estabelecer um elo entre a “Estética 

Transcendental”, onde a natureza sensível desse múltiplo é pela primeira vez explorada, 

e a “Lógica Transcendental”. Em terceiro lugar, a presença desse múltiplo sensível nos 

habilita a diferenciar o procedimento analítico da lógica geral do sintético da lógica 

transcendental: a primeira abstrai totalmente do conteúdo dos nossos conhecimentos e 

da diversidade de seus objetos, não levando em conta a sua origem. Ela se refere apenas 

à forma do nosso pensamento, e pressupõe que as representações nos sejam dadas por 

“outra via” qualquer, a fim de, analiticamente, transformá-las em conceitos. A lógica 

transcendental, por sua vez, não realiza uma abstração completa das condições pelas 

quais os nossos conhecimentos nos são dados. Ela considera antes de tudo o contraste 

entre intuições empíricas e intuições puras, atendo-se somente a estas últimas, cujo 

múltiplo permitirá a Kant explorar as condições mais gerais do pensamento puro de 

objetos. 

 De particular importância nessa caracterização introdutória fornecida por Kant é 

a separação estabelecida entre a atividade da imaginação e a do entendimento. Se o 

múltiplo deve ser sintetizado por aquela, este deve “reportar essa síntese a conceitos” 

(B103), o que nos permite o conhecimento propriamente dito, ou seja, a união de 
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intuições a conceitos. Ambas as atividades, embora atuem conjuntamente na explicação 

da possibilidade do conhecimento, são independentes entre si. A distinção entre síntese 

e conceitualização sugere a possibilidade de que o múltiplo possa ser unificado pela 

imaginação sem a ação do entendimento, ou seja, sem que a síntese seja ulteriormente 

reportada a conceitos, o que ocorre mediante a realização de atos lógico-judicativos por 

parte do sujeito. 

Se, por um lado, essa exposição inicial do §10 revela alguns atributos 

importantes do ato sintético da imaginação e de sua relação com o entendimento, por 

outro, é na “Dedução Transcendental das Categorias” e no capítulo do “Esquematismo” 

que a sua função epistêmica receberá um tratamento mais abrangente e completo. Ao 

contrário deste último, que não sofreu nenhum tipo de alteração na segunda edição (B) 

da Crítica (1787), a primeira versão da Dedução, presente na edição A (1781), foi 

inteiramente modificada por Kant, recebendo uma nova formulação. No que concerne à 

imaginação em particular, um conjunto de dificuldades começa a emergir tão logo 

passamos a considerar algumas das mudanças inseridas na segunda versão da Dedução, 

as quais poderiam talvez sugerir que a concepção kantiana sobre o uso teórico dessa 

faculdade também se modificou. 

Na verdade, as duas versões da Dedução compartilham o mesmo início (A84-94, 

B116-127), onde Kant expõe as linhas gerais do problema aí envolvido, relativo à 

validade objetiva das categorias e ao modo como estes conceitos devem anteceder a 

experiência como condição de sua própria possibilidade. Somente após essa base 

comum é que elas seguem rumos separados. Nessa mesma direção, deve-se reconhecer 

que em ambas as versões a imaginação e sua síntese conservam o mesmo caráter 

transcendental 2, donde resulta a sua inclusão no rol dos elementos imprescindíveis para 

a explicação da possibilidade dos nossos conhecimentos a priori. 

Entretanto, o tratamento conferido por Kant à imaginação nesses dois momentos 

parece à primeira vista dotá-los muito mais de diferenças do que de semelhanças. 

Assim, na Dedução A, a síntese introduzida no §10 será analisada detalhadamente em 

seus três momentos constitutivos distintos, apreensão, reprodução e recognição. Em B, 

ao contrário, essa tripartição não terá mais lugar nas investigações de Kant: se 

anteriormente a síntese foi atribuída somente à imaginação, aqui ele atribui ao 

entendimento um outro tipo de síntese, intelectual (synthesis intellectualis), a qual, por 

                                                 
2 Cf. p.ex. A118; A123; B151; B154. 
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dizer respeito às condições do pensamento puro, deve ser distinguida da síntese 

transcendental da imaginação, que recebe a nova denominação de “figurativa” 

(synthesis speciosa, B151). Semelhantemente, na Dedução A, Kant vê como 

consequência da atividade da imaginação a constituição de uma afinidade 

transcendental entre os fenômenos, a qual cumpre um papel fundamental nos passos 

conclusivos desta; todavia, essa mesma noção de afinidade parece estar ausente, ao 

menos do ponto de vista textual, na reformulação elaborada mais tardiamente por Kant. 

Agora, se olharmos para o conjunto destas duas versões, não é difícil perceber 

que, na primeira destas, a imaginação está integralmente presente no curso da 

argumentação, desde o início até o fim, ao passo que na segunda edição essa mesma 

presença é significativamente reduzida. Aqui, onde o argumento kantiano é dividido em 

duas partes, a imaginação só entra em jogo na segunda destas, o que pode ser visto 

como uma provável redução da importância que lhe foi conferida num primeiro 

momento.  

Porém, a diferença que salta aos olhos como a mais significativa, e que tem 

chamado mais atenção dos intérpretes de Kant, diz respeito ao modo como a imaginação 

se relaciona com o entendimento, o que parece pôr em dúvida o seu próprio status como 

faculdade independente. Assim, nós vemos Kant afirmar em A94 que imaginação, 

sentidos e apercepção constituem as “três fontes primitivas (capacidades ou faculdades 

da alma [Seele]) que encerram as condições de possibilidade de toda experiência, e que, 

por sua vez, não podem ser derivadas de qualquer outra faculdade do ânimo (Gemüth)”. 

Essa mesma ideia é reiterada em A115, onde se atribui a estas três mesmas fontes 

subjetivas a possibilidade do conhecimento dos objetos da experiência em geral. Aqui, a 

estruturação tricotômica das nossas faculdades valoriza uma tarefa própria a cada uma 

delas, de tal modo que a sua atuação não poderia ser remetida a outro princípio 

explicativo. 

 Em contraste com essa caracterização, nós vemos Kant descrever a síntese 

transcendental da imaginação no §24 da segunda edição como um “efeito (Wirkung) do 

entendimento sobre a sensibilidade” (B152), ou ainda como uma “influência sintética 

do entendimento sobre o sentido interno” (B154). Na medida em que põe em jogo 

apenas a relação sensibilidade/entendimento, essas novas formulações podem dar a 

entender que Kant abandona a estruturação tricotômica anteriormente adotada para a 

explicação da possibilidade do conhecimento. Se for compreendido dessa maneira, esse 

modelo explicativo também pode nos levar a questionar a própria diferença que, como 
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vimos, é estabelecida no §10 entre os atos de síntese e conceitualização, uma vez que o 

primeiro destes também deveria ser, de algum modo, atribuído ao próprio 

entendimento3. Não se veria, portanto, em que medida a síntese poderia ocorrer 

independentemente de qualquer tipo de subsunção conceitual.  

A natureza dessas diferenças serviu como base para que, na literatura kantiana, 

fosse afirmada reiteradas vezes não apenas uma mudança no modo como a imaginação 

é concebida nesses dois contextos, mas até mesmo uma incompatibilidade entre ambas, 

uma vez que ela teria perdido sua condição de faculdade autônoma para se converter em 

uma função do entendimento 4. Todavia, se dermos crédito às palavras do próprio Kant 

a respeito das modificações por ele feitas ao revisar sua obra, tal compreensão de sua 

própria doutrina dificilmente poderia ser plenamente justificada. Segundo ele nos refere 

no prefácio à segunda edição da Crítica, as alterações aí introduzidas dizem respeito 

somente à forma utilizada no decurso da exposição, as quais poderiam contribuir para 

evitar a “obscuridade” presente na dedução dos conceitos puros do entendimento5. 

Embora seus esforços dificilmente possam ser reconhecidos como suficientes para dar 

conta de todos os pontos obscuros aí contidos, ele certamente sugere uma mudança de 

caráter menos doutrinal do que formal. 

Nesse momento, se nos voltarmos para a relação entre imaginação e 

sensibilidade, veremos que os problemas aí envolvidos não se apresentam em menor 

quantidade do que os já observados acima. Se, anteriormente, a imaginação pareceu 

poder sucumbir diante do entendimento, o tratamento conferido por Kant ao elo entre 

ela e a sensibilidade também parece levantar a possibilidade de que esta última também 

seja tida como um subproduto da imaginação e, em última análise (a partir dos 

problemas acima destacados), do próprio entendimento. Esse problema emerge a partir 

da ideia kantiana de que a imaginação é responsável pela produção das nossas 

representações do espaço e do tempo, a qual já pode ser encontrada, ainda que sem 

maiores explicações, na primeira versão da Dedução 6. Porém, é somente na célebre 

                                                 
3 Uma observação semelhante pode ser feita a respeito de uma modificação introduzida por Kant no §10, 
onde, como vimos, a atividade sintética da imaginação é pela primeira vez tematizada: a formulação de 
que tal faculdade é uma “função da alma” é substituída pela de que ela seria uma “função do 
entendimento”. Embora essa alteração não tenha sido introduzida na segunda edição, mas no próprio 
exemplar da Crítica utilizado por Kant, ela vai na mesma direção das mencionadas anteriormente. Cf. AK 
XXIII, 45. 
4 Assim sugerem H. Mörchen, Die Einbildungskraft bei Kant, p. 48; 75; P. Lachièze-Rey, L’Idealisme 
Kantien, p.  304; M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik §31.  
5 Cf. B XXXVIII; B XLII. 
6 A99-100: “Pois sem ela [a saber, a síntese da apreensão] não poderíamos ter a priori nem as 
representações do espaço, nem as do tempo, porque estas podem apenas ser produzidas pela síntese do 
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nota do §26 da Dedução B que ela irá adquirir a formulação capaz de gerar maiores 

controvérsias, visto que, além de ser mais contundente, ela também nos remete 

explicitamente às teses expostas pela primeira vez na “Estética Transcendental”. De 

acordo com uma certa linha interpretativa, afirmações como as de que “só por esta 

síntese (na medida em que o entendimento determina a sensibilidade) o espaço e o 

tempo são dados como intuições” (B161) nos levariam à conclusão de que as nossas 

representações originárias do espaço e do tempo, expostas na Estética, resultariam como 

o produto dessa determinação do entendimento sobre a sensibilidade7. Desse modo, a 

totalidade da nossa sensibilidade, e com ela, a própria receptividade que lhe é própria, 

seria inevitavelmente condicionada por esse processo de determinação que tem sua 

origem na espontaneidade do entendimento, razão pela qual tal visão parece nos 

conduzir a uma necessária intelectualização dos próprios sentidos. Não se 

compreenderia, portanto, se ou em que medida a nossa receptividade originária poderia 

se atualizar independentemente de qualquer atividade de caráter espontâneo. 

Esse conjunto de problemas deriva, na verdade, da própria posição que Kant 

atribui, em sua filosofia teórica, à imaginação. Por ocupar um lugar “intermediário” 

entre sensibilidade e entendimento, parece inevitável, como acabamos de ver, o 

surgimento de tensões entre ela e estes dois. A fim de compreendermos a natureza de 

sua função epistêmica, a qual está indissociavelmente ligada a essa mesma posição por 

ela ocupada, será necessário estabelecer os limites do seu modo de atuação diante do 

das demais faculdades cognitivas, tornando mais preciso o seu caráter produtivo. Nesse 

sentido, as dificuldades apontadas acima nos fornecem um pano de fundo a partir do 

qual poderemos abordar nosso objeto de estudo. 

No que diz respeito a estas últimas, relativas sobretudo à relação entre 

imaginação e sensibilidade, pretendemos defender na presente tese que a primeira destas 

pode ser interpretada de um modo tal que a sua atividade transcendental e espontânea 

produza as nossas representações objetivas do espaço e do tempo de um modo que a 

esfera da nossa receptividade não seja necessariamente reduzida à da espontaneidade, 

conservando, portanto, a independência entre ambas. Essa objetivação das nossas 

intuições puras será fundamental para que possamos compreender qual é o “produto” da 

                                                                                                                                               
múltiplo que a sensibilidade fornece em sua receptividade originária”. Cf. também Antropologia de um 
Ponto de Vista Pragmático §28. 
7 Cf. B. Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge, p.216-19; Kant on the Human Standpoint, p. 67. 
Uma proposta semelhante é feita por W. Waxman, Kant’s Model of Mind, p. 80. Nessa mesma direção 
também se encontram as ideias desenvolvidas, anteriormente a esses dois comentadores, por P. Lachièze-
Rey, op. cit. pp. 321-365. 
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imaginação transcendental, bem como os limites da sua capacidade de síntese. Assim 

poderemos ver igualmente que, na verdade, essa atividade produtiva está diretamente 

ligada à doutrina kantiana do esquematismo dos conceitos, o que permite, através das 

condições objetivas da intuição do tempo, a mediação entre o entendimento e os nossos 

sentidos. A atividade da imaginação transcendental, interpretada dessa maneira, também 

nos permitirá mostrar como, nas duas versões da Dedução, não estão em jogo duas 

visões distintas da mesma faculdade, uma subordinada ao entendimento (B) e outra 

autônoma (A). Apesar das diferenças que, segundo afirma o próprio Kant, são de caráter 

apenas expositivo, a atividade sintética da imaginação pode ser entendida a partir dos 

mesmos moldes, relativos ao seu caráter produtivo na ordenação espaciotemporal dos 

dados empíricos.   

Antes, porém, de nos voltarmos para a estrutura da tese, convém realizar 

brevemente algumas considerações de cunho metodológico sobre o seu escopo. Como 

já observamos anteriormente, a síntese da imaginação, introduzida no §10, receberá um 

tratamento mais pormenorizado nas duas versões da Dedução, de forma que a 

abordagem do papel que aí possui a imaginação transcendental ocupará a maior parte do 

presente trabalho. Todavia, tendo em vista nosso objeto de estudo, as análises relativas a 

estas duas versões privilegiarão os momentos onde a função da imaginação é mais 

relevante, o que será feito em detrimento de diversos outros temas que, por essa razão, 

estarão ausentes, ou serão abordados com mais brevidade, sem que disso resulte 

qualquer tipo de perda.  

Assim, o tratamento fornecido às seções iniciais da Dedução B não tem por 

objetivo um aprofundamento nos problemas relativos à noção kantiana de 

autoconsciência ou à sua teoria do juízo, tratando-se somente de pôr em destaque a 

natureza lógico-discursiva das sínteses intelectuais realizadas pelo entendimento puro, a 

fim de diferenciá-la com mais clareza da natureza sensível das sínteses realizadas pela 

imaginação, o que será feito em detalhes posteriormente. Não se trata, portanto, de 

tematizar a totalidade dos problemas decorrentes do projeto dedutivo proposto por Kant, 

mas de buscar aí o que possa ser mais importante para os nossos propósitos, os quais 

estarão centrados no modo como a imaginação se relaciona com as demais faculdades 

cognitivas. É por essa razão que nos parece fundamental levar em conta não apenas o 

que está em jogo na própria Dedução, mas também a teoria desenvolvida no capítulo do 

Esquematismo, onde a função produtiva da imaginação recebe uma caracterização 
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ulterior que nos auxiliará na compreensão de diversos aspectos até então pouco claros 

ou simplesmente não tematizados.   

Outro ponto a ser mencionado diz respeito ainda à própria relevância epistêmica 

da síntese que Kant atribui à imaginação. É bastante conhecida a posição de Strawson, 

segundo o qual essa noção de síntese, dentro da análise de um argumento voltado para a 

demonstração do conceito de uma experiência em geral, deveria ser descartada, pois ela 

diria respeito, em suas próprias palavras, ao “sujeito imaginário da psicologia 

transcendental”8. De nossa parte, não temos a intenção de despojar a doutrina kantiana 

de nenhum dos elementos constitutivos de seu sistema, nem de quaisquer pressupostos 

históricos com os quais ele possa estar comprometido. Como bem observa B. 

Longuenesse 9, embora a noção de síntese, na medida em que é um ato mental, possa 

possuir uma dimensão psicológica, ela é inseparável do seu aspecto epistemológico. 

Logo, tomaremos por fundamento a ideia sustentada pelo próprio Kant de que a 

imaginação produtiva, bem como as sínteses por ela realizadas, possuem (ao contrário 

da imaginação reprodutiva, que é de fato atribuída à psicologia) um valor 

transcendental, e, nessa medida, contribuem para a explicação da possibilidade dos 

nossos conhecimentos a priori. 

Feitas essas ponderações, passamos agora a considerar a estrutura da tese, que se 

encontra dividida em sete capítulos. O primeiro destes trata da síntese intelectual das 

categorias na primeira parte da Dedução B, onde Kant abstrai das condições específicas 

da nossa intuição espaciotemporal, concentrando sua discussão no papel das categorias 

enquanto condições necessárias para o pensamento de objetos de uma intuição em geral, 

isto é, trata-se do uso lógico-judicativo das categorias em sínteses intelectuais. Essa 

abordagem inicial, embora não esteja diretamente voltada para o nosso tema principal, 

atividade da imaginação, mas para a do entendimento puro, será relevante não apenas 

por deixar mais clara a diferença entre os dois tipos de síntese, mas também permitirá 

que vejamos, posteriormente, como ambos se relacionam enquanto condições 

complementares no conhecimento objetivo.  

O capítulo 2 lida com a introdução da síntese transcendental da imaginação na 

segunda parte da Dedução B, tendo em vista principalmente a sua relação com o 

entendimento. Aqui eu procuro mostrar que essa síntese possui um caráter 

                                                 
8 P. Strawson, The Bounds of Sense, pp.31-32. Uma ampla defesa contra as posições aí defendidas no que 
respeita à imaginação e sua síntese pode ser encontrada no trabalho de M. Wunsch, Einbildungskraft und 
Erfahrung bei Kant, pp. 43-83.  
9 B. Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge, p. 30, nota. 
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fundamentalmente espontâneo e sensível, de modo que, embora opere de acordo com 

regras concebidas pelo entendimento, ela não se confunde com um ato discursivo de 

conceitualização. Nesse sentido, a argumentação desenvolvida por Kant ao longo do 

§24 antecipa alguns aspectos da doutrina que será exposta no capítulo dedicado ao 

esquematismo dos conceitos. Tendo isso em vista, veremos que a caracterização da 

síntese transcendental da imaginação na Dedução B como um “efeito do entendimento 

sobre a sensibilidade” não denota uma redução da importância do papel da imaginação 

em detrimento do entendimento, podendo ser vista como uma estratégia utilizada por 

Kant para justificar em bases sintéticas e apriorísticas a adequação entre entendimento e 

sensibilidade.  

O capítulo 3 contém um debate envolvendo a distinção feita por Kant, na 

controversa nota do §26, entre formas da intuição e intuições formais, o que nos 

permitirá compreender em que medida a imaginação é responsável pela produção das 

nossas representações do espaço e do tempo, ou seja, os limites de sua síntese. 

Primeiramente, serão contrapostas duas linhas interpretativas relativas a essa distinção: 

segundo a primeira destas, defendida por Longuenesse e Waxman, as intuições formais 

do §26 se identificariam com formas da intuição da Estética Transcendental, de modo 

que ambas seriam consideradas como produto da atividade sintética do sujeito. Por 

outro lado, autores como Fichant e Allison defendem que somente as intuições formais 

são sintetizadas pelo sujeito, ao passo que as formas da intuição, entendidas como 

intuições originárias, seriam anteriores a toda e qualquer síntese. A intepretação aqui 

defendida se aproxima mais dessa segunda linha interpretativa, razão pela qual serão 

exploradas algumas ideias desenvolvidas por Kant no texto intitulado “Sobre os Artigos 

de Kästner”, onde esse ponto de vista ganha clareza a partir de uma distinção entre 

“espaço metafísico” e “espaço geométrico”. A partir disso será possível vermos em 

seguida como um argumento semelhante também pode ser discernido na Estética 

Transcendental. Finalmente, sustentarei que as intuições formais do §26, sendo um 

produto da síntese transcendental da imaginação, dizem respeito à representação do 

espaço e do tempo enquanto intuições potencialmente infinitas, o que nos permitirá 

divisar um limite preciso entre espontaneidade e receptividade. 

A seguir, no capítulo 4, veremos como a argumentação desenvolvida 

anteriormente se reflete nos passos finais da Dedução, onde a atividade sintética da 

imaginação permite compreendermos em que medida é exequível a estranha conexão 

proposta por Kant entre percepções e categorias, o que nos parece ser feito tendo em 
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vista muito mais os esquemas relativos a estas últimas. Na segunda parte deste capítulo, 

abordaremos o problema da independência entre as nossas faculdades cognitivas tendo 

em vista a “unificação” a que imaginação promove entre entendimento e sensibilidade. 

Nosso objetivo aqui será mostrar que a interpretação fornecida anteriormente, focada 

nesse caráter mediador da imaginação, é capaz de preservar a independência dos 

sentidos em relação à espontaneidade da imaginação e do entendimento. 

Alguns dos temas fundamentais da teoria kantiana do esquematismo são 

discutidos no capítulo 5, onde o caráter produtivo da imaginação, introduzido na 

Dedução, é discutido mais amplamente. Destaca-se aqui o modo como os esquemas 

atuam como regras capazes de guiar a atividade da imaginação em seu exercício 

sintético, o que é feito a partir de uma dupla diferenciação: na medida em que dizem 

respeito à síntese de formas sensíveis, os esquemas podem ser considerados como 

regras gerais para a produção de imagens, ao passo que estas são produtos empíricos 

particulares; do mesmo modo, eles também se diferenciam de conceitos por não serem 

regras discursivas, porém sensíveis, atuando não no pensamento, mas na percepção dos 

objetos. No final do capítulo mostraremos ainda a importância da caracterização do 

tempo como intuição formal, discutida no capítulo 3, para a compreensão do 

esquematismo transcendental e para a distinção entre os esquemas categorias e os 

demais tipos.  

O capítulo 6 trata da presença da imaginação na “tripla síntese” da Dedução A 

das Categorias, a qual se desdobra em três atos distintos, apreensão, reprodução e 

recognição, os quais correspondem a cada uma das três partes que compõem o capítulo. 

Meu principal objetivo aqui é mostrar como esses três atos podem ser vistos como um 

desdobramento de uma única síntese realizada pela imaginação. Tal afirmação não gera 

maiores problemas no que concerne aos atos de apreensão e reprodução, pois ambos são 

claramente atribuídos à imaginação. Porém, a ideia de uma “síntese da recognição no 

conceito” dá a entender que se trata de um ato diferente dos dois anteriores quanto à sua 

natureza, porquanto não envolve propriamente a imaginação, mas sim a apercepção e o 

entendimento, que é nossa faculdade de conceitos. Tendo em vista a diferenciação entre 

esquemas e conceitos realizada no capítulo anterior, eu sugiro a possibilidade de dois 

tipos de recognição: uma realizada discursivamente segundo conceitos, tal como parece 

sugerir inicialmente o texto de Kant, e outra desempenhada sensivelmente pela 

imaginação, tendo por base os esquemas por esta produzidos, os quais atuam 

diretamente em nossos atos perceptivos.    
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O sétimo e último capítulo dá continuidade à análise do papel da imaginação da 

Dedução A, em sua terceira seção. Primeiramente, eu procuro esclarecer a ligação entre 

a unidade da apercepção e imaginação nesse contexto, tendo em vista a capacidade 

produtiva desta última na formação de esquemas a partir da síntese de um múltiplo a 

priori. A seção seguinte examina em detalhes o modo como, segundo Kant, nossa 

imaginação atua no processo de produção de imagens correspondentes aos objetos 

percebidos sensivelmente. O último tópico aborda a relação entre a imaginação e a 

produção de uma “afinidade transcendental” entre os fenômenos, cuja função consiste 

em fornecer um fundamento objetivo para associação destes. Meu interesse aqui é 

mostrar que tal afinidade é possível primeiramente a partir de uma síntese sensível que, 

assim como a síntese figurativa da Dedução B, diz respeito ao modo como a imaginação 

é capaz de produzir uma representação objetiva do tempo, onde a totalidade dos 

fenômenos possa ser ordenada de acordo com regras a priori do entendimento. Isso 

sugere que essa noção de afinidade, apesar de não estar presente explicitamente na 

Dedução B, não foi de todo abandonada, tendo sido apenas substituída.  
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1. Síntese intelectual 
 
 

A utilização cognitiva da imaginação, apesar de ocorrer em bases estritamente 

sensíveis, aproxima-se da do próprio entendimento por ser desempenhada em 

concordância com as mesmas regras categoriais que guiam a atividade lógico-discursiva 

deste. Por essa razão, antes de abordarmos propriamente a atividade da imaginação, 

procuraremos, neste capítulo, explorar alguns tópicos que contribuam para explicar as 

diferenças e aproximações entre essas duas atividades, o que será feito a partir de um 

enfoque inicial na atividade discursiva do entendimento. Primeiramente, veremos como 

o problema da Dedução emerge a partir do hiato existente entre as condições da 

sensibilidade e as do entendimento. Isto será fundamental para que, posteriormente, ao 

problematizarmos o papel mediador que a imaginação cumpre nessa relação, possamos 

avaliar se ou em que medida isso pode ser cumprido em concordância com as teses aqui 

formuladas. A seguir, procuraremos mostrar o que está em jogo, a nosso ver, em cada 

uma das duas partes que constituem a Dedução B, a saber, o papel das categorias em 

dois tipos diferentes de síntese: um intelectual, na primeira parte, e um figurativo, na 

segunda, a qual constitui o principal objeto deste trabalho. Os dois tópicos seguintes 

serão dedicados a uma breve análise das principais etapas percorridas por Kant ao longo 

da primeira dessas partes, onde serão exploradas as conexões entre o princípio da 

apercepção originária, representado pelo “eu penso”, a formação de juízos e a 

possibilidade de se representar objetivamente, através dessas condições, o múltiplo de 

uma intuição em geral.  

Esses quatro tópicos, considerados como um todo, serão relevantes para que se 

tenha uma visão de conjunto dos problemas que estão envolvidos no projeto dedutivo 

empreendido por Kant. Isso permitirá que, ao tratarmos da síntese produtiva da 

imaginação a partir do segundo capítulo, possamos compreender adequadamente tanto a 

sua relevância cognitiva quanto o seu alcance dentro desse projeto. 
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1.1 O ponto de partida: a separação entre entendimento e sensibilidade 
 
 

Ao utilizarmos, em nossos atos cognitivos, conceitos empíricos tais como “casa” 

ou “árvore”, nenhuma suspeita é levantada no que concerne à legitimidade deste 

emprego. Sendo abstraídos a partir do contato direto com dados empíricos, eles sempre 

poderão contar com a própria experiência para atestar a sua validade objetiva, isto é, a 

sua referência a objetos. Este recurso permite que eles não sejam considerados conceitos 

“vazios”. Em contrapartida, conceitos como “felicidade” e “destino”, embora circulem 

com ampla indulgência, poderiam ser considerados “usurpados” por não encontrarem na 

experiência nenhum princípio capaz de legitimar o seu uso.  

Agora, se nos ativermos ao caso de conceitos como as categorias do 

entendimento, devemos levar em conta, em primeiro lugar, que elas não são abstraídas 

da experiência, encontrando sua origem no entendimento puro do sujeito; em segundo 

lugar, elas se destinam a um uso puro e a priori, isto é, independente e anterior a toda 

experiência. Tais fatores poderiam gerar dúvidas a respeito da legitimidade do seu uso, 

de forma que elas poderiam ser igualmente consideradas conceitos “usurpados” da 

experiência, ou simplesmente desprovidos de qualquer referência objetiva. Se assim 

fosse, elas seriam desprovidas de valor cognitivo, o qual, para Kant, deve ser fundado a 

partir de critérios de universalidade e necessidade. Por conseguinte, as pretensões 

metafísicas estabelecidas a partir da sua utilização estariam fadadas ao fracasso. 

Há, portanto, a necessidade de se fornecer uma justificativa para o emprego que 

fazemos das categorias, a partir da qual se mostre em que medida elas se relacionam 

com os objetos em geral. Kant dá o nome de “dedução transcendental à explicação do 

modo pelo qual esses conceitos podem se referir a priori a estes objetos” (B117). O 

termo “dedução” não deve ser entendido aqui em sua acepção lógica, como se se 

tratasse de uma inferência ou ilação realizada a partir de determinadas premissas. Ao 

contrário, Kant toma este termo emprestado do vocabulário jurídico de sua época: no 

séc. XVIII, os Deduktionsschriften (“escritos de dedução”) eram produzidos por juristas 

especializados com o intuito de justificar determinados direitos de posse e utilização, o 

que frequentemente ocorria, por exemplo, em controvérsias envolvendo a herança de 
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terras10. É neste mesmo sentido que Kant elabora uma dedução, isto é, uma 

argumentação capaz de justificar o uso que fazemos das categorias, legitimando, assim, 

as pretensões cognitivas nelas fundadas.  

Nesse contexto, deve-se distinguir entre o que é uma questão de fato (quid facti) 

e o que é uma questão de direito (quid juris). Kant não se detém na primeira, isto é, ele 

não procura justificar o fato de estarmos em posse de tais conceitos. Com efeito, a mera 

posse de um conceito ainda não nos dá plenos direitos sobre sua utilização, pois esta 

será considerada ilegítima caso ele tenha sido “usurpado”. O projeto dedutivo de Kant 

está centrado, portanto, em uma questão de direito, unicamente a partir da qual poderá 

ser validado o emprego das categorias.  

Uma segunda diferenciação deve ser observada no que respeita ao caráter da 

Dedução em questão. Enquanto “transcendental”, ela deve ser distinguida de uma 

dedução “empírica”. Esta última pode nos mostrar “como se adquire um conceito 

mediante a experiência e a reflexão sobre esta” (B117) e, enquanto tal, poderia ser 

válida somente para conceitos empíricos. A primeira, por sua vez, deverá mostrar como 

é possível que as categorias, a despeito do fato de não encontrarem a sua origem nos 

objetos da experiência, ainda assim possam se referir a estes últimos, ou, como afirma 

Kant, “como poderão ter validade objetiva as condições subjetivas do pensamento” 

(B122). Ela é denominada “transcendental” por demonstrar que as categorias são 

condição de possibilidade do pensamento de objetos e, por conseguinte, do 

conhecimento objetivo. Assim, o direito que temos de utilizar estes conceitos será 

justificado a partir da demonstração da sua validade objetiva, a qual consiste na sua 

referência a priori e necessária aos objetos de uma experiência possível, na medida em 

que condicionam o conhecimento destes. 

A necessidade de uma dedução transcendental das categorias, bem como as 

dificuldades aí envolvidas, são exploradas por Kant não somente em comparação com 

conceitos empíricos, como vimos acima, mas também tendo em vista os conceitos de 

espaço e tempo. Estes, assim como as categorias, não são abstraídos da experiência, isto 

é, são representações puras; ademais, eles também se relacionam com os objetos de 

modo completamente a priori. Consideremos, porém, a seguinte declaração de Kant: 

“embora se admita um único modo de dedução possível do conhecimento puro a priori, 

ou seja, o da via transcendental, nem por isso daí resulta, ainda, que seja absolutamente 

                                                 
10 O sentido jurídico do termo “dedução” na época de Kant é esclarecido por D. Heinrich, “Kant’s notion 
of a deduction and the methodological background of the first Critique”, pp. 31-40. 
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necessária” (B119). Isto é, para ele, o que se dá com o espaço e o tempo, ou seja, 

embora estes sejam representações a priori, uma dedução transcendental sua não se 

impõe com a mesma necessidade existente no caso da das categorias, e também não 

precisaria ser executada seguindo exatamente os mesmos moldes desta. Com efeito, ele 

afirma ter perseguido, na Estética Transcendental, “os conceitos de espaço e de tempo 

até as suas fontes mediante uma dedução transcendental” (B119), o que sugere que o 

argumento da Estética, considerado como um todo, deduziu transcendentalmente os 

conceitos de espaço e de tempo ao demonstrar a sua validade objetiva. Essa “dedução” 

do espaço e do tempo não parece ocasionar tantos problemas, pois eles condicionam o 

próprio modo pelo qual os dados sensíveis são intuídos, isto é, não podemos nos 

relacionar imediatamente com nenhum objeto a não ser de modo espacial ou temporal. 

Assim, a negação da validade objetiva do espaço e do tempo implicaria também a 

negação dos objetos intuídos sensivelmente. 

 Um quadro completamente diferente se nos apresenta ao considerarmos as 

categorias do entendimento. Ao contrário do que se passa com os demais conceitos, as 

dúvidas existentes a respeito da sua validade objetiva devem nos persuadir da 

“necessidade incontornável” da realização de uma dedução transcendental das 

categorias. Uma dificuldade emerge a partir do fato de que elas não se relacionam 

imediatamente com os objetos, ou seja, tais conceitos “de modo algum apresentam as 

condições em que os objetos nos são dados na intuição”, de forma que é possível que 

apareçam para nós objetos “que não se relacionem necessariamente com as funções do 

entendimento” (B122). Assim como as categorias não possuem origem na sensibilidade, 

assim também os dados empíricos podem ser recebidos sem que sejam pensados 

mediante as funções lógico-discursivas das categorias. A partir da atestada separação 

entre dois poderes cognitivos distintos, sensibilidade e entendimento, de modo algum 

fica claro se ou em que medida os dados intuídos podem apresentar algum tipo de 

conformidade com conceitos puramente intelectuais. O auxílio da própria experiência 

não seria válido para justificar tal adequação, pois, por mais que ela nos apresente 

reiterados casos a partir dos quais possamos, por indução, inferir algum tipo de 

regularidade no curso dos fenômenos, não seria possível atingir a estrita universalidade 

das categorias, o que só pode ser obtido anteriormente à própria experiência.  

A tarefa a ser realizada consiste, portanto, em demonstrar que estes conceitos 

que não possuem origem empírica condicionam a própria possibilidade de todo 

conhecimento empírico, o que deverá ser a partir de princípios inteiramente a priori. Na 
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segunda edição da Dedução, isso é feito a partir da articulação de dois argumentos 

distintos, porém complementares, presentes em cada uma de suas partes, para as quais 

nos voltamos agora.  

 

1.2 O problema da bipartição do argumento na Dedução B.  

 

O papel desempenhado pela imaginação na Dedução B está intrinsecamente 

ligado à própria estrutura que Kant confere ao seu argumento como um todo, o qual se 

encontra dividido, nesta segunda formulação, em duas partes. A fim de 

compreendermos não somente a sua importância cognitiva, mas também o modo como 

sua atividade complementa e se relaciona com a do entendimento puro, será válido que 

vejamos brevemente o que está em jogo em cada uma dessas partes.  

A controvérsia envolvendo a estrutura argumentativa da Dedução B tem sido 

moldada principalmente a partir do trabalho de D. Henrich, onde, ao contrário de 

paradigmas interpretativos anteriores (os quais, segundo o autor, apresentam 

inconsistências por estarem baseados principalmente na estrutura da primeira versão da 

Dedução), ele procura mostrar que as duas partes aí presentes não defendem a mesma 

ideia, mas fornecem resultados significativamente diferentes. Esse modelo por ele 

proposto é intitulado “dois passos em uma prova” 11, porquanto privilegia a articulação 

entre esses dois momentos distintos. Dentro dessa proposta, Henrich procura mostrar 

que, na primeira parte, as intuições estariam sujeitas às categorias na medida em que 

elas já possuem unidade, ao passo que, na segunda, essa restrição seria superada, 

resultando daí a validade das categorias em relação a todos os objetos dos nossos 

sentidos12. Embora esse modelo nos pareça válido quanto ao seu aspecto geral, a 

interpretação fornecida por Henrich dentro dele gera dificuldades, pois não parece estar 

em jogo, na passagem da primeira parte para a segunda, a superação de uma restrição, 

mas justamente o contrário disso: na primeira parte trata-se da validade das categorias 

em relação aos objetos de uma intuição em geral; na segunda, da possibilidade de sua 

aplicação a todos os objetos da intuição sensível humana, espaciotemporal. 

A partir disso, cremos que essa divisão possa ser interpretada a partir dos 

mesmos moldes da oposição que Kant faz, no §24 (B151), entre dois tipos de síntese, 

uma intelectual e uma figurativa, realizadas respectivamente pelo entendimento e pela 

                                                 
11 D. Henrich, The proof structure of Kant’s Transcendental Deduction, p. 642. 
12 Ibid., pp. 645-646. 
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imaginação. Na primeira parte da Dedução, Kant privilegia as operações lógico-

discursivas do entendimento puro, através das quais somos capazes de pensar os objetos 

de uma intuição em geral. Na segunda, entra em cena a síntese sensível da imaginação 

transcendental, responsável pela produção das nossas representações objetivas do 

espaço e do tempo. Se, naquela, as categorias atuam como regras a partir das quais 

podemos formar juízos objetivamente válidos, nesta, elas atuam como regras de acordo 

com as quais a imaginação realizará a síntese de um múltiplo espaciotemporal a priori, o 

que se refletirá não propriamente no pensamento, mas sim na percepção dos objetos. 

No que concerne à primeira parte, uma das dificuldades aí contidas consiste no 

fato de Kant abstrair das condições específicas da nossa intuição espaciotemporal, 

encaminhando sua argumentação no sentido de demonstrar a validade das categorias em 

relação aos objetos de uma intuição em geral. Essa relação entre as categorias e a 

possibilidade de representações objetivas em sentido mais amplo aparece, na verdade, 

desde o momento em que tais conceitos são introduzidos na “Dedução Metafísica”, 

onde vemos que, em conformidade com as formas lógicas do juízo, originam-se os 

conceitos puros do entendimento, os quais se referem “a priori a objetos da intuição em 

geral” (B105). Poderíamos aqui considerar que a referência de Kant a uma “intuição em 

geral” diz respeito a qualquer tipo de intuição sensível, empírica ou pura, próprias de 

uma sensibilidade receptiva ou passiva, o que engloba não somente as intuições puras 

do espaço e do tempo, mas também aquilo que nos é dado empiricamente sob essas 

formas13. Kant também acreditaria que outros seres com o intelecto finito poderiam 

possuir diferentes tipos de intuição sensível que não a espaciotemporal14, os quais 

também estariam incluídos sob a noção de “intuição em geral”. Enquanto seres 

racionais, eles também utilizariam as categorias puras enquanto condições do 

pensamento objetivo. A matéria recebida por estas também seria a mesma. Todavia, a 

representação sensível desta matéria recebida, a qual envolve igualmente a forma desta, 

seria diferente, uma vez que as suas categorias seriam esquematizadas de um modo 

completamente diferente das nossas. A ideia de Kant nos parece ser a de que, apesar das 

diversas espécies possíveis de intuição sensível, sejam estas espaciotemporais (como a 

nossa) ou não, há uma forma do pensamento lógico-discursivo comum a todas elas, 

própria de seres racionais com o intelecto finito, através da qual é possível pensar 

                                                 
13 H. J. Paton, Kant’s Metaphysic of Experience, vol. 1. p. 284. 
14 Cf. B43: “Efetivamente, nada podemos ajuizar acerca das condições de outros seres pensantes, nem 
saber se elas são dependentes das condições que limitam a nossa intuição e são para nós universalmente 
válidas”. 
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segundo critérios objetivos e universais aquilo que é intuído pelos sentidos. Essa forma 

do pensamento geral constitui uma das condições necessárias para o conhecimento de 

objetos, e é nela que Kant se deterá ao longo dos parágrafos iniciais da Dedução B. 

 A partir desse ponto de vista, portanto, as categorias seriam consideradas como 

conceitos necessários para o pensamento não apenas de objetos intuídos no espaço e no 

tempo, mas de qualquer objeto sensível enquanto tal. É essa referência a um múltiplo 

em geral que fornecerá um “conteúdo transcendental” às categorias, o que ultrapassa os 

limites da lógica geral, na qual este conteúdo não é levado em conta. A partir dessa 

relação com um múltiplo será possível estabelecer a diferença entre as categorias e as 

formas lógicas do juízo: desconsideradas essas condições sensíveis, mediante as quais 

os objetos podem ser intuídos, elas seriam equivalentes. O próprio Kant chega a afirmar 

em certo momento que “as categorias não são mais do que essas mesmas funções do 

juízo, na medida em que um diverso da intuição é determinado em relação a elas” 

(B143) 15. 

Muito embora esta referência ao múltiplo de uma intuição em geral deva ser 

considerada, não deve restar dúvida quanto ao fato de que Kant está comprometido 

propriamente com a relação entre as categorias e um múltiplo puro do espaço e do 

tempo. Levando-se em conta a experiência humana, somente este múltiplo é capaz de 

constituir um conteúdo transcendental para as categorias: ele pode ser chamado de 

“conteúdo”, pois é sobre ele que se exerce a espontaneidade do entendimento; ele pode 

igualmente ser denominado “transcendental” na medida em que, sendo puro e a priori, é 

também condição de possibilidade dos nossos conhecimentos a priori, o que exclui a 

possibilidade de que ele seja considerado do ponto de vista meramente empírico.  

É a introdução desse múltiplo a priori espaciotemporal, a ser sintetizado não pelo 

entendimento, mas pela imaginação, que caracterizará a transição da primeira para a 

segunda parte da Dedução, onde Kant mostrará que as nossas representações do espaço 

e do tempo são produzidas em conformidade com princípios que têm sua origem no 

entendimento puro do sujeito. Aqui, somos conduzidos à ideia de que são as categorias, 

compreendidas como conceitos da síntese de um múltiplo em geral, que fornecem as 

regras capazes de guiar o exercício da imaginação ao longo da síntese de um múltiplo 

espaciotemporal puro, ou seja, são tais conceitos que “guiam” a síntese produtiva da 

                                                 
15 Allison afirma (Kant’s Transcendental Idealism, p. 155) que, no presente contexto, há uma “quase-
identificação” entre categorias e formas lógicas. Longuenesse, por sua vez, observa que as categorias 
“surgem” somente quando a capacidade de julgar do entendimento é aplicada a múltiplos sensíveis (Kant 
and the Capacity to Judge, p. 151).  
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imaginação. Isso não deve significar, todavia, que este processo envolva 

necessariamente a realização de juízos sobre aquilo que é sintetizado. A distinção entre 

síntese (sensível) e conceitualização (intelectual), atribuídas respectivamente à 

imaginação e ao entendimento, permanecerá válida nesse contexto. Entretanto, estas 

duas atividades serão consideradas em conjunto, tratando-se aqui somente da síntese 

figurativa pela qual o múltiplo do espaço e do tempo é unificado de acordo com regras 

categoriais, ou seja, do processo de esquematização das categorias, a partir do qual elas 

podem ser “exibidas” na forma pura da sensibilidade. A síntese produtiva da 

imaginação não apenas fornece um conteúdo puro às categorias, mas, na medida em que 

sintetiza esta multiplicidade pura seguindo as regras pensadas nestes mesmos conceitos, 

permitem que eles se refiram, ainda que de maneira indireta, àquilo que é intuído 

sensivelmente. 

Veremos, portanto, que o uso cognitivo das categorias pode ser considerado sob 

dois aspectos, cada qual correspondendo a uma das duas partes em que se divide o 

argumento: (a) categorias enquanto conceitos da síntese do múltiplo de uma intuição em 

geral; (b) enquanto conceitos que regem a síntese de um múltiplo espaciotemporal puro. 

Consideradas a partir da primeira perspectiva, as categorias podem ser chamadas 

também de puras, na medida em que contêm a forma do pensamento discursivo de 

quaisquer objetos possíveis, independentemente das condições específicas do espaço e 

do tempo. Do ponto de vista humano, as categorias assim consideradas ainda não são 

suficientes para justificar integralmente a possibilidade do conhecimento de objetos, 

pois contêm apenas a forma intelectual destes. Para que a passagem de (a) para (b) seja 

possível, é necessário que, a partir da introdução do múltiplo puro do espaço e do 

tempo, a imaginação produtiva o sintetize em conformidade com as categorias: assim se 

dá o processo de esquematização destes conceitos, o que constituirá nosso principal 

objeto de análise a partir do segundo capítulo.  

 

1.3 O princípio da apercepção e a possibilidade da representação de objetos 

em geral.  

 

As sínteses intelectuais mediantes as quais o entendimento é capaz de pensar o 

múltiplo de uma intuição em geral envolvem a tomada de consciência de tais atos por 

parte de um sujeito que os realiza, tornando-se representadas pelo “eu penso” kantiano, 
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ou seja, este sujeito deverá poder representar a si mesmo enquanto unificador de um 

múltiplo de representações. 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 nesse contexto diz respeito ao modo 

como o sujeito pensante se relaciona com suas próprias representações. Kant não afirma 

pura e simplesmente que o “eu penso” deve acompanhar, nem que ele acompanha de 

fato todas elas, isto é, a tese presente não atesta a necessidade de que todas as nossas 

representações sejam atualmente pensadas por um sujeito único. Ao invés disso, trata-se 

de sustentar a necessidade dessa 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.  

 É, na verdade, a dissociação entre a nossa faculdade sensível, meramente 

receptiva, e a espontaneidade do pensamento, que permite a presença de algo me 

afetando, ou seja, “em mim”, que não seja atualmente nada “para mim”. Se, por 

hipótese, fosse considerado que o “eu penso” devesse acompanhar de fato todas as suas 

representações, não teríamos nenhum tipo de representação que não fosse atualmente 

pensada, o que contradiria a independência existente entre sensibilidade e entendimento. 

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. Haveria uma contradição caso eu afirmasse que tais representações são minhas 

sem poder, entretanto, atribuí-las ao próprio eu que as pensa. 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 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 é derivada de condições fornecidas pela 

sensibilidade. Por isso ela 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 em geral à unidade do pensamento, independentemente das condições 
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específicas daquele, ao passo que a segunda está diretamente ligada a condições 

contingentes fornecidas pela própria experiência. Em segundo lugar, não sendo derivada 

de nenhuma outra representação, ela é dita originária. De acordo com Kant, 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 não dizem respeito apenas aos atos de consciência de um 

mesmo sujeito. Antes, trata-se um princípio objetivo válido para todos os sujeitos 

racionais enquanto tais, o que nos permite dizer que não se trata de uma consciência 

privada, mas de uma consciência universal, própria de seres com um intelecto 

semelhante ao nosso. 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.  

É necessário que este sujeito que articula diversas representações seja sempre 

uno e idêntico a si mesmo em todas as representações às quais ele possa se referir. 

Qualquer que seja o conteúdo do múltiplo por ele unificado, a representação do seu ato 

possui a forma de um pensamento singular complexo, e requer um único sujeito 

pensante que seja capaz de se representar tal multiplicidade16. Tal sujeito deve poder ter 

consciência de sua própria identidade, a despeito da diversidade dos seus atos de 

pensamento. Portanto, ele deve poder tornar-se consciente de si como sendo sempre o 

mesmo eu em cada uma das representações que constituem o múltiplo em que ele pensa 

ou por que é afetado sensivelmente. 

O “eu penso” é, portanto, a representação dessa autoconsciência do sujeito e de 

sua identidade permanente toda vez que ele unifica um múltiplo de representações em 

geral. Se, digamos, um conjunto de elementos X, Y, Z, é pensado 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, ele deve também ser o mesmo em 

todos esses distintos atos de pensamento17. Logo, para que essa representação de um 

sujeito autoconsciente possa se constituir, não basta que haja apenas uma representação. 

Ao contrário, é preciso que a sua faculdade sensível receba uma multiplicidade de 

elementos para que ele se aperceba como sendo o mesmo, isto é, para que ele se 

represente a sua própria identidade na ocorrência desta multiplicidade: a unidade do 

sujeito é garantida a partir da unidade do seu pensamento. 

                                                 
16  Cf. Allison, H. op. cit.  p. 164. 
17 Ibid., p. 165. 
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É importante notar que, nesse contexto, Kant contrapõe sua tese sobre a unidade 

da consciência à 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, mediada 

por conceitos, mas de uma consciência imediata, que se encontra ainda ligada aos 

conteúdos empíricos de que ela é consciência. É por isso que esse eu parece mudar junto 

com as próprias representações com as quais ele tem contato: não basta apenas dizer que 

sou consciente da representação X num momento e da representação Y em outro 

momento, pois esses dois atos de consciência, na medida em que estão imediatamente 

relacionados com as 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 discursiva de um eu idêntico que ultrapasse cada uma daquelas 

representações momentâneas. Assim, é precisamente a representação dessa unificação 

de um múltiplo de representações (isto é, o “eu penso”) que torna possível que, no lugar 

de diversos “eus”, tenhamos a consciência de um eu único e idêntico através de toda a 

diversidade das representações18. 

Foi possível observar até agora a relação bastante próxima que existe entre a 

representação da identidade da consciência do sujeito e a do múltiplo por ele 

sintetizado. Vimos que a representação de um múltiplo enquanto tal depende da unidade 

originária 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 sendo 

sintetizada.  A unidade da consciência depende sempre daquilo que é unificado para 

poder se constituir enquanto tal, não podendo subsistir anteriormente a tal ato.  Em 

sentido rigoroso, não poderíamos dizer pura e simplesmente que “a unidade da 

apercepção sintetiza o múltiplo”, pois isso nos induziria a pensar que ela já se encontra 

previamente constituída anteriormente ao próprio ato de unificação. Ao contrário, ela é 

chamada de originária justamente pelo fato de ser o princípio da síntese, o irromper 

                                                 
18 Cf. M. Caimi,   La Déduction Transcendentale dans la deuxième édition de la Critique de la Raison 
Pure, p. 32. 
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espontâneo de um ato sintético, não 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). Há, portanto, uma relação de interdependência 

entre a esfera da subjetividade autoconsciente e as representações de que ela tem 

consciência. Como já observamos acima, isso não significa que a apercepção seja 

derivada do próprio múltiplo: embora ela só possa se atualizar sobre este, o seu caráter 

originário, o seu exercício enquanto faculdade espontânea independe da natureza do 

múltiplo sintetizado. É isso que permite que Kant diga que sua identidade é completa, 

pois, do ponto de vista qualitativo, ela é sempre a mesma, 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. O sujeito transcendental kantiano não possui o 

caráter metafísico de um eu substancial que poderia ser pensado independentemente dos 

objetos. Em Kant, nós temos um eu que, sem ser substância, é único e sempre idêntico a 

ele mesmo através das diversas sínteses que ele opera19. 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 unificadas20. Estas, por sua vez, dependem da ação do entendimento para que 

possam ser concebidas enquanto uma multiplicidade. Do contrário, o que teríamos seria 

apenas uma sucessão de consciências empíricas, sem que qualquer tipo de relação 

pudesse ser estabelecido entre elas.  

 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 

                                                 
19 Ibid., p. 33.  
20 Em B134 Kant afirma que “enquanto dada a priori, a unidade sintética do múltiplo das intuições é, 
portanto, o fundamento da própria apercepção”. Isso poderia dar a entender que essa unidade, enquanto 
dada a priori, poderia independer da síntese de um múltiplo de representações. Isso pode ser 
compreendido a partir da consideração de que Kant se refere aqui ao fato de tal unidade poder ser obtida a 
priori por se exercer sobre um múltiplo puro do espaço ou do tempo.  Isso independeria da afecção de um 
múltiplo dado empiricamente, podendo ser realizado a priori.  
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comparação, reflexão e abstração. Tais conceitos contêm numa representação única 

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

distintas21. 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 conceitos22. 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 

Uma vez estabelecida a identidade da consciência de si a partir da unificação de 

um múltiplo de representações, o próximo passo dado por Kant consiste em mostrar que 

essa unidade, sendo oriunda de um ato da espontaneidade do entendimento, é 

responsável por tornar essas representações objetivas, conferindo-lhes, portanto, 

validade universal. Da mesma forma como todo múltiplo da intuição está submetido às 

condições formais do espaço e do tempo, exploradas na Estética Transcendental, assim 

também um múltiplo sensível em geral, na medida em que for reunido em uma 

consciência única, estará submetido à unidade objetiva da apercepção. Esta constitui, 

com efeito, a condição necessária para que pensemos segundo regras objetivamente 

válidas aquilo que nos é fornecido intuitivamente pelos sentidos. Nesse contexto, Kant 

nos fornece algumas definições que estão diretamente relacionadas com as condições de 

unidade fornecidas pelo entendimento puro e, por conseguinte, com a unidade 

transcendental da apercepção.  

 

“Falando de um modo geral, entendimento é a faculdade de conhecimentos. 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 observar aí a ênfase que Kant confere ao termo “reunido” e, logo em 

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

                                                 
21 Cf. H. Allison, op. cit. p. 172. 
22 B. Longuenesse op. cit. p. 67. 
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entendimento em sua atividade sintética. “Objeto” se refere a algo dado e que é reunido 

(ou sintetizado) por um sujeito consciente de sua própria atividade ao ligar as 

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

dito de outro modo, por uma autoconsciência. Allison observa 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 uma explicação sobre o conceito de um 

objeto e as condições da representação de um objeto, as quais são a priori e pertencem 

ao sujeito23. 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 conceitos, um objeto passa a ser entendido como sendo o resultado de 

uma unificação conceitual, e não simplesmente como uma coisa.  

A caracterização fornecida por Kant põe em destaque o papel ativo do 

entendimento do sujeito na representação de objetos, o que é realizado na medida em 

que se unifica conceitualmente aquilo que é recebido intuitivamente. Tal unificação 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 desta faculdade, o que indica a conexão entre o entendimento 

e a representação conceitual de objetos. Os resultados obtidos ao longo do §16 

possibilitam, agora, atribuir à espontaneidade do entendimento a representação objetiva 

do múltiplo intuído. Um fator importante a ser visto logo no tópico seguinte, mas que 

convém termos em mente desde o presente momento, é que tal atividade do 

entendimento se exerce segundo determinados atos judicativos, e que tais 

representações objetivas não são senão esses juízos. Dito de outra maneira, o múltiplo 

será objetivado segundo conceitos na medida em que o sujeito julga sobre ele. 

Se, anteriormente, foi analisada a relação entre o eu e o múltiplo por ele 

pensado, agora, esse argumento é encaminhado no sentido de mostrar como este último, 

ao ser submetido às condições de unidade do pensamento discursivo, adquire um valor 

objetivo: a unidade anteriormente descrita revela-se, na verdade, 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. Temos, portanto, um sujeito uno atuando na 

                                                 
23 H. Allison, op. cit. p. 173. 
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constituição de uma unidade objetiva24. O que Kant procura fazer é ligar a unidade 

originária da apercepção com a unidade conceitual através da qual representamos 

objetos em geral. Trata-se, então, de mostrar como esses dois polos distintos, o da 

subjetividade transcendental e o das representações objetivas, não estão em domínios 

separados, mas que, no que concerne à possibilidade da experiência e do conhecimento 

em geral, o primeiro fundamenta o segundo. Como já vimos, a representação do objeto 

não é nada senão essa unificação lógico-discursiva segundo regras conceituais (e, como 

ficará claro adiante, categoriais) cujos fundamentos se encontram na estrutura a priori 

da apercepção originária.  

Esse caráter apriorístico permite que, toda vez que um múltiplo é reunido numa 

consciência, seja possível diferenciar o que é contingente nessa reunião (por ser feito 

mediante regras empíricas, contingentes) daquilo que, por ser feito mediante 

determinadas regras necessárias e a priori, pode ser considerado como objetivo e válido 

universalmente. 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”, essa 

reunião deve significar uma reunião necessária25.  Essas representações, na medida em 

que são unificadas objetivamente, devem concordar necessariamente umas com as 

outras, o que estende a sua validade para além do sujeito que as pensa. Na verdade, são 

os conceitos que funcionam como regras discursivas capazes de conferir objetividade à 

síntese, despojando-o da arbitrariedade de um ato meramente subjetivo. Da mesma 

forma como o conceito de casa serve de regra para a síntese de representações pelas 

quais nós pensamos esse objeto específico, assim também as categorias, entendidas 

como conceitos de objetos em geral, servem de regra para as sínteses através das quais 

somos capazes de pensar determinadas características que constituem todo objeto de 

conhecimento enquanto tal. Essas sínteses, sendo regidas por categorias, serão 

consideradas objetivas por darem origem a representações que diferem dos estados 

contingentes em que o sujeito possa se encontrar. 

 

1.4 Apercepção e juízo 

 

                                                 
24 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”. 
25 Como observa Paton, op. cit. p. 517.  
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As categorias do entendimento puro, cuja validade objetiva Kant pretende 

demonstrar, estiveram presentes, ainda de que maneira não-explícita, desde o início da 

argumentação. Porém, é somente no final desta que o seu papel é tornado manifesto, o 

que é feito a partir de uma análise do funcionamento da unidade objetiva da apercepção. 

Essa tarefa é realizada no §19, onde é explorada a conexão dessa unidade com as formas 

lógicas do juízo e, ulteriormente, destas com as próprias categorias. Para Kant, o 

pensamento humano é fundamentalmente discursivo, podendo-se dizer que pensar não é 

senão realizar a conexão de representações através de juízos. Aqui ficará claro, portanto, 

que a unidade objetiva da apercepção da qual se tratou anteriormente é produzida 

espontaneamente pelo sujeito na medida em que ele julga sobre aquilo que intui. É 

através da análise da estrutura judicativa do nosso pensamento que será estabelecida a 

ligação entre as categorias e a experiência de objetos.  

A referida seção é intitulada “A forma lógica de todos os juízos consiste na 

unidade objetiva da apercepção dos conceitos contidos neles” (B140). Se Kant, na 

Dedução Metafísica, identificou quais são as diversas formas lógicas dos juízos26, ele 

parece aqui querer caracterizar a peculiaridade desse conjunto, quer se trate da 

quantidade dos juízos, da qualidade, da relação ou da modalidade destes.  Ao fazer esta 

associação entre forma lógica e unidade objetiva, ele pretende caracterizar a essência 

dos juízos, a propriedade comum a todos eles27, qual seja, a referência que eles fazem à 

unidade objetiva da apercepção, a qual confere valor objetivo à síntese de 

representações. É essa referência que distinguirá tal atividade sintética como um juízo, 

fornecendo-lhes, portanto, uma “forma lógica” que os caracteriza como o seu principal 

atributo. Kant se refere a essa forma da síntese judicativa ao afirmar que “um juízo não 

é senão o modo de levar conhecimentos dados à unidade objetiva da apercepção” 

(B141). 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 juízos.  

É dessa referência feita pelos juízos à unidade objetiva da apercepção que 

depende sua validade objetiva, a qual deve ser distinguida do seu valor de verdade.  Este 

valor pode ser considerado contingente, porquanto depende do conteúdo empírico do 

juízo, ou seja, daquilo sobre o que se julga. A sua validade objetiva, por sua vez, diz 

                                                 
26 Cf. B95. 
27 Cf. J.A. Guerzoni, A essência lógica do juízo: algumas observações acerca do § 19 da Dedução 
Transcendental (B), p 140. 
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respeito somente à sua forma, e garante a possibilidade de que ele possa ser considerado 

verdadeiro ou falso. A 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 na realização 

de associações meramente subjetivas28. E a objetividade tem sua origem na conexão dos 

dados sensíveis com o eu da apercepção, o qual funciona como regra necessária para a 

unificação de representações. 

No início do §19 Kant expressa sua insatisfação com a definição tradicional de 

juízo fornecida pelos lógicos, qual seja, “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 de maneira satisfatória em que 

consiste tal relação, sendo justamente dessa última tarefa que o próprio Kant se ocupa. 

Essa relação parece ser estabelecida, 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). Apresenta-se aqui o seguinte problema: caso se trate mesmo de uma cópula 

representada pelo “é”, como poderíamos admitir a presença desta nos juízos em geral, 

mesmo quando ela não está explicitamente presente, tal como ocorre no caso dos 

hipotéticos ou disjuntivos? O contexto em questão deixa claro que Kant não tem em 

mente aqui apenas os juízos categóricos: ele próprio inicia o parágrafo com a crítica de 

que a definição que os lógicos fornecem (“a representação de uma relação entre dois 

conceitos”) só dá conta deste tipo de juízo, 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”, ou “é o caso que”, capaz de transformar a 

conexão de representações em asserções29 – assim diríamos, por exemplo, no caso dos 

juízos hipotéticos: “[É verdade que] se P, então Q”. 

O emprego 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 a uma 

proposição visaria à distinção entre um domínio de objetividade e um de subjetividade. 

Segundo Kant, a cópula “designa a referência dessas representações à apercepção 

                                                 
28 M. Caimi, op. cit. p. 56. 
29 Cf. G. A de Almeida. Consciência de si e Conhecimento Objetivo na Dedução Transcendental de I. 
Kant, p.216. 
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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 evitar que as sínteses estejam fundadas apenas em fatores empíricos e 

contingentes, possibilitando assim que essas representações se refiram a objetos 

segundo condições universais. A relação negligenciada pela definição dos lógicos 

consiste, portanto, na remissão do múltiplo dado à unidade objetiva, o que, no decorrer 

da argumentação, nos conduzirá às categorias. 

Nesse momento é válido observar brevemente que, não sendo necessário que 

tudo aquilo que se passa na esfera da subjetividade esteja sendo atualmente referido a 

um eu, é possível termos representações que, por não estarem submetidas às condições 

de unidade do entendimento, possuem um valor meramente subjetivo30, isto é, são 

desprovidas de validade universal. Kant distingue, nesse contexto, os conhecimentos 

dados e sintetizados pelo entendimento puro daquilo que é representado segundo leis da 

imaginação reprodutiva (as quais possuem somente validade subjetiva), o que remonta à 

distinção feita no §18 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”.  

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, considerados como condições da objetividade das 

representações dadas. Isso o autoriza a concluir que “todas as nossas intuições sensíveis 

estão sob as 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 

                                                 
30 O problema relativo às conexões de valor subjetivo será tematizado e discutido mais amplamente no 
cap. 4.  
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dos conceitos puros do entendimento adquire assim 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.  

 

1.5 Conclusão 

 

Na seção 1.2, ao tratarmos da estrutura bipartida da Dedução B, afirmamos que 

o peso do argumento nessa primeira parte recai sobre a atividade discursiva do 

entendimento enquanto uma das condições necessárias para o conhecimento objetivo. A 

partir das análises referentes a essa primeira parte, pudemos ver o desenvolvimento de 

uma noção de objetividade que está atrelada às condições determinadas pela unidade da 

apercepção e pelo modo como ela condiciona a possibilidade da representação do 

múltiplo sensível de uma intuição em geral. Em vista disso, dois pontos devem ser 

observados: em primeiro lugar, ainda não foi decidido aqui se essa intuição diz respeito 

à nossa intuição espaciotemporal, característica de seres racionais com o intelecto finito 

como o do homem (o que será esclarecido somente na segunda parte da Dedução); em 

segundo lugar, e mais importante, a argumentação está centrada aqui no entendimento 

em seu uso supremo, enquanto faculdade capaz de possibilitar o pensamento do 

múltiplo que nos é dado. O foco aqui é menos na natureza deste do que na relação de 

dependência existente entre a representação de objetos e a função de sínteses 

intelectuais, exercida pela espontaneidade do entendimento. 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 unifica algo dado em 

uma intuição possível.  Trata-se aqui dos objetos de uma “intuição sensível em geral”. 

O que se afirma aqui é, portanto, que o nosso entendimento fornece condições 

suficientes para a representação lógico-discursiva de objetos em sua generalidade, os 

quais são, nesse contexto, objetos possíveis.  

A afirmação de que “a unidade da consciência é aquilo que unicamente perfaz a 

referência das representações a um objeto, por conseguinte, sua validade objetiva” 
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(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, já foi demonstrada. Deve-se notar, no entanto, que embora essa unidade 

seja uma condição necessária para o conhecimento de objetos, é igualmente necessário 

que ela atue unificando intuições recebidas no espaço e no tempo. Kant parece retificar 

a asserção citada acima, afirmando logo a seguir que “a unidade da consciência é, 

portanto, uma 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” (B138, grifo nosso). Do ponto de vista humano, a outra 

condição necessária para que o princípio da apercepção seja considerado objetivamente 

válido é a sua aplicação a dados intuídos no espaço e no tempo, isto é, o entendimento 

em seu uso empírico, o que exigirá a contribuição da imaginação na segunda parte da 

Dedução.  

Embora as condições de unidade fornecidas pelo pensamento puro representem 

um importante passo no projeto dedutivo, o que foi mostrado até o presente momento é 

que as categorias têm a legitimidade de seu uso garantida enquanto condições 

discursivas para a representação de objetos em geral. Trata-se, na verdade, da forma 

intelectual, determinada pelo entendimento, necessária para o conhecimento objetivo. 

Ainda não foram determinadas, entretanto, as condições de sua aplicação a objetos 

reais, dados efetivamente em uma intuição como a nossa. Deste modo, poderia ainda ser 

considerada a hipótese de que as categorias fossem conceitos vazios: se levarmos em 

conta que ainda não foram demonstradas as condições de sua referência a objetos 

recebidos empiricamente no espaço e no tempo, isso poderia ser afirmado, ao menos do 

ponto de vista humano, caso tais conceitos jamais pudessem se mostrar em 

conformidade com as condições da nossa sensibilidade. As condições dessa adequação 

constituem o tema a ser explorado no próximo capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

 

 

2. Síntese figurativa 

 

No capítulo anterior, após introduzirmos o problema geral da Dedução e 

considerarmos o que está em questão em cada uma das partes de sua segunda edição, 

vimos que as sínteses intelectuais, realizadas discursivamente mediante a produção de 

juízos, possibilitam a representação de objetos de uma intuição sensível em geral por 

estarem baseadas no princípio da unidade objetiva da apercepção. Essas sínteses 

fundadas no entendimento se revelaram uma condição necessária, porém não suficiente, 

para explicar a possibilidade do conhecimento a priori, pois este envolve mais do que as 

condições relativas ao pensamento de objetos. A síntese produtiva da imaginação, 

chamada também de figurativa, constitui a outra condição explorada nesta segunda 

parte. 

Não é, porém, sem maiores dificuldades que esta síntese é introduzida nesse 

contexto. Pelo contrário, a posição intermediária que a imaginação ocupa entre 

entendimento e sensibilidade gera tensões em relação a ambas. Neste segundo capítulo, 

nós nos basearemos nos resultados obtidos no primeiro a fim de compreendermos 

alguns dos problemas envolvidos na conexão entre o entendimento e a síntese produtiva 

da imaginação. Se, na Dedução A, a imaginação está presente desde o seu início, nessa 

segunda versão ela parece ter a sua importância reduzida por não ser introduzida senão 

na segunda parte e, o que pode ser considerado ainda mais grave, há a impressão de que 

poderíamos prescindir dela na medida em que ela é caracterizada como um mero 

“efeito” do entendimento sobre a sensibilidade. Assim, testemunharíamos aqui um 

processo de intelectualização que favoreceria o entendimento em detrimento da própria 

imaginação, o que nos conduziria a uma estruturação dicotômica das nossas faculdades, 

baseada apenas neste último e na receptividade da sensibilidade.  

Contrariamente a isso, argumentaremos a favor de uma estruturação tricotômica 

das nossas faculdades, procurando discernir a função própria da imaginação nesse 

contexto. Na primeira seção do capítulo será tematizada a necessidade da introdução de 

uma síntese sensível (figurativa) na segunda parte da Dedução. A seguir, veremos que a 

“determinação do entendimento sobre a sensibilidade” nesse contexto diz respeito à 
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atividade produtiva da imaginação a partir da qual as categorias do entendimento são 

esquematizadas. Na terceira e última seção do capítulo, apontaremos uma possível razão 

pela qual Kant considera a síntese produtiva da imaginação como uma determinação do 

entendimento sobre a sensibilidade, a saber, a necessidade de explicar a adequação que 

deve poder haver entre ambos.   

 

2.1 A segunda parte da Dedução B e a necessidade da imaginação 

 

A transição da primeira para a segunda parte da Dedução traz consigo a questão 

de saber se esse passo seria de fato necessário, ou qual seria a contribuição, para o 

projeto estabelecido por Kant, dos parágrafos finais da Dedução. Se, na sua primeira 

parte, foi demonstrada a validade das categorias em relação aos objetos de uma intuição 

sensível em geral, a segunda parte poderia ser vista como um mero adendo onde se 

mostra o caso particular de aplicação das categorias à intuição humana, a qual 

representa apenas uma espécie entre as várias formas possíveis de intuição: o que vale 

para o geral deve também valer para o particular31. Deste modo, o peso do argumento 

kantiano, sendo posto todo ao lado da primeira parte, acabaria por relegar a segunda ao 

papel de uma “inferência trivial”.  

Cremos, todavia, que há uma tarefa própria a ser cumprida na segunda parte da 

Dedução, e que, por comportar uma contribuição original, não deveria ser vista como 

uma mera inferência a partir da primeira. Nesta, com efeito, o argumento kantiano está 

centrado na relação entre a unidade da consciência do sujeito e um múltiplo de 

representações sensíveis em geral. Porém, ao colocarmos em questão a separação entre 

sensibilidade e entendimento, vemos que as condições discursivas deste, aí expostas, 

ainda carecem de uma justificativa no que concerne à sua aplicação a dados que, ao 

serem intuídos no espaço e no tempo, poderiam não se tornar conformes a essas mesmas 

condições. Há, pois, a necessidade de investigar mais a fundo a natureza da nossa 

sensibilidade e verificar em que medida é possível converter esses dados em 

representações pensáveis pelo entendimento. Essa é a razão pela qual Kant, ao chegar à 

conclusão da primeira parte, declara que o argumento estabelecido até então constitui “o 

início de uma dedução dos conceitos puros do entendimento” (B144), o que sugere que 

é só ao fim da segunda parte que seu projeto dedutivo será levado a termo. 

                                                 
31 Cf. R. Zocher, Kants transzendentale Deduktion der Kategorien, p. 165.  
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Daí resulta a introdução de outra faculdade, a imaginação, cuja síntese permitirá 

que o múltiplo recebido pelos sentidos seja unificado de um modo que se adeque às 

exigências do pensamento puro. Não se trata, portanto, na segunda parte, somente de 

explicar como a síntese intelectual das categorias se aplica a um múltiplo da nossa 

intuição (o que constituiria, de fato, uma apenas inferência). Antes, Kant introduz aqui 

uma síntese que, sendo sensível, é de natureza diversa da intelectual, e que é realizada 

não pelo entendimento, mas pela imaginação. Essa síntese condiciona a aplicação da 

primeira aos objetos da nossa intuição, de modo que o resultado desses dois processos 

sintéticos deve, ao fim da Dedução, ser considerado em conjunto. 

No fim da primeira parte da Dedução (§21), ao olhar retrospectivamente para o 

caminho já trilhado em seu projeto dedutivo, Kant afirma ter aí abstraído “da maneira 

como o múltiplo é dado na intuição empírica, para apenas atentar na unidade que é 

conferida à intuição pelo entendimento, mediante a categoria” (B144). Logo a seguir, 

ele ainda observa que o único aspecto do qual não pôde abstrair consiste em que “o 

múltiplo da intuição tem que ser dado antes da síntese do entendimento e independente 

dela, embora o como fique aqui indeterminado” (B145).  

A síntese em questão aqui é aquela que, no §24, será intitulada “síntese 

intelectual”, a qual, embora se refira a objetos de uma intuição em geral, não concerne 

necessariamente à nossa intuição espaciotemporal, pois diz respeito fundamentalmente 

às condições lógico-discursivas do entendimento. Tendo sido essa síntese judicativa 

enfatizada por Kant ao longo da primeira parte da Dedução (§15-§21), o que deverá ser 

posto em questão na segunda (§22-§27) não é propriamente o modo pelo qual pensamos 

objetos em geral por meio de juízos; antes, trata-se aqui de explorar as condições 

sensíveis, postas à parte na primeira metade da Dedução, que permitirão que as 

categorias se apliquem necessariamente aos objetos da intuição humana. Tais condições, 

não sendo lógicas, mas estéticas, deverão conter uma referência não apenas ao espaço e 

ao tempo, que caracterizam o nosso modo de intuir objetos sensivelmente, mas também 

à imaginação, porquanto esta é a faculdade capaz de realizar sínteses a priori no espaço 

e no tempo. São estas sínteses sensíveis da imaginação, também chamadas de 

“figurativas” por Kant, que ocuparão o cerne da argumentação na segunda parte da 

Dedução. 

A questão da aplicação das categorias a um múltiplo de uma intuição 

espaciotemporal é introduzida a partir da necessidade prévia, já notada na passagem 

acima, de que este múltiplo seja dado aos sentidos anteriormente à síntese intelectual. 
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Antes, porém, de considerar como isso ocorre no caso da intuição humana, Kant 

descarta duas possibilidades que não correspondem a tal necessidade. A primeira delas 

diz respeito a um entendimento divino, dotado não de uma intuição sensível, mas 

intelectual32. Aqui, trata-se de um intelecto que produz os próprios objetos à medida que 

os pensa, de forma que não seria lícito afirmar que eles são dados anteriormente à ação 

espontânea do entendimento. Neste caso, as categorias não serviriam simplesmente para 

ordenar o múltiplo sensível, mas seriam responsáveis pela própria criação deste, não 

apenas formalmente, mas também materialmente.  

A segunda possibilidade a ser excluída é a de que as categorias sejam 

empregadas para além dos limites daquilo que pode ser dado nas formas da nossa 

intuição sensível, espaço e tempo. Estas formas, com efeito, enquanto condições da 

própria receptividade dos objetos, não possuem nenhum uso que não seja em relação a 

uma experiência possível. As categorias, ao contrário, estão livres das restrições 

determinadas pelas condições da nossa intuição, “e estendem-se aos objetos da intuição 

em geral, quer seja ou não semelhante à nossa, desde que seja sensível e não intelectual” 

(B148). Entretanto, deve-se observar que essa maior extensão das categorias para além 

da nossa intuição, embora sugira um uso possível para uma intuição sensível diferente 

da nossa, não teria para nós, humanos, nenhuma utilidade cognitiva.  

A tarefa de mostrar como se dá tal referência a objetos intuídos empiricamente 

no tempo e no espaço traz consigo, porém, dois problemas estreitamente ligados entre 

si, dos quais nos ocuparemos de agora em diante. O primeiro deles diz respeito à 

heterogeneidade entre intuições e conceitos, e da ulterior necessidade de um elemento 

mediador que permita a aplicação destes àquelas. Os nossos atos cognitivos baseiam-se 

na subsunção de intuições sob conceitos, e só podem ser justificados a partir do 

momento em que ambos forem postos em relação. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

eles são interdependentes: Kant é enfático ao afirmar que “nenhuma dessas qualidades 

[a saber, a receptividade da sensibilidade e a espontaneidade do entendimento] tem 

primazia sobre a outra”, e, logo a seguir, que “pensamentos sem conteúdos são vazios; 

intuições sem conceitos são cegas” (B75). Porém, a heterogeneidade entre esses dois 

elementos sugere também, em princípio, a sua incompatibilidade. Como veremos mais 

detalhadamente adiante, a cooperação entre eles não é possível senão por intermédio da 

                                                 
32 Cf. B145. 
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imaginação e da síntese figurativa por ela realizada, a qual é capaz de transpor o hiato 

existente entre sensibilidade e entendimento. 

O segundo problema diz respeito não à interdependência, mas à independência 

das faculdades em questão. Na epistemologia kantiana, sensibilidade e o entendimento 

podem ser considerados a partir de uma perspectiva que ressalte esse aspecto, sem que 

se pressuponha a necessidade de uma relação de subordinação entre ambos. Nesse 

sentido, Kant estabelece uma separação clara entre esses poderes ao afirmar, por 

exemplo, que “pela sensibilidade nos são dados objetos, e apenas ela nos fornece 

intuições; pelo entendimento, ao invés, objetos são pensados e dele se originam 

conceitos” (B33). Assim como os sentidos não pensam, o entendimento humano, sendo 

discursivo, nada intui. É possível que os objetos apareçam para nós “sem precisarem 

necessariamente se referir a funções do entendimento” (B122), da mesma forma como é 

possível pensarmos, de maneira não-contraditória, em algo que não possa ser modo 

algum ser dado sensivelmente.  

 Acima, afirmamos que estes dois problemas estão relacionados, pois a 

aplicabilidade das categorias às intuições, mediada pela imaginação, poderia interferir 

na atestada independência entre as nossas faculdades. O que teremos que verificar, 

portanto, é se, e em que medida, a síntese transcendental da imaginação, ao permitir a 

unificação entre entendimento puro e sensibilidade, pode ser considerada compatível 

com tal independência. 

 

2.2 Síntese figurativa: uma atividade da imaginação ou do entendimento? 

 

O primeiro passo para a explicação de como as categorias se aplicam à intuição 

humana é dado por Kant no §24 da Dedução. Mais precisamente, explora-se aí a relação 

entre tais conceitos e a forma do nosso sentido interno, o tempo, no qual intuímos os 

objetos. Este parágrafo está dividido em duas seções: no que segue, nos referiremos 

sobretudo à primeira delas, uma vez que se encontra aí o cerne da argumentação 

kantiana.  

No início dessa seção, Kant nos diz que a aproximação entre entendimento e 

sensibilidade ocorre a partir da mediação de uma “síntese transcendental da 

imaginação”, a qual consiste em uma determinação do entendimento sobre o sentido 

interno. Esse processo é apresentado nos seguintes termos:  
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“como, porém, há em nós uma certa forma de intuição sensível a priori, que assenta na 

receptividade da faculdade de representação (sensibilidade), o entendimento, como espontaneidade, pode 

então determinar, de acordo com a unidade sintética da apercepção, o sentido interno pelo múltiplo de 

representações dadas, e deste modo pensar a priori a unidade sintética da apercepção do diverso da 

intuição sensível” (B150). 

 

 O entendimento, por ser uma faculdade ativa e espontânea, é capaz de 

determinar o sentido interno, o qual é passivo e meramente receptivo. A partir dessa 

determinação, o múltiplo do nosso sentido interno é unificado em um tempo único. Esse 

ato de unificação é necessário porque esse múltiplo não possui, por si só, um 

ordenamento que seja anterior à ação do entendimento, sendo, ao contrário, resultante 

desta. Nessa direção, Kant observa que “o entendimento não encontra no sentido interno 

tal ligação do múltiplo, por assim dizer, já feita; antes, ele a produz ao afetar esse 

sentido” (B155). Já que o sentido interno é a condição da receptividade de todas as 

nossas representações, elas estarão sujeitas à ação do entendimento puro, ainda que 

indiretamente, porquanto este fundamenta a unidade do tempo onde os objetos são 

intuídos. Essa determinação do tempo funciona como condição para que as categorias 

recebam um conteúdo transcendental, de modo a não serem consideradas conceitos 

cognitivamente vazios. 

 Essa síntese sobre o múltiplo do sentido interno recebe uma caracterização que 

será importante para compreendermos sua função. Por se exercer diretamente sobre um 

múltiplo temporal ela é denominada “síntese figurativa” (synthesis speciosa), devendo, 

por isso, ser distinguida da síntese intelectual (synthesis intellectualis) pensada através 

das categorias. Esta última depende somente do entendimento, é discursiva, e se exerce 

sobre o múltiplo de uma intuição sensível em geral através da realização de juízos; a 

primeira, em contrapartida, depende tanto do entendimento quanto da imaginação, é 

sensível, e opera figurativamente (ou, como veremos adiante, “esquematicamente”) 

sobre o múltiplo da nossa intuição espaciotemporal. Contudo, ambas são 

transcendentais, já que são realizadas a priori e contribuem para a explicação da 

possibilidade dos nossos conhecimentos. 

O modo como Kant apresenta essa síntese figurativa, porém, é ambíguo no que 

respeita ao papel das faculdades aí envolvidas. Em certas passagens do §24 ele afirma 

que tal síntese é um “efeito (Wirkung) do entendimento sobre a sensibilidade” (B152), 

ou ainda, que “o que determina o sentido interno é o entendimento e a sua capacidade 
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originária de ligar o múltiplo da intuição” (B153). Isso poderia sugerir que a síntese do 

múltiplo temporal é realizada não propriamente pela imaginação, mas sim pelo 

entendimento. Inversamente, ele parece favorecer o papel da imaginação ao afirmar, por 

exemplo, que ela pode “determinar o sentido interno quanto à sua forma”, e também que 

ela é uma “faculdade de determinar a priori a sensibilidade” (B152). 

 Cremos ser esta última caracterização da síntese figurativa mais adequada à 

compreensão do texto kantiano. Seguindo a doutrina do §10, a síntese de um múltiplo 

sensível enquanto tal deve ser atribuída à imaginação, não ao entendimento. Kant 

afirma, com efeito, que podemos “reduzir a juízos todas as ações do entendimento”, 

razão pela qual ele pode em geral “ser representado como uma faculdade de julgar” 

(B94). Tal é o caso da síntese intelectual do entendimento, que realiza a unificação de 

conceitos em juízos.  A síntese figurativa, porém, por dizer respeito somente à forma 

sensível dos objetos, não pode ser pura e simplesmente identificada com um ato 

judicativo, e deve poder anteceder a realização juízos em geral. Ademais, deve-se 

ressaltar o papel ativo que a imaginação também possui na realização de sínteses, o que 

a diferencia da passividade dos sentidos. A síntese da imaginação é, assim como a do 

entendimento, um “exercício da espontaneidade” (B151), ou seja, ela é um processo 

desencadeado pelo próprio sujeito, não pelos objetos. Em uma nota posterior, no §26, 

Kant afirma que as atividades tanto do entendimento quanto da imaginação remontam a 

uma única e mesma espontaneidade33. Cremos que isso não deve significar uma 

indistinção no exercício dessas duas faculdades, mas sim que a mesma espontaneidade 

pode operar em dois níveis distintos: discursivamente, através da realização de juízos, 

no caso do entendimento; em sínteses sensíveis, no da imaginação.  

O que dificulta a compreensão da relação entre as faculdades nessa síntese é o 

fato de ela envolver não somente o entendimento e a imaginação (como afirma o 

próprio Kant), mas também a sensibilidade. Isso não impede, todavia, que a 

contribuição de cada uma delas seja distinguida: o múltiplo é recebido pela 

sensibilidade de maneira ainda indeterminada, pois, sendo meramente passiva, ela não 

pode promover a sua unificação a partir de um ato sintético. Esta é, com efeito, a tarefa 

a ser cumprida pela imaginação. Tal síntese, por sua vez, é feita segundo a regra 

objetiva fornecida pela categoria do entendimento, a qual determina “como” a 

imaginação deve proceder em relação ao múltiplo. Nessa medida, Kant pode afirmar 

                                                 
33 Cf. B162. 
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que esse ato sintético consiste em uma “determinação” ou “efeito do entendimento 

sobre a sensibilidade”, pois é este que concebe a forma da síntese do múltiplo sensível. 

Como observamos, tal caracterização menciona apenas as faculdades heterogêneas 

postas em contato, parecendo, pois, favorecer o entendimento em detrimento da 

imaginação. Entretanto, ela não é possível senão por intermédio da capacidade de 

síntese que a imaginação possui, pois esta, ao unificar um múltiplo sensível, realiza algo 

de que o entendimento, por si só, também não seria capaz. 

 Essa estreita conexão entre imaginação, sensibilidade e entendimento, ajuda-nos 

a compreender a descrição feita por Kant da imaginação nesse contexto. Por um lado, 

ela “pertence à sensibilidade” (B151), o que se explica pelo fato de a nossa intuição, que 

lhe fornece um múltiplo a ser sintetizado, ser sensível, espaciotemporal, donde resulta o 

caráter igualmente sensível da síntese figurativa. Por outro lado, essa síntese é “um 

exercício da espontaneidade” (B151), o que permite que a imaginação seja 

determinante, e não apenas determinável, como se dá com a sensibilidade, que recebe 

passivamente o que lhe é dado. Isso garante a afinidade da imaginação com o 

entendimento, pois essa determinação é por ela realizada de acordo com a categoria 

deste. Há, portanto, uma “ambivalência” no uso epistêmico da imaginação, sendo 

justamente isso que permite a unificação entre entendimento e sensibilidade. 

 Outro aspecto a ser levado em conta é o caráter formal da síntese da 

imaginação. O múltiplo do sentido interno, por ela unificado ao longo do processo 

sintético, é um múltiplo puro e a priori, razão pela qual essa síntese figurativa também é 

“possível e necessária a priori” (B151). Trata-se, pois, de uma síntese que concerne 

primariamente à forma do tempo, a qual, sendo a priori, antecede a intuição de 

conteúdos empíricos particulares, recebidos a posteriori. Isso também garante a sua 

validade para todos os sujeitos com uma estrutura cognitiva semelhante à nossa, pois 

essa determinação da sensibilidade, aqui em jogo, independe de condições meramente 

privadas, de forma que o resultado dessa síntese deverá ser sempre o mesmo. 

Kant ainda observa que a síntese em questão não deve ser atribuída à imaginação 

reprodutiva, mas sim ao que ele denomina aqui imaginação produtiva34. Quanto à 

primeira, ele afirma somente que ela está sujeita a leis empíricas de associação, o que 

denota o seu caráter meramente idiossincrático. Por não contribuir para a explicação da 

possibilidade do conhecimento a priori, esse aspecto da imaginação não é tido como 

                                                 
34 Cf. B152. 



49 
 

parte integrante da filosofia transcendental, mas sim da psicologia empírica, o que 

poderia justificar o modo sucinto como Kant o aborda. Nós deveríamos esperar, ao 

contrário, que ele se detivesse mais minuciosamente sobre a função produtiva da 

imaginação, já que ela condiciona o nosso conhecimento de objetos. Entretanto, ele não 

o faz, limitando-se à simples menção de que a produtividade da imaginação se associa à 

sua espontaneidade.  

 Ainda assim, uma indicação para que compreendamos o caráter produtivo da 

imaginação pode ser obtida a partir de algumas características que Kant atribui à sua 

síntese, a qual é transcendental, pura, sensível, e dotada de afinidade com as categorias: 

esses atributos são os mesmos que, no capítulo seguinte à Dedução, Kant utiliza ao 

descrever os esquemas transcendentais. O processo apresentado no §24 como uma 

“síntese transcendental da imaginação” é o mesmo a partir do qual são constituídos tais 

esquemas, ou, dito de outro modo, eles podem ser considerados o “produto” dessa 

síntese, e servem como condições sensíveis unicamente sob as quais as categorias 

podem ser aplicadas aos dados sensíveis. As evidências para essa assimilação podem ser 

encontradas no próprio texto. Da mesma forma como, no §24, Kant introduziu a síntese 

figurativa como uma determinação do entendimento sobre a forma do sentido interno, 

assim também, no capítulo do Esquematismo, ele desenvolve a ideia de que o esquema 

categorial é uma “determinação transcendental do tempo” (B177), ou ainda, “um 

produto transcendental da imaginação, referente à determinação do sentido interno em 

geral” (B181). Outra semelhança a ser notada em relação à síntese figurativa consiste 

em que os esquemas transcendentais são homogêneos tanto às categorias do 

entendimento quanto à totalidade dos fenômenos, na medida em que estes são intuídos 

temporalmente35.  

 No quinto capítulo, teremos a ocasião de explorar mais detalhadamente a 

doutrina do esquematismo. Contudo, o que cumpre observar no presente contexto é o 

seguinte. No §24 Kant apresenta somente as condições gerais da síntese transcendental 

da imaginação, sem mostrar como ela se especifica de acordo com cada uma das 

categorias do entendimento. É por isso que ele se refere, de maneira apenas genérica, a 

uma “determinação do entendimento sobre a sensibilidade” antes de nos fornecer uma 

explicação ulterior acerca do resultado dessa determinação. Essa explicação será uma 

tarefa do capítulo dedicado ao esquematismo transcendental, onde cada esquema será 

                                                 
35 Cf. B177-178. 
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apresentado como o produto específico dessa determinação do entendimento sobre o 

sentido interno. A partir dessa determinação, cada categoria adquire um correlato 

sensível puro na forma do tempo, o qual possibilitará sua aplicação aos dados 

apreendidos temporalmente. Pode-se afirmar, pois, que o §24 antecipa e complementa 

algumas das teses que serão desenvolvidas no “Esquematismo”: devido a essa 

continuidade, afirmamos acima que a síntese transcendental da imaginação também 

procede “esquematicamente”, querendo dizer com isso que é por seu intermédio que 

ocorre o processo de esquematização das categorias.  

 

2.3 Por que a síntese transcendental da imaginação é considerada um efeito 

do entendimento sobre a sensibilidade? 

 

 Até o presente momento, procuramos analisar o modo de atuação da síntese 

figurativa a partir do modo como ela, sendo sensível, se diferencia das sínteses 

discursivas exploradas ao longo da primeira parte da Dedução. Todavia, Kant não 

somente estabelece uma separação entre ambas as sínteses, mas também as coloca em 

contato, numa relação mais estreita do que poderia parecer à primeira vista. A maneira 

como Kant apresenta essa relação pode ser compreendida a partir da passagem onde ele 

nos refere que a síntese transcendental da imaginação “é a primeira aplicação 

(Anwendung) do entendimento (e simultaneamente o fundamento de todas as demais) a 

objetos da intuição possível para nós” (B152, grifos nossos). O que se põe em questão a 

partir do §24 é a possibilidade de dois modos distintos de aplicação das categorias do 

entendimento, cada um dos quais corresponde a um tipo de síntese, figurativa ou 

intelectual. Na “primeira aplicação”, as categorias atuam como regras para a síntese 

transcendental da imaginação, a qual se exerce sobre um múltiplo temporal puro. Na 

segunda aplicação, as mesmas categorias articulam os juízos através dos quais é 

possível pensar os objetos de uma intuição sensível em geral. Como o texto afirma 

explicitamente, é o primeiro emprego das categorias que fundamenta o segundo, ou 

seja, é a partir da primeira síntese que um conteúdo intuído temporalmente poderá ser 

fornecido à segunda, sobre o qual esta se pronunciará discursivamente. 

Ao expor as linhas gerais do problema da Dedução, Kant introduz a hipótese de 

que os fenômenos talvez fossem constituídos de modo tal que “o entendimento não os 

encontrasse em conformidade com as condições de sua unidade, e que tudo se 
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encontrasse em tal confusão que, na sequência dos fenômenos (...), nada se nos 

oferecesse que nos proporcionasse uma regra de síntese” (B123). Com o argumento da 

síntese figurativa Kant pretende mostrar que, contrariamente a essa sugestão, há um 

ordenamento no modo pelo qual nós intuímos os objetos, o qual permite que o 

entendimento encontre as intuições “em conformidade com as condições de sua 

unidade”, condições essas que são representadas pela síntese intelectual das categorias 

puras 36 . Esse ordenamento das intuições, por sua vez, diz respeito à sua forma 

temporal, e é nelas introduzido por meio da síntese transcendental da imaginação. Deve 

haver, portanto, uma adequação, uma coincidência entre essas duas sínteses, mediante a 

qual o pensamento puro de objetos possa encontrar um correlato na intuição pura e, 

ulteriormente, na empírica.  

Essa adequação entre entendimento e sensibilidade poderia, com efeito, ser 

justificada de diversas maneiras. A primeira delas, a ser rejeitada por razões óbvias, 

seria a de que isso se dá pelo fato de as categorias encontrarem sua origem na 

experiência. A segunda consistiria em sustentar que as categorias do entendimento não 

são nem extraídas da experiência, nem princípios a priori do nosso conhecimento, 

espontaneamente pensados, mas “disposições subjetivas para pensar, implantadas em 

nós conjuntamente com a nossa existência, de tal modo dispostas pelo nosso Criador 

que o seu uso coincidiria, rigorosamente, com as leis da natureza, segundo as quais vai 

se desenvolvendo a experiência” (B167). Essa possibilidade, que se assemelharia a uma 

espécie de “harmonia pré-estabelecida”, é igualmente rejeitada por Kant, pois as 

conexões realizadas mediante as categorias não poderiam ser consideradas necessárias 

em relação aos objetos sensíveis, isso é, tal harmonia, apesar de rigorosa, seria 

meramente contingente. Uma terceira explicação poderia ser fornecida a partir de uma 

tese como a de Heidegger, segundo a qual a imaginação transcendental representaria a 

“raiz comum” na qual a sensibilidade e o entendimento puros estariam originariamente 

                                                 
36 Recentemente, Allison considerou a hipótese citada na passagem acima como sendo um “espectro” a 
ser afastado por Kant na segunda parte da Dedução, o qual seria comparável, segundo ele, a um “caos 
cognitivo” (cf. Kant’s Transcendental Deduction, p. 54). As palavras de Kant sugerem, certamente, uma 
possibilidade a ser afastada pelo presente argumento. Porém, isso não deve significar que o múltiplo, caso 
não fosse pensável pelas categorias, devesse originar representações completamente caóticas. Como 
veremos no sexto capítulo, regras empíricas de associação são capazes de nos garantir alguma 
regularidade nos fenômenos, porém trata-se de uma regularidade de fato, diferente de uma necessidade 
que nos permita afirmar que os fenômenos devam se comportar de tal maneira. Compreendida desse 
modo, a hipótese rejeitada por Kant seria a de que as categorias, caso não encontrassem nenhum 
correspondente na sensibilidade, seriam conceitos vazios, permanecendo impossível o conhecimento 
segundo regras necessárias. 
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unidos, e a partir da qual eles se constituiriam, derivadamente, como dois polos 

apartados um do outro. Nesse caso, tal adequação seria explicável justamente por nos 

reconduzir a esse fundamento originário, comum a ambos37.  

 O argumento inicial do §24 pode ser visto como uma quarta alternativa e, a 

nosso ver, constitui a estratégia utilizada pelo próprio Kant como resposta ao problema 

em questão. A imaginação, ao sintetizar o múltiplo do sentido interno segundo regras 

fornecidas pelo entendimento, permite que o resultado dessa síntese se adeque à síntese 

intelectual pensada através das categorias puras. Em uma palavra, o entendimento 

sintetiza intelectualmente aquilo que, segundo as suas próprias regras, foi sintetizado 

figurativamente pela imaginação. Como já indicamos acima, é pelo fato de ambas as 

sínteses serem realizadas segundo o mesmo conjunto de regras que elas podem coincidir 

de maneira rigorosa, dando-nos assim uma certeza a priori de que o entendimento puro 

encontrará os objetos intuídos de um modo adequado à síntese intelectual das 

categorias.  

 No §10 da Dedução Metafísica, Kant havia diferenciado as tarefas da 

imaginação e do entendimento, atribuindo àquela o ato de síntese, e a este a remissão do 

material sintetizado a conceitos. Agora, no §24, ele detalha o funcionamento do ato 

sintético ao especificar que, já no nível da sensibilidade, isto é, sem se confundir com 

um ato discursivo de subsunção conceitual, este ato pode ser realizado segundo regras 

conceituais (categoriais). Se, como asseveramos acima, essa síntese transcendental da 

imaginação representa o processo de esquematização das categorias, poderíamos então 

afirmar que, em seu uso cognitivo, a imaginação esquematiza segundo conceitos38.  

                                                 
37 Em B29, Kant afirma que “há dois troncos do conhecimento humano, que talvez brotem de uma raiz 
comum, mas desconhecida por nós, a saber, sensibilidade e entendimento”. Heidegger encontra nessa 
passagem um ponto de partida para suas análises, identificando na imaginação transcendental essa “raiz 
comum” que Kant ainda considerava desconhecida sem, no entanto, deixar aventar a possibilidade da sua 
existência. Kant, segundo Heidegger, apesar de ter realizado originalmente essa descoberta, teria 
renunciado a explorar essa raiz comum. Tal “recuo” diante da imaginação transcendental o teria impedido 
de explorá-la mais a fundo e de fazer dela o fundamento essencial do conhecimento ontológico, o que 
ficaria claro nas diferenças entre o tratamento que tal faculdade recebe nas duas edições da Dedução. 
Kant, mais sensível ao prestígio da razão pura enquanto tal, não poderia ter concedido eu ela fosse 
determinada por uma faculdade inferior como a imaginação, razão pela qual “a segunda edição se decide 
pela razão pura contra a imaginação pura para salvar o domínio da razão” (Cf. Kant und das Problem der 
Metaphysik, §31). Uma crítica interessante a alguns dos pressupostos utilizados por Heidegger em sua 
interpretação de Kant foi feita por D. Henrich, o qual mostra que Kant, ao falar de uma raiz 
“desconhecida por nós”, pretenderia dizer com isso que tal raiz comum seria inacessível para nós. Assim, 
a tarefa de revelar tal raiz iria além dos limites do conhecimento humano, e o “talvez” utilizado por Kant 
apenas concederia a possibilidade da existência de um tal princípio, sem assumir que ele devesse existir 
(Cf. The Unity of Reason, pp. 19-21). 
38 Empregamos aqui a expressão “esquematiza segundo conceitos” a fim de sublinhar a diferença entre o 
uso epistêmico da imaginação (que constitui o objeto de nossas análises no presente trabalho) e o seu uso 
estético, o qual é posto em exercício não em juízos cognitivos, mas em juízos de gosto. Se, na primeira 



53 
 

 Uma consequência disso é que os próprios esquemas categoriais, produzidos 

pela imaginação, podem ser vistos como representações que estabelecem um ponto de 

contato, de adequação entre entendimento e sensibilidade. Esse resultado pode ser visto 

sob duas perspectivas opostas, porém complementares: por um lado, as categorias do 

entendimento se “temporalizam” através da síntese transcendental da imaginação; por 

outro lado, o próprio tempo passa a ser representado segundo uma estrutura categorial 

semelhante à do entendimento39.  Essa assimilação, com efeito, vai na mesma direção 

do que já havia sido dito por Kant na sua introdução à Lógica Transcendental: “é tão 

necessário tornar sensíveis os conceitos (...) como tornar inteligíveis (verständlich) as 

suas intuições” (B75). Isso não que dizer que entendimento e sensibilidade permutem as 

suas funções, mas sim que a imaginação, ao determinar o sentido interno segundo 

regras, o faz de um modo adequado às condições do nosso pensamento.  

Além disso, no próprio §10 pode-se encontrar uma possível razão pela qual a 

síntese opera dessa maneira.  Lê-se aí que “a espontaneidade do nosso pensamento 

exige (erfordert) que esse múltiplo seja percorrido, recebido e ligado de determinado 

modo para que se converta em conhecimento” (B102). Nessa passagem pode-se 

distinguir, em primeiro lugar, um objetivo a ser cumprido, a saber, a conversão do 

múltiplo ainda indeterminado em um objeto de conhecimento40; a seguir, precisa-se de 

um método para tal, ou seja, o múltiplo deve ser sintetizado de um “determinado modo” 

(segundo conceitos). Essa síntese, por sua vez, deve cumprir uma “exigência” 

estabelecida pelo pensamento. Essa exigência poderia ser interpretada a partir da 

intenção do sujeito em relação aos dados fornecidos pela sensibilidade: é pelo fato de o 

sujeito se dispor a conhecê-los que o referido objetivo é estabelecido, o que desencadeia 

um processo sintético regrado conceitualmente. Assim, a síntese intelectual poderia ser 

considerada como o objetivo a ser alcançado pela síntese figurativa, já que, por meio 

desta, os dados sensíveis são unificados com vistas à realização de juízos cognitivos41. 

Essa explicação não deve significar, porém, que tais juízos devam, como uma 

                                                                                                                                               
Crítica, a imaginação cumpre o seu papel cognitivo ao produzir representações (esquemas) 
correspondentes às regras conceituais pensadas nas categorias, na Crítica do Juízo, ao contrário, Kant 
desenvolve a ideia de que a imaginação “esquematiza sem conceitos” (KU, 146), o que caracteriza um 
exercício que independe das condições conceituais determinadas pelo entendimento. 
39 Esse último aspecto, que diz respeito à representação objetiva do tempo de acordo com princípios 
lógicos do entendimento, é enfatizado por M. Caimi em “The Logical Structure of Time According to the 
Chapter on the Schematism”, pp. 417-419. 
40 Possuindo a síntese transcendental da imaginação um caráter formal, haveria mais precisão em afirmar 
que ela produz não propriamente objetos, os quais contêm características empíricas, mas representações 
(esquemas) relativas à forma de objetos possíveis. 
41 Cf. B. Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge, p. 203.  
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consequência necessária, ser realizados, mas apenas que a síntese transcendental da 

imaginação é capaz de produzir uma das condições para que isso seja feito de maneira 

cognitivamente válida em relação aos objetos da nossa intuição. Logo, a síntese 

figurativa, embora funcione de acordo com as mesmas regras da intelectual, tendendo a 

esta como a um objetivo possível de ser alcançado, deve ainda assim gozar de uma 

relativa autonomia em relação a ela, ao menos no que respeita à realização de atos 

judicativos.  

 Finalmente, é válido que consideremos ainda a relação entre tempo e espaço 

nesse contexto, a qual pode ser introduzida a partir do seguinte questionamento: 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, 

sem se pronunciar da mesma maneira acerca do espaço? Uma resposta possível a esta 

questão reside na ideia de que o tempo é uma condição a priori de todas as nossas 

representações, tanto internas quanto externas, ao passo que o espaço limita-se a essas 

últimas42. Isso se dá porque as nossas representações espaciais, à medida que vão sendo 

internalizadas pelo sujeito, se adequam à forma do sentido interno, o tempo. Assim, a 

apreensão de um múltiplo intuitivo, seja este espacial ou temporal, será sempre 

sucessiva. Kant se exprime a esse respeito na Estética Transcendental, afirmando que o 

tempo é “a condição imediata dos fenômenos internos (...) e, por isso mesmo também, 

mediatamente, dos fenômenos externos” (B50).  O tempo é, portanto, perante o espaço, 

uma condição sensível cuja universalidade pode ser dita irrestrita. A importância disso, 

no contexto mais amplo da Dedução, está diretamente ligada ao problema da aplicação 

das categorias, cuja validade deve se estender para todos os objetos da experiência: essa 

aplicação, para poder ser exercida universalmente, exige uma condição sensível que seja 

igualmente universal.  

                                                 
42 A importância da determinação do sentido interno pelo entendimento também se reflete em outra ideia 
desenvolvida por Kant na segunda metade do §24 e no §25 da Dedução. Trata-se da tese, aparentemente 
paradoxal, de que o sentido interno nos apresenta à nossa própria consciência não como somos em nós 
próprios, mas como aparecemos para nós próprios. Isso se dá porque a intuição que temos dos nossos 
próprios estados internos, sendo temporal, está sujeita à síntese transcendental da imaginação, isto é, a 
uma afecção do sentido interno pelo entendimento, razão pela qual Kant afirma que “só nos intuímos tal 
como somos interiormente afetados” (B153). Disso resulta que o conhecimento que podemos ter de nós 
próprios também é fenomênico: assim como, ao considerarmos objetos intuídos exteriormente, não 
podemos afirmar que os conhecemos tal como são em si mesmos, do mesmo modo nós “conhecemos o 
nosso próprio sujeito apenas como fenômeno, e não tal como é em si” (B156). Nesse caso, os próprios 
estados internos do sujeito são considerados como objetos de conhecimento e, enquanto tais, estão 
sujeitos às mesmas condições epistêmicas que os objetos intuídos exteriormente. 
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 Entretanto, o fato de Kant privilegiar a universalidade do tempo não proscreve o 

espaço de suas considerações acerca da síntese da imaginação. Há, na verdade, dois 

fatores importantes que revelam a importância do espaço nesse contexto, a partir dos 

quais seria possível afirmar que o primado do tempo, discutido acima, deve ser 

relativizado. Em primeiro lugar, cumpre notar que, se a imaginação produtiva é 

responsável pela representação objetiva do tempo, tal como é descrito no §24, o mesmo 

pode ser dito acerca do espaço. Essa ideia aparece com clareza na seguinte passagem da 

Antropologia:  

 

“A imaginação (facultas imaginandi), como faculdade de intuições mesmo sem a presença de 

um objeto, é ou produtiva, isto é, uma faculdade de exposição original do objeto (exhibitio originaria), 

que, por conseguinte, antecede a experiência, ou reprodutiva, uma faculdade de exposição derivada 

(exhibitio derivativa) que traz de volta ao espírito uma intuição empírica que já se possuía anteriormente. 

– As intuições puras do espaço e do tempo pertencem à primeira exposição” (AK VII, 168). 

 

 A partir disso é possível afirmar que, tal como se dá com o tempo, a 

representação do espaço pode ser tida como indeterminada anteriormente à síntese da 

imaginação, carecendo ainda de uma unidade que lhe seja própria - na seção seguinte, 

teremos a oportunidade de ver que essa unidade do espaço também possui um papel 

fundamental na argumentação do §26 Dedução. Em segundo lugar está a tese kantiana 

de que o tempo, como forma do nosso sentido interno, não dispõe por si só de um 

múltiplo a ser unificado, devendo, por isso, suprir essa falta a partir de analogias 

espaciais (B49-50). Kant exemplifica essa analogia ao afirmar que a sequência do 

tempo pode ser representada ao imaginarmos uma linha reta que se estende ao infinito. 

É como se o nosso sentido interno tivesse, por assim dizer, que tomar emprestado ao 

sentido externo (espaço), um múltiplo a ser representado sucessivamente.  

 A passagem acima, da Antropologia, pode ainda nos ajudar a entender a 

conexão, feita no §24 por Kant, entre a síntese transcendental da imaginação e a 

caracterização da imaginação como uma “faculdade de representar um objeto, mesmo 

sem a presença deste na intuição” (B151). No texto no §24, essa definição não é 

precedida nem sucedida por nenhum esclarecimento adicional. Com efeito, tomada por 

si só, ela parece se adequar mais à função reprodutiva da imaginação, visto que, por 

meio desta, é possível imaginarmos um objeto empírico que tivemos anteriormente 

diante dos sentidos. Porém, se fosse somente essa a intenção de Kant, não se veria em 

que medida ela se relaciona com a função produtiva da imaginação, que constitui o foco 



56 
 

do argumento. A definição contida no texto da Antropologia (cuja semelhança com a do 

§24 é patente), em contrapartida, desdobra-se igualmente tanto para o aspecto 

reprodutivo quanto para o produtivo da imaginação. Neste, que nos interessa 

propriamente, o quadro que se nos apresenta é o seguinte: a imaginação produtiva, 

mesmo sem a presença do objeto (empírico) na intuição, é capaz de uma “exposição 

original” do objeto, a qual, por ser feita anteriormente à experiência, deve se dar no 

nível da intuição pura (visto que a imaginação é uma “faculdade de intuições”). Essa 

consideração suscita a questão de saber em que consiste exatamente esse objeto exibido 

pela imaginação produtiva. A resposta se encontra ao final do passo citado, onde Kant 

nos indica que as intuições puras do espaço e do tempo pertencem a tal exibição. Isso 

significa que essas duas formas da intuição humana são representadas como objetos 

através da ação da imaginação produtiva. Da mesma forma, no contexto do §24, a 

síntese transcendental da imaginação, ao determinar o sentido interno segundo regras do 

entendimento, produz uma representação objetiva do tempo, a partir da qual se explica 

como é possível que os dados empíricos da nossa intuição podem se conformar a 

conceitos de objetos em geral (categorias). Desde já, é válido que tenhamos em mente 

essa contraposição entre o espaço e o tempo objetivados, resultantes da síntese 

produtiva da imaginação, e o espaço e o tempo ainda indeterminados em relação a essa 

mesma síntese. Isso será fundamental para que compreendamos a discussão que terá 

lugar no capítulo seguinte.  

 

2.4 Conclusão 

 

A partir de uma análise mais detalhada do modo como a síntese produtiva da 

imaginação se relaciona com o entendimento e a sensibilidade, procuramos justificar em 

que medida é possível compreender a função cognitiva da imaginação a partir de uma 

estruturação tricotômica destas faculdades, a despeito da intelectualização que Kant 

parece lhe atribuir no desenvolvimento do argumento. Se compararmos os resultados 

deste capítulo com os do precedente, deverá ficar claro o caráter estritamente sensível 

da síntese produtiva da imaginação, o que a torna fundamentalmente diferente de uma 

síntese intelectual do entendimento. Como vimos, trata-se aqui de uma antecipação do 

processo de esquematização das categorias, a partir do qual somos capazes de 

representar o tempo de maneira objetiva.  
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Logo, Kant não fornece aqui propriamente uma explicação do modo como as 

categorias, entendidas como condições necessárias para o pensamento de objetos em 

geral, podem se aplicar aos objetos da nossa intuição, o que representaria uma 

inferência do todo para a parte. Antes, trata-se de uma condição para que isso possa 

ocorrer, o que é feito com base na ideia de que as nossas intuições do espaço e do tempo 

são produzidas pela imaginação em conformidade com as regras pensadas nas próprias 

categorias. É essa síntese da imaginação que, em última análise, constrói o espaço e o 

tempo de modo a permitir que as categorias ulteriormente se apliquem àquilo que é aí 

intuído. Nós discernimos, com efeito, diversas maneiras de explicar a possibilidade da 

adequação entre o pensamento puro e as nossas intuições. O que Kant faz, na verdade, é 

tentar explicar essa necessidade em bases sintéticas (e não analíticas) e de modo 

completamente a priori.  
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3. Formas da intuição e intuições formais: o problema da unidade do 

espaço e do tempo. 

 

No capítulo anterior, mantivemos o foco de nossas análises voltado para as 

relações entre imaginação e entendimento, ou mais precisamente, para o modo como as 

sínteses intelectuais e figurativas, sem se confundirem uma com a outra, operam 

segundo as mesmas regras. Vimos também que a atividade espontânea da imaginação, 

ao sintetizar um múltiplo sensível de acordo com estas regras categoriais, esquematiza, 

ou produz representações objetivas do tempo e do espaço. Agora, nossa atenção se 

dirigirá para os problemas envolvidos nessa relação entre imaginação e sensibilidade, a 

partir da qual essas representações são produzidas.  

Para além dos objetivos específicos propostos por Kant na “Dedução”, a nota 

presente no §26 deste capítulo também desencadeia toda uma discussão acerca da 

concepção kantiana do tempo e do espaço, e, deste modo, remete o leitor também a 

questões abordadas ao longo “Estética Transcendental”, onde a estrutura a priori da 

sensibilidade humana é pela primeira vez exposta. A referida nota introduz uma 

distinção entre “formas da intuição” e “intuições formais”, o que parece revelar uma 

dupla maneira de se compreender tanto o espaço quanto o tempo, aparentemente 

ausente nas exposições desenvolvidas por Kant ao longo da “Estética”.  Esta distinção 

merece atenção especial de nossa parte, pois traz consigo implicações que dizem 

respeito diretamente à imaginação transcendental e ao papel mediador que esta 

faculdade cumpre na relação entre sensibilidade e entendimento. Como teremos a 

oportunidade de ver, é precisamente a síntese transcendental da imaginação que atua 

como fundamento da distinção entre formas da intuição e intuições formais, já que estas 

últimas resultam desse processo sintético. Logo, uma análise mais precisa destas duas 

maneiras de se compreender o espaço e o tempo nos mostrará de maneira mais clara o 

papel da imaginação na constituição das nossas representações sensíveis. No que segue, 

argumentaremos a favor da ideia de que, apesar operar de acordo com regras provindas 

do entendimento puro, a imaginação objetiva o espaço e o tempo de um modo que 

poderíamos classificar como não-intelectualista.  

O presente capítulo está dividido em três partes. Na primeira, serão apresentadas 

as principais teses de alguns comentadores acerca do problema em questão. Embora este 

levantamento não pretenda ser exaustivo, ele cumpre seu objetivo ao nos permitir o 
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acesso a um debate onde é possível divisar com clareza duas linhas interpretativas 

conflitantes sobre o modo como Kant concebe a oposição formas da intuição / intuições 

formais. A segunda parte compreende uma análise do texto de Kant intitulado “Sobre os 

Artigos de Kästner”, onde buscamos elementos capazes de corroborar a segunda linha 

interpretativa exposta na primeira parte, não-intelectualista, da qual nos aproximamos. 

A seguir, procuramos estabelecer um paralelo entre as teses deste texto e algumas das 

que Kant defende na Estética Transcendental. Estas análises permitirão que, na terceira 

parte, caracterizemos as intuições formais a partir do modo como a imaginação, em seu 

uso transcendental, sintetiza um múltiplo sensível puro, produzindo as representações 

objetivas do espaço e do tempo.  

 

3.1 Duas visões distintas sobre o problema: intelectualismo e não-

intelectualismo. 

      

Antes de analisarmos algumas das teses propostas a respeito da oposição entre 

formas da intuição e intuições formais, convém uma breve retomada do texto kantiano a 

partir do qual o debate é suscitado. No §26 da “Dedução Transcendental”, lê-se o 

seguinte: “o espaço e o tempo não são representados a priori apenas como formas da 

intuição sensível, mas mesmo como intuições (que contêm um múltiplo) e, portanto, 

com a determinação da unidade desse diverso que ele contém (ver Estética 

Transcendental)” (B160). É importante destacar aqui a diferença entre as “formas da 

intuição sensível” e as intuições que envolvem a determinação da unidade desse 

múltiplo. Ambas as caracterizações se referem ao espaço e ao tempo; porém, neste 

último caso, eles são considerados como representações unificadas. Essa contraposição 

é explicitada na seguinte nota, acrescentada por Kant como complemento à passagem 

supracitada: 

 

“O espaço representado como objeto (tal como é realmente necessário na geometria) contém 

mais que a simples forma da intuição, a saber, a compreensão [Zusammenfassung] do múltiplo dado numa 

representação intuitiva de acordo com a forma da sensibilidade, de modo que a forma da intuição apenas 

dá o múltiplo, mas a intuição formal dá a unidade da representação. Na Estética, atribuí essa unidade à 

sensibilidade, apenas para fazer notar que é anterior a todo o conceito, embora pressuponha uma síntese 

que não pertence aos sentidos, mas mediante a qual se tornam possíveis todos os conceitos de espaço e de 

tempo. Visto que só por esta síntese (na medida em que o entendimento determina a sensibilidade) o 
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espaço e o tempo são dados como intuições, a unidade desta intuição a priori pertence ao espaço e ao 

tempo e não ao conceito do entendimento (§24)” (B160).  

 

As dificuldades contidas ao longo dessa passagem ocasionaram um debate que 

pode ser compreendido a partir de duas linhas interpretativas diversas, a primeira das 

quais é representada por análises como as de W. Waxman e B. Longuenesse. De acordo 

com esta última, as intuições formais mencionadas por Kant na nota citada devem ser 

tidas como produtos da síntese figurativa descrita por Kant no §24 da “Dedução”. Ela 

propõe ainda que estas intuições formais do §26 sejam identificadas com o espaço e o 

tempo descritos como formas da intuição ao longo Estética Transcendental, os quais 

também seriam, por conseguinte, resultantes do processo em que o entendimento 

determina a forma da sensibilidade humana: o espaço e o tempo, enquanto formas da 

nossa intuição sensível, seriam dados somente em virtude dessa determinação43. Nas 

suas próprias palavras, “a síntese figurativa, ou efeito do entendimento sobre a 

sensibilidade, gera a intuição pura do espaço e do tempo e, por conseguinte, a forma dos 

fenômenos, ou forma da intuição, ou forma da sensibilidade, todas as quais são expostas 

na Estética Transcendental” 44.  

Esta concepção do espaço e do tempo a leva a uma releitura da Estética, tendo 

em vista esta “determinação do entendimento sobre a sensibilidade”. Esta releitura não 

seria propriamente uma correção do seu conteúdo, tampouco uma correção do seu lugar 

na Crítica, mas sim o acréscimo de uma explicação acerca da relação entre espaço e 

tempo e a unidade da autoconsciência, o que só poderia ser feito no contexto da 

“Dedução” 45. 

Para justificar a relação entre entendimento e sensibilidade na constituição das 

nossas representações do espaço e do tempo, Longuenesse propõe uma tese que diz 

respeito ao modo como se deve entender a synthesis speciosa (ou afecção da 

sensibilidade pelo entendimento): segundo ela, o entendimento é a fonte de uma síntese 

daquilo que é dado na sensibilidade antes de qualquer análise, e, por conseguinte, antes 

de qualquer conceito. Para descrever isto, ela utiliza a expressão “entendimento pré-

discursivo”, e propõe a ideia de que a nossa capacidade de julgar (Vermögen zu 

urteilen), determinando a sensibilidade, gera a representação na imaginação de um 

espaço e um tempo, indivisos e únicos, dentro dos quais todas as extensões espaciais 

                                                 
43 Longuenesse, B. Kant and the Capacity to Judge, p. 216. 
44 Ibid., p. 219. 
45 Longuenesse, B. Kant on the Human Standpoint, p. 67. 
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podem ser delineadas46. Assim, a nossa espontaneidade, entendida como capacidade de 

julgar, antes de produzir qualquer conceito ou juízo, seria capaz de, ao determinar a 

sensibilidade, produzir as representações do espaço e do tempo descritas na “Estética”. 

 Estas explicações que estivemos seguindo até agora dizem respeito ao modo 

como Longuenesse compreende as intuições formais do §26. Quanto às formas da 

intuição presentes nesse mesmo contexto, há uma dificuldade interpretativa da qual 

Longuenesse se dá conta desde o início. Ela reconhece que as formas da intuição 

apresentadas no §26 não parecem derivar de um processo sintético: somente as intuições 

formais parecem ter esse caráter47. Com efeito, o texto kantiano afirma que a intuição 

formal dá a unidade da representação, ao passo que as formas da intuição nos dariam 

apenas um múltiplo ainda não unificado. A solução encontrada por ela consiste em 

interpretar as formas da intuição do §26 como possuindo um significado distinto 

daquele que nos é apresentado ao longo da “Estética”. Assim, no contexto específico do 

§26, “forma da intuição” significaria a forma de uma mera capacidade de tomar um 

múltiplo, desprovida de qualquer capacidade de unificá-lo, isto é, “a mera capacidade de 

receber representações”. Essa forma da nossa capacidade receptiva seria uma forma 

meramente potencial, a qual seria atualizada somente por meio de uma síntese 

figurativa48, gerando assim as intuições formais descritas na Estética. 

Uma interpretação semelhante à de Longuenesse é sugerida por Waxman, o qual 

também iguala as intuições formais do §26 ao espaço e ao tempo descritos por Kant na 

“Estética Transcendental”, os quais seriam produtos de uma síntese, e envolveriam uma 

unidade pela qual um entendimento “pré-conceitual” (e não os sentidos) seria 

responsável49. Segundo Waxman, as formas da intuição seriam, por sua vez, “a 

faculdade inata, não-representacional, fundamento do espaço e do tempo, a constituição 

peculiar da receptividade humana que determina a imaginação a sintetizar percepções 

apreendidas em conformidade com as formas de síntese, espaço e tempo” 50. 

Resumidamente, são três os pontos principais que deveremos ter em mente a 

partir desta linha interpretativa: 1- as intuições formais do §26 são identificadas com as 

formas da intuição da “Estética”, de modo que estas já seriam o resultado de um efeito 

do entendimento sobre a sensibilidade; 2 - no processo descrito por Kant como 

                                                 
46 Ibid., p. 69. 
47 Longuenesse, B. Kant and the Capacity to Judge, p. 220. 
48 Ibid., p. 221. 
49 Waxman, W. Kant’s Model of Mind, p. 80. 
50 Ibid., p. 95. 
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“synthesis speciosa”, o entendimento que afeta a sensibilidade deve ser entendido não 

como “categorias”, mas sim como “capacidade de julgar”; 3 – as formas da intuição do 

§26, diferentemente das da “Estética”, devem ser entendidas como formas meramente 

potenciais. 

Em contraposição às propostas vistas acima, uma segunda linha interpretativa 

também pode ser identificada, tendo em vista o mesmo problema. Para H. Allison, as 

formas da intuição do §26 não seriam o resultado de uma determinação do 

entendimento sobre a sensibilidade, mas, ao contrário, deveriam ser tidas justamente 

como formas indeterminadas. Segundo ele, muito embora formas da intuição e 

intuições formais possam classificadas como intuições puras, este contraste reflete a 

distinção entre intuições não-determinadas (não-conceitualizadas) e determinadas 

(conceitualizadas) 51.  Ao tratar das formas da intuição, Allison faz uma distinção inicial 

entre a forma ou a maneira (Art) de se intuir, a qual poderia ser caracterizada como a 

nossa capacidade inata de intuir as coisas de um certo modo (espacialmente ou 

temporalmente), e a forma daquilo que é intuído, entendida como a ordem ou o padrão 

essencial daquilo que se intui. Este último sentido é o que caracteriza, segundo Allison, 

o espaço único, omniabrangente (o mesmo valendo para o caso do tempo), que contém 

em si a totalidade de quaisquer partes possíveis do espaço, de que Kant trata na 

“Estética” 52. Esta forma da intuição deveria ser considerada como uma estrutura pré-

intuida, que condiciona e é pressuposta pelas representações atuais de todas as regiões e 

configurações do espaço, podendo ser chamada também de “espaço indeterminado” ou 

de “espacialidade” 53. 

Por “intuição formal” ele entende a representação intuitiva determinada de certas 

características formais (isto é, universais e necessárias) dos objetos enquanto intuídos. O 

ponto crucial é que, enquanto determinada, uma intuição formal é híbrida, requerendo 

tanto a forma (espacial ou temporal) daquilo que é intuído quanto o conceito pelo qual 

esta forma é determinada de um certo modo. Assim, uma intuição formal espacial seria 

a representação intuitiva da forma ou das propriedades essenciais da figura 

correspondente a um dado conceito geométrico. Ele ainda acrescenta que, sendo 

produtos da construção matemática, tais representações são governadas pela natureza do 

                                                 
51 H. Allison, Kant’s Transcendental Idealism, p. 115. 
52 Idem. 
53 Ibid., p. 116. 
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espaço enquanto forma daquilo que é intuído, o que explicaria a possibilidade da 

geometria realizar sínteses a priori54. 

Contrariamente ao que afirmam comentadores como Longuenesse e Waxman, 

Allison não vê a necessidade de uma revisão das teses expostas na “Estética” a partir 

daquilo que é dito na nota do §26, uma vez que o espaço e o tempo da “Estética”, 

entendidos como formas da intuição, não seriam o produto de uma síntese figurativa. De 

acordo com ele, a diferença entre a nota do §26 e a tese da “Estética” deve-se não 

propriamente a uma mudança de doutrina, mas ao modo como Kant expõe seus 

argumentos. Já que, na “Estética”, o objetivo de Kant era isolar a sensibilidade a fim de 

determinar a sua contribuição particular para o conhecimento, ele tinha que deixar de 

lado naquele momento a necessidade de uma síntese para determinadas representações 

do espaço e do tempo, entendidos como intuições formais, as quais são híbridas – 

somente na nota do §26 essa omissão é retificada por Kant55. 

De maneira semelhante, de Vleeschauwer afirma que as intuições formais 

pressupõem uma síntese do entendimento pela qual a sensibilidade é determinada, ao 

passo que as formas da intuição não contêm mais do que uma multiplicidade a priori – 

neste último caso, ele chega a falar mesmo de um estado “pré-sintético” 56. Enquanto 

formas da intuição, espaço e tempo poderiam ser considerados: 1- como uma 

multiplicidade a priori; 2 – como condições da receptividade, em que consiste, segundo 

Kant, a nossa (humana) faculdade sensível57. Enquanto intuições formais, espaço e 

tempo seriam objetos, tais como, no caso do espaço, os conceitos objetivos da 

geometria. Considerados deste último modo, espaço e tempo representam, ao mesmo 

tempo, uma determinada configuração da nossa sensibilidade, a qual recebe a sua forma 

a partir de uma regra do entendimento: isso só é compreensível, segundo ele, caso as 

intuições formais sejam atribuídas à imaginação e ao seu papel mediador entre 

sensibilidade e entendimento58. 

Nesta mesma direção encontra-se a interpretação proposta por M. Fichant, 

segundo o qual o ponto de vista adotado por comentadores como Longuenesse 

                                                 
54 Ibid., p. 116. 
55 Ibid., p. 192. 
56 H. de Vleeschauwer. La déduction transcendantale dans l’oeuvre de Kant vol. 2, p. 72. 
57 Ibid., p. 73. Esta bipartição introduzida por de Vleeschauwer para caracterizar as formas da intuição 
não deixa de se assemelhar àquela proposta por Allison, que distingue o modo de se intuir da forma ou 
padrão daquilo que é intuído.   
58 Ibid., p. 77. 
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representaria uma “intelectualização radical da Estética” 59, uma vez que as formas da 

intuição sensível aí descritas já seriam o resultado de uma determinação do 

entendimento sobre a sensibilidade (synthesis speciosa). Isto, de acordo com ele, 

significaria atribuir a Kant um idealismo transcendental semelhante ao de Fichte, 

segundo o qual as formas da receptividade já seriam produtos da espontaneidade 

intelectual. 

 Rejeitando tal tipo de leitura “intelectualista”, Fichant defende, ao contrário, a 

radicalidade da Estética Transcendental na sua independência e na sua irredutibilidade à 

lógica. Assim, ele compreende as formas da intuição expostas no §26 no mesmo sentido 

determinado por Kant na “Estética”, onde espaço e tempo são vistos como “intuições 

puras”, sem qualquer tipo de influência por parte do entendimento. No caso particular 

do espaço, entendido como “forma da intuição”, tratar-se-ia do “espaço único total”, o 

qual é pressuposto pela representação de partes determinadas do espaço e que pode ser 

limitado a partir de representação de tais partes60. 

Sobre as intuições formais, ele afirma que esta noção é introduzida no §26 para 

dar conta do estatuto do “espaço representado como objeto (tal como é realmente 

necessário na geometria)”. Segundo ele, esta necessidade vem do fato de a geometria, 

na medida em que enuncia sobre as propriedades do espaço juízos por vezes sintéticos e 

a priori, requerer como seu fundamento um espaço que seja por vezes uma intuição 

(para a síntese) e uma intuição pura (para o a priori) 61. A representação do espaço como 

objeto (intuição formal), tal como se realiza na geometria, tem como seu fundamento o 

“espaço único total” (forma da intuição), que condiciona quaisquer representações 

objetivas. Assim, o espaço objetivo será sempre um espaço finito e delimitado por meio 

da construção de conceitos geométricos, ao passo que o espaço único e infinito escapa 

como tal a qualquer representação objetiva62. 

Pelo que estivemos vendo até aqui, parece haver concordância entre os 

comentadores de ambas as linhas interpretativas quanto ao fato de as “intuições 

formais” serem vistas como representações “híbridas”, requerendo para isso que o 

entendimento seja capaz de determinar a nossa sensibilidade, processo descrito por Kant 

no § 24 da Dedução. O ponto problemático que surge a partir daí consiste em saber se 

                                                 
59 M. Fichant. L’espace est représenté comme une grandeur infinie donnée. La radicalité de l’Esthétique , 
p. 36. 
60 Ibid., pp. 36-7. 
61 Ibid., p. 37. 
62 Ibid., p 38. 
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tais intuições formais, sendo híbridas, devem ou não ser identificadas com o espaço e 

com o tempo expostos por Kant na Estética (tal como fazem Longuenesse e Waxman), 

o que os tornaria produtos de uma síntese. Se for assim, as intuições formais do §26 em 

nada difeririam das formas da intuição da “Estética”, restando apenas o expediente 

proposto por Longuenesse, de se compreender o uso da expressão “forma da intuição” 

no §26 em um sentido diverso, caracterizando formas meramente potenciais que se 

atualizariam sempre e somente por intermédio de uma síntese. 

Agora, se nos detivermos sobre as teses propostas pelos autores da segunda linha 

interpretativa, vemos que elas concordam quanto ao fato de que deve haver uma 

diferenciação entre as representações objetivas do espaço e do tempo (intuições 

formais) do §26 e as formas puras da intuição expostas ao longo da Estética, o que 

deveria resultar em uma leitura “não-intelectualista” da Estética. O ponto de vista que 

adotaremos aqui será próximo ao destes autores (Fichant, Allison): no que segue, 

tentaremos mostrar como o espaço e o tempo podem ser representados 

independentemente da síntese transcendental da imaginação 

 

3.2 O duplo modo de se representar o espaço e o tempo: infinitude atual e 

infinitude potencial. 

 

O texto de Kant intitulado “Sobre os Artigos de Kästner” (Über Kästners 

Abhandlungen) contém uma exposição assaz esclarecedora no que concerne ao duplo 

modo como pode ser entendida a representação do espaço, o que cremos ser igualmente 

válido para o tempo. A importância desta exposição para os nossos presentes propósitos 

reside no fato de que o primeiro desses modos, que se refere a um “espaço metafísico”, 

por oposição a um “espaço geométrico”, não apenas antecede, mas também condiciona 

quaisquer representações espaciais objetivas, o que pode corroborar a ideia de uma 

forma da intuição sensível onde não se dá qualquer tipo influência por parte do 

entendimento. 

Abrahan G. Kästner foi um matemático alemão do séc. XVIII, que teve alguns 

de seus artigos publicados na revista Philosophisches Magazin, fundada em 1789 por 

Eberhard, revista essa que, durante os quatro anos de sua publicação, fez parte da 

ofensiva de Eberhard contra Kant na tentativa de provar a superioridade da concepção 

leibniziana da matemática sobre a kantiana. Kant procura mostrar a Eberhard, neste 
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pequeno texto, como os seus pontos de vista, sobretudo no que concerne à infinitude do 

espaço, não são de forma alguma divergentes em relação aos adotados por Kästner, mas 

que, ao contrário, os dois deveriam se pôr de acordo. 

O problema abordado por Kant que nos interessa mais propriamente diz respeito 

à elucidação do conceito de infinito, tal como ele é utilizado, na metafísica, para a 

caracterização do espaço. A esta caracterização da infinitude metafísica do espaço Kant 

contrapõe, por sua vez, uma infinitude geométrica do espaço. A partir desta 

contraposição nós teremos, portanto, a descrição de duas concepções distintas do 

espaço, uma “metafísica” e outra “geométrica”. 

Esta diferenciação é necessária, pois, para críticos como Eberhard, o uso do 

conceito de infinito em geometria comportaria ao mesmo tempo uma refutação da 

infinitude do espaço tal como é ela compreendida por Kant na primeira Crítica (isto é, o 

espaço compreendido “metafisicamente”). Esta suposta “refutação” se daria pela 

seguinte razão: matemáticos como Kästner defendiam justamente uma noção 

matemática de infinito, segundo a qual este conceito não seria possível senão pela forma 

de um infinito potencial, afirmando igualmente que os conceitos geométricos sempre 

designam apenas espaços limitados finitos, e que o infinito só seria concebível através 

do recuo de tais limites63. Kant defende, por sua vez, na primeira Crítica, uma 

concepção de um espaço infinito dado atualmente (e não apenas potencialmente), tal 

como vemos em B39, onde o espaço é caracterizado como uma “magnitude infinita 

dada”. Vejamos, pois, o modo como Kant apresenta esta diferenciação entre o espaço 

“metafísico” e o “geométrico”, sem considerá-los, entretanto, excludentes um em 

relação ao outro. 

Kant começa por elucidar o que significa, segundo o uso próprio à metafísica, a 

caracterização do espaço originariamente dado à nossa faculdade de representação como 

infinito: isso não significa senão que todos os espaços que podem ser representados só 

são possíveis enquanto partes de um espaço único (AK XX, 418). Desde o começo, a 

oposição que vemos é entre “espaço” e “espaços”. O primeiro é uno e dado 

originariamente, ao passo que os “espaços” correspondem à construção de conceitos 

geométricos e, como tais, são múltiplos. Nessa medida, eles podem ser tidos igualmente 

como “derivados”, já que encontram o seu fundamento no espaço originário. A razão 

                                                 
63 Cf. M. Fichant, op cit. pp. 40-1. 
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disso é que eles não são pura e simplesmente dados, mas devem, ao contrário, ser 

construídos dentro deste espaço uno. 

A pergunta que cabe, então, é a seguinte: em que medida este espaço, sendo uno, 

pode ser considerado igualmente infinito? Kant responde a essa pergunta da seguinte 

maneira: “Um espaço ao qual todo espaço suscetível de ser atribuído (isto é, todo 

espaço determinado segundo a sua grandeza) não pode ser senão uma parte, é maior que 

todo quantum spatii, que todo spatium (mathematice) dabile, isto é, maior que todo 

espaço que eu posso descrever, quer dizer, ele é infinito.” (AK XX, 418). Todos os 

espaços descritos através de construções geométricas (tal como no caso de uma linha 

reta ou de uma figura qualquer, como um triângulo), isto é, todo espaço mathematice 

dabile, por maior que seja a sua extensão, deverá sempre pressupor um espaço “maior” 

onde esta construção mesma possa ter lugar: este espaço, do qual todas as construções 

geométricas possíveis não são senão partes, deve ser tido como infinito. Sendo uno, ele 

não pode ser reduzido a nenhum conceito geométrico passível de construção. 

Kant não se limita a caracterizar a infinitude do espaço como um fundamento 

para a construção de partes espaciais finitas: ele defende ainda que esta infinitude é dada 

de maneira metafísica, isto é, “subjetivamente na forma da nossa sensibilidade, mas não 

objetivamente fora desta e no conjunto das coisas em si mesmas”, sendo igualmente 

real em relação aos objetos na nossa intuição sensível externa (AK XX, 418). 

Contrariamente, quando os matemáticos dizem que uma linha reta pode ser prolongada 

infinitamente, esta infinitude deve ser tida como meramente potencial, uma vez que esta 

linha não é de forma alguma dada como infinita, podendo apenas ser construída de tal 

maneira. Esta infinitude potencial do espaço construído pressupõe a infinitude real do 

espaço dado metafisicamente, e só é possível através dela. 

Se, para os críticos de Kant, parecia contraditória a ideia de uma infinitude atual, 

isto se deve justamente ao fato de eles levarem em conta somente as determinações 

objetivas do espaço, as quais são sempre finitas, deixando de lado o aspecto metafísico 

que torna possível essa representação objetiva do espaço. A esse respeito, fica clara a 

diferença entre o que deve ser mostrado, por um lado, pela metafísica, e, por outro, pela 

geometria: se esta nos ensina como podemos descrever um espaço determinado, isto é, 

exibi-lo na representação a priori do espaço, aquela nos mostra como podemos ter a 

representação de um espaço antes que qualquer tipo de determinação seja exercida sobre 

ele. 
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Essa ideia proposta no âmbito da metafísica, a saber, a de um espaço dado 

metafisicamente enquanto infinito, torna-se justificável a partir do momento em que se 

leva em consideração a “revolução copernicana” na filosofia operada por Kant, uma vez 

tal representação do espaço deve ser tida como condição subjetiva do conhecimento de 

objetos:  

“se a razão se choca com a ideia de um infinito realmente dado (wirklichen gegebenen 

Unendlichen), a Crítica, e uma metafísica fundada sobre ela, não têm nada contra isto, na medida em que 

ela estabelece sua teoria sobre o fato de que a representação do espaço não pertence à representação dos 

objetos segundo o que se aplica a cada um como coisa em si, mas somente segundo o que lhe convém 

segundo a forma particular da nossa intuição sensível” (AK XX, 418). 

 

Até o presente momento, já é possível ver com clareza a diferença entre o espaço 

metafísico e o geométrico, os quais, não sendo de forma alguma excludentes, são postos 

por Kant em uma relação do tipo condicionado-condicionante. No texto em questão 

(AK XX, 419-20), são contrapostas as características correspondentes a cada uma destas 

maneiras de se conceber o espaço, as quais, seguindo a sugestão de Fichant64, poderiam 

ser sintetizadas do seguinte modo:  

Espaço metafísico: 1) dado (gegeben); 2) originário (Ursprünglich); 3) Um 

(único) espaço; 4) dado subjetivamente (subjectiv gegeben); 5) infinito; 6) fundamento 

da construção (Grund der Construction); 7) infinito em ato  por parte do sujeito (actu 

infinitum a parte cogitantis); 8) Ideal (Idealität);  

Espaço geométrico: 1) feito ou descrito (gemacht = beschrieben); 2) derivado 

(abgeleitet); 3) (diversos) espaços [(viele) Räume]; 5) dado objetivamente (objectiv 

gegeben)65;  6) infinito potencial (potentiale infinitum). 

A clara diferenciação feita por Kant neste texto entre o espaço “metafísico” e o 

“geométrico” nos dá uma boa indicação sobre como, a nosso ver, devem ser 

compreendidas as formas a priori da nossa intuição como indeterminadas ou 

determinadas conceitualmente. O espaço metafísico deve ser considerado 

indeterminado na medida em que é anterior a qualquer tipo de determinação conceitual 

                                                 
64 M. Fichant, op. cit., p. 43. 
65 Que o espaço metafísico, considerado como subjetivo, se oponha ao espaço geométrico, considerado 
como objetivo, não deve significar que o primeiro tenha validade meramente privada. Ele é não-objetivo 
apenas na medida em que não é representado enquanto objeto, para o que se exigiria (tal como no caso da 
geometria) a sua determinação por parte do entendimento. Entretanto, sendo subjetivo, isto é, pertencendo 
às capacidades cognitivas do sujeito, ele não apenas possui validade universal como também condiciona a 
possibilidade de quaisquer representações objetivas do espaço. 
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por parte do entendimento, e, por conseguinte, também precede quaisquer sínteses. 

“Anterior” não deve significar aqui qualquer tipo de antecedência meramente 

cronológica, mas sim, como vimos acima, que este espaço é condição de possibilidade 

de determinações espaciais segundo conceitos. O espaço geométrico, por sua vez, é 

representado mediante uma determinação segundo conceitos sensíveis puros: levando-se 

em conta que tais conceitos são representações objetivas, o próprio espaço assim 

determinado, isto é, construído de acordo com a regra pensada em tais conceitos, passa 

a ser igualmente representado como um objeto particular, tal como é o caso de uma 

figura geométrica pura. 

Assim como a visão defendida por Kant não era excludente em relação à de 

Kästner, estas duas maneiras de representar o espaço não apenas não entram em 

contradição uma com a outra como também aparecem em relação de 

complementaridade dentro da própria Crítica. Isso deverá ser observado não apenas ao 

longo do §26, mas também na própria “Estética Transcendental”.  Visto que, na nota do 

§26, somos remetidos explicitamente a essa seção, será proveitoso vermos brevemente 

como é possível observar aí as características que cabem ao espaço e ao tempo 

indeterminados ou determinados. Cremos que isso seja possível através da distinção 

entre os momentos em que essas representações aparecem no papel de condicionante ou 

no de condicionado. Este recurso é importante, pois permitirá que se esclareça em que 

sentido a nota do §26 se refere às teses que foram expostas na “Estética”.   

Nesta seção, tal como ela é apresentada na segunda edição da Crítica, a 

“Exposição Metafísica” do espaço se encontra dividida em quatro tópicos, ao longo dos 

quais Kant trata, em linhas gerais, do caráter a priori dessa representação. Nos dois 

primeiros desses tópicos, o que se atribui ao espaço é, em primeiro lugar, a sua origem 

não-empírica e, em seguida, a sua necessidade em relação às nossas intuições externas. 

Embora as representações geométricas sejam realizadas não-empiricamente e a priori (o 

que justifica o caráter apodítico dos princípios geométricos), não é a tais construções 

que Kant refere aqui, mas sim àquilo que as torna possíveis, isto é, o “espaço único”, o 

qual, sendo igualmente necessário, puro e a priori, é capaz de fundamentar “todas as 

nossas intuições externas” (B38): considerando-se que tais intuições podem ser tanto 

empíricas quanto puras, este espaço deve anteceder não somente a intuição externa de 

objetos empíricos particulares, mas também as nossas intuições espaciais puras, isto é, 

as próprias construções geométricas. 
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A seguir, no terceiro tópico, Kant tematiza a singularidade do espaço, assim 

como a sua omniabrangência em relação a quaisquer objetos exteriores a nós. Já vimos 

acima como este caráter unitário caracteriza o “espaço metafísico”, não sendo possível 

afirmar o mesmo em relação às partes limitadas construídas dentro desse espaço. Nesse 

contexto da “Estética”, essa caracterização nos ajuda a compreender por que o espaço, 

assim como o tempo, são de natureza completamente diversa da dos conceitos em geral, 

ou seja, são representações intuitivas. O argumento de Kant pode ser compreendido a 

partir de um paralelo entre o espaço e suas partes, por um lado, e um conceito e as 

diversas notas que o compõem, por outro. Sendo o espaço uma representação singular, 

não é possível, a partir dessa única representação, a realização dos atos lógicos de 

comparação, reflexão e abstração, através dos quais, segundo Kant, são formados os 

conceitos. Ao contrário do que se passa com o conceito e suas notas constitutivas, as 

representações originárias do espaço e do tempo não são um todo formado a partir de 

partes (ou representações parciais) que o antecedam logicamente; antes, essas partes só 

são possíveis enquanto limitações desse todo, sendo, portanto, derivadas dele. 

No quarto tópico encontra-se a formulação defendida e explicitada por Kant no 

texto Sobre os Artigos de Kästner, a saber, “o espaço é representado como uma 

grandeza infinita dada” (B39). Essa caracterização corrobora o argumento do tópico 

anterior no sentido de mostrar que a representação originária do espaço é uma intuição, 

não um conceito. Dessa vez, porém, ao considerarmos a diferença entre a intuição 

espacial e a discursividade conceitual, devemos levar em conta tanto a extensão quanto 

o conteúdo dos conceitos. No que concerne à extensão, pode-se dizer que um conceito 

possui sob si diversos outros conceitos, os quais se relacionam com ele como espécies 

ou subespécies, que podem ser dispostas hierarquicamente: logo, um conceito como o 

de metal tem sob si os de ouro, prata, cobre, etc.66, os quais também possuem outros 

conceitos inferiores sob si. O conteúdo de um conceito, por sua vez, diz respeito à 

totalidade de notas ou conceitos parciais (Theilbegriffe) que fazem parte da sua 

definição67, os quais, segundo a terminologia kantiana, estão contidos no conceito: 

assim, pode-se afirmar que o conceito de homem contém em si, entre outros, os de 

animal e de racional. A ideia que Kant parece seguir é a de que esses dois aspectos, 

extensão e conteúdo, se relacionam de modo diverso com a noção de infinitude. Do 

ponto de vista extensional, não há, para Kant, nenhuma espécie que “seja considerada 

                                                 
66 Cf. Lógica de Jäsche, §7-8. 
67 Cf. M. Friedman, Kant and the Exact Sciences, p. 67. 
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em si como a ínfima” (B683) 68, de modo que a busca por espécies mais particulares 

pode estender-se indefinidamente. O conteúdo de um conceito, porém, não pode ser 

estendido do mesmo modo, ou seja, não pode ser composto por infinitas notas ou 

conceitos parciais, o que representaria a perda da sua inteligibilidade. Na Estética, Kant 

expressa essa ideia ao afirmar que “nenhum conceito, enquanto tal, pode ser pensado 

como se encerrasse em si uma infinidade de representações” (B40). É justamente a essa 

impossibilidade da representação conceitual que Kant contrapõe a natureza intuitiva da 

representação espacial, pois, neste caso, as infinitas partes do espaço existem 

“simultaneamente no espaço infinito” (B40).  

O caráter de dado (Gegebenheit) atribuído ao espaço, tal como Kant nos refere 

ao comentar as teses de Kästner, diz respeito ao modo como ele é dado metafisicamente 

na forma da sensibilidade do sujeito, não podendo ser representado de maneira objetiva 

fora desse âmbito. A sua infinitude indica que essa representação deve, de maneira 

atual, encerrar a possibilidade de quaisquer construções geométricas, não importando 

qual seja a sua natureza ou extensão. Por mais que se possa expandir indefinidamente 

uma figura, tal processo sempre deverá pressupor esse espaço originário, que será 

sempre “maior”, atuando como uma espécie de pano de fundo onde a expansão pode ter 

lugar. É válido acrescentar aqui que essa infinitude do espaço, assim como a do tempo, 

não se refere somente ao fato de as suas partes encontram um fundamento que permite o 

seu prolongamento indefinido, mas também à possibilidade de que estas sejam divididas 

infinitamente. Embora tal ideia não seja abordada na Estética Transcendental, ela é 

desenvolvida posteriormente na Crítica, quando Kant se refere ao espaço e ao tempo 

como “quanta continua” (B211). A “continuidade” do espaço e do tempo se refere à 

propriedade segundo a qual nenhuma parte dessas representações é a mínima possível: o 

espaço é sempre composto de espaços, e o tempo, de tempos.  

Na “Exposição Transcendental” do espaço, o objetivo de Kant é mostrar que 

essa intuição pode ser considerada “como um princípio, a partir do qual se pode 

entender a possibilidade de outros conhecimentos sintéticos a priori” (B40). Mais 

precisamente, trata-se aqui de colocar a representação do espaço, tal como foi 

apresentada na “Exposição Metafísica”, como fundamento da geometria, na medida em 

que esta ciência determina tanto sinteticamente como aprioristicamente as propriedades 

do espaço. Para que o conhecimento geométrico seja sintético, é preciso que o espaço 

                                                 
68 Cf. Lógica de Jäsche, §11. 
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originário seja, em primeiro lugar, uma intuição: a análise das notas constitutivas de um 

conceito não nos permite formar proposições sintéticas, que ultrapassem o próprio 

conceito; isso, porém, é possível na geometria, pois o caráter sintético das suas 

proposições deriva de sínteses realizadas sobre partes da intuição espacial. Em segundo 

lugar, para que tal conhecimento seja a priori, a intuição espacial deve ser igualmente a 

priori: é sobre esse aspecto da intuição espacial que se funda a certeza apodítica dos 

princípios geométricos, assim como a possibilidade de sua construção a priori. Se, por 

absurdo, supuséssemos ser o espaço um conceito adquirido a partir da experiência, as 

proposições geométricas seriam tão contingentes quanto meras percepções69.  

Como já vimos acima, esses dois aspectos são justificados por Kant na 

“Exposição Metafísica” espaço. Para os nossos presentes propósitos, o que importa 

destacar é o fato de que aí essas características da intuição originária do espaço são 

expostas sem que sem se recorra a qualquer tipo de conhecimento geométrico 

(sintético). Antes, o procedimento de Kant é justamente o oposto, ou seja, é o caráter 

puramente intuitivo da nossa representação do espaço que condiciona a possibilidade 

das sínteses a priori realizadas pela geometria. Assim, se considerarmos conjuntamente 

a “Exposição Metafísica” e a “Exposição Transcendental” do espaço, poderemos ver 

uma expressão do “método sintético” utilizado por Kant, cujo percurso vai da condição 

para o condicionado. Nesse ponto, é válido também lembrarmos que essa mesma 

estrutura condicionante-condicionado também molda a relação entre o espaço 

metafísico e o espaço geométrico, tal como vimos sendo descrita no texto Sobre os 

artigos de Kästner.   

Neste mesmo texto, Kant também faz uma observação que devemos levar em 

conta, a saber, a de que diversos tempos, assim como diversos espaços, não são 

possíveis senão como partes de um todo70, o qual deve ser anterior a cada uma de suas 

partes. Essa menção é importante aqui, pois, embora tenhamos posto o foco da 

discussão sobre a representação do espaço, os seus resultados devem ser válidos 

igualmente para a representação do tempo, o que pode também ser visto na Estética 

Transcendental. Assim, na “Exposição Metafísica” do tempo, ao tratar do caráter 

intuitivo e a priori dessa representação, Kant evidencia a oposição entre o tempo 

originário e a representação de partes temporais determinadas, como fica claro na 

seguinte passagem: “a infinitude do tempo nada mais significa que qualquer grandeza 

                                                 
69 Cf. A24.  
70 AK XX, 419.  



73 
 

(Größe) determinada de tempo é somente possível por limitações de um tempo único, 

que lhe serve de fundamento. Portanto, a representação originária do tempo terá que ser 

dada como ilimitada” (B47-8). Os termos empregados aqui por Kant (infinitude, dado, 

originário) são capazes de mostrar como o tempo aí descrito pode ser compreendido de 

maneira semelhante ao espaço, o que nos permitiria falar igualmente de um “tempo 

metafísico”, anterior a qualquer síntese, e capaz de servir como fundamento para todas 

as representações de grandezas temporais determinadas. Da mesma forma, na 

“Exposição Transcendental” do tempo, evidencia-se que o seu caráter intuitivo e a priori 

também funciona como condição de possibilidade de outros conhecimentos sintéticos a 

priori. Nesse caso, Kant se refere a determinados “axiomas do tempo em geral” (B47): o 

tempo tem apenas uma dimensão; tempos diferentes não podem ser simultâneos, 

devendo ser sempre sucessivos. Tais, proposições, assim como as geométricas, são 

apodíticas, não podendo ser extraídas de meras percepções.    

 

3.3 Síntese transcendental da imaginação e intuições formais. 

 

Na Estética Transcendental, assim como na resposta de Kant às posições de 

Kästner, foi possível distinguir dois modos de representação tanto do espaço quanto do 

tempo, seja como uma totalidade infinita que antecede suas partes, seja como 

magnitudes determinadas a partir dessa totalidade. Ambos mantêm uma relação do tipo 

condicionante - condicionado, como se pode ver na estrutura conjunta dos dois pares de 

“Exposições”, metafísica e transcendental, presentes na Estética. Agora, devemos nos 

voltar para o §26 da Dedução, a fim de ver como essa diferenciação pode nos ajudar a 

compreender a problemática aí em questão. 

A novidade introduzida por Kant na nota dessa seção consiste em contrapor 

formas da intuição e intuições formais, em primeiro lugar, a partir da afirmação de que 

as primeiras apenas nos concedem um múltiplo, ao passo que as últimas, por serem 

representadas objetivamente, contêm também a unidade da representação desse 

múltiplo; em segundo lugar está a ideia de que essa unidade da representação é o 

produto de uma síntese que não pertence aos sentidos. Os elementos centrais aqui, dos 

quais trataremos a seguir, são a “unidade” mencionada por Kant, assim como a síntese 

por ela responsável, as quais articulam o sentido da distinção entre formas da intuição e 

intuições formais. Interpretações como as de Longuenesse, ao identificarem as intuições 
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formais do §26 com as formas da intuição (ou formas da sensibilidade) da “Estética”, 

parecem se basear no fato de em ambas haver a existência de uma unidade atestada por 

Kant, as quais também passam, por conseguinte, a ser consideradas como sendo uma e a 

mesma. Deste modo, o espaço e o tempo da Estética, compreendidos como 

representações originárias, dadas em sua infinitude, receberiam a sua unidade a partir de 

um processo sintético.  

Em contraposição a esse ponto de vista, uma outra interpretação pode ser 

proposta ao considerarmos, inicialmente, a distinção entre dois tipos de unidade: na 

“Exposição Metafísica” do espaço e do tempo, a unidade atribuída a essas 

representações deve ser justificada não por elas terem sido unificadas sinteticamente, 

mas por serem uma totalidade que antecede, como sua condição, toda e qualquer 

representação parcial. Uma vez que elas não derivam de um processo de composição, 

trata-se aí menos de uma unidade do que de uma unicidade. Por outro lado, a partir das 

análises anteriores, podemos ver que a unificação do espaço e do tempo, mediante a 

realização de sínteses a priori, é um tema abordado por Kant nas “Exposições 

Transcendentais” destas representações. Nesse caso, o que tais sínteses tornam possível 

é a representação de grandezas espaciais ou temporais determinadas, mas não destas 

representações em sua infinitude atual.  

À luz dessa distinção, podemos reconsiderar a referência feita, no §26, às teses 

da Estética Transcendental. As formas da intuição do §26 (chamadas também, nesse 

contexto, de “formas a priori da intuição sensível”), que apenas nos concedem um 

múltiplo, sem a determinação da sua unidade, podem, com efeito, ser assimiladas ao 

espaço e ao tempo infinitos das “Exposições Metafísicas”, os quais precedem qualquer 

síntese. Porém, a remissão feita por Kant diz respeito propriamente às intuições formais, 

as quais contêm “a determinação da unidade” do múltiplo neles contido, ou “a unidade 

da representação” (B160). Cremos que a unidade mencionada nessas duas passagens 

não é a do espaço e do tempo considerados como dados em sua infinitude, mas sim 

aquela que resulta da realização de sínteses a priori, as quais, consideradas atualmente, 

são finitas. Essa distinção entre formas da intuição e intuições formais pode ser 

compreendida, nesse contexto, de maneira semelhante à contraposição feita por Kant 

entre um totum syntheticum e um totum analyticum: o primeiro é aquele cuja 

composição, segundo a sua possibilidade, está fundada sobre as partes; o segundo é 

aquele cujas partes, segundo a sua possibilidade, já pressupõem sua composição no 
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todo71. Enquanto formas da intuição, espaço e tempo são tota analytica; enquanto 

intuições formais, tota synthetica. Assim, a menção feita à Estética não deve ser 

interpretada a partir de uma caracterização meramente unívoca do espaço e do tempo, 

devendo, ao contrário, ser feita tendo em vista o duplo modo como eles podem ser 

representados. 

O segundo elemento mencionado acima, e que afirmamos ser igualmente 

importante para a compreensão do texto kantiano, é a síntese aí em questão, a partir da 

qual se dá a determinação do múltiplo das intuições formais. A alusão que é feita, no 

fim da nota em apreço, ao §24 da Dedução, deixa claro que se trata aí da síntese 

transcendental da imaginação, realizada “na medida em que o entendimento determina a 

sensibilidade”. No §26, Kant atesta novamente a necessidade tanto da imaginação (que 

sintetiza o múltiplo) quanto do entendimento (que fornece a regra para a síntese) para a 

representação objetiva do tempo e do espaço. Porém, o modo como essa síntese é aqui 

descrita gera problemas sobre como deve ser compreendida essa determinação do 

entendimento. Kant afirma que a unidade das intuições formais “é anterior a todo 

conceito, embora pressuponha uma síntese que não pertence aos sentidos, mas mediante 

a qual se tornam possíveis todos os conceitos de espaço e tempo” (B160, grifo nosso). 

No capítulo anterior, afirmamos que a determinação do múltiplo do sentido interno é 

realizada pela imaginação de acordo com a regra pensada nas categorias. Agora, essa 

passagem parece inviabilizar esse tipo de leitura: se a síntese que constitui as intuições 

formais é anterior a todo conceito, e se as categorias, por sua vez, são conceitos puros 

do entendimento, conclui-se que essa determinação do entendimento sobre a 

sensibilidade não pode ser categorial.  

Todavia, essa interpretação pode ser mantida se tivermos em mente o seguinte 

aspecto. Kant, na passagem acima, ao afirmar que a unidade das intuições formais é 

anterior a todo conceito, refere-se propriamente a conceitos particulares de espaço e de 

tempo (tal como fica claro pela sequência do texto), não às categorias do 

entendimento72. Tomando como exemplo o caso do espaço, nós poderíamos pensar, à 

primeira vista, que a sua representação objetiva enquanto intuição formal poderia ser 

identificada com figuras geométricas particulares, as quais podem ser representadas 

mediante a construção de conceitos sensíveis puros (geométricos). Assim, tais figuras 

representariam delineamentos realizados dentro do espaço atualmente infinito (forma da 

                                                 
71 Cf. R. 3789 (AK. XVII, 293). 
72 Como observa H. Allison, op. cit., pp. 192-193.   
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intuição), que deve lhes servir de fundamento. Todavia, na nota do §26, essa é 

justamente a hipótese que está sendo desconsiderada por Kant. Cremos que isso ocorre 

pela seguinte razão: a síntese da imaginação aqui em questão deve cumprir duas 

exigências, a saber, ela deve ser ao mesmo tempo pura e transcendental, de modo a 

poder condicionar a possibilidade dos nossos conhecimentos. Embora as sínteses 

empregadas na construção de figuras geométricas específicas satisfaçam a primeira 

dessas exigências, não se pode dizer o mesmo em relação à segunda, pois, sendo 

realizadas segundo conceitos de objetos particulares, tais sínteses não podem contribuir 

para a explicação da possibilidade do conhecimento de objetos em geral. Por isso, a 

síntese transcendental da imaginação, entendida como uma determinação do 

entendimento sobre a sensibilidade, deve ser realizada segundo conceitos de objetos em 

geral, ou seja, categorialmente. Se assim não fosse, não ficaria claro qual é o papel das 

categorias na segunda parte da Dedução.  

Há, portanto, duas possibilidades a serem descartadas: a primeira, vista 

inicialmente, é a de que as intuições formais do §26 sejam assimiladas ao espaço e ao 

tempo enquanto infinitos atuais; a segunda, agora em jogo, é a de que elas representem 

circunscrições espaciais, ou, no caso do tempo, durações ou intervalos de tempo 

específicos. Se nenhuma dessas alternativas é adequada, como compreender, então, o 

espaço e o tempo enquanto intuições formais? Essa questão pode ser respondida a partir 

da própria caracterização que Kant faz, no §24, do modo como a síntese transcendental 

da imaginação confere unidade a um múltiplo ainda indeterminado dos sentidos, o que é 

expresso nos seguintes termos:  

 

“O sentido interno (...) contém a simples forma da intuição, mas sem a ligação do múltiplo nela 

inclusa, não contendo, portanto, nenhuma intuição determinada; esta só é possível pela consciência da 

determinação do seu sentido interno mediante o ato transcendental da imaginação (...) a que dei o nome 

de síntese figurada” (B154). 

 

 Essa passagem é significativa para os nossos presentes propósitos, pois vemos 

aí uma contraposição equivalente à do §26 entre a forma indeterminada do nosso 

sentido interno (forma da intuição), e a forma determinada deste, o que se dá mediante a 

ação transcendental da imaginação. Logo em seguida, Kant indica como o espaço e o 

tempo são representados como determinados, tendo em vista o caráter figurativo dessa 

mesma síntese: o espaço e suas três dimensões podem ser representados à medida que 
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imaginamos três linhas perpendiculares sendo traçadas a partir do mesmo ponto; a 

representação figurativa da unidimensionalidade do tempo pode ser feita nos mesmos 

moldes, porém mediante um única linha reta, a qual deve poder se estender 

indefinidamente.  

O que está em jogo aí é o fato de que a síntese da imaginação, em seu uso puro e 

transcendental, é responsável pela representação objetiva do espaço e do tempo 

enquanto tais, considerados como um todo. A partir desse processo eles podem ser 

denominados “intuições formais”. Entretanto, é válido notar em que medida esse modo 

de objetivação apresenta diferenças em relação às duas alternativas consideradas acima. 

Por um lado, esse espaço e tempo objetivos (intuições formais), considerados 

atualmente, só podem ser finitos. Nesse sentido, eles são tota synthetica, pois a síntese 

que os unifica procede das partes para o todo. A infinitude que, de fato, pode lhes ser 

atribuída, é apenas potencial, tal como se dá no caso da possibilidade de se estender 

uma linha reta. Essa representação objetiva pressupõe, como sua condição, um infinito 

dado atualmente (forma da intuição), o qual, sendo anterior à síntese, fornece um 

múltiplo ainda indeterminado. Por outro lado, trata-se do espaço e do tempo 

representados como objetos únicos, e não propriamente como uma multiplicidade de 

formas espaciais ou de intervalos de tempo determinados. No caso do espaço, essa 

representação possui as mesmas características que, na seção anterior, vimos serem 

atribuídas ao “espaço geométrico”, salvo que, no presente caso, a imaginação produtiva 

realiza a síntese de um único espaço.   

De acordo com da interpretação aqui defendida, pode-se ver como algumas teses 

defendidas por Kant na Estética, principalmente no que diz respeito ao modo como 

nossas intuições originárias (formas da intuição), sendo infinitas, têm de ser dadas 

anteriormente a qualquer síntese, não contradizem outras seções da primeira Crítica, nas 

quais o foco de das análises está voltado para representações do espaço e do tempo 

determinadas sinteticamente. Esse é o caso dos “Axiomas da Intuição”, onde Kant 

defende a ideia de que o espaço e o tempo, enquanto grandezas extensivas, devem ser 

representados através de uma síntese sucessiva. Assim, críticas como as que afirmam 

que a prova do princípio dos Axiomas seria “a mais clara contradição das provas 

empregadas na Estética” 73 podem ser evitadas ao considerarmos que a necessidade de 

uma síntese sucessiva diz respeito ao espaço e ao tempo considerados como intuições 

                                                 
73 P. Wolff, Kant’s Theory of Mental Activity, p. 228.  



78 
 

formais, não como formas da intuição. Nessa mesma direção, ao comentar a tese da 

Primeira Antinomia, Kant observa que “uma grandeza infinita dada (...) é impossível” 

(B459), o que se refere a grandezas cujas partes são compostas sinteticamente, não 

propriamente ao espaço e ao tempo que, em suas respectivas Exposições Metafísicas, 

são representados como dados em sua infinitude.  

A partir dessa caracterização das intuições formais, é possível acrescentarmos 

algumas palavras sobre o que já foi dito acerca da sua unidade. Kant conclui a nota do 

§26 afirmando que essa unidade “pertence ao espaço e ao tempo, não ao conceito do 

entendimento (§24)”. Com isso, ele pretende destacar o seu caráter sensível, produzido 

por uma faculdade de sínteses igualmente sensíveis (imaginação), referindo-se, pois, ao 

próprio espaço e do próprio tempo representados como unidades objetivas. Todavia, 

visto que a imaginação não possui, por si só, um conjunto de regras para a realização de 

suas sínteses, estas devem encontrar o seu fundamento em regras conceituais fornecidas 

pelo entendimento. Logo, trata-se de unidades sensíveis produzidas segundo conceitos. 

Nas seções finais da Dedução, o argumento de Kant está voltado para essa unidade do 

espaço e do tempo representados como intuições formais, não propriamente como 

formas da intuição. Estando ele comprometido com a relação entre categorias e objetos 

particulares intuídos no espaço e no tempo, a sua estratégia consistirá em justificá-la a 

partir da possibilidade de que estes últimos possam ser representados dentro de uma 

estrutura sensível que, sendo pura e a priori, é passível de ser moldada segundo regras 

categoriais.  

 

3.4 Conclusão 
 

A presente discussão, ao procurar deixar clara a contraposição entre formas da 

intuição e intuições formais, também atesta a existência de limites para a ação da 

imaginação e do entendimento em relação ao múltiplo sensível a priori. É necessário 

que este seja dado anteriormente à própria síntese, o que nos permite afirmar que as 

duas referidas faculdades, ainda que atuem em conjunto, não são responsáveis pela 

criação do múltiplo enquanto tal, mas somente pela produção de formas espaciais e 

temporais objetivas a partir dele. Cremos ser por essa razão que Kant afirma, no começo 

do §10, que a lógica transcendental “possui diante de si um múltiplo da sensibilidade a 

priori” (B102), o qual lhe é fornecido pela Estética. O modo como são aí opostos os 

elementos lógicos aos meramente estéticos deixa claro que se trata de um múltiplo ainda 
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indeterminado, o qual deve ser sintetizado pela imaginação segundo conceitos para que 

haja uma unificação entre ambos. 

Teses como a de Longuenesse nos pareceram problemáticas por não 

reconhecerem o devido limite na esfera de ação da imaginação e do entendimento, o que 

nos revela um intelectualismo que se caracterizaria, em última análise, como uma 

redução das condições da nossa receptividade às da espontaneidade. Contrariamente a 

esse ponto de vista, procuramos mostrar que não há uma subordinação compreendida 

nesses moldes, isto é, que a síntese transcendental da imaginação não é responsável pela 

produção da sensibilidade pura e simplesmente, mas somente pela forma daquilo que é 

dado anteriormente à sua atividade. Nessa medida, cremos ser possível afirmar que se 

trata de uma via não-intelectualista.  Contudo, deve-se também observar o seguinte: 

assim como o “eu penso” deve poder acompanhar todas as minhas representações, 

assim também a ação da imaginação deve poder se estender sem quaisquer restrições 

sobre esse múltiplo, não havendo nada que, por direito, impeça o exercício da nossa 

espontaneidade. Nesse sentido, as representações do espaço e do tempo produzidas pela 

imaginação, embora não possam ser atualmente infinitas, devem poder sê-lo ao menos 

potencialmente.  

Essa caracterização do espaço e do tempo objetivos, como intuições formais, 

norteará nossas análises sobre a síntese produtiva da imaginação de agora em diante. No 

capítulo 5 ela será importante, por exemplo, para que possamos discernir em que 

medida os esquemas transcendentais se diferenciam dos demais. Antes disso, porém, no 

capítulo seguinte, nós articularemos os resultados obtidos até o presente momento a fim 

de compreendermos os problemas envolvidos na relação entre essas representações 

objetivas do espaço e do tempo e os dados empíricos aí intuídos.  
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4. Categorias e percepções: uma conexão possível? 

 

 

Os resultados dos capítulos 2 e 3, considerados em conjunto, nos permitiram ver 

como a imaginação atua na produção de representações objetivas do espaço e do tempo. 

Embora esse processo sintético se desenvolva em conformidade com regras a priori 

pensadas nas categorias, isso não deve significar que a sensibilidade deva ser reduzida 

ao próprio entendimento. Com isso, foi dado um passo decisivo no sentido de mostrar, a 

partir de fundamentos a priori, o modo como estes conceitos podem condicionar nossa 

experiência. Entretanto, é válido observar que o espaço e o tempo objetivados a partir da 

síntese figurativa ainda são elementos formais da nossa estrutura cognitiva, 

permanecendo ainda indeterminado como os objetos intuídos empiricamente podem se 

conformar às condições estabelecidas por essa síntese sensível e anterior a toda 

experiência, o que será feito agora. Assim, poderão ser rejeitadas de uma vez tanto a 

hipótese de uma pretensa vacuidade cognitiva das categorias, quanto a de que elas 

seriam conceitos usurpados da experiência. 

Na primeira das duas partes que compõem o presente capítulo, analisaremos o 

argumento de Kant no sentido de mostrar como, por intermédio das formas objetivas do 

espaço e do tempo produzidas pela imaginação, os nossos próprios atos perceptivos 

estão sujeitos, de algum modo, à ação das categorias do entendimento. Não é sem 

dificuldades, entretanto, que essa ideia pode ser sustentada, pois ela parece exigir que as 

nossas próprias intuições também sejam conceitualizadas, sem deixar claro como isso 

seria possível. Por essa razão, na segunda parte do capítulo, será tematizado o problema 

da independência dos nossos poderes cognitivos, tendo em vista o papel mediador que 

aí cumpre a imaginação. Nós mostraremos que a aproximação entre categorias e 

percepções pode ser sustentada caso a atividade da imaginação produtiva seja 

compreendida, nesse contexto, a partir dos moldes descritos anteriormente, isto é, a 

partir de sua relação com o esquematismo, sem que isso represente um modo de 

conceitualização das nossas próprias intuições. Assim, veremos que, a partir dessa 

interpretação, os resultados finais da Dedução se mantêm condizentes com suas 

exigências estabelecidas no seu ponto de partida. 
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4.1 Imaginação, categorias e percepções 

 

No §21 da Dedução, Kant já havia anunciado que o objetivo desta seria 

alcançado pela “explicação da validade objetiva a priori das categorias no tocante a 

todos os objetos dos nossos sentidos” (B145, grifo nosso). No §26, em concordância 

com esse anúncio prévio, ele nos diz que “tudo o que venha a ocorrer aos nossos 

sentidos tem que estar sob leis que se originam a priori unicamente no entendimento” 

(B160). Se, na primeira parte da Dedução, foi estabelecida a validade das categorias 

para os objetos de uma intuição em geral por meio de sínteses lógico-judicativas, agora, 

no final da segunda parte, ao afirmar a necessidade de tais conceitos em relação a tudo o 

que possa ser dado à intuição humana, Kant pretende mostrar que os nossos próprios 

atos de percepção são, de certo modo, dependentes da regra a priori que é pensada na 

categoria do entendimento.  

 Essa ligação entre categorias e percepção é estabelecida mediante o acréscimo 

de um novo elemento na estrutura do argumento, nomeadamente, a síntese da 

apreensão, a qual é definida como “a composição (Zusammensetzung) do múltiplo numa 

intuição empírica, mediante a qual torna-se possível a percepção, isto é, a consciência 

empírica de tal intuição (como fenômeno)” (B160). A partir dessa passagem, pode-se 

dizer que um determinado objeto intuído no espaço e no tempo é percebido enquanto tal 

(ou, o que dá no mesmo, que nos tornamos empiricamente conscientes dele) na medida 

em que o conjunto de suas partes constitutivas é sintetizado espontaneamente pelo 

sujeito, segundo regras a priori. Esse processo demanda a contribuição ativa deste, pois 

essas partes, ao serem apreendidas, têm de ser ligadas umas às outras para que o objeto 

seja percebido em sua totalidade. A argumentação que veremos ser desenvolvida de 

agora em diante consistirá em mostrar que essa síntese da apreensão está subordinada à 

síntese transcendental da imaginação, a qual, por sua vez, depende das regras que são 

pensadas nas categorias. Assim, a percepção de objetos empíricos será ligada, por via 

indireta, ao entendimento. Desde já, convém notar que essa constituição dos nossos atos 

perceptivos é produzida (quanto à sua forma), por uma síntese sensível, o que permitirá 

que o sujeito venha a realizar, através de sínteses intelectuais, juízos empíricos sobre 

aquilo que é percebido no espaço e no tempo.  

 Já sabemos a partir das teses da Estética Transcendental que a nossa intuição a 

priori do espaço e do tempo precede todas as intuições particulares, condicionando a 
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possibilidade do conhecimento destas. Agora, Kant nos mostra que a síntese da 

apreensão, ao reunir a multiplicidade de partes que compõem o objeto, o faz no tempo e 

no espaço: “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). Assim, a 

unidade das nossas intuições empíricas, derivada do ato de apreensão, sendo 

representada no tempo ou no espaço, terá de concordar com as condições de unidade do 

próprio tempo e do próprio espaço.  

Trata-se, portanto, de estabelecer uma ligação entre a síntese da apreensão e a da 

imaginação, o que se dá através da unidade que esta confere ao espaço e ao tempo. A 

distinção entre formas da intuição e intuições formais, discutida no capítulo anterior, 

insere-se precisamente nesse contexto do §26. Espaço e tempo são representados não 

somente enquanto formas da intuição que contêm um múltiplo ainda indeterminado, 

anterior à espontaneidade envolvida no ato sintético; eles também podem sê-lo a partir 

da determinação da unidade desse múltiplo neles contido. Nesse último caso, temos o 

espaço e o tempo objetivos, representados como intuições formais. São estas que 

ocupam o lugar central nas seções conclusivas da Dedução, pois é no espaço e no tempo 

objetivamente determinados que tem lugar a nossa experiência de objetos particulares.  

Com isso em vista, a relação entre as sínteses da apreensão e da imaginação 

pode ser compreendida da seguinte maneira: o papel da primeira consiste em unificar 

um múltiplo empírico, recebido a posteriori pelos nossos sentidos, o que deve ocorrer 

“dentro” de um múltiplo do espaço e do tempo, intuído a priori. Todavia, essa ação 

pressupõe a unidade do espaço e do tempo, a qual, como já sabemos, é resultado da 

síntese transcendental da imaginação. Essa ideia é apresentada na seguinte passagem:  

 

“já com (não em) tais intuições [do espaço e do tempo] são ao mesmo tempo dadas a priori como 

condições da síntese de toda apreensão, a unidade 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 ou no tempo” (B160-161).  

 

O que torna as sínteses da apreensão e da imaginação tão próximas é, portanto, o 

fato de o múltiplo já ser apreendido em conformidade com as condições de unidade do 

espaço e do tempo. Tratando-se de um múltiplo apreendido determinadamente no 

espaço, requer-se a unidade do sentido externo (“fora de nós”); caso ele o seja no 
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tempo, é necessária a unidade do sentido interno (“em nós”). Lemos aí ainda que essa 

unidade é representada “com (não em) tais intuições”. Apesar de não ser esclarecida por 

Kant, essa indicação parece se referir à ideia de que essa unidade não pertence ao 

espaço e ao tempo (formas da intuição) como algo que lhes seja intrínseco, mas que é 

representada “com eles” somente na medida em que são determinados pela imaginação 

(intuições formais). 

 Isso posto, é preciso justificar ainda a conexão entre o múltiplo apreendido 

empiricamente e as categorias do entendimento, o que é possível por intermédio da 

imaginação transcendental. Assim, ao se referir à unidade que essa síntese confere ao 

múltiplo do espaço e do tempo, Kant nos diz que ela “não pode ser senão a da ligação, 

numa consciência originária e conforme às categorias, do múltiplo de uma dada intuição 

em geral, mas aplicada somente à nossa intuição sensível” (B161). Aqui, reitera-se a 

importância de que a síntese da imaginação opere de acordo com as categorias do 

entendimento, pois é justamente esse aspecto que permite a conjunção destas com a 

apreensão. Resumidamente, o ponto de vista kantiano pode ser expresso da seguinte 

maneira: pela síntese da apreensão, o múltiplo empírico é reunido em um espaço e em 

um tempo unificados; essa unidade provém da synthesis speciosa que, por operar em 

concordância com as categorias, pode também ser considerada um efeito do 

entendimento sobre a forma da sensibilidade. Logo, a nossa apreensão de objetos no 

espaço e no tempo determinados deverá ser conforme aos conceitos do entendimento 

puro.  Essa é, portanto, a via encontrada por Kant para unir as categorias com a forma 

da sensibilidade humana e, por conseguinte, com o seu conteúdo empírico. As sínteses 

da apreensão e da imaginação nos possibilitam entender a relação das categorias com os 

objetos na medida em que estes são percebidos intuitivamente, e não apenas pensados 

por uma síntese intelectual. 

 A seguir, na segunda das três subdivisões que compõem o §26, Kant nos 

fornece ainda dois exemplos que têm por função ilustrar a aplicação concreta do 

encadeamento de ideias descrito anteriormente. O primeiro deles versa sobre a 

apreensão das partes de uma casa no espaço, atestando a presença da categoria de 

quantidade durante esse ato:  

 

“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 e da intuição 
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sensível externa em geral, e conforme essa unidade sintética do múltiplo no espaço como que desenho a 

sua figura (Gestalt)”. (B162).  

 

Deve-se ressaltar a diferença aqui presente entre o ato perceptivo, derivado da 

síntese da apreensão de um múltiplo, e a mera intuição empírica deste. Esta última 

depende somente da passividade dos nossos sentidos, sendo anterior à própria síntese, 

de forma que os dados são recebidos sem que sejam postos em relação uns com os 

outros. Nesse estágio, o múltiplo, apesar de ser recebido, ainda não é representado 

enquanto tal. Ao contrário, quando Kant nos fala da percepção do múltiplo enquanto tal, 

isso envolve a sua composição em uma unidade, a da casa como um todo composto, o 

que envolve não apenas a recepção de algo pelo nosso sentido externo, mas também a 

atividade do sujeito que o sintetiza. A intuição empírica ainda não pode ser identificada, 

portanto, com uma consciência empírica (percepção); antes, o modo como Kant se 

exprime no começo da passagem acima dá a entender que a primeira fornece o material 

para a segunda.  

 A percepção da casa como um objeto singular se baseia na unidade do espaço 

dentro do qual as partes da mesma são apreendidas. Ao afirmar que a figura da casa é, 

por assim dizer, desenhada no espaço, Kant parece ter em mente uma relação análoga 

àquela existente entre forma (ou figura) e fundo, onde este serve de fundamento para 

aquela. Importante aqui é o fato de que, a partir dessa relação, as condições de unidade 

do objeto apreendido deverão concordar com as condições de unidade do próprio 

espaço, cuja representação objetiva e a priori é realizada pela imaginação 

transcendental. Isso pode ser compreendido se considerarmos que é com base na 

tridimensionalidade do espaço, representada através de uma síntese a priori, que a casa 

poderá ser percebida como um objeto espacial igualmente tridimensional. Nesse caso, 

assim como no dos demais objetos intuídos externamente, é como se a estrutura a priori 

do espaço fosse transferida para os próprios objetos aí representados.  

Logo a seguir, lemos na continuação desse exemplo que, se abstrairmos da 

forma do espaço, vemos então que a unidade da sua síntese “reside no entendimento, e é 

a categoria da síntese do homogêneo numa intuição em geral, isto é, a categoria de 

quantidade, à qual tem de estar inteiramente conforme aquela síntese da apreensão, isto 

é, a percepção” (B162). O espaço, ao ser unificado pela síntese da imaginação, é 

representado como possuindo todas as suas partes iguais, ou seja, como homogêneas 

umas às outras. Essa representação, por sua vez, depende da categoria capaz de 
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homogeneizar a multiplicidade de elementos sintetizados, a saber, a de quantidade, com 

a qual deverá concordar também a apreensão do múltiplo intuído no espaço assim 

representado.  

Esse exemplo nos dá ainda a oportunidade de esclarecer um ponto importante 

que, na análise feita acima, não foi problematizado. Trata-se de saber mais precisamente 

por que a apreensão de um múltiplo empírico deve concordar com as condições de 

unidade do espaço representado a priori, cujo múltiplo não é empírico, mas puro. 

Considerados enquanto tais, esses dois tipos de multiplicidade são de natureza diversa. 

No §26, a transição de um para o outro não é devidamente justificada por Kant, e 

poderia até mesmo ser questionada a partir da consideração do modo como ele 

caracteriza, nesse contexto, a síntese da apreensão. Inicialmente, essa síntese é 

associada ao ato de “composição do múltiplo numa intuição empírica” (B160); logo a 

seguir, em uma nota (B162), Kant reitera sem maiores explicações que a síntese da 

apreensão é empírica. Ora, se esse aspecto meramente empírico esgotasse a 

caracterização do ato de apreensão, não se compreenderia em que medida ela se 

relaciona com a síntese transcendental da imaginação e, por conseguinte, com as 

categorias.  

Tal dificuldade pode ser superada a partir da consideração de que a síntese da 

apreensão não é somente empírica, quer dizer, esse ato também possui um “lado” puro, 

explorado por Kant na primeira versão da Dedução74. Há, pois, uma “síntese pura da 

apreensão”, que diz respeito a um múltiplo igualmente puro, pertencente não ao 

conteúdo empírico, mas à forma espaciotemporal dos objetos intuídos. A seguinte 

passagem da Estética Transcendental pode nos ajudar a compreender como se dá tal 

relação: 

 “quando separo da representação de um corpo aquilo que o entendimento pensa a seu respeito, 

tal como substância, força, divisibilidade, etc., bem como aquilo que pertence à sensação, tal como 

impenetrabilidade, dureza, cor, etc., para mim ainda resta algo dessa intuição empírica, a saber, extensão 

e figura (Gestalt). Ambas pertencem à intuição pura” (B35).  

 

O “experimento” descrito aqui por Kant pode ser igualmente aplicado ao 

exemplo da casa apresentado no §26. Esta também possui uma extensão e uma 

figura/forma (caracterizada pelo termo “Gestalt”, empregado em ambos os contextos), 

                                                 
74 Cf. A99-100.  
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as quais, sendo puras, também podem ser intuídas se abstrairmos de todos os elementos 

empíricos aí envolvidos. Essa figura/forma da casa, envolvendo uma extensão espacial 

pura, também possui uma multiplicidade de partes que devem ser percorridas e reunidas 

em um todo, tarefa que é cumprida pela apreensão pura, responsável pela síntese da 

forma de um objeto particular, ao passo que a empírica reporta-se apenas ao seu 

conteúdo. Todavia, convém observar que, embora apreensão pura e empírica possam ser 

discernidas, elas não atuam separadamente na síntese de objetos que, como a casa, são 

intuídos externamente. Pelo contrário, trata-se de dois aspectos de um único e mesmo 

ato de síntese, necessário para que o múltiplo dos sentidos possa ser reunido em uma 

consciência, isto é, percebido. Embora Kant atribua a essa consciência um caráter 

meramente empírico, ela deve envolver igualmente a forma do objeto intuído.  É, 

portanto, o aspecto puro da apreensão das partes da casa que deve concordar com as 

condições de unidade do espaço (no qual eu “como que desenho a sua figura”): isso é 

possível porque o múltiplo que constitui a forma do objeto, sendo puro, é homogêneo ao 

próprio espaço, o qual pode ser determinado categorialmente através da síntese 

transcendental da imaginação.  

 O segundo exemplo fornecido por Kant descreve a percepção do congelamento 

da água. Seu objetivo é mostrar que a apreensão de dois eventos sucessivos envolve 

uma síntese sensível (relativa ao próprio tempo) determinada categorialmente. Para que 

a percepção do congelamento seja possível, é necessário que sejamos capazes de 

apreender e pôr em relação dois estados diversos da água, o líquido e o sólido. Essa 

conexão deve ter lugar dentro de uma estrutura unificada do tempo, resultante da síntese 

transcendental da imaginação, a qual confere um ordenamento a priori às partes do 

tempo assim sintetizadas: “no tempo que torno subjacente como intuição interna ao 

fenômeno, represento-me necessariamente a unidade sintética do múltiplo sem a qual 

aquela relação não poderia ser dada determinadamente (com respeito à sucessão 

temporal) numa intuição” (B162-163). A partir dessa representação unificada do tempo, 

os fenômenos aí apreendidos podem ser ordenados entre si, recebendo cada qual uma 

posição temporal determinada, em conformidade com a ordem a priori do próprio 

tempo. No presente caso, os dois estados da água, sólido e líquido, são postos em uma 

relação onde este antecede aquele no tempo. Tais estados poderiam, com efeito, ser 

intuídos descontinuamente, mas é a unidade do tempo que permite que eles sejam 

representados de maneira determinada, isto é, sucessivamente.  
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Semelhantemente ao que se deu no exemplo anterior, a imaginação aqui sintetiza 

o múltiplo do sentido interno de acordo com uma categoria específica, com a qual 

deverá concordar também o múltiplo apreendido empiricamente. Dessa vez, porém, 

trata-se da 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 da uma 

intuição em geral, tal unidade sintética é a categoria de causa” (B163). A presença dessa 

categoria específica não deve ser interpretada como uma sugestão de que o estado 

líquido da água seja a causa da sua passagem para o estado sólido. Na verdade, não há 

uma aplicação direta da categoria aos dados intuídos empiricamente. Antes, ela serve 

como regra para a síntese transcendental da imaginação, e o resultado dessa síntese 

categorialmente determinada é a produção de uma ordem temporal onde os seus 

diversos momentos se sucedem uns aos outros de maneira irreversível. Os estados da 

água, ao serem apreendidos temporalmente, deverão ser ordenados segundo os mesmos 

princípios dessa síntese: assim, o estado líquido é representado como se sucedendo ao 

estado sólido, não podendo tal ordem ser invertida. 

 É válido observar que essa ordem diz respeito ao modo como os fenômenos são 

organizados e postos em relação no tempo, e não com a ocorrência empírica dos 

mesmos, a qual depende de circunstâncias contingentes. Se considerarmos a 

transformação do estado da água, é possível que os eventos ocorram de maneira inversa, 

tal como se dá na percepção do derretimento do gelo75. Porém, nesse caso, o observador 

estará diante de um evento diferente do primeiro (e não diante de uma “inversão” do 

mesmo evento). Mesmo assim, é necessário que os estados possam ser ordenados em 

uma representação temporal objetiva76. 

 Embora os exemplos utilizados por Kant pareçam contemplar dois aspectos 

diferentes das nossas percepções, um espacial e outro temporal, é válido observar que 

ambos estão interligados, podendo ser considerados também em conjunto. A apreensão 

das partes da casa no espaço é um processo que se desenrola sucessivamente no tempo, 

pressupondo também as condições de unidade deste. Do mesmo modo, a percepção de 

                                                 
75 Cf . M. Caimi, La Déduction Transcendentale dans la deuxième édition de la Critique de la Raison 
Pure, p.107. 
76 Semelhantemente ao que se dá no exemplo da casa, a síntese da apreensão dos estados da água também 
é caracterizada por Kant a partir do seu aspecto empírico. Ela deve, entretanto, concordar com as 
condições de unidade do tempo puro, sintetizado a priori pela imaginação. Tal como no caso anterior, 
cremos que essa concordância possa ser justificada a partir de uma síntese pura da apreensão. Isso é 
possível porque a percepção da passagem de um estado ao outro deve envolver não somente um aspecto 
empírico, mas também um puro, relativo aos diversos momentos do tempo em que ocorre essa 
transformação, os quais constituem um múltiplo puro que deve ser apreendido pelo sujeito. 
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uma sucessão objetiva no congelamento da água depende da unidade do tempo, a qual é 

estabelecida através de uma síntese figurativa que se utiliza de analogias espaciais: a 

“linha do tempo” que representa essa síntese pode ser vista como o elemento em que os 

diversos eventos vão sendo sucessivamente ordenados. Se levarmos em conta ainda as 

categorias que, segundo Kant, estão envolvidas em cada uma dessas situações 

(quantidade e relação) poderemos ver que elas também refletem a diferenciação por ele 

estabelecida, anteriormente à Dedução, entre categorias matemáticas e dinâmicas, as 

quais atuam de maneira diversa umas das outras77. As categorias de quantidade, 

classificadas como matemáticas (assim como as de qualidade), dizem respeito aos 

próprios objetos da intuição, seja esta pura ou empírica; as de relação, consideradas 

dinâmicas, se referem à existência destes mesmos objetos e, a partir da ação da 

imaginação, ao modo como estes podem ser postos em relação uns com os outros no 

tempo. Estes dois aspectos da nossa experiência de objetos também não devem ser 

vistos como se atuassem separadamente um do outro, já que esta deve envolver tanto a 

apreensão dinâmica dos objetos intuídos, quanto a percepção da forma de objetos que se 

relacionam entre si dinamicamente. 

 Vimos que a segunda parte da Dedução se baseia principalmente no argumento 

da síntese transcendental da imaginação (§24) e, em seguida, no modo como esta 

permite a ligação entre o entendimento puro e os dados apreendidos empiricamente. 

Tendo sido essa última tarefa cumprida na primeira parte do §26, Kant conclui, nesta 

mesma subseção, 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 

conectadas, as categorias são condição da possibilidade da experiência” (B161). A 

dificuldade presente nessa passagem se deve ao fato de que a ideia aí expressa parece 

extrapolar os resultados obtidos por Kant no próprio §26. Por um lado, a sua exposição 

consistiu em explorar a relação entre categorias e os nossos atos perceptivos, os quais 

não dependem da realização de juízos para que ocorram. Por outro lado, a conclusão do 

seu argumento indica que as categorias são condição da possibilidade experiência, a 

qual, tal como o texto deixa claro, é diretamente relacionada ao conhecimento objetivo. 

Entretanto, o conhecimento de objetos compreende não apenas as condições pelas quais 

estes são percebidos, mas também as condições lógico-discursivas que permitem que 

eles sejam pensados. 

                                                 
77 Cf.B110. 
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 Esse problema pode ser evitado se considerarmos que a presença das categorias 

nas nossas percepções (tese que diz respeito, na verdade, aos esquemas relativos às 

categorias), defendida no §26, é de fato uma condição do conhecimento objetivo, porém 

não a única, devendo a outra ser encontrada nas sínteses intelectuais abordadas por Kant 

na primeira parte da Dedução. Ao final desta, devemos olhar retrospectivamente para os 

resultados conquistados em ambas as partes e levar em conta que, embora distintos, eles 

são também complementares, devendo ser considerados em conjunto na demonstração 

de que as categorias condicionam a possibilidade do conhecimento humano. Não se 

trata, portanto, somente de justapor uma parte à outra, nem de tratar a segunda como 

uma simples especificação da primeira. Ao contrário, as duas sínteses aí presentes, 

intelectual e figurativa, se complementam reciprocamente: quando se trata de conhecer 

objetos, a síntese transcendental da imaginação “prepara” o terreno da nossa 

sensibilidade de modo a permitir que os dados intuídos empiricamente, ao serem 

representados segundo relações temporais e espaciais determinadas, possam ser 

ulteriormente pensados pelas categorias puras, o que é feito através de sínteses 

intelectuais. A partir dessa complementaridade entre os dois tipos de síntese, é possível 

demonstrar que as categorias, entendidas como conceitos puros pertencentes à estrutura 

cognitiva a priori do sujeito, encontram um correlato sensível na estrutura a priori das 

nossas intuições produzidas pela imaginação transcendental. Isso, por um lado, afasta a 

possibilidade de que elas sejam consideradas conceitos vazios, e, por outro, estabelece 

as bases para que seu uso teórico seja feito legitimamente, tornando possível o 

conhecimento objetivo.  

 

4.2 O problema da independência das faculdades cognitivas 

 

 Finalmente, cabe aqui retomar uma questão anunciada no início do capítulo 

anterior, e que trata da independência das nossas faculdades cognitivas. Ao descortinar 

o liame existente entre categorias e percepções, Kant se expressa de um modo que 

parece intelectualizar nossa faculdade sensível, o que parece contrariar nossa visão 

comum a respeito do modo como nos relacionamos com objetos. Se a síntese 

transcendental da imaginação é um efeito do entendimento sobre a sensibilidade, 

ficamos com a impressão de que não apenas a imaginação, mas também a nossa própria 

faculdade receptiva é dependente, em certa medida, de conceitos do entendimento. A 



90 
 

passagem de B160 já citada previamente, segundo a qual “tudo o que venha a ocorrer 

aos nossos sentidos tem que estar sob leis que se originam a priori unicamente no 

entendimento”, é possivelmente a que deixa mais claro esse ponto de vista, o que 

poderia sugerir uma impossibilidade de dissociação entre os nossos sentidos e nossa 

faculdade intelectual.  

 Com base nas análises até aqui realizadas é possível, todavia, vermos em que 

medida essa separação é possível. A discussão sobre o espaço e o tempo representados 

como intuições formais ou formas da intuição nos mostrou que, considerados sob essa 

última ótica, eles são anteriores a qualquer síntese e, portanto, não estão ainda sujeitos 

aos atos espontâneos que envolvem o entendimento e a imaginação. Antes, eles 

constituem o fundamento sensível para que tal síntese possa ter lugar, sendo sempre 

“maiores” do que quaisquer grandezas espaciais ou temporais determinadas. Embora 

essa abordagem diga respeito ao espaço e ao tempo puros, também no nível empírico é 

possível que os dados sensíveis sejam recebidos passivamente pelo sujeito 

independentemente de um ato sintético. Isso se dá porque a síntese produtiva da 

imaginação está presente na percepção dos fenômenos, mas não ainda na mera 

recepção destes, o que fica claro no primeiro exemplo fornecido no §26: Kant chama a 

atenção para essa diferença ao afirmar que a intuição empírica de uma casa é anterior ao 

ato pelo qual nós a percebemos enquanto tal, isto é, como um todo composto por partes 

unificadas. Essa intuição empírica não depende da síntese transcendental realizada pela 

imaginação e, por conseguinte, não está sujeita a qualquer tipo de influência por parte 

das categorias que fornecem a regra para essa síntese. A partir da relação estabelecida 

nesse contexto entre percepção e consciência empírica, pode-se observar que esse nível 

meramente receptivo das nossas intuições é pré-consciente, não envolvendo a 

representação nem de formas (como a da casa) sintetizadas espontaneamente, nem do 

espaço único dentro do qual estas poderão receber uma localização determinada umas 

em relação às outras. Do mesmo modo, também não há ordenação dos dados recebidos 

em uma ordem temporal determinada objetivamente. Posteriormente, ao nos determos 

sobre o papel da imaginação na Dedução A das Categorias, veremos que a “sinopse dos 

sentidos” aí presente também é capaz de caracterizar de modo particular esse estado 

pré-sintético da nossa capacidade receptiva. 

 Outro aspecto a ser observado diz respeito à relação forma-matéria das nossas 

percepções e ao modo como esses dois elementos podem ser influenciados pela síntese 

pura da imaginação. A nossa sensibilidade possui, por assim dizer, dois “lados”, um 
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puro e outro empírico, sendo somente o primeiro destes que está sujeito à ação da 

imaginação. Esta, em seu uso transcendental, produz somente a representação da forma 

espaciotemporal dos dados sensíveis, o que concorda com a descrição que Kant faz do 

seu próprio idealismo, classificando-o como “formal” 78 a fim de indicar que o sujeito 

não é responsável pela produção do material apreendido. É apenas secundariamente ou 

derivadamente que a forma sensível pura projetada pela imaginação se estende ao 

conteúdo empírico das nossas intuições, representando assim a forma de um conteúdo 

determinado no espaço e no tempo. 

Agora, consideremos somente essa forma espaciotemporal produzida pela 

imaginação em seu uso transcendental, a qual, de acordo com o argumento do §24, pode 

ser considerada como uma determinação categorial sobre a forma da nossa 

sensibilidade. A partir da interpretação aqui defendida, essa unificação do espaço e do 

tempo de acordo com as categorias não deve significar que a atividade da imaginação 

envolva um processo de conceitualização. Na literatura kantiana, expressões similares 

têm sido utilizadas para marcar a diferença entre as sínteses intelectuais do 

entendimento, que empregam conceitos discursivamente, e as sínteses sensíveis da 

imaginação: afirma-se, por exemplo, que o exercício desta última faculdade é “extra-

conceitual”, “pré-conceitual”, ou “proto-conceitual”79. 

 Embora esse tipo de caracterização enfatize um aspecto que também 

consideramos fundamental, cremos que a ideia desenvolvida por Kant pode ser 

igualmente compreendida a partir da conexão entre a síntese transcendental da 

imaginação o e processo de esquematização das categorias, o qual também não deve ser 

confundido com um ato de conceitualização. Pode-se discernir esse procedimento da 

imaginação não apenas no §24, onde se destaca o caráter produtivo da síntese figurativa, 

mas também nos exemplos dados por Kant no §26. Aqui, estão em jogo não exatamente 

as categorias de quantidade e de causalidade, mas sim os esquemas transcendentais a 

elas correspondentes, o que explica a caracterização peculiar que tais conceitos 

adquirem nesse contexto, relacionando-se com a percepção e a consciência empírica (o 

que não seria possível somente através das categorias puras). Quando se trata de 

conhecer objetos, os dados intuídos são apreendidos espontaneamente pelo sujeito em 

conformidade com tais esquemas transcendentais, passando assim a ser representados 

                                                 
78 Cf. B519. 
79 Estas três expressões são empregadas, respectivamente, por S. Gibbons (Kant’s Theory of Imagination, 
p. 23), H. Allison (Kant’s Transcendental Idealism, p. 188), e Pendlebury (The Role of Imagination in 
Perception), p. 133. 
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segundo uma forma espaciotemporal determinada (produzida a priori pela imaginação), 

a qual é também homogênea às categorias puras do entendimento.  

Essa questão pode ser explorada mais detalhadamente a partir de uma análise do 

modo como, para Kant, é possível que realizemos a unificação de representações de um 

modo subjetivo, isto é, independentemente das condições de unidade determinadas seja 

pelo entendimento, seja pela imaginação. Do simples fato de duas ou mais 

representações serem ligadas em uma consciência não se segue que, somente em virtude 

dessa ligação mesma, elas possam ser consideradas objetivas. Kant afasta essa 

possibilidade a partir da introdução da noção de uma unidade subjetiva da consciência, a 

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

ser a ela atribuídas: “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 primeira destas, por ser realizada segundo princípios a priori, possui validade 

universal, de modo a poder descrever um estado objetivo de coisas. A unidade 

subjetiva, desprovida de tal regramento fornecido por conceitos, opera mediante 

associações contingentes, as quais não possuem validade para além do sujeito que as 

realiza. 

A 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.  Sabe-se 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. 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 possamos conhecê-las de forma alguma. Ao 

contrário, tal acesso é sim, possível, através das sínteses realizadas de acordo com a 

unidade objetiva da consciência, a partir das quais somos capazes de descrever as coisas 

mesmas, e não apenas estados idiossincráticos, alterações da subjetividade que não 

descreveriam nada de fatual. Se, por um lado, Kant nos diz que só temos acesso a 

fenômenos, por outro, mostra que tal acesso, apesar de ser mediado pelas formas da 

intuição e pelos conceitos do entendimento, pode referir-se às coisas segundo critérios 

compartilhados por todos os sujeitos, indo além dos estados particulares em que cada 

um destes possa se encontrar – isso é feito através dos dois tipos de síntese, intelectual e 
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figurativa, cujo funcionamento foi analisado ao longo das duas partes da Dedução. 

Embora nossos conhecimentos objetivos sejam tributários de algo que nos é dado 

alhures (o “x” indeterminado que nos aparece), o critério que nos permite atribuir 

verdade ou falsidade aos nossos juízos acerca dele é fornecido por essas sínteses 

operadas nos atos cognitivos. É por essa 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”. 

Se a possibilidade do conhecimento depende da realização de sínteses objetivas 

sobre aquilo que recebemos intuitivamente, a caracterização de uma unidade subjetiva 

atesta a possibilidade de uma reunião de representações que não caracteriza a descrição 

de um estado fatual de coisas. Ao mostrar como ocorre esse tipo de conexão, Kant a 

relaciona com a passividade do nosso sentido interno. Essa unidade, afirma ele no § 18,  

 

“é uma determinação do sentido interno, mediante o qual aquele múltiplo da intuição é dado 

empiricamente para tal ligação. 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). 

 

Um ponto relevante a ser esclarecido nessa passagem concerne ao modo como é 

concebida a noção de determinação aí presente. A unidade subjetiva é considerada uma 

determinação do sentido interno: nesse contexto, Kant pretende expressar que ela é 

constituída a partir de um conteúdo fornecido pela própria experiência “dado 

empiricamente para tal ligação”, ou seja, o sentido interno do sujeito é determinado 

unicamente a partir de circunstâncias contingentes, independentemente de quaisquer 

princípios a priori (sejam os esquemas da imaginação ou as categorias do 

entendimento). Nesse caso, o sujeito pode recolher indiscriminadamente as 

representações, sem que de tal reunião resulte uma representação objetiva. Apesar de 

Kant não mencionar a presença da imaginação reprodutiva nesse momento, é ela que é 

capaz de ligar as representações entre si. A sua atuação resulta somente na justaposição 

de representações que vão sendo recebidas umas após as outras, sem que o ato sintético 

seja regido por qualquer tipo de regra a priori. 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 este apenas o acolhe e reproduz. Se essa ordem pode 
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ser estabelecida apenas empiricamente e a posteriori, a unidade dela resultante possuirá 

as mesmas características.  

Kant ainda indica que esse tipo de unidade pode ser formado mediante a mera 

associação de representações, tal como se dá, por exemplo, quando essa associação é 

fruto de hábitos adquiridos fortuitamente pelo sujeito. Se a simples visão de A evoca 

nele a representação B (digamos, pelo fato de ter se habituado a ver os dois sempre em 

conjunção constante), então não é a sua espontaneidade que está atuando segundo 

princípios a priori, pois tal conexão se baseia apenas na reprodução de experiências 

passadas, isto é, ela é o resultado das circunstâncias empíricas em que os eventos 

ocorreram, tendo o sujeito apenas as recebido passivamente. 

Logo após essa apresentação da unidade subjetiva da consciência, Kant a opõe, 

nos seguintes termos, à unidade originária da consciência: 

 

“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 ‘eu penso’; portanto, mediante à síntese pura do entendimento, que subjaz a 

priori à síntese empírica. Somente essa unidade é objetivamente válida. A unidade empírica da 

apercepção, que aqui não consideramos e que, além disso, só é derivada da primeira sob condições dadas 

in concreto, apenas possui validade subjetiva” (B140). 

 

As referências ao “eu penso” e à “síntese pura do entendimento” aí contidas 

sugerem que Kant está contrapondo à unidade subjetiva da consciência as sínteses 

intelectuais realizadas pelo entendimento puro, as quais são exploradas ao longo da 

primeira parte da Dedução. Essas sínteses lógico-judicativas envolvem o emprego das 

categorias puras, as quais atuam como regras a priori que tornam as sínteses 

objetivamente válidas em relação ao múltiplo de uma intuição sensível em geral e, nessa 

medida, as diferenciam das associações cujo valor é apenas subjetivo. 

Cabe aqui apontar uma dificuldade contida no texto kantiano, gerada pela 

nuance contida na caracterização da unidade subjetiva na passagem acima. No breve 

§18 é possível constatar o emprego de três expressões distintas para a descrição desse 

aspecto particular das nossas representações: “unidade subjetiva da consciência”, 

“unidade empírica da consciência”, e “unidade empírica da apercepção”. As duas 

primeiras expressam significados semelhantes, uma vez que tal unidade é considerada 

subjetiva por ser ocasionada por circunstâncias empíricas. Porém, a última delas 

envolve não somente a consciência, mas a apercepção. Isso sugere não apenas a 
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ocorrência de estados ocasionados contingentemente no sentido interno do sujeito, mas 

também que este é, de algum modo, consciente de que possui tais estados. 

Com efeito, nada impede que ele se aperceba do seu próprio ato contingente de 

associação, representando-o discursivamente através de juízos. Essa possibilidade já 

estava prevista no §16, onde se afirma necessidade de que todas as nossas 

representações possam ser acompanhadas pelo “eu penso”. O mesmo deve valer para as 

representações recebidas passivamente e associadas pela imaginação reprodutiva80. 

Nesse caso, o que temos são juízos proferidos não propriamente sobre os objetos 

externos ao sujeito, mas sim sobre os próprios estados internos deste. Aqui, o juízo é 

realizado tendo como base o conteúdo do sentido interno do sujeito (e não a sua forma), 

determinado empiricamente. Ele considera seus próprios estados subjetivos como 

objetos e, nesse sentido, poderíamos também chamar tais juízos de “juízos de auto-

conhecimento”, os quais possibilitam uma experiência meramente interna81. 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 

entendimento82.  

 Embora o texto 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 às condições de unidade do entendimento, o que envolverá o uso de 

categorias. Nesse caso, é de se esperar que ela possua validade objetiva, não subjetiva. 

Esse problema pode ser solucionado se considerarmos aqui que a subjetividade que se 

atribui à unidade empírica da apercepção se dá pelo fato de o juízo se referir aos estados 

do próprio sujeito que o profere, não aos objetos enquanto tais. Estes juízos 

permanecem subjetivos na medida em que não dizem respeito senão às “circunstâncias 

                                                 
80 Essa ideia é também é expressa 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). 
81 Cf. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático (Ak. VII, 134): “Agora, aqui nos parece que o eu é 
duplo (o que seria contraditório): 1) o eu enquanto sujeito do pensar (na Lógica), que significa a pura 
apercepção (o mero eu que reflete) e do qual não há absolutamente nada mais o que dizer, senão que é 
uma representação perfeitamente simples; 2) o eu enquanto objeto da percepção, ou seja, do sentido 
interno, o qual encerra uma multiplicidade de determinações que fazem possível uma experiência 
interna”.  Aqui, o“eu”, enquanto sujeito do pensar, ao tomar como objeto o múltiplo de representações 
contidas no sentido interno, é considerado como aquilo que torna possível a experiência interna. 
82 Cf. H. J. Paton, op. cit. vol. 1, pp. 400-403. 
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ou condições empíricas” em que um único sujeito se encontra. A despeito de sua forma 

lógica, eles ficam restritos a um sujeito particular, ou seja, o fato de eles não fazerem 

referência a nada senão os próprios estados do sujeito que os profere faz com que eles 

careçam da possibilidade de verificação por parte de outrem. 

Ao afirmar que a unidade subjetiva da consciência é uma “determinação do 

sentido interno, mediante o qual aquele múltiplo da intuição é dado empiricamente para 

tal ligação [subjetiva] (grifo nosso)”, Kant também nos fornece uma indicação de como 

podemos compreender a oposição não apenas entre o entendimento puro e a unidade 

subjetiva da consciência, tal como mostramos acima, mas também entre esta última e a 

unidade (objetiva) do espaço e do tempo produzida pela imaginação transcendental. A 

partir de nossas análises da segunda parte da Dedução, vimos que a representação 

objetiva do tempo (e do espaço) é produzida através de uma síntese sensível, o que se dá 

quando a imaginação transcendental determina a forma do sentido interno em 

concordância com os conceitos puros do entendimento, razão pela qual essa síntese 

figurativa também é considerada um “efeito” do entendimento sobre a forma do sentido 

interno. A partir dessa determinação a priori, o tempo passa a ser representado 

objetivamente como uma unidade de caráter sensível, como intuição formal. 

 Considerada sob esse ponto de vista, a distinção que está sendo traçada por Kant 

no §18 também pode dizer respeito a dois aspectos do nosso sentido interno, ambos 

relativos ao modo segundo o qual ele pode ser determinado, a priori ou a posteriori. No 

caso de uma unidade subjetiva, temos um sujeito que não age espontaneamente em 

relação ao múltiplo recebido, de forma que o seu sentido interno é determinado única e 

exclusivamente a partir de condições empíricas, isto é, a posteriori, gerando 

representações que são relativas somente aos seus estados em tal ou tal momento. A 

essa determinação segundo circunstâncias contingentes Kant opõe a possibilidade de 

uma determinação a priori, realizada espontaneamente sobre um múltiplo sensível puro, 

o que é feito de acordo com regras categoriais cujo fundamento último se encontra no 

entendimento puro do sujeito. Aqui, poderíamos também falar que se trata de uma 

“autodeterminação” que tem lugar no âmbito da própria subjetividade: se no caso da 

unidade subjetiva o sujeito se comporta como passivo diante do múltiplo empírico, aqui 

ele se comporta como passivo diante de si próprio83. Embora essa formulação possa 

parecer paradoxal à primeira vista, ela é compreensível se tivermos em mente que esse 

                                                 
83 Cf. B153. 
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processo ocorre a partir da relação entre a passividade do nosso sentido interno 

(determinável) e a espontaneidade (determinante) envolvida na atuação da imaginação e 

do entendimento, o qual rege a atividade desta. 

 Tal como vimos ao longo do §26, é a partir dessa determinação a priori que, 

quando se tem em vista a realização de juízos cognitivos, o conteúdo do nosso sentido 

interno poderá ser representado adequadamente à regra pensada nas categorias. Se, no 

caso da formação de unidades subjetivas, há um processo único de determinação do 

sentido interno (pelos dados empíricos), dá-se aqui, ao contrário, uma dupla 

determinação do mesmo, a primeira pura e a priori, e a segunda empírica e a posteriori. 

As duas entram em contato a partir de uma relação do tipo forma/conteúdo, de modo 

que os dados empíricos, apesar de serem recebidos a posteriori, podem ser apreendidos 

espontaneamente pelo sujeito conformemente à forma temporal produzida a priori pela 

síntese transcendental da imaginação. Convém lembrar que essa forma a priori do 

tempo é objetiva e, enquanto tal, é igualmente independente de “circunstâncias ou 

condições empíricas” em que o sujeito possa se encontrar. Logo, o múltiplo empírico 

assim apreendido poderá ser representado segundo relações temporais válidas 

intersubjetivamente.  

Compreendida deste modo, a oposição entre unidade subjetiva e objetiva 

também evidencia o contraste entre a imaginação reprodutiva, que opera 

contingentemente por meio de associações cujo fundamento é a própria experiência, e a 

imaginação transcendental, responsável pela realização de sínteses sensíveis e a priori. 

A diferença entre ambas reside, em última análise, no fundamento da determinação do 

sentido interno, quer ele se encontre nas regras a priori pertencentes à esfera da 

subjetividade, quer na experiência. Somente no primeiro destes casos o múltiplo 

empírico passa a ser objetivado quanto à sua forma sensível a priori, a partir de sua 

adequação aos esquemas produzidos pela imaginação. 

Com isso, vemos também que o argumento do §26 não é incompatível com a 

possibilidade uma ligação contingente de representações, porquanto estas não são 

realizadas ativamente pelo sujeito. Kant argumenta, na verdade, a favor da possibilidade 

de um fundamento objetivo para essas associações, o qual, mediante a atividade de uma 

imaginação que não é meramente reprodutiva, pode ser encontrado na esfera da própria 

sensibilidade pura, isto é, no tempo. 

A síntese transcendental da imaginação não é, portanto, condição para que 

sejamos capazes de intuir os dados empíricos, pois isso exigiria uma atualização 
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ininterrupta da nossa espontaneidade, o que não nos parece ser o caso. Ao contrário, ela 

é necessária para os fins cognitivos que exigem a representação de um espaço e de um 

tempo unificados, a fim de que os diversos objetos possam ser aí ordenados e postos em 

relação uns com os outros. Assim, mesmo tendo em vista a mediação que essa síntese 

proporciona entre entendimento e sensibilidade, os resultados alcançados por Kant ao 

fim da Dedução se mantêm coerentes, por exemplo, com a afirmação feita no §13, 

segundo a qual “podem ser dados fenômenos na intuição sem as funções do 

entendimento” (B122). Pelo que vimos, é possível que os dados sejam intuídos 

anteriormente tanto à síntese intelectual das categorias (que caracteriza as funções 

judicativas de unidade às quais Kant se refere propriamente na passagem citada) quanto 

à síntese da imaginação, que é realizada em conformidade com as regras fornecidas pelo 

entendimento.  

 Uma das ideias que definem a inversão levada a cabo por Kant na relação entre 

sujeito e objeto é aquela segundo a qual são estes últimos que devem ser representados 

de acordo com a nossa intuição pura do espaço e do tempo. Na segunda parte da 

Dedução, essa tese foi levada adiante, recebendo um esclarecimento ulterior. A partir do 

momento em que entra em cena a capacidade produtiva da nossa imaginação, evidencia-

se não apenas que ela é responsável pela produção das nossas representações 

determinadas do espaço e do tempo, mas que estas constituem elementos formais e 

objetivos, adequados ao pensamento puro de objetos.  

 

4.3 Conclusão 

 

Ao fim da segunda parte da Dedução B, pudemos reconhecer uma dificuldade no 

fato de que, apesar de construir seu argumento em dois passos, Kant não fornece uma 

explicação sobre como estes deveriam se articular para poder chegar ao fim por ele 

estipulado. Procuramos realizar essa articulação mostrando que a imaginação, tal como 

a compreendemos na segunda parte, deve sintetizar o múltiplo dos sentidos de maneira a 

torná-lo adequado às condições do pensamento puro expostas na primeira. A 

contribuição cognitiva da imaginação transcendental foi caracterizada a partir do seu 

caráter produtivo das sínteses por elas realizadas, as quais se restringem à produção 

formas sensíveis que, sendo representadas espontaneamente pelo sujeito e de acordo 

com regras a priori, devem ser comuns a todo objeto de conhecimento enquanto tal. 



99 
 

Estas formas não são senão o tempo e o espaço representado objetivamente como 

intuições formais, as quais não se confundem nem com as condições pelas quais o 

conteúdo que as “preenche” pode ser dado aos sentidos, nem com as que possibilitam 

que ambos sejam pensados mediante a realização de juízos.  

A partir disso, mesmo a conexão entre categorias e percepções pôde ser 

compreendida de um modo coerente com as teses propostas no momento da formulação 

do problema geral da Dedução, sem que a atividade da imaginação nos levasse a uma 

indevida intelectualização das nossas intuições. Isso só foi possível, entretanto, porque 

ressaltamos que são os esquemas relativos às categorias que estão presentes nas nossas 

percepções, da mesma forma como ressaltamos que o “efeito do entendimento sobre a 

sensibilidade” que caracteriza a síntese transcendental da imaginação no §24 também 

diz respeito ao esquematismo dos conceitos. No capítulo seguinte, veremos mais 

detalhadamente como estas representações, os esquemas, servem como regras para a 

atividade sintética da imaginação.  
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5. O esquematismo dos conceitos. 

 

No capítulo 2, ao caracterizarmos inicialmente a atividade figurativa da 

imaginação transcendental, vimos que se tratava de, através de uma síntese pura, 

produzir um correlato sensível adequado à regra pensada na categoria, ao qual esta 

pudesse se aplicar. Na verdade, Kant nos forneceu aí, através da fórmula “determinação 

do entendimento sobre a sensibilidade” (§24), uma explicação inicial, ainda que pouco 

detalhada, da atividade pela qual são constituídos os esquemas transcendentais, relativos 

às categorias do entendimento.  

Agora, tendo sido estabelecidos os objetivos mais gerais relativos ao 

condicionamento da experiência pelas categorias, será possível nos determos mais 

detalhadamente nas questões que envolvem as sínteses produtivas da imaginação e o 

esquematismo dos conceitos em geral. Nos capítulos anteriores, procuramos pôr em 

destaque o caráter sensível da atividade da imaginação a partir das suas relações com o 

entendimento. Nesse mesma direção, mostraremos aqui que os esquemas da 

imaginação, sendo diferente de conceitos, atuam como regras não de caráter intelectual 

ou discursivo, porém sensível.  

Para tal fim nós exploraremos, ao longo das primeiras três seções que constituem 

este capítulo, a diferenciação entre esquemas, imagem e conceito, onde poderemos ver 

que os primeiros funcionam como regras para a formação de imagens, atuando como 

guias para a imaginação quando se trata de sintetizar a forma sensível dos objetos. No 

quarto tópico, veremos como o esquematismo atua na subsunção de intuições sob 

conceitos em geral, o que nos permitirá corroborar o modo como interpretamos a 

relação entre as duas partes da Dedução B. O quinto e último tópico será dedicado à 

diferenciação entre os esquemas transcendentais e os demais, onde procuraremos 

mostrar que os primeiros podem ser caracterizados nos mesmos moldes das “intuições 

formais” tematizadas no terceiro capítulo.   

 

5.1 Faculdade transcendental de juízo. 

 

É a partir da noção de “capacidade de julgar” (Urtheilskraft) que se introduz a 

função da imaginação produtiva na Analítica dos Princípios. A caracterização de tal 

capacidade é feita a partir da sua contraposição ao entendimento, entendido como 
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“faculdade de regras”. É possível que estejamos em posse de determinados conceitos 

(regras para a síntese de representações), sem que saibamos empregá-los corretamente, 

isto é, sem podermos determinar ao certo se uma intuição dada pode ou não ser 

subsumida por tal conceito. É possível mesmo que profiramos juízos que, apesar de 

serem corretos do ponto de vista meramente formal, não encontrem um correlato na 

intuição, ou que subsumam um dado intuitivo de maneira errônea. Daí provém a 

importância da “capacidade de julgar” explorada por Kant, pois ela é definida como 

uma faculdade de subsumir a regras, ou seja, “de discernir se algo se encontra 

subordinado a uma dada regra ou não” (B171). A nossa capacidade de julgar não diz 

respeito, portanto, apenas às condições necessárias para a realização de juízos; antes, é 

através dela que podemos ajuizar corretamente, realizando uma subsunção que garanta a 

correspondência do juízo ao caso dado.  

 No que concerne ao exercício de tal capacidade, dois quadros distintos se nos 

apresentam, quer a consideremos a partir da perspectiva da lógica geral, quer o façamos 

sob a ótica da lógica transcendental. No primeiro caso, não é possível fornecer 

quaisquer preceitos (Vorschriften) que auxiliem a capacidade de julgar quanto a saber se 

algo está ou não sob as regras do entendimento.  Isso se dá pelo fato de que a lógica 

geral, ao abstrair completamente do conteúdo dos nossos conhecimentos, não pode 

fornecer qualquer indicação a respeito dos casos que venham a se encontrar sob suas 

regras. Por não levar em conta a natureza das nossas intuições, não é lhe possível 

fornecer preceitos capazes de mostrar se tal ou tal intuição se encontra sob um 

determinado conceito.  Ao contrário, ela só poderia tentar nos ensinar como subsumir a 

regras por meio de outras regras, as quais, sem poder recorrer à intuição, exigiram, por 

sua vez, regras ulteriores para instruir a faculdade de juízo, o que criaria um processo 

indefinido, incapaz de mostrar as condições de tal subsunção.  

Eis porque a faculdade de julgar é caracterizada por Kant como um “talento 

especial, que não pode de maneira nenhuma ser ensinado, apenas exercido” (B172).  Por 

mais que o entendimento seja dotado de uma grande diversidade de regras que, 

enquanto tais, são capazes de compreender o universal in abstrato, não pode haver uma 

garantia de que tais regras serão corretamente utilizadas quando se trata de saber se 

nelas se incluem determinados casos in concreto. O recurso a exemplos, por sua vez, é 

demasiadamente limitado nessa tarefa, pois, sendo sempre particulares, eles tampouco 

poderiam guiar constantemente a faculdade de julgar em seu exercício. Apenas 

excepcionalmente encontram-se casos em que a subsunção se dá nos mesmos moldes de 
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exemplos anteriormente vistos. Por maior que seja o número destes, sempre aparecerão 

outros casos que, por serem diferentes daqueles contemplados em exemplos anteriores, 

exigirão esse “talento especial” por parte daquele que ajuíza.  

No que diz respeito à lógica transcendental, pode-se afirmar que ela auxilia a 

nossa faculdade de juízo, possuindo assim uma “vantagem” em comparação com a 

lógica geral. Essa vantagem é expressa inicialmente por Kant da seguinte maneira: 

“parece que esta [a lógica transcendental] tem propriamente a missão de corrigir e 

garantir a faculdade de julgar no uso do entendimento puro, mediante determinadas 

regras” (B174). O modo como Kant se expressa nessa formulação pode nos levar a crer 

que há aí uma incoerência de sua parte. Já vimos como a faculdade de juízo não pode 

ser instruída por regras que nos conduzam sempre à necessidade de buscar outras regras, 

e é justamente isso que parece estar sendo afirmado nessa passagem, isto é, que a lógica 

transcendental fornece regras para as regras do entendimento.  

 Para que se compreenda em que medida essa incoerência é apenas aparente, é 

válido que se veja o modo como esta peculiaridade da filosofia transcendental (e, por 

conseguinte, da lógica a ela relativa) é reformulada logo a seguir, ao afirmar Kant que 

ela “além da regra (ou melhor, da condição geral das regras) que é dada no conceito 

puro do entendimento pode indicar, simultaneamente, a priori, o caso em que a regra 

deve ser aplicada” (B174-175). Nesta passagem, o caso a que a regra deve se aplicar 

não pode ser o dado empírico intuído singularmente, pois a indicação a que Kant se 

refere deve ser feita a priori. Da mesma forma, na passagem anterior, as regras da lógica 

transcendental (que auxiliam as do entendimento puro) não podem ser outros conceitos, 

pois daí resultaria a necessidade de novas regras. 

 Em ambas as citações, Kant tem em mente o mesmo tipo de representação, a 

saber, os esquemas relativos aos conceitos puros do entendimento. Mas em que medida 

tais esquemas, caracterizados como regras pertencentes à logica transcendental, 

difeririam das da lógica geral, ou, dito de outro modo, por que tais esquemas não 

exigiriam outras regras que nos instruíssem sobre o seu uso? 

 Posteriormente, teremos a ocasião de ver mais detalhadamente em que sentido 

os esquemas funcionam como regras, mas, para os propósitos da presente discussão, 

basta que mencionemos o seguinte: tais esquemas dirão respeito sempre a uma 

experiência possível, ou, mais precisamente à forma espaciotemporal da experiência 

humana. Se a lógica geral, ao abstrair do conteúdo dos nossos conhecimentos, só pode 

recorrer a regras conceituais concernentes à forma do nosso pensamento, a lógica 



103 
 

transcendental tem a vantagem de recorrer a regras (esquemas) que dizem respeito à 

forma espaciotemporal dos objetos da experiência. Nesse sentido, ela é capaz de 

“instruir” a capacidade de julgar, indicando a priori os casos em que podemos aplicar as 

categorias. Como observamos acima, esta indicação, sendo a priori, não diz respeito a 

objetos empíricos; antes, ela é realizada pelos esquemas do entendimento puro, os quais 

funcionam como condições universais através das quais esses objetos são sintetizados 

no espaço e no tempo.  

 Logo, não existem regras ulteriores que possam nos ensinar como empregar tais 

esquemas. Eles cumprem a sua função ao delimitar o âmbito da experiência possível ao 

qual as categorias podem ser aplicadas. Eles “corrigem e garantem” o uso puro do 

entendimento ao impedir, por exemplo, que as categorias sejam ilegitimamente 

empregadas em juízos sobre aquilo que não pode ser intuído no espaço e no tempo. No 

âmbito de uma experiência possível, porém, será sempre necessário o “talento especial” 

mencionado por Kant, a partir do qual competirá a cada sujeito ajuizar devidamente a 

respeito das intuições singulares intuídas no espaço e no tempo. 

Evidencia-se, portanto, o papel da imaginação produtiva em sua conexão com a 

nossa faculdade de julgar: é a partir da synthesis speciosa que são formados os 

esquemas capazes de lhe servir como preceitos, e que auxiliam o entendimento em sua 

tarefa judicativa. A partir dessa conexão constitui-se o que Kant denomina “faculdade 

transcendental de julgar”, a qual deve compreender não apenas regras conceituais do 

entendimento, mas também os esquemas que possibilitam a aplicação de tais regras a 

um múltiplo recebido sensivelmente.   

 

5.2 Esquema e imagem.  

 

No capítulo do Esquematismo, a imaginação produtiva é caracterizada a partir 

da constituição de um gênero de representações que lhe é próprio: tais representações, 

os esquemas, são os “produtos” da imaginação, que cumprem a função mediadora entre 

entendimento e sensibilidade. Assim como é possível fazer uma distinção entre 

conceitos puros do entendimento (categorias), conceitos sensíveis puros (matemáticos), 

e conceitos empíricos, assim também Kant menciona três tipos de esquemas, cada um 

deles correspondente a uma classe destes conceitos. A exposição desenvolvida por Kant 

está centrada nos esquemas relativos às categorias do entendimento, os quais, do mesmo 
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modo que tais conceitos, condicionam o conhecimento de objetos em geral, razão pela 

qual somente eles podem ser classificados como esquemas transcendentais. Porém, dada 

a presença de semelhanças e diferenças entre estes esquemas e os demais, será útil que 

partamos de uma caracterização geral do esquematismo, o que também nos dá o ensejo 

para uma compreensão mais ampla da atividade produtiva da imaginação.  

 É necessário, inicialmente, realizar a distinção entre esquemas e imagens, a qual 

reflete o mesmo contraste estabelecido por Kant entre imaginação produtiva e 

imaginação reprodutiva. Imagens são sempre representações singulares, constituídas a 

partir da reprodução de conteúdos empíricos anteriormente intuídos84. Assim, do ponto 

de vista meramente empírico, é possível que eu reproduza a imagem deste ou daquele 

homem anteriormente visto; tais imagens, porém, sendo sempre singulares, não 

possuem qualquer generalidade que justifique sua relação com os homens em geral, ou 

com o conceito de homem, dizendo respeito apenas a este ou àquele homem particular. 

Na seção anterior, vimos como exemplos não podem servir como guias para nossa 

capacidade de julgar, sendo chamados por Kant de meras “muletas” (Gängelwagen) 

para esta faculdade. Nessa mesma direção, pode-se ver agora que as imagens em geral 

desempenham um papel semelhante a tais exemplos, pois o seu conteúdo empírico não 

nos diz nada a respeito das condições sob as quais elas podem ser subsumidas sob as 

regras conceituais do entendimento.  

Os esquemas de conceitos empíricos e matemáticos podem ser caracterizados 

não como imagens, mas como métodos ou regras da imaginação produtiva que 

permitem a formação de imagens de determinadas classes de objetos. O seu modo de 

atuação pode ser discernido nos exemplos fornecidos por Kant nessa seção. Um deles 

diz respeito a esquemas de figuras geométricas, no caso em apreço, um triângulo. Sem 

se confundir nem com o conceito de triângulo, nem com qualquer imagem triangular 

que eu possa intuir empiricamente, este esquema permite que eu construa formas 

triangulares na intuição pura do espaço, construções essas que podem ser realizadas a 

priori e anteriormente à intuição de uma imagem empírica triangular. Tal esquema 

poderia ser compreendido como uma operação construtiva que, a partir de três linhas 

arbitrárias (tais que duas juntas sejam maiores do que a terceira), é capaz de nos 

fornecer, como resultado, um triângulo construído a partir dessas três linhas85. Essas 

                                                 
84 O processo de formação de imagens empíricas, tal como é descrito por Kant, será analisado mais 
detalhadamente no capítulo 7. 
85 Cf. M. Friedman, Geometria e intuição espacial em Kant, p.9. 
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linhas poderiam ser dispostas arbitrariamente, de diversas maneiras, mas é tal regra 

específica que nos ensina como tal disposição deve ser realizada caso estabeleçamos 

como finalidade a construção de uma forma específica, triangular.  Kant ainda afirma 

que “o esquema de triângulo só pode existir no pensamento (Gedanken), e significa uma 

regra de síntese da imaginação com vista a figuras puras no espaço” (B180). O termo 

empregado por Kant (Gedanken) não deve significar tais representações sejam 

concebidas intelectualmente (como veremos mais detalhadamente no tópico seguinte, 

esquemas são diferentes de conceitos), mas sugere que, diferentemente de imagens, tais 

esquemas não podem ser transpostos para uma intuição empírica exterior ao âmbito 

representacional do sujeito. 

Semelhantemente, Kant fornece o exemplo do esquema relativo a um conceito 

empírico, a saber, o de um cão86, o qual é descrito como “a regra segundo a qual minha 

imaginação pode traçar a forma (Gestalt) de um animal quadrúpede em geral 

(allgemein)” (B180). Tal regra não se limita a nenhum cão em particular, nem se 

restringe a uma imagem empírica passível de ser representada in concreto. Ao contrário, 

a sua generalidade diz respeito a essa forma comum a todos os animais da espécie em 

questão.  

 Assim, pode-se ver que o fundamento da distinção entre imagens e esquemas 

reside na universalidade destes, a qual possibilita a sua aplicação a toda uma classe de 

objetos, ao passo que uma imagem se identifica sempre com um membro particular 

dessa mesma classe. Isso pode ser compreendido se levarmos em conta que os 

esquemas permitem a construção somente da forma sensível e pura dos objetos. A ideia 

de Kant, embora não afirmada explicitamente no capítulo do Esquematismo, parece ser 

a de que os objetos de uma mesma classe, a despeito de suas diferenças empíricas, 

possuem ainda assim uma configuração espacial semelhante, a qual seria passível de ser 

construída a partir de uma mesma regra (esquema) da imaginação. 

 É por isso que Kant caracteriza o esquema como uma “condição formal e pura 

da sensibilidade” (B179), e logo a seguir, afirma que o esquematismo diz respeito aos 

“fenômenos e à sua mera forma” (B180). É o aspecto formal e puro da nossa 

sensibilidade que permite que os esquemas não se reduzam a imagens. No caso de 

conceitos sensíveis puros e de conceitos empíricos, os seus respectivos esquemas 

                                                 
86

 Ao caracterizar a representação em questão, Kant não utiliza o termo esquema, mas sim conceito, o que 
parece ser um equívoco de sua parte. 
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condicionam apenas a representação da forma espacial (e, portanto, pura) dos objetos, 

tratando-se em ambos os casos de objetos do sentido externo. No caso dos conceitos 

puros do entendimento, os seus esquemas representam uma determinação da forma 

temporal dos objetos, a qual possui universalidade tanto em relação àquilo que é intuído 

internamente quanto aos objetos do sentido externo (na medida em que estes são 

internalizados pelo sujeito).  

 A partir do exposto fica claro que, embora tenhamos caracterizado as imagens a 

partir do seu conteúdo empírico (a fim de diferenciá-las de esquemas), todas elas devem 

possuir uma forma. No caso de figuras geométricas, elas poderiam ser consideradas 

objetos meramente formais, “imagens puras”, desprovidas de conteúdo empírico. Isso 

não impede que esse conteúdo seja ulteriormente acrescentado, constituindo assim uma 

imagem propriamente dita. Tratando-se de imagens empíricas, porém, a sua forma deve 

necessariamente estar ligada a um conteúdo fornecido pela experiência, intuído a 

posteriori. Essa é a razão unicamente pela qual é possível afirmar que esquemas, 

entendidos como representações puras, podem participar da construção de imagens 

empíricas. Neste último caso, imaginação produtiva e reprodutiva operam em conjunto, 

ao passo que “imagens puras” precisam somente, para serem construídas, dos esquemas 

da imaginação produtiva. 

Kant se refere ainda aos esquemas (mais precisamente, aos de conceitos 

sensíveis puros) como “um produto e, de certo modo, um monograma da imaginação 

pura a priori, pelo qual são possíveis as imagens” (B181). Assim como monogramas 

geralmente possuem o entrelaçamento de letras iniciais a partir das quais são formados 

certos nomes, assim também os esquemas são caracterizados aqui como um tipo de 

representação que compreende somente o delineamento e os traços gerais a partir dos 

quais formam-se imagens determinadas.  

Numa outra seção da primeira Crítica, posterior ao capítulo do Esquematismo, 

vemos Kant referir-se mais amplamente a monogramas produzidos pela imaginação, o 

que é feito nos seguintes termos: “mais do que uma imagem determinada, [os 

monogramas] constituem antes um desenho flutuante no meio de experiências diversas, 

como o que os pintores e fisionomistas dizem ter em mente, e devem ser uma silhueta 

(Schattenbild) incomunicável das suas produções” (B598). Tal como os esquemas, os 

monogramas aqui descritos possuem uma generalidade que os põe acima de imagens 

determinadas, sendo condição da produção destas. De nossa parte, cremos que 

assimilação entre esquemas e monogramas, entendidos como “desenhos flutuantes” ou 
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“silhuetas”, pode ser compreendida somente na medida em que ambos sejam 

considerados como desprovidos de atributos empíricos. Esse “despojamento”, que 

denota o caráter puro de tais representações, permite que elas possuam um grau de 

indeterminação suficiente para não se deixarem identificar com qualquer imagem, do 

mesmo modo como a silhueta de um homem não possui as características que permitem 

que digamos se tratar de tal ou tal homem particular. Na medida em que constituem uma 

regra válida para a representação formal dos diversos membros de uma mesma classe, 

esquemas e monogramas são capazes de “flutuar” entre uma multiplicidade de imagens 

produzidas a partir deles, isto é, de se adequar a elas por mais variada que possa ser a 

sua constituição empírica. Assim, seria possível afirmar que os esquemas também 

representam a forma de imagens possíveis. 

Finalmente, resta-nos considerar um problema suscitado por essa caracterização 

dos esquemas como regras ou métodos da imaginação. No §10 da Dedução Metafísica, 

onde a relação entre essa faculdade e a realização de sínteses é introduzida, nós vemos 

Kant afirmar que ela é uma “função cega (...) sem a qual nunca teríamos conhecimento 

algum, mas da qual muito raramente temos consciência” (B103). Todavia, ele não 

explica adequadamente qual seria a causa ou a natureza dessa cegueira, dando-nos 

somente uma indicação de que podemos nos tornar conscientes de sua atividade.  Ora, 

se os esquemas funcionam como métodos construtivos que guiam a atividade sintética 

da imaginação, não fica claro se ou em que medida ela poderia ser considerada uma 

função pura e simplesmente cega, como afirma Kant.   

Uma primeira explicação para tal caracterização seria a ideia de que Kant estaria 

se referindo aí à imaginação reprodutiva e às associações contingentes por ela 

realizadas. Tal leitura nos parece desautorizada, em primeiro lugar, porque mesmo a 

imaginação reprodutiva não atua de modo pura e simplesmente cego. Ao contrário, ela é 

guiada por leis empíricas de associação, as quais, embora careçam de necessidade e 

validade universal, são capazes ainda assim de despojar o seu exercício de um caráter 

caótico, isso é, elas conferem algum tipo de regularidade, ainda que meramente 

empírica, àquilo que é associado. Ademais, Kant também alude nesse mesmo contexto 

ao fato de que as sínteses da imaginação são indispensáveis para que obtenhamos 

conhecimento, o que não seria possível pelo exercício meramente reprodutivo dessa 

faculdade.  

Essas ponderações sugerem que está em questão aí, na verdade, a síntese 

produtiva da imaginação. Cremos que o seu caráter “cego” pode ser justificado, a 
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despeito do fato de ela atuar segundo regras a priori, a partir da consideração de que as 

suas sínteses são sempre sensíveis, o que permite a sua realização sem que sejamos 

proposicionalmente conscientes delas. Como já tivemos a oportunidade de ver no 

capítulo anterior, a atividade dessa faculdade está ligada aos nossos atos perceptivos, o 

que permite que o seu exercício, por não depender da realização de juízos por parte do 

entendimento, seja consciente sem ser propriamente autoconsciente. Se nos basearmos 

em uma sugestão feita por M. Young, poderíamos ainda afirmar que a imaginação atua 

de acordo com regras, mas não segundo a concepção de regras, o que seria feito 

somente pelo entendimento, na medida em que ele julga sobre algo87. Tendo isso em 

mente, é válido notar que Kant também admite na passagem acima a possibilidade de 

que nos tornemos conscientes da atividade “cega” da imaginação (ainda que “muito 

raramente”), o que indica, na verdade, a passagem de uma consciência perceptiva para 

uma autoconsciência discursiva, onde a regra em atividade se torna explícita por ser 

concebida enquanto tal.  

 

5.3 Esquema e conceito 

 

 Ao utilizarmos a expressão “esquematismo dos conceitos” ou “esquema de um 

conceito”, pressupomos não só uma diferenciação, mas também uma relação de 

proximidade entre conceito e esquema. A partir do que vimos na seção acima, 

poderíamos afirmar que essa proximidade se dá pelo fato de um esquema ser a 

“representação de um processo da imaginação para dar a um conceito a sua imagem” 

(B179-180), ou seja, ele permite a construção de um correlato sensível do conceito, o 

que pode ser feito tanto na intuição pura quanto na empírica. Como veremos na seção 

seguinte, por meio desse processo construtivo eles também permitem a mediação entre 

conceitos e as suas respectivas instâncias empíricas. 

Devemos agora considerar que, assim como os esquemas da imaginação não 

podem ser tidos como meras imagens, do mesmo modo eles devem ser distinguidos de 

conceitos do entendimento, sejam estes puros ou empíricos. Contrariamente ao que 

vimos na relação esquema-imagem, em que ambos os termos são claramente 

diferenciados ao longo do texto, esquemas e conceitos não são contrapostos por Kant de 

maneira tão explícita, o que poderia à primeira vista obscurecer sua distinção. Contudo, 

                                                 
87 Cf. M. Young, Kant’s View of Imagination, p. 153.  
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cremos ser possível levar tal tarefa a cabo considerando sobretudo o caráter sensível dos 

esquemas, por oposição à discursividade dos conceitos.  

Ao considerarmos, em primeiro lugar, o caso de esquemas relativos a conceitos 

empíricos e sensíveis puros, vemos que, diferentemente dos próprios conceitos, tais 

esquemas não podem ser compreendidos a partir de uma série de notas comuns 

passíveis de serem analisadas e comunicadas discursivamente, sem qualquer tipo de 

referência ao caráter espaciotemporal da nossa intuição. Antes, é justamente a síntese de 

um múltiplo sensível puro (espacial ou temporal) que funciona como característica 

distintiva destes esquemas. Do mesmo modo, deve-se observar que, não sendo 

representações lógico-discursivas, os esquemas não podem ser comunicados através de 

atos judicativos.  

Um caso semelhante se dá com as categorias do entendimento. Tomemos como 

base a definição fornecida por Kant ao final do §14 da Dedução, segundo a qual as 

categorias são “conceitos de um objeto em geral, por intermédio dos quais a intuição 

desse objeto se considera determinada em relação a uma das funções lógicas do juízo” 

(B128). Enquanto conceitos de objetos em geral, as categorias ainda não estão 

necessariamente voltadas para as condições temporais da nossa intuição. Tal como 

vimos na primeira parte da Dedução, elas poderiam aí ser consideradas como conceitos 

relativos a uma síntese intelectual, fundada apenas na ação do entendimento. É somente 

a partir da ação da imaginação produtiva que se constituem os esquemas transcendentais 

relativos a estes mesmos conceitos, esquemas esses que envolvem uma referência 

necessária ao tempo.  

Essa diferenciação entre o caráter sensível ou discursivo destas representações 

também se reflete no modo como pode ser compreendida a sua universalidade. Tanto 

conceitos quanto esquemas são válidos para uma multiplicidade de objetos, mas o são 

de maneira diversa. Conceitos empíricos podem ser ditos universais porquanto as notas 

neles contidas representam características que podem ser predicadas de qualquer 

membro de uma determinada classe de objetos. Quanto aos esquemas relativos a tais 

conceitos, nós já vimos que eles possuem universalidade na medida em que, sem se 

identificarem com qualquer imagem particular, permitem a construção da imagem de 

qualquer membro desta mesma classe88. No primeiro caso, dos conceitos, sua 

universalidade está centrada em condições lógico-discursivas pertencentes ao 

                                                 
88 A questão da universalidade dos esquemas transcendentais será tratada no tópico 5.5. 
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entendimento, ao passo que, no segundo, trata-se de uma universalidade fundada em 

condições estéticas e sensíveis que envolvem nossa imaginação produtiva. Ambos os 

conjuntos de condições, apesar de distintos, atuam complementarmente na constituição 

dos nossos atos cognitivos.  

 A separação entre conceito e esquema também pode ser observada na discussão 

que gira em torno da seguinte questão: é possível estarmos em posse de um determinado 

conceito sem que saibamos, entretanto, empregá-lo corretamente, ou seja, sem que 

sejamos capazes de reconhecer os elementos sensíveis, dados intuitivamente, aos quais 

eles podem ser aplicados? Para intérpretes como Warnock, por exemplo, essa separação 

não faria sentido, já que, para ele, se uma pessoa não pode aplicar um conceito então ela 

não o possui. Em suas próprias palavras, “perguntar como eu posso aplicar um conceito 

que eu possuo significa perguntar como eu posso usar uma palavra que eu sei usar” 89. 

Cremos que o ponto de vista contrário possa der defendido aqui, ou seja, um sujeito 

pode estar em posse de um determinado conceito sem saber, entretanto, utilizá-lo 

devidamente90. Para os nossos presentes propósitos, isso é particularmente interessante 

por mostrar como as sínteses discursivas pelas quais nós pensamos os objetos podem ser 

realizadas de maneira independente das sínteses sensíveis realizadas pela imaginação, e 

vice-versa. Este tópico se articula não somente com as análises da Dedução B realizadas 

anteriormente, onde essa diferença aparece de forma mais clara, mas também será 

importante para que, no capítulo seguinte, possamos compreender os problemas 

envolvidos na “síntese da recognição no conceito” da Dedução A. 

O que Kant pretende mostrar é que, para que se possam aplicar conceitos às suas 

instâncias intuídas no espaço e no tempo, é necessário, além do próprio conceito, o 

esquema a ele correspondente. Logo, se uma pessoa possui um conceito e, todavia, não 

sabe empregá-lo em condições determinadas pela natureza sensível do espaço e do 

tempo, seria possível afirmar que ela possui o conceito, mas não o seu esquema. Assim, 

                                                 
89 G.J. Warnock, Concept and Schematism, p. 80. Uma crítica semelhante à teoria kantiana do 
esquematismo pode igualmente encontrada no trabalho de J. Bennett (“Kant’s Analytic”, p. 146). Uma 
consideração mais favorável do modo como poderia ser compreendida tal separação, e que tenta 
responder às críticas dos autores apenas mencionados, já foi feita por L. Chipman (Kant’s Categories and 
their Schematism, pp. 44-46), cujas teses endossamos aqui. 
90 Convém observar que, para Warnock, essa impossibilidade de separação diz respeito somente aos 
conceitos empíricos e seus respectivos esquemas, uma vez que tais conceitos, diferentemente das 
categorias, não seriam heterogêneos em relação aos dados subsumidos por eles. No tópico seguinte nós 
poderemos ver que, contrariamente a essa sugestão, o próprio texto de Kant atesta que o problema da 
heterogeneidade se faz presente tanto no caso das categorias quanto no dos demais conceitos, donde 
resulta a necessidade não apenas de esquemas categoriais, mas também de esquemas relativos a conceitos 
empíricos e geométricos.  
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no caso de um conceito geométrico, pode-se conceber o caso de alguém que saiba 

enumerar certas notas aí contidas, isto é, que realize uma descrição puramente verbal de 

algumas características de tal figura, sem que, todavia, ela saiba que método deveria 

seguir para construir tal figura sensivelmente91. Embora essa diferenciação talvez não 

fique clara no caso de figuras simples (como triângulos), ela pode ser mais bem 

discernida se considerarmos tal exemplo a partir de figuras mais complexas, com as 

quais não estejamos familiarizados.  

 O mesmo se dá quando se trata de conceitos empíricos. À primeira vista, não 

parece ser possível possuir um conceito como o de cão sem que se possua igualmente o 

esquema deste conceito, o que nos permitiria reconhecer cães particulares intuídos 

empiricamente. Entretanto, a situação muda de figura ao considerarmos casos de 

espécies desconhecidas, cujo conceito poderia ser simplesmente comunicado 

discursivamente. A seguinte situação pode ilustrar essa possibilidade. Suponhamos que 

duas novas espécies animais, A e B, tenham sido recentemente descobertas, e que 

algumas das notas pertencentes aos seus respectivos conceitos sejam comunicadas a um 

sujeito que jamais as tenha visto. A partir disso, pergunta-se: se esse mesmo sujeito, que 

agora sabe exprimir discursivamente certas características próprias dessas espécies, for 

pela primeira vez colocado diante das duas ao mesmo tempo, ele saberá qual conceito 

atribuir a cada uma delas? A resposta a essa pergunta, segundo cremos, seria negativa, 

pois cada um dos conceitos que lhe foram comunicados, sendo representações 

discursivas, não o ensinam a reconhecer na intuição de cada uma dessas espécies aquilo 

que é pensado em seus respectivos conceitos. Essa separação entre a posse e a correta 

utilização de conceitos se deve, na verdade, à sua própria natureza discursiva, a qual 

permite que tais representações sejam comunicadas anteriormente e independentemente 

das condições espaciotemporais em que suas instâncias são intuídas. Deste modo, é 

possível que alguém me transmita verbalmente as notas contidas em um determinado 

                                                 
91 Essa ideia é expressa de maneira semelhante por Kant na seguinte passagem da Doutrina do Método, 
onde ele contrapõe o caráter discursivo dos conceitos utilizados pelos filósofos ao caráter intuitivo das 
construções realizadas pelos geômetras: “Dê-se a um filósofo o conceito de um triângulo e o encargo de 
investigar, à sua maneira, como pode ser a relação da soma dos ângulos desse triângulo com o ângulo 
reto. Nada possui a não ser o conceito de uma figura que está limitada por três linhas retas, e nessa figura 
o conceito de igual número de ângulos. Pode então refletir tanto quanto quiser sobre esse conceito, que, a 
partir dele, não produzirá nada de novo. Pode analisar e tornar claro conceito de linha reta ou de ângulo 
ou de número três, mas não chegará a outras propriedades que não estejam contidas nesses conceitos. Mas 
que o geômetra tome essa questão. Começa imediatamente a construir o triângulo” (B744). É justamente 
o esquema de triângulo que permitirá ao geômetra realizar esta construção, pois a discursividade do 
conceito nada diz a respeito disso. A ideia de Kant é de que somente a partir do caráter intuitivo dessa 
construção será possível saber qual é a relação em questão, isto é, que a soma dos ângulos internos desse 
triângulo é igual a dois ângulos retos. 
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conceito sem que eu precise, para estar em posse deste, realizar todo o percurso de 

comparação, reflexão e abstração mediante o qual ele foi formado a partir da 

experiência.  

 A partir dessa distinção entre esquemas, imagens e conceitos, pode-se ver em 

que medida os primeiros, enquanto produtos da imaginação, constituem um tipo de 

representação peculiar perante os demais. Devido à posição intermediária que ocupam 

entre sensibilidade e entendimento, entre imagem e conceito, poder-se-ia afirmar que os 

esquemas possuem um caráter “híbrido”, o que lhes permite unificar estes dois polos 

diferentes da nossa estrutura cognitiva. Nesse sentido, Kant afirma que “essa 

representação mediadora deve ser pura (sem nada de empírico) e, todavia, por um lado, 

intelectual e, por outro, sensível” (B177). Embora, do ponto de vista estritamente 

textual, essa caracterização seja atribuída aos esquemas transcendentais, cremos que 

seja possível estendê-la também aos demais, uma vez que eles também cumprem essa 

função mediadora. 

 No que precede, enfatizamos principalmente o caráter sensível dos esquemas. 

Com efeito, as próprias sínteses realizadas pela imaginação produtiva se exercem sobre 

um múltiplo meramente formal da intuição pura, de maneira que elas são caracterizadas 

por Kant como fundamentalmente sensíveis. Sendo assim, como deveria ser 

compreendido o seu lado intelectual? Esse aspecto diz respeito propriamente à 

universalidade dos esquemas, pois, por não envolverem quaisquer atributos empíricos, 

eles possibilitam a representação da forma sensível comum aos diversos membros de 

uma mesma classe. Logo, essa universalidade dos esquemas, que diz respeito somente a 

formas sensíveis, garante também uma relação de afinidade com a universalidade 

(discursiva) que caracteriza a forma dos conceitos.  

 Assim, deverá ficar claro que, a partir desse caráter híbrido dos esquemas, não 

se pode inferir que eles sejam, ao mesmo tempo, intuições e conceitos. Ao contrário, 

trata-se de representações sensíveis que, por serem puras e universais, podem aderir 

tanto ao conteúdo empírico daquelas quanto à forma universal destes. Do mesmo modo, 

essa concepção kantiana de uma representação mediadora não deve contradizer a 

independência entre entendimento e sensibilidade. Antes, a teoria do esquematismo 

constitui um fator capaz de corroborar essa mesma independência: é justamente pelo 

fato de haver essa separação radical entre as nossas capacidades cognitivas que é 

necessário recorrer a um tipo de representação capaz de realizar tal mediação, pois, do 
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contrário, não seria possível explicar como, ao conhecermos objetos, somos capazes de 

superar esse hiato.  

 

5.4 Homogeneidade e heterogeneidade no processo de subsunção. 

  

Kant apresentou, em cada uma das duas partes que constituem a Dedução B, um 

tipo diferente de síntese que funciona como condição indispensável para o 

conhecimento de objetos, uma intelectual e outra figurativa. Apesar de já termos 

acenado para o modo como essas duas sínteses se relacionam a fim de possibilitar o 

conhecimento, devemos reconhecer, entretanto, que Kant não se ocupa dessa tarefa 

dentro da própria Dedução. É no capítulo do Esquematismo que essa questão ganha 

clareza, a partir do momento em que se tematiza a possibilidade de subsumir sob 

conceitos os dados intuídos sensivelmente. 

Para que isso seja possível, observa ele, é preciso que em todo processo de 

subsunção a representação do objeto seja homogênea à do conceito, devendo este incluir 

aquilo que se representa no objeto a ser subsumido nele. A fim de exemplificar como se 

dá tal relação de homogeneidade, ele afirma que “o conceito empírico de um prato 

possui homogeneidade com o conceito geométrico puro de um círculo, na medida em 

que a circularidade, que é pensada no primeiro, pode ser intuída no segundo” (B176). 

Quando se trata das categorias, porém, este modelo de subsunção enfrenta maiores 

dificuldades. Neste caso, os “conceitos puros do entendimento, comparados com as 

intuições empíricas (até mesmo com as intuições sensíveis em geral) são completamente 

heterogêneos e nunca se podem encontrar em qualquer intuição” (B176). 

 O encaminhamento do argumento que nos será fornecido consistirá, em suas 

linhas gerais, em mostrar que os esquemas transcendentais constituem um “terceiro 

termo” (ein Drittes) capaz de superar a manifesta heterogeneidade entre categorias e 

fenômenos, e isso justamente na medida em que tal elemento mediador deve ser “por 

um lado, homogêneo à categoria e, por outro, ao fenômeno, e que permita a aplicação 

da primeira ao segundo” (B177) 92. Esse processo deve envolver as duas sínteses 

                                                 
92 N. Kempf-Smith (A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason pp. 335), ao reconhecer que a 
relação entre categorias e material dos sentidos é a mesma existente entre forma e matéria, estrutura e 
conteúdo, rejeita a concepção kantiana do esquema como um “terceiro termo” com base no seguinte 
argumento: se todo conteúdo, estritamente falando, se encontra ao lado do material intuitivo, então não há 
conteúdo, isto é, qualidade ou atributo, que seja comum aos dois. Ora, se assumirmos que, de fato, se trata 
de uma relação forma-conteúdo, poderia ser possível responder a tal crítica afirmando que, apesar de não 
haver um conteúdo comum, pode ainda assim haver uma representação formal (esquema) que, como 
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exploradas na Dedução, revelando, na verdade, uma dupla subsunção: por intermédio da 

síntese figurativa, a forma temporal do fenômeno é representada de modo objetivo, isto 

é, segundo as condições de unidade do sentido interno, estabelecidas a priori pela 

imaginação transcendental através da produção de esquemas. Por meio da intelectual, 

tanto essa forma temporal pura quanto o seu conteúdo empírico podem ser pensados por 

conceitos puros do entendimento. O primeiro processo de subsunção, sensível, serve de 

mediação para o segundo, discursivo. Kant enfatiza esse ponto ao defender, por 

exemplo, que “não podemos (...) subsumir os fenômenos, sem mais, nas categorias, mas 

tão-só nos seus esquemas” (B223). A rigor, deveríamos falar que as categorias só 

subsumem seus próprios esquemas, ao passo que estes subsumem propriamente os 

fenômenos, não sendo possível uma relação imediata entre estes e aquelas. Antes, 

porém, de abordarmos o caráter temporal dos esquemas categoriais, é válido que 

analisemos modo como Kant concebe a relação entre homogeneidade e heterogeneidade 

no início do capítulo do Esquematismo.  

A maneira pela qual é apresentada essa relação não deixa claro em que medida 

haveria a necessidade de outros esquemas que não os categoriais para que se explique 

como se dá a subsunção de intuições sob conceitos. Isso se dá, a nosso ver, por duas 

razões. Em primeiro lugar, somente os esquemas transcendentais são descritos como um 

“terceiro termo” homogêneo a conceitos (categorias) e intuições; em segundo lugar, 

somente a completa heterogeneidade entre categoria e dados empíricos parece justificar 

a necessidade de esquemas, o que poderia dar a entender que, no caso dos demais 

conceitos, a relação de homogeneidade com a sensibilidade poderia ser tida como algo 

já estabelecido independentemente da imaginação e do esquematismo. Entretanto, como 

veremos a seguir, também no caso destes existe o problema da heterogeneidade, donde 

resulta a necessidade de esquemas que possibilitem a subsunção. Assim, não somente os 

esquemas transcendentais, mas também os demais deverão funcionar como um “terceiro 

termo”. Vejamos, a partir de uma análise mais detalhada do texto, como isso se dá. 

Tal como vimos acima, logo antes de fornecer o exemplo que afirma a 

homogeneidade entre o conceito de círculo e o de um prato, Kant afirma que “em todas 

as subsunções de um objeto num conceito, a representação do primeiro tem de ser 

homogênea à representação do segundo, isto é, o conceito tem de incluir aquilo que se 

representa no objeto a subsumir nele.” (B176, grifos nossos). A relação atestada aqui 

                                                                                                                                               
vimos no tópico anterior, adequa-se tanto à forma sensível do material apreendido quanto à forma 
universal dos conceitos. 



115 
 

entre objeto e conceito poderia de fato sugerir que, no exemplo do círculo e do prato, 

que vem logo a seguir, Kant estaria explorando igualmente a relação entre um conceito 

e um objeto particular a ser subsumido sob este. Ora, se fosse realmente assim, o que 

estaria em jogo seria a homogeneidade (e a ulterior possibilidade de subsunção) 

existente entre um objeto empírico (prato), e o conceito de círculo93. Isso geraria 

problemas, pois um prato, embora possa possuir a forma semelhante à de um círculo 

geométrico, não possui homogeneidade com o conceito de círculo. Eles ainda 

permanecem heterogêneos enquanto o primeiro é uma intuição (singular) e o segundo 

uma representação conceitual discursiva, não ficando claro em que medida pode haver 

homogeneidade entre os dois.  

 Cremos, todavia, que a homogeneidade em questão pode ser compreendida mais 

adequadamente se mantivermos o foco sobre a circularidade que, tal como afirma o 

texto, pode ser intuída no conceito de círculo. Um conceito geométrico como este pode 

ser intuído a priori na medida em for construído pelo sujeito na forma pura do espaço. 

Como tem sido observado por comentadores como Paton e Allison94, é a possibilidade 

dessa construção a priori que é capaz de explicar a relação de homogeneidade existente 

tanto entre um prato intuído empiricamente e a construção pura de um círculo (pois 

ambos possuem uma forma circular, embora a do primeiro seja imperfeita), quanto entre 

esta última e o conceito empírico de prato, o qual é formado a partir da abstração do 

conteúdo de intuições particulares, e no qual a circularidade é pensada.  

 Essa leitura nos parece interessante, pois, como já expusemos anteriormente, a 

possibilidade de se intuir a priori (isto é, de se construir) aquilo que é pensado no 

conceito de círculo não é dada nem pelo conceito mesmo, nem por intuições 

particulares, mas pelo esquema de círculo95.  A partir disso pode-se compreender que, 

mesmo no caso de conceitos empíricos ou geométricos, a homogeneidade entre eles e as 

intuições só se dá na medida em que o esquema possibilita a exibição, na intuição pura 

espacial, daquilo que é pensado no conceito. 

Logo, embora o texto de Kant possa dar a entender, nas linhas iniciais do 

capítulo do Esquematismo, que a homogeneidade entre estes conceitos (empíricos) e 
                                                 
93 Uma tal interpretação do exemplo citado por Kant é fornecida, por exemplo, por H. W. Joseph (The 
Schematism of the Categories in Kant’s Critique of Pure Reason) pp. 270-71. 
94 Esse aspecto foi inicialmente observado por Paton (op. cit., vol. 2 p. 26), tendo sido igualmente 
enfatizado por Allison (op. cit. p. 212). 
95 Não nos parece problemático que haja aqui uma assimilação entre o esquema de um conceito empírico 
(prato) o de um conceito puro (círculo), pois este esquema, enquanto regra para a construção de imagens 
(de círculos em geral), permitirá não apenas a representação de círculos na forma a priori do espaço, mas 
também a representação empírica  de um prato, na medida em que este seja circular. 
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seus objetos seja como que dada por si mesma, nós vemos que ela já pressupõe a ação 

da imaginação e dos esquemas por ela produzidos. Enquanto representações discursivas, 

os conceitos em geral são sempre heterogêneos em relação às suas instâncias intuídas 

particularmente. Nesse sentido, a afirmação de que “o conceito tem de incluir aquilo 

que se representa no objeto a subsumir nele” poderia ser interpretada como atestando a 

necessidade de que o conceito, no processo de subsunção, seja representado junto com 

(isto é, “inclua”) o seu respectivo esquema, o qual representa o objeto empírico 

adequadamente ao próprio conceito.  

 Uma vez reconhecida a heterogeneidade entre intuições, por um lado, e 

conceitos empíricos e geométricos, por outro, bem como a decorrente necessidade de 

esquemas para a subsunção de intuições sob tais conceitos, deve-se observar, no 

entanto, que a heterogeneidade entre categorias e intuições ainda é vista por Kant como 

um caso mais problemático diante dos demais. Com efeito, já o vimos afirmar que as 

categorias são “completamente heterogêneas” em relação às intuições empíricas. 

Contrariamente a isso, lemos ainda que “em todas as outras ciências, em que os 

conceitos, pelos quais o objeto é pensado em geral, não são tão diferentes e 

heterogêneos, relativamente àqueles que representam esse objeto em concreto, tal como 

é dado, é desnecessária uma explicação particular relativa à aplicação dos primeiros aos 

últimos”. (B177, grifo nosso).  

Assim, ao compararmos o caso das categorias com o dos demais conceitos, 

vemos que parece haver uma “gradação” na relação de heterogeneidade, maior no caso 

daquelas. Isso poderia, em linhas gerais, ser explicado a partir do caráter intelectual das 

categorias e de sua origem no entendimento puro. Porém, o que chama atenção aqui é o 

fato de Kant insistir neste problema mesmo após os resultados da Dedução, na qual ele 

se esforçou para justificar a validade das categorias tendo em vista esta mesma 

heterogeneidade total. Este problema deverá se refletir, analogamente, dentro da própria 

doutrina do esquematismo: assim como, na Dedução, a aplicação das categorias às 

intuições envolveu uma justificativa que não se impôs no caso dos demais conceitos, 

assim também no caso dos esquemas categoriais, compreendidos como condições 

sensíveis desta aplicação, será necessária uma “explicação particular”, que diz respeito 

ao caráter objetivo das sínteses temporais. 
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5.5 Esquemas transcendentais como intuições formais.  

 

 Até o presente momento, procuramos fornecer uma visão integrada da teoria do 

esquematismo, o que foi feito a partir da consideração de alguns aspectos que cremos 

ser comuns aos três tipos de esquemas. Agora, a fim de vermos em que medida eles se 

diferenciam, devemos considerar a maneira pela qual eles se relacionam com o espaço e 

com o tempo, o que pode ser feito a partir de uma comparação entre as sínteses 

realizadas pelos esquemas matemáticos e pelos categoriais. 

 É possível notar pelos menos dois aspectos comuns a ambos: em primeiro lugar, 

os dois possibilitam a realização de sínteses de acordo com conceitos que não 

encontram sua origem na experiência; em segundo lugar, ambos se relacionam de modo 

a priori com as formas puras da nossa intuição, os matemáticos com o espaço e os 

categoriais com o tempo. Estes dois pontos de convergência poderiam nos levar a 

afirmar também a existência de uma similaridade no modus operandi destes dois tipos 

de esquemas, o qual, no caso dos matemáticos, envolve a possibilidade daquilo que 

Kant chama de “construção de conceitos”96. Esta noção é caracterizada nos seguintes 

termos: “Construir um conceito significa apresentar a priori a intuição que lhe 

corresponde. Para a construção de um conceito exige-se, portanto, uma intuição não 

empírica que, consequentemente, como intuição é um objeto singular” (B741). Tal 

descrição é utilizada por Kant em referência os processos de síntese pura empregados na 

matemática. Assim, um conceito como o de triângulo pode ser construído na medida em 

que se exiba, na intuição pura do espaço, uma forma espacial a priori adequada àquilo 

que é pensado discursivamente em tal conceito. É precisamente o esquema de triângulo 

que possibilita a realização desse processo, pois é ele que determina como um múltiplo 

espacial puro deverá ser sintetizado de modo a poder constituir um “objeto singular”, ou 

seja, uma forma triangular pura. 
                                                 
96 Uma aproximação entre os processos construtivos matemáticos e o esquematismo transcendental é 
desenvolvida por S. Gibbons (Kant’s Theory of Imagination, pp. 71-78). Uma possível objeção contra 
essa aproximação consistiria em afirmar que, na “Doutrina do Método”, onde a noção de construção 
matemática é explorada, o que Kant pretende mostrar é justamente que o método construtivo empregado 
nesta ciência não apenas difere daquele utilizado na filosofia, mas que não poderia de modo algum ser 
utilizado nesta. Isso não nos parece válido pela seguinte razão: a caracterização que Kant faz do método 
filosófico neste contexto diz respeito sobretudo às sínteses discursivas empregadas como condição 
necessária para o conhecimento de objetos. Contemplada a partir desta perspectiva, a filosofia consiste no 
“uso discursivo da razão segundo conceitos” (B747), e “mantém-se simplesmente em conceitos gerais”. A 
doutrina do esquematismo transcendental, por sua vez, está comprometida com sínteses que não são 
propriamente discursivas, mas figurativas. Estas, embora devam pertencer à filosofia transcendental, 
caracterizam uma parte sua que não está em foco quando da contraposição entre o método matemático e o 
filosófico, e que possui um “lugar” peculiar entre intuições e conceitos. 
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 Semelhantemente, poderia ser sugerido que os esquemas categoriais 

possibilitariam um processo construtivo, não no sentido externo, mas no interno, a partir 

da síntese de um múltiplo temporal puro. Embora essa semelhança seja justificada a 

partir das razões já apontadas, é necessário reconhecer, todavia, o motivo pelo qual estes 

processos sintéticos não podem ser pura e simplesmente identificados. 

 O esquema matemático, sendo relativo a um determinado tipo de conceito, 

permitirá a síntese construtiva de objeto específico (ainda que meramente formal), 

correspondente a tal conceito, no espaço puro. Quanto aos esquemas transcendentais, 

não se pode dizer que eles condicionam, analogamente, a síntese da forma deste ou 

daquele objeto; antes, o esquematismo transcendental diz respeito à representação 

sintética do próprio tempo, no qual todos os objetos particulares são intuídos. Os 

esquemas transcendentais caracterizam o tempo unificado, representado objetivamente 

(intuição formal) a partir da síntese de um múltiplo temporal indeterminado (forma da 

intuição), dado a priori na forma do nosso sentido interno.  

A geometria pode, portanto, construir seus próprios objetos na forma pura do 

espaço, o que garante aos conhecimentos provenientes desta ciência uma segurança que 

não pode ser alcançada pela filosofia. Todavia, se esta não pode construir a priori seus 

objetos, ela possui a seu favor a vantagem de poder indicar, a priori, casos em que seus 

conceitos (categorias) podem ser empregados. Como já mencionados no item 1, essa 

indicação a priori é fornecida pelos esquemas das categorias, o que constitui um aspecto 

positivo da lógica transcendental, já que eles determinam o escopo do uso cognitivo 

destes conceitos. Da mesma maneira, este esquematismo possui uma importante função 

negativa, porquanto limita e corrige as pretensões de tal uso quando se trata de objetos 

que não podem ser intuído temporalmente. Kant sintetiza esse duplo aspecto ao afirmar 

que, “se os esquemas da sensibilidade realizam, em primeiro lugar, as categorias, 

também igualmente as restringem, isto é, as limitam a condições que se situam fora do 

entendimento (isto é, da sensibilidade)” (B185-186).  

A diferença entre os esquemas categoriais e os demais transpõe para a esfera da 

sensibilidade o mesmo contraste existente entre as categorias e os conceitos de objetos 

particulares. Categorias são condições do pensamento de quaisquer objetos, e, nessa 

medida, podem ser ditas condições intelectuais da objetividade dos nossos 

conhecimentos. Da mesma forma, os seus esquemas não dizem respeito propriamente à 

representação da forma de objetos singulares, sendo uma condição sensível da 

objetividade das nossas representações em um sentido mais amplo. 
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 Isso não deve significar, porém, que os esquemas transcendentais se dissociem 

dos demais. Pelo contrário, parece-nos razoável a ideia de que eles, assim como as 

próprias categorias e os demais conceitos, atuem em conjunto: a síntese pura de um 

múltiplo espacial, segundo um esquema como o de triângulo, é um processo que se dá 

sucessivamente no tempo, e que, enquanto tal, deve ser realizado segundo determinadas 

condições de unidade do tempo, o que envolve a necessidade de esquemas temporais. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que os esquemas transcendentais também se referem a 

todos os objetos particulares, mas o fazem apenas na medida em que estes, ao serem 

internalizados pelo sujeito, se adequam à sucessividade do seu sentido interno.  

 A relação entre o esquematismo transcendental e o caráter temporal de todas as 

nossas intuições nos conduz, pois, à caracterização geral que Kant faz destes esquemas, 

os quais devem ser entendidos, em seu sentido mais próprio, como “determinações 

transcendentais do tempo”.  Kant se exprime a esse respeito, de maneira condensada, na 

seguinte passagem: 

 

 “uma determinação transcendental do tempo é homogênea à categoria (que constitui sua 

unidade) na medida em que é universal e assenta sobre uma regra a priori. É, por outro lado, homogênea 

ao fenômeno, na medida em que o tempo está contido em toda representação empírica do múltiplo. 

Assim, uma aplicação da categoria aos fenômenos será possível mediante a determinação transcendental 

do tempo que, como esquema dos conceitos do entendimento, proporciona a subsunção dos fenômenos na 

categoria” (B178-179). 

 

              Infelizmente, nesta passagem Kant nos indica menos em que consiste uma 

determinação transcendental do tempo do que aquilo que é possível por seu intermédio, 

a saber, a subsunção dos fenômenos sob as categorias, porquanto tais determinações (os 

próprios esquemas) são homogêneas a ambos. Todavia, isso pode ser compreendido se 

olharmos retrospectivamente para o §24 da Dedução, onde são descritas as condições 

gerais da síntese transcendental da imaginação (determinação do entendimento sobre a 

forma do sentido interno). Determinar o tempo transcendentalmente significa submeter 

a multiplicidade do sentido interno à regra pensada a priori na categoria – é a categoria, 

enquanto regra universal a priori, que fornece a unidade dessa síntese. No entanto, 

cumpre observar que essa determinação não é realizada discursivamente pelo 

entendimento, mas sim pela imaginação, tratando-se, portanto, de uma síntese 

figurativa, anterior à formação de juízos; o que temos como resultado dessa 

determinação, na verdade, é uma transposição para a sensibilidade da regra pensada na 
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categoria, ou dito de outro modo, uma exibição não-discursiva da unidade que é 

pensada conceitualmente na categoria. 

              Assim, se considerarmos cada categoria como o conceito da síntese de x 

(segundo uma das formas lógicas do juízo), as categorias esquematizadas poderiam ser 

consideradas como o conceito da síntese de x no tempo97 – o princípio de síntese é o 

mesmo da categoria pura, mas, na medida em que se aplica ao tempo, passa a 

representar sensivelmente esse mesmo princípio. Tomemos como exemplo a categoria 

pura de causa e efeito, entendida como o conceito da síntese do fundamento e do 

consequente: uma vez esquematizada pela imaginação, ela passará a representar o 

conceito da síntese do fundamento e do consequente, onde este sucede aquele no tempo 

– aqui vemos, então, constituído o esquema da sucessão necessária a partir da regra 

pensada na categoria. 

              O fato de essa determinação temporal ser realizada de acordo com a categoria 

garante ao esquema a sua afinidade com o entendimento; o fato de ela ser realizada 

precisamente sobre a forma do sentido interno garante a sua afinidade com a totalidade 

dos fenômenos, uma vez que a apreensão destes, sejam eles internos ou externos, é 

sempre temporal. Já que as categorias funcionam como regras objetivas a priori, 

poderíamos dizer que determinar categorialmente o tempo significa objetivá-lo, isto é, 

representa-lo através de relações temporais válidas intersubjetivamente, como as de 

permanência, sucessão e simultaneidade. 

 

5.6 Conclusão. 

 

Neste capítulo, vimos que a atividade produtiva da imaginação, introduzida ao 

longo da segunda parte da Dedução B, atua de acordo com esquemas que funcionam 

como regras de síntese, o que nos fez considerar que essa faculdade poderia ser 

considerada cega não por ser desordenada, mas por operar em bases sensíveis. Sendo 

diferentes tanto de imagens e de conceitos, estas representações, por serem sensíveis e 

puras, também possuem (como estes últimos) um caráter universal no que concerne à 

produção da forma de objetos, sendo justamente essa universalidade que as torna 

homogêneas aos conceitos sob os quais as subsumimos em atos de natureza lógico-

discursiva. Procuramos mostrar, além disso, que o esquematismo transcendental pode 

                                                 
97 Cf. H. J. Paton, Kant’s Metaphysic of Experience, vol 2. pp. 42-3.  



121 
 

ser compreendido, em relação ao dos demais conceitos, a partir das condições mais 

gerais da síntese do próprio tempo, o qual passa a ser representado objetivamente como 

intuição formal, tal como vimos na segunda parte da Dedução B.  

Na estrutura geral da tese, o presente capítulo serve como ponte entre as análises 

relativas às Deduções B e A, uma vez que a nossa interpretação dessa última dependerá 

de alguns resultados deste capítulo, sobretudo no que diz respeito ao modo como os 

esquemas, por atuarem na produção de formas sensíveis, possibilitam o reconhecimento 

dessas mesmas formas. Essa é o tema do qual nos ocuparemos a seguir.  
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6. A tripartição da síntese da imaginação e o problema da recognição: no 

conceito? 

 

O presente capítulo e o seguinte serão dedicados ao papel da imaginação na 

primeira versão (A) da dedução transcendental das categorias. Embora a sua redação 

seja cronologicamente anterior à da segunda edição, optamos por abordá-la 

posteriormente às analises relativas a esta e ao esquematismo dos conceitos. 

Procedemos dessa maneira por acreditarmos que os resultados obtidos até o presente 

momento poderão nos ajudar a esclarecer algumas das dificuldades contidas nessa 

primeira formulação da Dedução, sobretudo no que concerne à distinção entre as 

atividades do entendimento e da imaginação, o que carece de esclarecimento em 

diversos momentos, tal como veremos ao tratarmos do problema da recognição 

conceitual. Apesar destas dificuldades, sustentaremos a ideia de que é possível conciliar 

o papel da imaginação nestas duas edições da Dedução. Se, na segunda (B), a 

caracterização da imaginação transcendental como um efeito do entendimento sobre a 

sensibilidade nos remeteu à função mediadora do esquematismo, procuraremos mostrar 

que isso é possível na medida em que é essa mesma função que norteia o uso cognitivo 

da imaginação produtiva em (A).  

No início da segunda seção da “Dedução Transcendental das Categorias” (A) 

Kant observa como a investigação em questão põe em jogo não somente o entendimento 

como faculdade responsável pelo pensamento de objetos em geral. Considerado 

enquanto faculdade de conhecimentos, este mesmo entendimento deve se referir a 

objetos que são recebidos no espaço e no tempo, de forma que a possibilidade desta 

referência deve também ser levada em conta (A97). Esta diferença entre o mero 

pensamento  e o conhecimento de objetos exige um esclarecimento sobre a contribuição 

da imaginação e dos sentidos, os quais, na medida em que possuem um uso 

transcendental e a priori, também contribuem, tanto quanto o entendimento, para a 

experiência de objetos98.  

                                                 
98 Paton (Kant’s Metaphysic of Experience, vol.1, pp. 350-353) mostra como, nesta passagem do texto, há 
a mudança de um enfoque “objetivo” para um “subjetivo”. O lado objetivo do argumento kantiano 
consiste em mostrar que as categorias são conceitos que condicionam a possibilidade do pensamento de 
objetos em geral, o que culmina na passagem onde Kant afirma que “já é uma dedução suficiente delas 
[categorias] e uma justificação de sua validade objetiva podermos demonstrar que um objeto só pode ser 
pensado graças a elas” (B96-97). É válido notar como esta transição de um aspecto objetivo para um 
subjetivo se dá igualmente nas duas partes da versão B da Dedução, onde Kant, após demonstrar a 
validade objetiva das categorias em relação a objetos em geral (§16-21), passa a mostrar, em seguida 
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 Somente a síntese de representações dadas no espaço e no tempo é capaz de 

fornecer um conteúdo para as categorias do entendimento. A noção de síntese, 

brevemente introduzida no §10 da “Dedução Metafísica”, é retomada aqui por Kant em 

uma análise detalhada dos seus aspectos constitutivos, apreensão, reprodução e 

recognição, os quais se apresentam de maneira necessária em todos os nossos atos 

cognitivos, e nos conduzem às três fontes subjetivas do conhecimento.  Estas três 

“fontes” a que Kant se refere são os sentidos, imaginação, e apercepção, expostos ao 

final do §14 da Dedução (A94). Neste contexto, eles são denominados capacidades ou 

faculdades originárias da alma, não podendo ser derivados de nenhuma outra faculdade 

do ânimo (Gemüth), servindo como fundamento, respectivamente, à sinopse, à síntese 

do múltiplo, e à unidade da síntese99. Se, na Dedução B, Kant nos fornece uma 

explicação pouco detalhada dos diversos aspectos envolvidos na síntese da imaginação, 

aqui, em contrapartida, teremos a oportunidade de analisar mais claramente as etapas 

seguidas por esta faculdade no decorrer do ato sintético. No curso da argumentação, a 

estratégia utilizada por Kant consistirá em expor cada um destes momentos da síntese 

primeiramente sob o seu aspecto empírico, mostrando em seguida como este uso 

empírico da atividade sintética está condicionado por um uso puro da mesma, o qual, na 

medida em que independe de condições empíricas, constitui o lado formal da síntese. 

Teremos, assim, uma apreensão, uma reprodução e uma recognição igualmente puras e 

a priori. 

O foco das análises que seguem reside na própria tripartição do ato sintético, e 

no modo como os três atos em questão se relacionam uns com os outros. Embora Kant 

se pronuncie com clareza no que concerne à proximidade entre os atos de apreensão e 

reprodução, atribuindo ambos à imaginação, o mesmo não pode ser dito sobre a relação 

entre estes e a recognição. Se, por um lado, a tripartição da síntese sugere que se trata de 

um único e mesmo ato, por outro, a atribuição da recognição somente a conceitos e à 

                                                                                                                                               
(§24-26), de que maneira a síntese transcendental da imaginação permite a mediação entre entendimento 
e sensibilidade. 
99 Cabe aqui uma observação no que concerne à associação entre os atos apreensão – reprodução – 
recognição e as três faculdades apenas mencionadas. O texto kantiano pode nos induzir a pensar que cada 
uma destas faculdades é responsável por cada um destes três atos, o que parece ser corroborado pelo fato 
de Kant falar em uma “síntese da apreensão na intuição”, uma “síntese da reprodução na imaginação” e 
uma “síntese da recognição no conceito”. Entretanto, convém observar que estes atos somente “apontam” 
para elas, ou, como afirma o próprio texto, nos “conduzem” até elas. B. Longuenesse (Kant and the 
Capacity to Judge, p. 35) observa que os três elementos “nos quais” há um ato de síntese são 
representações, e não três faculdades desempenhando três sínteses distintas. Assim, há uma intuição “na 
qual” há a síntese da apreensão; a imaginação “na qual” há reprodução não é a imaginação enquanto 
faculdade (Einbildungskraft), mas a representação (Einbildung) produzida por esta faculdade; igualmente, 
há conceitos do entendimento “nos quais” há recognição.  
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apercepção exigiria uma separação entre esta e os atos de apreensão e reprodução. 

Tomando como base algumas dificuldades textuais contidas nessa exposição, assim 

como algumas considerações já feitas no capítulo anterior, procuraremos mostrar como 

a síntese pode ser considerada tripla a partir da atribuição de uma capacidade 

recognitiva também à imaginação. O que teremos, portanto, é a possibilidade de 

reconhecimento tanto através dos esquemas da imaginação quanto por conceitos do 

entendimento, os quais atuam como condições complementares em nossos atos 

cognitivos. 

 

6.1 Sinopse e apreensão 

 

O ato de apreensão, muito embora seja exercido sobre a sensibilidade (isto é, ele 

nos “conduz” e esta faculdade originária da alma), não deve ser considerado como uma 

função realizada pela sensibilidade mesma100. A sensibilidade, enquanto faculdade 

passiva e meramente receptiva não é, por si só, capaz de executar tal ato, o qual, na 

medida em que envolve uma síntese, deve ser atribuído a uma faculdade ativa, a 

imaginação. É esta que, voltando-se para o que é recebido intuitivamente, apreende um 

múltiplo enquanto tal101.   

A principal contribuição da receptividade dos sentidos para a síntese em questão 

consiste, segundo Kant, em nos fornecer uma “sinopse”, isto é, uma visão (ópsis) de 

conjunto (syn) daquilo que nos é dado, e que será ulteriormente sintetizado pela 

imaginação. O tratamento que Kant confere à sinopse é extremamente breve, sendo tal 

noção mencionada apenas três vezes em toda primeira Crítica, e não figurando senão na 

versão A da “Dedução”. É dito, em primeiro lugar, que há uma “sinopse do múltiplo a 

priori pelos sentidos” (A94), o que nos dá a entender que ela, exercendo-se também 

sobre as formas puras do espaço e do tempo, condiciona toda e qualquer sinopse 

empírica. A seguir, Kant afirma que essa sinopse é atribuída aos sentidos “por conter 

multiplicidade na sua intuição” e que a ela “corresponde sempre uma síntese” (A97).  

 A ideia central de Kant parece ser a seguinte: se considerarmos somente a 

capacidade receptiva dos sentidos, independentemente de qualquer ação da imaginação 

                                                 
100 Cf. H. de Vleeschauwer, La déduction transcendantale dans l’œuvre de Kant, vol. 2, p. 233. 
101 A mesma tese é afirmada explicitamente por Kant na terceira seção da Dedução A: “há pois, em nós, 
uma faculdade ativa da síntese do diverso, que chamamos imaginação, e sua ação, que se exerce 
diretamente sobre as percepções, designo por apreensão” (A120). 
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ou do entendimento, o que eles nos fornecem não é em si mesmo representado como 

uma multiplicidade de elementos diversos. Esse múltiplo só pode ser representado 

enquanto tal a partir do momento em que suas partes são discriminadas e sintetizadas 

pelo sujeito. Kant se afasta desde o início de um ponto de vista “atomista”, segundo o 

qual os nossos sentidos seriam responsáveis por intuir unidades esparsas e isoladas 

umas das outras. Ao contrário, temos a capacidade de sermos afetados por um conjunto 

ainda indeterminado de diversos elementos. O termo empregado por Kant se refere mais 

especificamente a um sentido particular, o da visão, o qual, mais do que qualquer outro, 

é capaz de receber ao mesmo tempo o conjunto daquilo que está diante de nós. A 

afirmação de que à sinopse sempre corresponde uma síntese não deve significar que 

aquela seja resultante desta. Antes, a sinopse dos sentidos representa um estado pré-

sintético que nos fornece o conteúdo a ser apreendido e sintetizado pela imaginação.  

A associação feita por Kant entre sinopse e a receptividade dos sentidos deixa 

claro que, nesse estado, o sujeito se comporta de maneira meramente passiva diante do 

múltiplo que o afeta. Somente a partir do momento em que a espontaneidade e a 

atividade do sujeito vêm se unir a essa receptividade é que se torna possível o 

conhecimento. Essa espontaneidade é capaz de desencadear, sobre aquilo que é recebido 

sensivelmente, uma síntese, cujo primeiro aspecto é a apreensão do múltiplo.  

 

“Toda intuição contém em si um múltiplo que, porém, não teria sido representado enquanto tal se 

o ânimo (Gemüth) não distinguisse o tempo na série das impressões sucessivas, pois, como encerrada 

num momento, nunca pode cada representação ser algo diferente da unidade absoluta. Ora, para que deste 

diverso surja a unidade da intuição (...) é necessário, primeiramente, percorrer estes elementos e 

compreendê-los num todo. Operação a que chamo síntese da apreensão, porque está diretamente voltada 

para a intuição” (A99).   

 

Deve-se distinguir aqui, inicialmente, entre o múltiplo da intuição (que nos é 

fornecido pela sinopse dos sentidos) e a representação desse múltiplo. No primeiro caso, 

a diversidade dos elementos contidos nesta “visão de conjunto” ainda não é 

discriminada nem apreendida enquanto tal. A representação dessa multiplicidade de 

elementos tem uma condição de possibilidade, a saber, que o tempo seja distinguido na 

série de impressões sucessivas. O tempo mencionado por Kant não deve ser considerado 

como algo dado, subsistente antes mesmo do ato de apreensão. Ao contrário, ele é 

“gerado” através deste ato mesmo, na medida em que o ânimo discrimina uma série de 

impressões. Kant introduz aqui uma tese importante que vai ser retomada diversas vezes 
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nas “Analogias da Experiência”, a saber, a de que “o tempo não pode ser percebido por 

si mesmo” 102. Não contendo em si nenhum múltiplo, nós só podemos perceber a 

passagem do tempo graças às modificações que se passam nele - a distinção dos 

momentos sucessivos do tempo supõe a distinção de uma sucessão de impressões103. A 

representação do múltiplo da intuição é gerada, portanto, à medida que ele é 

discriminado sucessivamente, adequando-se, assim, à forma do nosso sentido interno.  

É dito logo em seguida que esta distinção sucessiva das representações é 

necessária, pois, se assim não fosse, isto é, se cada uma delas estivesse encerrada em um 

“momento”, equivaleriam a uma “unidade absoluta”. Embora Kant não se preocupe em 

esclarecer o sentido dos termos utilizados, o passo pode ser compreendido se 

observarmos que esta “unidade absoluta” em questão só pode ser considerada enquanto 

tal por ainda não ter sido discriminada nem dividida em suas partes constitutivas. Na 

medida em que precede o próprio ato sintético, ela é diferente da unidade resultante da 

síntese, a qual emerge da unificação de elementos distintos uns dos outros. Esta unidade 

absoluta está como que encerrada em um momento porque as suas partes ainda não 

foram percorridas umas após as outras, isso é, o tempo ainda não foi distinguido através 

da apreensão sucessiva das partes da representação. A multiplicidade de elementos, não 

sendo representada enquanto tal, é tida como unidade não por ter sido unificada, mas 

por não ter sido dividida. Wolff observa que, neste contexto, não se trata de afirmar que 

em cada momento nós somos capazes de perceber uma sensação e nada mais. Kant 

estaria afirmando que nós nunca podemos conhecer a representação enquanto um 

múltiplo em um momento único. Para conhecer uma diversidade de representações, 

mesmo que elas sejam dadas simultaneamente, a mente tem que percorrê-las umas após 

as outras104.  

  O ato de apreensão mesmo parece cumprir dois objetivos que, apesar de 

poderem ser concebidos distintamente, não ocorrem separadamente um do outro. Trata-

se não apenas da ação do ânimo que consiste em percorrer o múltiplo, mas também de 

compreendê-los num todo. Na medida em que envolve uma síntese, o ato de apreensão 

está voltado para a constituição da unidade da intuição, unidade esta que pode ser tanto 

das partes que constituem um determinado objeto (ou de suas diversas qualidades), 

                                                 
102 Cf. B225; B226; B23. 
103 Cf. de Vleeschauwer, op. cit. pp. 242-24. O próprio Kant afirma, por exemplo (B155; B156), que a 
passagem do tempo só pode ser representa através da descrição de uma linha reta, a qual será a 
representação exterior figurada do tempo. 
104 Cf. R. Wolff, Kant’s theory of mental activity, pp. 152-153. 
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quanto de uma multiplicidade de objetos diferentes uns dos outros, representados em 

conjunto. As diversas representações em questão, sendo percorridas, vão sendo também 

acrescentadas umas às outras, de maneira que o múltiplo é mantido junto em uma 

unidade. Vemos, portanto, que o múltiplo apreendido só pode ser representado enquanto 

tal caso por ter sido unificado.  

 A observação de que esta síntese está diretamente voltada para a intuição põe 

em destaque o seu caráter sensível, dando a entender que não se trata ainda de uma 

forma de ligação intelectual. Se considerarmos que nossas intuições, por definição105, 

são sempre imediatas, veremos que o ato de apreensão dos dados sensíveis, sejam estes 

puros ou empíricos, é realizado também imediatamente, através de um contato direto 

com os objetos intuídos. Assim, as representações tornam-se internalizadas e, enquanto 

“modificações do ânimo”, submetem-se às condições formais e a priori do sentido 

interno.  

Kant acrescenta ainda que esta síntese deve ser praticada a priori, isto é, há 

também uma apreensão a priori que, sendo condição transcendental do conhecimento, 

antecede a apreensão de um múltiplo de representações empíricas. Sem essa apreensão 

pura, não “poderíamos ter a priori nem as representações do espaço, nem as do tempo, 

porque estas apenas podem ser produzidas pela síntese do múltiplo que a sensibilidade 

fornece na sua receptividade originária” (A100). Esse argumento antecipa a distinção 

entre “formas da intuição” e “intuições formais” que exploramos na segunda parte da 

Dedução B. Nossas representações puras do espaço e do tempo determinados são 

produzidas, isto é, envolvem a participação ativa do sujeito de conhecimento. Mesmo 

sendo puras e a priori, elas não possuem por si próprias uma ligação, necessitando, por 

isso, passar pelo processo de síntese capaz de unificá-las num todo. A “receptividade 

originária” de que fala Kant nesse contexto parece corresponder àquilo que, de acordo 

com a interpretação fornecida anteriormente, é chamado de “forma da intuição” no §26 

da Dedução B. Assim concebidas, estas formas não nos fornecem ainda uma 

representação objetiva do espaço e do tempo. Para que isso ocorra, é necessário que haja 

a concorrência de uma atividade sintética, realizada, neste caso, pela imaginação 

transcendental.  

 Esta síntese pura da apreensão, sendo necessária para a constituição das 

representações puras do espaço e do tempo, funciona também como condição para o 

                                                 
105 Cf. Lógica de Jäsche, §1. 
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conhecimento dos dados apreendidos empiricamente a partir destas nossas formas da 

intuição. Uma importante consequência disso, se tivermos em mente que é pela 

apreensão que os dados são primeiramente percebidos em uma consciência empírica, é 

que mesmo a nossas percepções estarão sujeitas às regras transcendentais e a priori que 

regem a apreensão do múltiplo puro do espaço e do tempo. 

 

6.2 Reprodução 

 

Ao mostrar quais são os fundamentos transcendentais pressupostos pela 

reprodução de representações, Kant adota como ponto de partida a simples constatação 

de que nós frequentemente associamos representações entre si. O fato de que duas ou 

mais representações tenham frequentemente se sucedido ou acompanhado é suficiente 

para que se estabeleça algum tipo de conexão entre elas. Uma vez habituado a ver que A 

sempre acompanha B, a conexão estabelecida entre ambos permite que, ao ver B sem a 

presença de A, a representação deste último seja despertada no ânimo pela simples 

presença daquele outro elemento que sempre o tem acompanhado. Esta associação, 

dependendo das condições contingentes em que cada sujeito se encontra, ou de hábitos 

particulares adquiridos ao longo do tempo, possui sempre validade privada, isto é, não 

há nenhuma razão para que eu pressuponha que outro sujeito diferente de mim realizará 

o mesmo tipo de associação entre as mesmas representações. Por mais que essa 

associação possa ocorrer segundo leis106, estas, sendo derivadas da experiência, não 

poderão ser estendidas universalmente. Para que estas regras empíricas de associação 

possam ser exercidas, é necessário, como primeira condição, que “os próprios 

fenômenos realmente estejam submetidos a uma tal regra” (A100), isto é, é preciso que 

haja de fato uma regularidade na sucessão dos fenômenos, a qual nos permitirá realizar 

associações, ainda que de caráter empírico, entre eles.   

 Nesta fase inicial de sua exposição, Kant parece adotar uma postura “realista”, a 

qual poderia ser admitida por um ponto de vista empirista que não levasse em conta os 

fundamentos a priori presentes na associação de representações: afirma-se somente que 

a conexão entre os fenômenos é realizada a partir de regras empíricas, as quais se 

baseiam na sucessão constante dos objetos mesmos. Os exemplos utilizados por Kant 

                                                 
106 Cf. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, §31 (AK. VII, 176): “A lei (Gesetz) de associação 
é: representações empíricas que frequentemente se seguem uma à outra produzem um hábito no ânimo 
(Gemüth) tal que, quando uma é produzida, faz surgir também a outra”.  
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têm por fim mostrar como a regularidade parece se dar nas próprias coisas, e como é 

necessário que haja uma certa regularidade para que nossa imaginação empírica possa 

atuar.  Se nossa imaginação empírica é capaz de realizar associações entre determinadas 

características do cinábrio, como a sua cor vermelha e o seu peso, é necessário que ele 

sempre tenha se mostrado na posse tais características e não outras. Se ele fosse ora 

vermelho, ora preto, ora leve, ora pesado, nenhuma associação entre tais características 

seria possível, devido à ausência de qualquer regularidade do objeto. Supondo que 

houvesse tal inconstância nos fenômenos “nossa imaginação empírica nunca teria nada 

a fazer que fosse conforme à sua faculdade, permanecendo oculta no íntimo do ânimo 

como uma faculdade morta e desconhecida a nós próprios” (A100). A ideia aqui é que 

nós só podemos conhecer uma faculdade a partir dos seus atos107, os quais podem ser 

realizados a priori ou a posteriori. Segundo o ponto de vista adotado inicialmente por 

Kant, que leva em conta o exercício meramente empírico da imaginação, deve-se 

considerar que tal faculdade depende de circunstâncias igualmente empíricas para atuar, 

as quais encontram-se na regularidade dos fenômenos mesmos. 

 Antes de darmos continuidade à análise do argumento desenvolvido por Kant, é 

conveniente que esclareçamos a relação que há entre as nossas capacidades de 

associação e reprodução. Segundo uma definição fornecida por Kant, a imaginação é a 

“faculdade de representar um objeto, mesmo sem a presença deste na intuição” 108. Esta 

definição reflete sobretudo o uso empírico da imaginação, e diz respeito à nossa 

capacidade de evocar a imagem de objetos anteriormente intuídos: se estou diante de 

uma mesa, eu a intuo através da minha visão; se, num dado momento, fecho os olhos, a 

mesa deixa de estar presente na intuição. Ainda assim, resta-me a capacidade de 

imaginar a mesa, isto é, de representar, através de uma imagem mental, o objeto 

anteriormente intuído - a necessidade de uma intuição prévia de um objeto dado 

empiricamente mostra como este aspecto específico da imaginação depende da 

experiência.  

 Assim, ao falarmos de uma reprodução de representações, o que está em jogo é 

esta capacidade de representarmos ou reproduzirmos objetos anteriormente intuídos, 

uma vez que eles não estejam mais presentes. Nesse sentido, a imaginação pode ser tida 

como um poder reprodutivo, aproximando-se também da nossa capacidade de 

                                                 
107 Cf. de Vleeschauwer, op. cit. p. 253. 
108 Cf. B141; cf. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, §28 (AK. VII, 167). 
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memória109. Entretanto, é importante notar como, no começo desta seção, Kant parece 

tomar “reprodução” e “associação” como equivalentes: a associação dos fenômenos, 

resultante de sua sucessão ou acompanhamento constantes, é também chamada de “lei 

empírica” (A100) e de “síntese empírica da reprodução” (A101). Isso pode ser 

entendido se levarmos em conta, em primeiro lugar, o fato de que nossos sentidos nos 

fornecem uma sinopse, a qual contém uma multiplicidade de elementos que deverão ser 

percorridos e apreendidos sucessivamente. Sendo este um processo que ocorre 

temporalmente, é preciso que as representações passadas (isto é, as que não estão mais 

presentes imediatamente na mente) vão sendo reproduzidas à medida que outras vão 

sendo apreendidas. Diz-nos Kant: “se deixasse sempre escapar do pensamento as 

representações precedentes (...) e não as reproduzisse à medida que passo às seguintes, 

não poderia jamais surgir nenhuma representação completa” (A102). Assim, 

poderíamos dizer que, na medida em que são reproduzidas, as representações vão sendo 

“associadas” umas com outras, pois, mesmo não sendo mais intuídas, a imaginação tem 

a capacidade de “retê-las” em conjunto, como se ainda estivessem presentes. Da mesma 

forma, se eu estabeleço uma associação entre A e B a partir da sua sucessão constante 

de modo que, mesmo na presença de somente um destes elementos, eu seja capaz de 

representar-me o elemento ausente, esta associação tem como condição a capacidade 

que a imaginação possui de reproduzir a mesma sucessão que se deu anteriormente 

entre os dois elementos. É esta a razão, segundo cremos, para que Kant, ao falar de 

reprodução empírica, compreenda igualmente a mera associação de representações.  

  A partir do que foi exposto, deverá ficar igualmente claro que os atos de 

apreensão e reprodução são indissociáveis110, não sendo possível que uma 

                                                 
109 Ao comentar essa passagem, Paton (op. cit. vol. 1, p. 363) chega a afirmar que a própria capacidade de 
mantermos em nossas mentes o que não mais está sendo dado deve ser atribuída à memória, sem a qual 
não haveria conhecimento. Deve-se observar aqui que, muito embora Kant não fale propriamente sobre a 
memória no texto da primeira Crítica, esta aproximação encontra-se presente no texto da Antropologia. O 
§34 desta obra (AK. VII, 182), que trata da “faculdade de tornar presentes (vergegenwärtigen) o passado 
e o futuro por meio do poder de imaginação” afirma igualmente que esta “presentificação” do passado é 
realizada por meio da nossa faculdade de lembranças (Erinnerunsgsvermögen). Pertencendo à 
sensibilidade, diz-nos Kant, a Erinnerungsvermögen baseia-se na associação de representações passadas 
com as presentes, “conectando percepções no tempo”.  Apesar de esta caracterização inicial parecer levar 
a uma quase-identificação entre a faculdade de lembranças e a imaginação, deve-se notar, entretanto, que 
elas se diferenciam na medida em que esta última também envolve uma faculdade de previsão 
(Vorhersehungsvermögen), isto é, a capacidade de se representar algo no futuro. Kant propõe ainda uma 
diferenciação entre imaginação reprodutiva e a memória propriamente dita (Gedächtins), afirmando que 
esta difere daquela na medida em que “é capaz de reproduzir representações anteriores voluntariamente 
(willkürlich)”. Esta diferenciação, entretanto, parece dizer respeito somente à imaginação na medida em 
que ela produz imagens involuntariamente (unwillkürlich), o que é chamado por Kant de “fantasia” 
(Phantasie). 
110 Cf. A102. 
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multiplicidade de elementos seja apreendida senão à medida que os elementos já 

percorridos sejam igualmente reproduzidos, isto é, há um condicionamento recíproco 

entre os dois. Não há, portanto, uma síntese da apreensão, a qual seria seguida por outro 

ato sintético, chamado de “reprodução na imaginação” 111. Ao contrário, estes dois atos 

parecem-nos somente o resultado da análise, empreendida por Kant, de um único e 

mesmo ato sintético realizado pela imaginação.  

 Feita esta exposição do que poderíamos chamar de uma visão “tradicional” da 

imaginação (que leva em conta apenas o seu aspecto empírico-reprodutivo), a inversão 

operada por Kant, a par do que foi feito na exposição da síntese da apreensão, consiste 

em argumentar a favor de uma unidade sintética necessária como o fundamento da 

reprodução empírica de representações, a qual possui validade apenas subjetiva: “deve 

portanto haver qualquer coisa que torne possível esta reprodução dos fenômenos, 

servindo de princípio a priori a uma unidade sintética necessária dos fenômenos” 

(A101).  

A via “realista” proposta por Kant inicialmente, ao fundar a reprodutibilidade 

dos fenômenos sobre a sua regularidade, não podia garantir nenhuma necessidade no 

conhecimento destes, pois do fato que eles sempre tenham se sucedido de tal ou tal 

maneira não decorre que eles devam fazê-lo sempre. O fundamento da necessidade 

presente na conexão dos fenômenos deverá, ao contrário, estar presente na estrutura a 

priori pertencente ao sujeito: a unidade sintética necessária dos fenômenos deverá ser 

encontrada não quando estes são considerados como coisas em si, mas sim como 

determinações do sentido interno. No começo da sua exposição, Kant já havia 

observado como todos os nossos conhecimentos, enquanto modificações do ânimo 

(Gemüth), estão submetidos à condição formal do sentido interno, e que esta afirmação 

deveria servir como fundamento para tudo o que segue na “Dedução” 112. Agora, esta 

mesma tese é retomada de maneira explícita, servindo como base para uma unidade 

sintética necessária: se todos os nossos conhecimentos se dão no tempo, e se for 

                                                 
111 Wollf afirma, por exemplo (op. cit. p.151), que a síntese da reprodução é condição da síntese da 
apreensão pelo fato do múltiplo ser percorrido justamente na medida em que é apreendido. Isso, segundo 
ele, geraria dificuldades na exposição feita por Kant, pois, sendo a reprodução condição da apreensão, 
aquela deveria ter sido exposta antes desta. De nossa parte, cremos que, ao menos no caso da apreensão e 
da imaginação, não se trata de um condicionamento unilateral, mas bilateral. Isso não deve significar, 
entretanto, que a ordem da exposição feita por Kant possa ser indiferente. Se o ato de apreensão é exposto 
em primeiro lugar, cremos que isso se dá pelo fato dela estar “diretamente voltada para a intuição” (A99), 
a qual nos fornece o conteúdo a ser intuído, ao passo que o ato de reprodução envolve representações que 
não estão mais. 
112 Cf. A99. 
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possível mostrar como o nosso próprio sentido interno está sujeito a princípios de 

síntese a priori, então estes poderão ser igualmente aplicados à totalidade da nossa 

experiência. Diz-nos Kant:  

 

“se, pois, podemos mostrar que mesmo nossas intuições a priori mais puras não originam 

conhecimento a não ser que contenham uma ligação do diverso, que uma reprodução completa torna 

possível, esta síntese da imaginação também está fundada, previamente a toda experiência, sobre 

princípios a priori, e é preciso admitir uma síntese transcendental pura desta imaginação” (A101).  

 

 A mesma razão pela qual é necessário que as nossas intuições puras do espaço e 

do tempo sejam apreendidas exige também que elas sejam reproduzidas: a inexistência 

de uma ligação nestas representações mesmas, o que exige que elas sejam produzidas 

através de uma síntese realizada pelo próprio sujeito. Os exemplos mencionados por 

Kant (traçar uma linha em pensamento, representar um número ou a passagem do 

tempo) mostram como, mesmo no caso de um múltiplo a priori, que pode ser 

representado espontaneamente pelo próprio sujeito, é necessária (assim como para 

qualquer múltiplo empírico) a reprodução contínua dos elementos passados para que se 

possa obter a completude da representação. Assim, as nossas representações puras do 

espaço e do tempo, enquanto intuições formais, necessitam desta síntese a priori onde 

ocorrem tanto a apreensão quanto a reprodução do múltiplo contido nelas.   

 Há, portanto, uma reprodução pura de representações, a qual, sendo a priori, 

condiciona toda reprodução empírica dos fenômenos. Tem sido observado como nesta 

“exposição provisória” da Dedução A, a síntese transcendental da imaginação parece ser 

considerada como reprodutiva, ao passo que em outras seções da Crítica, assim como 

na segunda versão da Dedução, a imaginação seria tida por Kant como um poder 

produtivo113. Com efeito, o texto de Kant pode dar margem a tal interpretação, ao 

afirmar, por exemplo, que “a síntese reprodutiva da imaginação pertence aos atos 

transcendentais do ânimo e, em vista disso, designaremos também esta faculdade por 

faculdade transcendental da imaginação” (A102). Deve-se levar em conta, entretanto, 

que a síntese reprodutiva em questão aqui, apesar de pura e a priori, é apenas um dos 

momentos da síntese produtiva da imaginação, o mesmo valendo para a apreensão pura. 

Para que a síntese transcendental da imaginação possa ser produtiva, é necessário que o 

múltiplo puro seja tanto reproduzido, quanto apreendido.  

                                                 
113 Assim observam S. Gibbons (Kant’s Theory of Imagination, p. 25); Paton (op. cit. pp. 364-365); B. 
Longuenesse (op. cit. p. 44). 
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 Uma dificuldade presente no argumento fornecido por Kant é apontada por B. 

Longuenesse: haveria uma diferença entre o que Kant parece anunciar (um fundamento 

a priori para a associação dos fenômenos) e o que ele de fato nos fornece (um ato de 

reprodução “pura” aplicado às formas puras do espaço e do tempo, nos quais todo 

múltiplo é representado) 114. Segundo ela, Kant não teria a intenção, nesta exposição 

provisória, de fornecer o fundamento necessário para a associação dos fenômenos, mas 

somente de estabelecer um primeiro passo para tal – somente na síntese da recognição 

seria mostrado que a associabilidade dos dados empíricos depende de uma síntese 

transcendental que, na sua forma pura, recebe suas regras a priori das categorias. De 

fato, ainda que admitamos a possibilidade de uma síntese reprodutiva pura, resta por 

esclarecer mais precisamente quais são os fundamentos desta síntese mesma: ela deve se 

diferenciar da reprodução empírica não apenas por ser a priori, mas também por estar 

baseada em regras fornecidas pelo entendimento, as quais permitirão o estabelecimento 

da conexão necessária entre os fenômenos. Isso só será feito na medida em que se 

mostre como as sínteses puras da reprodução (e, por conseguinte, da apreensão) são 

regidas pelas regras pensadas nas categorias do entendimento.  

 É importante ter este argumento em mente no presente contexto, pois é 

precisamente isto que permite diferenciar o ponto de vista exposto inicialmente por 

Kant, o qual considerava o uso meramente empírico da imaginação, da sua própria 

visão, crítica, centrada no uso puro desta faculdade. Kant concordaria com a tese 

empirista tanto no fato de ser a imaginação a faculdade a realizar sínteses quanto no fato 

de estar esta síntese sujeita a regras, salvo que, neste último caso, acrescentaria Kant, 

tais regras não são empíricas nem se fundam na regularidade dos fenômenos: enquanto 

faculdade dotada de um uso puro, a imaginação transcendental está sujeita a regras do 

entendimento.  

 A partir da perspectiva kantiana, cremos que não seria simplesmente errado 

sustentar a existência de regras empíricas capazes de garantir a reprodução e a 

associação subjetiva dos fenômenos. Entretanto, estas regras devem poder ser 

fundamentadas em regras puras e a priori do entendimento. Como veremos, a própria 

percepção de uma regularidade nos fenômenos (tomada como ponto de partida em uma 

perspectiva realista) depende da representação de uma ordem temporal única na qual 

esta regularidade pode ter lugar. Esta representação de um tempo unificado depende, 

                                                 
114 Cf. Longuenesse (op. cit. pp. 43-44). 
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por sua vez, da estreita relação entre o sentido interno e as categorias. A presença das 

categorias como regras objetivas capazes de determinar o sentido interno será, portanto, 

capaz de justificar a própria percepção de uma manifesta regularidade dos fenômenos. 

 

6.3 Recognição 

 

A exposição inicial do argumento, tal como é feita por Kant, põe em jogo a 

nossa capacidade de reconhecer (ou identificar) uma representação presente como sendo 

a mesma representação reproduzida anteriormente. Assim, ele afirma que “sem a 

consciência de que aquilo que pensamos é precisamente o mesmo que pensamos no 

instante anterior, seria vã toda reprodução de representações” (A103, grifo nosso). Nesta 

passagem, cremos que “o mesmo” possa ser interpretado em dois sentidos diversos. Em 

primeiro lugar, essa expressão pode se referir à identidade genérica entre duas 

representações intuídas em momentos diferentes: duas árvores diferentes só podem ser 

reconhecidas como sendo “o mesmo” se, apesar de suas diferenças empíricas, eu for 

capaz de reconhecer a intuição destes dois objetos distintos como estando sob uma 

única e mesma regra. Esse reconhecimento permitirá que eu ulteriormente afirme a 

existência de uma identidade de gênero entre elas.  

 A sequência da exposição permite que se compreenda o ato de recognição de 

uma segunda maneira. Não a partir da identidade genérica de diversos objetos, mas sim 

a partir da multiplicidade de partes que constituem um único objeto. Tratando-se de uma 

representação complexa, isto é, composta de partes, as quais devem ser apreendidas e 

reproduzidas sucessivamente, é necessário, para que se produza a representação de um 

todo, que a síntese destas partes seja concebida como pertencendo a um único e mesmo 

ato de consciência, o qual, por sua vez, é capaz de constituir a unidade da representação. 

Assim, cada um dos elementos que constituem uma multiplicidade é reconhecido como 

pertencendo a uma totalidade complexa – neste sentido, “o mesmo” da passagem acima 

se referiria a este todo que constitui uma mesma representação composta de várias 

partes.  

 O exemplo que Kant fornece para ilustrar essa produção temporal da 

representação a partir das suas partes constitutivas consiste na descrição da 

representação de um número, a qual se realiza a partir da adição sucessiva de unidade a 

unidade. Se se trata de representar o número 10, é necessário que, ao produzir a 
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representação, eu seja capaz de reconhecer que as unidades “foram pouco a pouco 

acrescentadas por mim umas às outras” (A103). Se esta adição não fosse concebida 

como pertencendo a um mesmo ato de um mesmo sujeito, não se formaria a 

representação do todo de unidades que constituem o número 10, e o que teríamos seriam 

unidades esparsas, isoladas umas das outras.  

A nosso ver, o texto kantiano adequa-se melhor a esta segunda interpretação, 

tendo em vista a produção de uma representação a partir das partes que a formam. 

Entretanto, as duas leituras não nos parecem de todo excludentes. Elas representam dois 

aspectos igualmente importantes na nossa experiência de objetos, e, o que é mais 

importante, ambas estão sujeitas às mesmas condições de possibilidade descritas por 

Kant. Para que se possa produzir a totalidade da representação objetiva, é preciso que o 

sujeito que a produz seja consciente da unidade do ato sintético, e o conceito no qual se 

dá a recognição “consiste unicamente na consciência desta unidade da síntese” (A103). 

A ideia expressa por Kant é de que o conceito, ao fornecer a unidade da síntese, serve-

lhe como regra, pois, devendo gerar representações objetivas, a síntese não pode estar 

fundada em princípios arbitrários ou idiossincráticos. É necessário que, ao longo da 

produção da representação objetiva, nós sejamos conscientes dessa regra que unifica o 

múltiplo de partes que o constituem. Se considerarmos a primeira leitura oferecida 

acima, dá-se o mesmo: para que possamos reconhecer que dois objetos são de um 

mesmo tipo, é preciso que tenhamos consciência de sua adequação à mesma regra de 

unificação.   

 Uma das dificuldades geradas pela exposição inicial que Kant faz do ato de 

recognição consiste em saber à qual faculdade precisamente ele deve ser atribuído. Na 

breve análise do argumento feita acima, nós associamos, de maneira não-problemática, 

este ato ao entendimento, na medida em que este é uma faculdade de conceitos. Dois 

aspectos, entretanto, devem ser notados. O emprego da expressão “tripla síntese” sugere 

que apreensão, reprodução e recognição são, na verdade, três elementos constitutivos de 

um único ato que se desdobra em três, sendo que os dois primeiros, como já vimos, se 

devem à ação da imaginação. Ademais, já sabemos desde o §10 da “Dedução 

Metafísica” que a síntese é uma função da imaginação. A síntese da recognição deve ser 

atribuída, pois, a esta última ou ao entendimento?  

A dificuldade na resposta a essa questão se faz presente em alguns exemplos e 

caracterizações que Kant fornece nesse contexto. Longuenesse observa como o 

“conceito” aí compreendido como “consciência da unidade da síntese” é bastante 
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diferente da definição que vemos, por exemplo, no §1 da Lógica de Jäsche, onde este 

termo é definido como “representação universal refletida” daquilo que é comum a 

vários objetos, sendo formada mediante os atos lógicos de comparação, reflexão e 

abstração115. No primeiro caso, trata-se da consciência da unidade de um ato específico, 

a saber, a síntese de um múltiplo sensível que constitui cada intuição em particular, o 

que sugere a ação da imaginação, não do entendimento. No segundo, trata-se da 

representação discursiva que nos permite reconhecer representações particulares como 

genericamente idênticas. Segundo ela, se não fossemos conscientes, para cada 

representação em particular, de que cada um dos elementos apreendidos e reproduzidos 

sucessivamente pertence a um único e mesmo ato de apreensão/reprodução, nós não 

seríamos capazes de, em seguida, reconhecer a identidade genérica de diferentes 

intuições116: o primeiro sentido em que “conceito” é empregado seria condição do 

segundo. Essa diferenciação nos permitiria, por exemplo, escapar de uma possível 

tautologia contida em A104, onde Kant, ao falar da necessidade do conceito entendido 

como a consciência do ato de síntese, afirma que “é preciso que haja sempre tal 

consciência (...), sem a qual são completamente impossíveis os conceitos e, com eles, o 

conhecimento de objetos”.  

 A mesma dualidade de caracterização pode ser vista na passagem em que Kant 

mostra em que sentido o conceito de triângulo pode servir como regra para a síntese de 

representações: “pensamos num triângulo como um objeto, quando temos a consciência 

da composição de três linhas retas de acordo com uma regra, segundo a qual uma 

intuição pode ser sempre representada. Ora, esta unidade da regra determina todo o 

diverso e limita-o a condições que tornam possível a unidade da apercepção” (A105).  

Esta unidade da regra permite, por um lado, que o múltiplo seja apreendido e 

reproduzido como múltiplo ao mesmo tempo em uma intuição singular e, por outro 

lado, que seja reconhecida a identidade genérica entre este objeto e todos os demais cuja 

apreensão depende da mesma regra117 – isso nos permitiria distinguir um duplo aspecto 

da regra em questão. Segundo Longuenesse, este duplo aspecto da noção de regra 

reflete a dupla caracterização dos conceitos vista acima118: enquanto consciência da 

unidade do ato de síntese sensível, o conceito funciona como regra para a produção de 

uma intuição sensível – este primeiro sentido de “regra” parece refletir o modo como, 

                                                 
115 Longuenesse, op. cit. p. 46. 
116 Ibid., p. 47. 
117 Ibid., p. 47. 
118 Ibid., p. 50. 
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na seção do “Esquematismo”, os esquemas são caracterizados como regras da síntese 

sensível. Enquanto “representação universal refletida”, o conceito serve como regra 

discursiva, na medida em que, ao pensarmos um objeto sob um conceito, este nos 

fornece o fundamento para predicarmos deste objeto as notas comuns que o definem. 

 Nessa mesma direção, Paton também observa como a regra mencionada por 

Kant na passagem citada acima, necessária para a produção da representação de um 

triângulo, é identificada em B180 precisamente com o esquema de triângulo, isto é, a 

regra necessária para a construção sensível desta figura no espaço119. Vemos, com 

efeito, como a mesma “flutuação” também ocorre no caso do primeiro exemplo 

fornecido por Kant, o da produção de um determinado número: posteriormente, ele nos 

diz que o número é o esquema puro relativo à categoria de quantidade, atuando como “a 

unidade da síntese que eu opero entre o diverso de uma intuição homogênea em geral” 

(B182, grifo nosso) – aqui, novamente, o esquema aparece como a regra necessária para 

uma síntese sensível, a saber, aquela que envolve a adição sucessiva de representações 

homogêneas. 

  Essa falta de clareza no argumento da “síntese da recognição” ocorre, a nosso 

ver, pelo fato de Kant, no decorrer da Dedução A, ainda não levar em consideração uma 

importante distinção que só aparecerá com clareza na versão B da “Dedução”, a saber, 

aquela entre uma síntese intelectual, atribuída ao entendimento, e uma síntese figurativa, 

atribuída à imaginação. Como acabamos de ver, apesar de Kant ter em vista as nossas 

representações conceituais, o que ele põe em jogo em diversos momentos são os 

esquemas relativos a esses conceitos. Tendo em mente essa distinção entre as sínteses, 

nós poderíamos inicialmente pensar que a síntese da recognição no conceito deveria 

corresponder, na verdade, a uma síntese intelectual semelhante àquela que será 

explorada ao longo da primeira parte da Dedução B, de forma que a tripla síntese se 

desdobraria em: a) apreensão/reprodução, ambas realizadas pela síntese sensível da 

imaginação; b) um ato de recognição atribuído a uma síntese intelectual do 

entendimento puro. Esse modelo nos parece válido sobretudo pela importância que esse 

último ato possui para a justificação da validade objetiva das categorias puras do 

entendimento, as partir das quais podemos pensar aquilo que é dado intuitivamente. 

Porém, se levarmos em conta as dificuldade textuais mencionadas acima, aliadas a 

alguns aspectos da teoria do esquematismo vistos no capítulo anterior, cremos ser 

                                                 
119 Cf. H. J. Paton, op. cit., vol. 1. p. 388. 
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possível a formulação de um modelo mais completo a partir da atribuição de uma 

capacidade recognitiva também à imaginação, a qual se baseia nos esquemas por ela 

produzidos120.  

Se considerarmos a diferenciação estabelecida no capítulo anterior entre 

esquemas e conceitos, veremos que são justamente os primeiros que, por serem 

representações sensíveis, nos permitem reconhecer os objetos intuídos empiricamente. 

Pelo que vimos, é possível que, na posse somente de um determinado conceito, mas não 

de seu esquema, o sujeito não seja capaz de reconhecer intuitivamente o objeto que é 

pensado através das notas que constituem esse conceito. Em contrapartida, é possível 

que, na ausência de um conceito, mas somente através do esquema a ele relativo, ele 

seja capaz de fazê-lo. Estes últimos servem como regras para a síntese sensível de 

representações, a partir das quais somos igualmente capazes de reconhecer a forma dos 

objetos sintetizados de acordo com tal regra. 

Anteriormente, exploramos principalmente o modo como os esquemas, enquanto 

regras de caráter produtivo, nos permitem formar imagens a partir da representação da 

forma sensível dos objetos. Agora, porém, deve ficar mais claro que essa mesma 

capacidade produtiva da imaginação está intimamente ligada à capacidade que temos de 

reconhecer as nossas intuições enquanto tais. A razão disso pode ser compreendida com 

base na assimilação entre processos sintéticos distintos, tal como vemos na seguinte 

passagem: “a síntese formativa (bildende) pela qual construímos na imaginação um 

triângulo é totalmente idêntica àquela que praticamos na apreensão de um fenômeno 

para o converter num conceito de experiência” (B271). Podemos diferenciar aqui duas 

sínteses sensíveis, uma puramente formal, presente na construção de uma figura 

triangular na imaginação, e outra realizada quando apreendemos as partes de um 

triângulo particular dado na experiência (o “fenômeno” referido no texto), a qual 

envolve tanto a sua matéria quanto a sua forma. É a partir desta que os dois processos 

sintéticos podem ser identificados: a forma construída pelo sujeito ao imaginar a figura 

de um triângulo é a mesma sintetizada durante a apreensão (pura) das partes de um 

                                                 
120 A relação entre o esquematismo e a nossa capacidade de reconhecer objetos sensíveis tem sido 
amplamente observada por diversos autores, porém não tendo em vista propriamente o problema da 
recognição abordado na “tripla síntese”. Cf., por exemplo, Gibbons (op. cit. pp. 61-62). L. Cipman 
(Kant’s Categories and their Schematism, p. 46) considera os esquemas como “regras de recognição”, 
aspecto destacado igualmente por Allison (Kant’s Transcendental Idealism, p. 209).  Pendelbury (Making 
Sense of Kant’s Schematism, p. 784) também nota uma importante relação da qual trataremos a seguir, 
qual seja, aquela existente entre o caráter produtivo dos esquemas a capacidade que temos de reconhecer 
por intermédio deles.  
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objeto triangular. O processo de recognição se dá, na verdade, com base na assimilação 

entre uma forma apreendida e uma regra que diz respeito à produção daquele mesmo 

tipo de forma: o sujeito reconhece que a primeira é idêntica ou semelhante às formas 

que ele é capaz de produzir segundo uma regra de construção específica, fornecida pelo 

esquema de triângulo, a partir da qual nós somos capazes de construir triângulos em 

geral. Em ambos os casos, ele é responsável por uma síntese da forma do objeto, a qual 

ocorre segundo os mesmos padrões. Se, como nos diz Kant no §10, o ato de síntese 

sensível exige que sejamos capazes de “percorrer” o múltiplo, é possível então afirmar 

que nas duas sínteses descritas acima o “percurso” realizado é o mesmo. Essa 

assimilação entre as formas sintetizadas permite que o sujeito reconheça que o objeto 

empírico cujas partes são apreendidas/reproduzidas se encontra sob uma determinada 

regra de síntese sensível (esquema). 

Nesse ponto de nossa argumentação, é válido que comparemos a interpretação 

aqui defendida com outra que foi proposta por M. Young. Com isso pretendemos pôr 

em evidência que, ao contrário do que ele parece sugerir, a nossa capacidade produtiva 

de imagens está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de reconhecer os objetos 

enquanto tais. Seguindo uma direção semelhante àquela dos autores citados na nota 

anterior, Young considera que o papel da imaginação em relação às nossas intuições 

sensíveis é fundamentalmente interpretativo. Segundo ele, o nosso ato de imaginar 

envolve dois momentos: a consciência sensível imediata, ou intuição empírica, e a 

interpretação dessa consciência como a consciência de algo outro, de algo a mais do que 

aquilo que aparece imediatamente121. Ele ainda explica que interpretar os nossos estados 

sensíveis como sendo a consciência de algo significa remetê-los a uma regra que os liga 

a outros estados semelhantes122. Há aqui, portanto, a cooperação de duas faculdades 

distintas: a sensibilidade, que nos permite o contato imediato com aquilo que aparece, e 

a imaginação, que interpreta tais dados a partir de uma determinada regra. Existe, na 

verdade, um ponto de contato entre a proposta de Young e a que defendemos aqui. 

Assim como ele, acreditamos que a imaginação seja capaz de interpretar ou reconhecer 

os dados sensíveis como estando sob uma regra. Todavia, apesar de conceder que, em 

certo sentido, a nossa imaginação também envolve a capacidade de formar imagens (o 

que ele chama de “mental imaging”), ele enfatiza a capacidade interpretativa dessa 

faculdade de um modo que parece dissocia-la completamente da produção de imagens, 

                                                 
121 Cf. M. Young, Kant’s View of Imagination, p. 142.  
122 Ibid., p. 146.  
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o que não nos parece ser o caso. Como tentamos mostrar, essa regra segundo a qual 

interpretamos ou reconhecemos os dados sensíveis, fornecida pelo esquema da 

imaginação, é ela própria uma regra que está presente na capacidade de produzir 

imagens em geral, mas que diz respeito somente à forma destas. Assim, poderíamos 

afirmar que os fenômenos são percebidos enquanto tais na medida em que são 

“interpretados” como estando sob um determinado esquema, isto é, sob uma 

determinada regra a partir da qual somos capazes de produzir imagens semelhantes 

àquele próprio fenômeno.    

Considerado sob esse ponto de vista, o processo de recognição baseia-se em 

sínteses sensíveis realizadas pela imaginação, o que, por não envolver necessariamente 

a produção de juízos, pode ocorrer no nível meramente perceptivo. Todavia, isso não 

impede que, a partir da consideração da já mencionada distinção entre síntese figurativa 

e intelectual, nós também admitamos a possibilidade de um modo de recognição 

baseado nesta última, isto é, de uma síntese (intelectual) da recognição no conceito 

propriamente dito, a qual envolve diretamente as condições lógico-discursivas do nosso 

pensamento de objetos. O que temos, então, é um desdobramento da noção de 

recognição, onde esta passa a corresponder a duas sínteses de natureza diversa, uma da 

imaginação e outra do entendimento puro. Na primeira destas, temos apreensão – 

reprodução – recognição (através de esquemas), a partir da qual os objetos sensíveis são 

percebidos enquanto tais. Na segunda, dá-se a recognição através de conceitos, onde o 

sujeito profere juízos tendo como base o material previamente sintetizado pela 

imaginação, conferindo-lhe unidade conceitual, ou, como lemos no §10, trata-se de 

“reportar a síntese [da imaginação] a conceitos”, ação essa que “nos proporciona pela 

primeira vez conhecimento no sentido próprio da palavra” (B103).  

Essa leitura nos parece interessante por dois motivos. Em primeiro lugar, por 

deixar mais claro o papel mediador que a imaginação possui entre sensibilidade e 

entendimento, o qual também se faz presente nos atos de recognição. Dada a 

heterogeneidade entre estes, só é possível reconhecer conceitualmente o material da 

sensibilidade caso ele tenha sido previamente reconhecido com estando sob uma regra 

produtiva, homogênea tanto à intuição quanto ao conceito, a qual não é senão o 

esquema produzido pela imaginação. Em segundo lugar, porque assim é possível dar 

conta das dificuldades textuais mencionadas acima e explicar em que medida os atos de 

apreensão, reprodução e recognição podem ser atribuídos a uma única síntese que, por 

essa mesma razão, é chamada de tripla. Esse modo de explicação da relação entre 
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intuições e conceitos é, na verdade, o mesmo que foi explorado com mais clareza por 

Kant tanto na Dedução B, através da distinção entre uma síntese intelectual e outra 

figurativa, quanto no capítulo sobre o Esquematismo, onde os esquemas intermediam a 

subsunção dos fenômenos sob as categorias.       

 

6.4 Conclusão 

 

A tripla síntese pode ser compreendida como um ato único da imaginação 

através da atribuição da possibilidade do ato de recognição a essa mesma faculdade, 

visto que a apreensão e a reprodução de representações estão diretamente ligadas à 

sensibilidade. Apesar de Kant relacionar textualmente o primeiro destes atos com 

conceitos, o que nos remete ao entendimento, pudemos ver que essa interpretação não é 

arbitrária, tendo sido baseada em dois fatores: em primeiro lugar o fato de que Kant, em 

diversos momentos, parece caracterizar os esquemas da imaginação como se fossem 

conceitos; em segundo lugar, tomamos por base também na discussão do capítulo 

anterior sobre a relação entre o esquematismo e a possibilidade da recognição de 

padrões sensíveis independentemente de conceitos. Embora M. Young dissocie esse ato 

da nossa capacidade de formar imagens, vimos que ambos estão diretamente ligados, ou 

seja, a recognição de uma determinada forma sensível depende da nossa capacidade de 

produzir essa mesma forma. Como procuramos deixar claro, isso não significa que o 

entendimento não deva cumprir aí nenhum papel. Ao contrário, trata-se afirmar que a 

imaginação permite que percebamos os objetos enquanto tais, e que isso possibilita que 

os reconheçamos mediante conceitos, o que presumivelmente Kant pretende mostrar. A 

partir disso vemos que, assim como na segunda parte da Dedução B, a atividade da 

imaginação na tripla síntese da Dedução A também se relaciona com o esquematismo, 

embora de um modo que careça de nitidez. Uma possível razão para isso é a ausência de 

uma distinção mais precisa entre o papel da imaginação e o do entendimento. 
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7. O papel da imaginação nos dois “percursos” da Dedução A. 
 
 

Se, na segunda seção da Dedução A, quando da exposição da tripla síntese, Kant 

empreendeu uma análise isolada dos três momentos constitutivos da síntese necessária 

para o conhecimento de representações, agora, na sua terceira seção, ele se compromete 

a demonstrar de maneira unida e encadeada que o entendimento pode se referir a priori 

aos objetos de uma intuição possível 123. Para tal ele retoma, a fim de colocá-las em 

relação sistemática entre si, as três fontes subjetivas do nosso conhecimento: sentidos, 

imaginação e apercepção. Isso será feito através de duas “vias” que seguem direções 

opostas: a primeira delas, em marcha descendente, tem a apercepção pura como ponto 

de partida; a segunda, em marcha ascendente, procede a partir dos dados empíricos. 

Esse duplo percurso favorece o esclarecimento acerca do papel mediador cumprido pela 

imaginação, pois, na primeira via, Kant confere um primado à relação entre esta 

faculdade e o entendimento, ao passo que, na segunda, há uma ênfase na sua relação 

com a sensibilidade. Em ambos os casos, a síntese produtiva da imaginação atua como 

termo médio que possibilita a aplicação das categorias aos dados sensíveis.  

Embora essas diversas retomadas do argumento sejam significativas por nos 

revelarem diversos aspectos da atividade da imaginação, nós veremos que Kant não 

explica de modo claro como se dá a relação entre entendimento e imaginação nesse 

contexto. Assim, no primeiro tópico do capítulo, mostraremos que essa relação parece 

descrever menos a atividade pela qual o entendimento julga sobre aquilo que é 

sintetizado pela imaginação do que a atividade pela qual as categorias regem a síntese 

produtiva desta no processo de esquematização.  

A seguir, trataremos em mais detalhes do modo como a imaginação atua 

sinteticamente na formação de figuras a partir de um múltiplo dado indeterminadamente 

aos sentidos. Tal abordagem enfatizará a oposição de Kant à perspectiva segundo a qual 

estes últimos seriam capazes de formar imagens por conta própria, ou seja, trata-se de 

afirmar que estas representações não impressionam os nossos sentidos como se já 

fossem recebidas prontas, anteriormente à intervenção ativa do sujeito.  

O terceiro e último tópico trata do papel da imaginação na constituição de um 

fundamento objetivo para associação dos fenômenos, chamado por Kant de “afinidade 

transcendental”. Aqui, endossaremos a proposta de compatibilização do papel da 

                                                 
123 Cf. A98; A115. 
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imaginação nas duas versões da Dedução: sendo esta faculdade a responsável pela 

constituição de tal afinidade, o fundamento objetivo para a associação dos fenômenos 

pode ser encontrado na própria representação do tempo por ela sintetizado, isto é, no 

tempo como intuição formal, tal como vimos na segunda parte da Dedução B.  

 

7.1 Apercepção e imaginação 

 

Kant nos refere inicialmente que a apercepção “reporta-se” (bezieht sich) à 

síntese pura da imaginação como “a uma condição a priori da possibilidade da 

composição do múltiplo num conhecimento” (A118). O princípio da unidade da 

apercepção pressupõe, portanto, a síntese da imaginação como condição a partir da qual 

ela pode receber um conteúdo, não sendo, portanto, uma unidade vazia. Inversamente, 

para que haja conhecimento objetivo, é igualmente necessário que a síntese da 

imaginação seja realizada em conformidade com regras concebidas pelo entendimento. 

A relação entre imaginação e apercepção é possível neste contexto pelo fato de 

ambas, a síntese e sua unidade, serem realizadas a priori: “se aquela deve ser 

necessariamente a priori, esta deve ser também uma síntese a priori” (A118). Não se 

trata aqui da síntese da imaginação em seu uso empírico-reprodutivo, pois este, sendo 

dependente de condições da experiência, é igualmente a posteriori, não podendo 

contribuir para a explicação da possibilidade dos nossos conhecimentos. Ao contrário, 

Kant se refere propriamente à relação entre apercepção e a síntese produtiva da 

imaginação, onde aquela fornece unidade necessária a esta.  

 Por ser transcendental, essa síntese pode ser considerada uma condição de 

possibilidade do conhecimento de objetos em geral. Todavia, a única indicação acerca 

desse seu caráter nos é fornecida a partir de sua relação com um múltiplo, como lemos 

na seguinte formulação: “chamamos transcendental à síntese do múltiplo na imaginação 

quando, em todas as intuições, sem as distinguir umas das outras, se reporta a priori 

simplesmente à ligação do múltiplo [blos auf die Verbindung des Mannigfaltigen a 

priori geht] (A118)”. Wunsch observa124 que a compreensão dessa passagem depende 

de que a expressão “a priori” seja corretamente ordenada gramaticalmente. Com efeito, 

o texto original comporta uma ambiguidade que permite duas interpretações distintas: 

ou bem “a priori” se refere ao verbo gehen e, nesse caso, esta expressão teria valor 

                                                 
124 M.Wunsch, Einbildungskraft und Erfahrung bei Kant, p.205. 
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adverbial, ou bem ela se refere ao múltiplo, e, dessa forma, teria o valor de adjetivo. A 

tradução acima opta pela primeira opção. Interpretado do outro modo possível, o passo 

soaria: “reporta-se simplesmente à ligação do múltiplo a priori”. Wunsch opta pela 

primeira interpretação, alegando que a síntese transcendental deve ser, como afirma o 

texto, sem distinção entre as intuições, o que deveria valer tanto no caso nas intuições 

puras quanto no das empíricas – logo, o múltiplo dessas intuições poderia ser 

igualmente puro ou empírico125.  

De nossa parte cremos, porém, que a segunda interpretação seja mais plausível. 

Como afirma Wunsch, essa síntese se dá aprioristicamente, mas isto ocorre, segundo 

cremos, pelo fato de ela dizer respeito à ligação de um múltiplo a priori. Isso fica claro 

se considerarmos que ela é uma síntese pura: enquanto tal, ela não leva em conta a 

diversidade do conteúdo empírico das intuições, condicionando somente a forma destas, 

a qual é representada por um múltiplo cujas partes são homogêneas umas às outras.  

Assim como o entendimento contém a forma intelectual dos objetos em geral, sem a 

qual estes não podem ser pensados, assim também a síntese transcendental da 

imaginação diz respeito à forma sensível pura dos objetos em geral, na medida em que a 

sua configuração espaciotemporal é representada ativamente pelo sujeito. Desse modo, 

essa síntese também se refere a um múltiplo empírico, porém apenas indiretamente, por 

intermédio da unidade de um múltiplo sensível puro.    

Cremos ser importante pôr em destaque essa síntese de um múltiplo a priori 

nesse contexto, pois trata-se aqui, de maneira não tão clara quanto gostaríamos, de um 

mesmo problema que já abordamos anteriormente, nas análises da Dedução B. Esse 

múltiplo sintetizado a priori pela imaginação não é outro senão aquele com o qual a 

lógica transcendental, diferentemente da geral, se defronta, e que lhe é fornecido pela 

Estética Transcendental126. Se traçarmos um paralelo com a discussão respeitante à 

segunda parte da Dedução B, podemos afirmar que se trata do múltiplo dado 

originariamente em nossa sensibilidade como forma da intuição, o qual deverá ser 

sintetizado pela imaginação para se converter em intuição formal. Essa mesma relação 

também é esclarecida no capítulo do Esquematismo quando Kant mostra que essa 

                                                 
125 Idem. 
126 Cf. B 102. 
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síntese, ao ser realizada de acordo com a regra pensada na categoria do entendimento 

(que lhe fornece a unidade), origina o esquema relativo à categoria127. 

O percurso que vai em marcha “descendente” nos conduz progressivamente 

desde a apercepção até a unidade que esta fornece à imaginação e, por conseguinte, ao 

múltiplo por esta sintetizado sensivelmente. Contudo, até o presente momento da 

argumentação ainda não se falou propriamente das categorias do entendimento, o que 

seria de se esperar visto que é da justificação da validade destes conceitos que se trata. 

Nesse sentido, evidencia-se em que medida a unidade da apercepção pode ser 

identificada com o próprio entendimento: “a unidade da apercepção relativamente à 

síntese da imaginação é o entendimento, agora, relativamente à síntese transcendental 

da imaginação, é o entendimento puro” (A119). Ao comentar esta passagem, De 

Vleeschauwer afirma que o esquema das três fontes subjetivas sobre o qual se 

desenvolve a Dedução A se perderia. Segundo ele, a repartição tricotômica das 

operações pertencentes ao conhecimento, sinopse, síntese e apercepção, seria aqui 

substituída por uma via dicotômica, uma vez que Kant parece retirar da imaginação a 

sua independência e a sua função sui generis, aproximando-a consideravelmente do 

entendimento128.    

Somos remetidos, assim, a um problema semelhante ao que abordamos na 

segunda parte da Dedução B, onde a caracterização da síntese figurativa como um efeito 

do entendimento sobre a sensibilidade também parece pôr em xeque a necessidade da 

atuação da imaginação pura, excluindo assim a possibilidade de uma estruturação 

tricotômica das nossas faculdades cognitivas. Essa aproximação entre imaginação e 

entendimento não parece, na verdade, ser uma novidade introduzida por Kant na 

Dedução B, apesar de estar aí presente de maneira mais explícita. Como vimos, ela pode 

ser interpretada a partir da necessidade de adequação entre entendimento e 

sensibilidade, uma vez que a representação do próprio tempo é produzida de acordo 

com as regras do entendimento puro.  

No presente contexto, porém, também pode ser feita a distinção entre a 

contribuição de cada uma destas duas faculdades. O passo citado acima poderia, 

portanto, ser interpretado da seguinte maneira. Quando se trata do conhecimento de 

                                                 
127  Cf. B177-78 “O conceito do entendimento contém a unidade sintética pura do múltiplo em geral. O 
tempo, como condição do múltiplo do sentido interno (...), contém um múltiplo a priori a intuição pura. 
Ora, uma determinação transcendental do tempo é homogênea à categoria (que constitui sua unidade) na 
medida em que é universal e assenta sobre uma regra a priori”. 
128 Cf. de Vleeschauwer, op. cit. pg. 339. 
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objetos particulares, a imaginação cumpre sua função ao sintetizar um múltiplo de 

acordo com conceitos igualmente particulares (o de uma casa, por exemplo) fornecidos 

pelo entendimento; ela concorda, por conseguinte, com a apercepção, uma vez que tais 

conceitos do entendimento não são possíveis sem a unidade da consciência do sujeito 

(“o eu penso é o veículo dos conceitos em geral”). Kant pretende estabelecer que a 

mesma relação se dá no que diz respeito à síntese transcendental da imaginação, isto é, 

ela concorda com a unidade da apercepção por sintetizar um múltiplo puro segundo 

regras fornecidas pelo entendimento puro, mediante as quais são pensados objetos em 

geral. Essa síntese, embora ocorra de acordo com regras intelectuais, não é ela própria 

uma síntese discursiva, porém sensível. Assim como o entendimento está para a 

imaginação, assim também o entendimento puro está para a imaginação pura: ambas as 

relações concordam com as condições da unidade necessária da apercepção, sendo 

necessário observar, porém, que a última é condição da primeira, uma vez que ela é pura 

e a priori.   

Isso posto, Kant mostra como a articulação entre a imaginação pura e o 

entendimento puro se dá, de fato, a partir dos “conhecimentos puros a priori” neste 

contidos, os quais não são senão as categorias. Estes conceitos constituem as regras 

mencionadas logo acima, segundo as quais o múltiplo puro é sintetizado pela 

imaginação: “Logo, há no entendimento conhecimentos puros a priori, que contêm a 

unidade necessária da síntese da imaginação, relativamente a todos os fenômenos 

possíveis. São as categorias, isto é, os conceitos puros do entendimento” (A119).  

Embora a unidade da apercepção seja absolutamente simples em si mesma, o modo pelo 

qual ela é produzida é complexo, envolvendo doze modos ou aspectos129.  É pelo fato de 

as categorias, cada uma delas sob um aspecto distinto, conferirem unidade à síntese pura 

da imaginação, que pode haver unidade do múltiplo sintetizado. Isto permite que Kant 

realize, no presente contexto, a passagem da apercepção para o entendimento puro e, em 

seguida, deste para as categorias.  

Um elemento importante na passagem acima, e que infelizmente não é 

esclarecido por Kant, consiste na “unidade necessária” que é conferida pelas categorias 

do entendimento à síntese da imaginação.  Nós poderíamos pensar, em um primeiro 

momento, que tal unidade é conferida na medida em que o sujeito profere juízos acerca 

do material sintetizado pela imaginação. Porém, não nos parece ser propriamente isso 

                                                 
129 Cf. A esse respeito, Wolff, op. cit. p. 178. 
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que está em jogo aqui. Diferentemente do que ocorre na Dedução B (notadamente em 

sua primeira parte), Kant não desenvolve na Dedução A uma teoria do juízo a partir da 

qual nós poderíamos pensar os objetos de uma intuição em geral. Nesta versão, ao 

contrário, o caráter temporal da intuição humana está presente desde o início, tratando–

se aqui, na verdade, da síntese produtiva que a imaginação realiza sobre um múltiplo 

temporal a priori. Logo, a afirmação de que, nesse contexto, as categorias contêm a 

unidade necessária dessa síntese nos parece significar que esse múltiplo temporal é 

representado objetivamente, em concordância com a regra pensada na categoria, o que 

nos remete à argumentação desenvolvida no Esquematismo.  

Assim, é por intermédio da unidade necessária fornecida à síntese da imaginação 

que as categorias do entendimento podem ser aplicadas à nossa intuição, o que nos 

conduz ao termo da marcha em “via descendente”, onde lemos que possuímos 

“necessariamente um entendimento, que se reporta a todos os objetos dos sentidos, 

embora apenas mediante a intuição e a síntese que nela opera a imaginação” (A119). 

Aqui, Kant se refere tanto ao entendimento puro (categorias) quanto à imaginação pura 

(produtiva), os quais condicionam nossa faculdade empírica de conhecer. As categorias 

do entendimento se reportam, portanto, a todos os objetos dos sentidos, sendo por isso 

capazes de estabelecer relações necessárias, válidas intersubjetivamente, entre a 

totalidade dos fenômenos. 

Tendo sido estabelecida a relação entre categorias e imaginação, é válido que 

retomemos, a título de esclarecimento, a explicação de como esta relação pode 

contribuir para o conhecimento de objetos. A síntese da imaginação será transcendental 

ao realizar a unificação de um múltiplo a priori de acordo com as categorias do 

entendimento. Deste modo, esta síntese transcendental poderá ser distinguida de outras 

sínteses puras realizadas pela imaginação, mas que são realizadas segundo conceitos 

sensíveis puros: este é o caso, por exemplo, da construção de um triângulo na forma 

pura do espaço, realizada pelo geômetra de acordo com este conceito específico. Assim 

como as categorias são conceitos de objetos em geral, a unidade da síntese 

transcendental da imaginação, fornecida por tais conceitos, não é uma unidade que 

dependa de diferenças particulares presentes nas intuições mesmas; antes, ela diz 

respeito à produção de uma unidade necessária que se faz presente na representação de 

qualquer objeto enquanto tal, independentemente de suas características particulares. 

Nesse sentido, ela não faz de um objeto uma casa ou um barco, pois estas diferenças são 

empíricas, mas faz de um objeto, digamos, uma substância com acidentes ou uma 
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quantidade extensiva130, características estas que são próprias de tudo aquilo que 

podemos classificar como objetos da experiência. 

 

7.2 Imaginação e formação de imagens 

 

Nos passos iniciais da “Dedução de baixo para cima”, lê-se que “a imaginação 

deve, com efeito, reduzir a uma imagem (in ein Bild bringen) o múltiplo da intuição; 

portanto, deve receber previamente as impressões na sua atividade, isto é, deve 

apreendê-las” (A120). Atos como os de apreensão e reprodução, introduzidos por Kant 

na seção dedicada à “tripla síntese”, são retomados aqui a partir da consideração desse 

novo aspecto, que consiste na formação de imagens dos objetos que nos são dados, o 

que não fora afirmado (ao menos de maneira explícita) anteriormente. Muito embora 

esta capacidade de formar imagens pareça decorrer naturalmente da própria definição de 

imaginação, Kant lhe atribui uma caracterização particular que nos ajuda a compreender 

o modo como se realizam as sínteses empíricas da imaginação.  

 Kant ressalta sobretudo o papel ativo que o sujeito possui na constituição de 

imagens, pondo em jogo inicialmente, além do exercício da própria imaginação 

empírica, dois outros elementos que se relacionam diretamente com o exercício desta 

faculdade, a saber, os atos de apreensão e reprodução.  Para que se possa formar uma 

imagem a partir de um múltiplo da intuição, é necessário, primeiramente, que a 

imaginação, enquanto faculdade ativa, exerça sua ação imediatamente sobre este 

múltiplo, ao percorrer cada uma de suas partes constitutivas. Este exercício imediato da 

imaginação sobre o múltiplo é chamado aqui por Kant justamente de apreensão, ato a 

partir do qual cada uma das partes componentes do objeto é internalizada pelo sujeito.   

Ora, sendo imediato o ato de apreensão, ele só pode se exercer sobre as 

representações que estejam, da mesma forma, imediatamente presentes na sensibilidade. 

Tratando-se, porém, da apreensão de um múltiplo de representações, cada uma delas 

deixa de estar imediatamente presente à medida que se passa à representação seguinte. É 

necessário, portanto, que as representações apreendidas sejam conectadas àquelas que 

não estão mais presentes, o que é feito pelo ato de reprodução na imaginação. 

 Nós já observamos acima que a apreensão e a reprodução estão interligadas 

entre si. Kant retoma essa ligação no presente contexto, afirmando que não se pode 

                                                 
130Cf. A esse respeito, H. J. Paton, op. cit., vol.1, p. 467. 
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produzir ”nem uma imagem nem um encadeamento de impressões” a menos que haja 

em nós uma faculdade reprodutiva da imaginação capaz de “evocar uma percepção, da 

qual o ânimo (Gemüth) passa para a outra, depois para a seguinte, e assim é capaz de 

representar séries inteiras dessas percepções” (A121). A série inteira à qual se refere 

Kant deve corresponder, pois, à totalidade da imagem formada a partir de suas partes 

apreendidas e reproduzidas. Isso pode ser válido tanto no caso de uma intuição singular 

complexa (um objeto composto de diversas partes) quanto no caso da intuição de uma 

diversidade de objetos a partir da qual se forma uma imagem única (tal como seria o 

caso de uma paisagem) 

A mesma interpretação pode ser feita ao olharmos retrospectivamente para uma 

passagem da tripla síntese onde Kant caracteriza a síntese da apreensão. Para que, a 

partir de um múltiplo, surja a “unidade da intuição (...), é necessário, primeiramente, 

percorrer esses elementos e depois compreendê-los num todo” (A99), operação essa que 

constitui, segundo Kant, a síntese da apreensão. Aqui, a “unidade da intuição”, assim 

como o “todo” formado a partir dos elementos percorridos pelo ânimo, podem ser tidos 

como imagens do conteúdo apreendido (e reproduzido) pela imaginação. Sendo tal 

conteúdo sensível e empírico, o produto da síntese que opera sobre ele, isto é, a 

“unidade da intuição”, será igualmente uma imagem sensível e empírica. 

Outro elemento importante ao qual Kant associa a formação de imagens é a 

noção de percepção: segundo ele, a imaginação é “um ingrediente necessário da própria 

percepção (Wahrnehmung)” (A120). No presente contexto, este termo não é empregado 

de maneira unívoca, o que torna válido um esclarecimento a seu respeito. Em 

determinados momentos, “percepção” é empregado numa acepção semelhante à de 

“impressão” (Eindrück), referindo-se à multiplicidade de dados empíricos a serem 

sintetizados pelo sujeito. Este é o caso de uma passagem já citada acima (A121), onde 

afirma-se que a imaginação reprodutiva é capaz evocar as percepções que não se 

encontram mais presentes, e assim formar séries inteiras dessas mesmas percepções. 

Semelhantemente, afirma-se em A120 que se encontram “no ânimo percepções 

diversas, disseminadas, isoladas”, sendo necessária uma ligação entre elas, a qual não 

pode ser realizada pelos sentidos. Ora, ao afirmar que a imaginação é um ingrediente 

necessário da própria percepção, Kant parece ter em mente não as impressões dadas aos 

sentidos, mas sim o ato de percepção (das Wahrnehmen), resultante da atividade do 

sujeito. Este emprego do termo é esclarecido numa passagem análoga da Dedução B, 

onde a síntese da apreensão é definida como “a reunião do múltiplo numa intuição 
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empírica pela qual é tornada possível a percepção, isto é, a consciência empírica desta 

intuição (como fenômeno)” (B160). Se a interpretação aqui fornecida estiver correta, a 

própria percepção dos fenômenos, isto é, a consciência empírica destes, deve envolver 

as sínteses empíricas da imaginação e, por conseguinte, a formação de imagens. Os 

objetos são percebidos na medida em que, tornando-se internalizados pela atividade do 

sujeito, uma imagem a eles correspondente é formada no ânimo deste: o ato de 

percepção, assim concebido, resulta de uma formação imagética que reproduz o 

conteúdo daquilo que é apreendido intuitivamente.  

De acordo com Kant, essa relação entre imaginação e percepção passou 

despercebida aos psicólogos anteriores a ele, o que poderia ser explicado por duas 

razões.131 Em primeiro lugar, limitava-se o papel da imaginação apenas à reprodução 

das representações. Em segundo lugar, acreditava-se que os sentidos eram capazes não 

apenas de nos fornecer impressões, mas também de encadeá-las e de formar imagens de 

objetos. O argumento da Dedução se afasta desse ponto de vista tradicional sobretudo a 

partir do modo como são concebidas as funções pertencentes a cada uma destas 

faculdades, imaginação e sensibilidade. 

 Nessa direção, pode-se dizer, a respeito do primeiro ponto, que a imaginação 

não atua apenas reprodutivamente, mas que, ao contrário, a formação de imagens 

envolve igualmente a síntese da apreensão de um múltiplo de representações, a qual, 

muito embora se realize imediatamente sobre o um múltiplo sensível, depende de uma 

faculdade ativa. Quanto ao segundo ponto, pode-se observar, semelhantemente, que a 

passividade dos sentidos não é suficiente para a realização de uma conexão entre as 

representações: a nossa sensibilidade, sendo receptiva, nos fornece uma sinopse do 

múltiplo, o que é anterior à atividade sintética da imaginação e, consequentemente, ao 

processo de formação de imagens aqui em questão.  

 A crítica kantiana à psicologia tradicional se baseia, pois, na ideia de que as 

imagens não são internalizadas passivamente, isto é, não são pura e simplesmente 

recebidas pelo sujeito como se já estivessem prontas antes da atividade sintética deste. 

Este processo de formação de imagens é descrito de uma maneira mais completa nas 

Preleções sobre Metafísica132, as quais, embora pertençam ao período anterior à 

                                                 
131Cf. A120, nota. 
132 Estas preleções são intituladas “Metaphysik L1: Kosmologie, Psychologie, Theologie nach Pölitz”, 
datando provavelmente de 1778-79 ou 1779-80. Trata-se, portanto, de um período anterior à publicação 
da primeira Crítica, mas que antecipa alguns dos pontos que serão aí desenvolvidos e que nos concernem 
diretamente, principalmente no que diz respeito à tripla síntese da Dedução A. Uma discussão minuciosa 
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publicação da primeira Crítica, antecipam alguns pontos de vista presentes nesta, o que 

pode ser elucidativo para a presente discussão.  

 Nestas Preleções, Kant analisa a nossa capacidade formativa 

(Bildungsvermögen), denominada igualmente poder formativo (bildende Kraft), 

definido por ele como a “faculdade de formarmos a partir de nós mesmos cognições 

(Erkentnisse) que, todavia, em si possuem a forma segundo a qual os objetos afetariam 

nossos sentidos” (AK XXVIII, 235). Estando diretamente conectadas a objetos 

empíricos que são intuídos externamente, estas cognições oriundas do nosso poder 

formativo são também classificadas como “imitadas” (nachgeahmte): isto pode ser 

compreendido se tivermos em mente que tais cognições (ou representações) constituem 

imagens produzidas sensivelmente que “imitam” ou reproduzem os objetos que nos 

afetam. Não obstante, deve-se ter em mente que este poder formativo é sempre ativo, de 

modo que estas imagens imitadas não são recebidas passivamente pelos sentidos.   

 Esta capacidade de formar imagens é subdividida por Kant em três modos 

elementares de formação, cada um dois quais está diretamente relacionado com um dos 

modos do tempo. A Bildungsvermögen consiste, portanto:  

 

“1 – na faculdade de ilustração (Abbildung), cujas representações são do tempo presente; 

facultas formandi; 2- na faculdade de reprodução (Nachbildung), cujas representações são do tempo 

passado;facultas imaginandi; 3- na faculdade de antecipação (Vorbildung), cujas representações são do 

tempo futuro; facultas praevidendi;” (AKXVIII, 235). 

 

 Na medida em que cada uma destas faculdades está voltada para a constituição 

de imagens, nós também as designaremos, respectivamente, por “formação direta de 

imagens”, “formação reprodutiva de imagens”, e “formação antecipatória de 

imagens”133. A primeira destas (Abbildung) consiste, pois, em formar uma imagem 

daquilo que está imediatamente presente aos sentidos. Sobre este processo, Kant afirma 

que nosso ânimo (Gemüth) está sempre ocupado com a formação de uma “imagem do 

múltiplo, na medida em que o percorre”. Assim, “quando vejo uma cidade, o ânimo 

forma uma imagem do objeto que tem diante de si, ao percorrer o seu múltiplo” (AK 

XXVIII, 235). A exemplo do que já vimos no caso da síntese da apreensão, toma-se 

                                                                                                                                               
desta cronologia pode ser encontrada na introdução de Karl Ameriks e Steve Aragon ao volume “Lectures 
on Metaphysics” pp.XXX-XXXIII, por eles traduzido e editado (New York: Cambridge University Press, 
1997). 
133 Seguimos aqui a mesma sugestão de tradução utilizada por R. Makkrell (cf. Imagination and 
Interpretation in Kant, pg. 16). 
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como ponto de partida aqui a ideia de que os objetos dos sentidos são constituídos por 

uma multiplicidade de partes, as quais devem poder ser todas percorridas e ligadas entre 

si. A partir desse percurso de um múltiplo, será formada no ânimo do sujeito uma 

unidade de caráter estritamente sensível, isto é, uma imagem.  

Além disso, Kant descreve igualmente casos em que objetos demasiadamente 

complexos, compostos de um número elevado de partes, geram dificuldades para que 

este percurso do ânimo possa ser levado a cabo. Assim, um homem que entra em uma 

sala lotada de quadros e ornamentos não consegue formar uma imagem dela, pois o “seu 

ânimo não pode percorrer o múltiplo”. Ele não sabe exatamente a partir de que ponto 

“deve começar, para formar uma imagem do objeto” (AKXVIII. 235-5). Neste caso, 

talvez não se trate pura e simplesmente de afirmar que este percurso não possa de 

maneira alguma ser realizado, mas que ele não pode constituir uma série completa: por 

mais que os nossos sentidos possam ser afetados por um grande número de objetos (ou 

de partes destes), não se forma no ânimo uma imagem correspondente a esta 

complexidade, não há a percepção do todo. Esta dificuldade na constituição de uma 

imagem única ressalta, com efeito, a diferença entre a passividade da nossa 

sensibilidade, que nos fornece este múltiplo, e o caráter ativo da nossa espontaneidade, 

que não consegue, em um único ato simples, reduzir a uma imagem essa totalidade. 

É por essa razão que Kant leva em conta a possibilidade de que determinadas 

imagens sejam formadas não a partir de uma única observação, mas de várias, 

correspondentes a diversos atos de apreensão. Para tal, considera-se que um mesmo 

objeto pode ser dado aos sentidos a partir de diversas perspectivas: “uma cidade aparece 

diferentemente do seu lado leste em relação ao seu lado oeste. Há, portanto, muitas 

aparências (Erscheinungen) de uma coisa, segundo os diversos aspectos e pontos de 

vista”. Deste modo, podem-se formar diretamente diversas imagens de um mesmo 

objeto, cada uma das quais corresponde a um aspecto deste; em seguida, tais imagens 

podem ser reunidas entre si: “o ânimo deve formar uma imagem (Abbildung) dessas 

diversas aparências à medida que as reúne (zusammennimmt) todas” (AK XVIII, 236).  

 Todavia, esta reunião dos diferentes aspectos de um mesmo objeto em uma 

única imagem parece já extrapolar a conexão estabelecida por Kant entre a formação 

direta de imagens e o tempo presente, uma vez que aí entram em questão representações 

que não estão mais imediatamente presentes na intuição. Isto significa que a Abbildung 

não é dissociável dos demais modos de formação de imagens, o antecipatório e o 

reprodutivo. Quanto a este último, Kant nos diz que, por seu intermédio, “o ânimo atrai 
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as representações sensíveis dos tempos precedentes, e as conecta com as representações 

do presente” (AK XXVII, 236). Tal como a síntese da reprodução na imaginação, a 

Nachbildung tem como finalidade tornar presentes as representações passadas, intuídas 

em momentos anteriores à apreensão imediata de um objeto (ou de uma parte sua). As 

representações do tempo passado são reproduzidas por associação: neste modo de 

conexão, uma representação “atrai (herbeizieht) a outra, porque sempre esteve em 

companhia dela” (AK XXVIII, 236). A atração de que fala Kant é oriunda de um mero 

hábito do sujeito, isto é, por ter sempre visto determinadas representações serem dadas 

em sucessão, a presença de uma delas na intuição ocasiona a presença da outra, não na 

intuição, mas no ânimo do sujeito.  

A terceira faculdade da qual trata Kant diz respeito à antecipação de imagens 

futuras (Vorbildung). Por tratar-se da constituição de imagens daquilo que ainda não 

está presente na intuição, esta faculdade poderia ser tida como problemática em relação 

às duas anteriores. Nestas, com efeito, havia ou o contato direto com o objeto do qual se 

forma uma imagem (no caso da Abbildung) ou a reprodução de um contato direto tido 

anteriormente (no caso da Nachbildung). No que diz respeito à Vorbildung, não fica de 

todo claro em que medida pode-se formar uma imagem, visto que tal faculdade parece 

anteceder esta relação a partir da qual o objeto foi apreendido imediatamente. Kant se 

dá conta de tal dificuldade, reiterando, todavia, a possiblidade de uma formação 

antecipatória de imagens: “embora um elemento futuro não deixe nenhuma impressão 

em mim, e portanto nenhuma imagem (somente um elemento presente o faz), pode-se, 

porém, formar  antecipadamente uma imagem de um elemento futuro” (AK XXVIII, 

236).  

 Todavia, o modo como Kant explica a formação antecipatória de imagens nos 

dá a entender que ela não antecede todo e qualquer contato direto com os objetos, 

tratando-se, ao contrário, tão somente da formação prévia de uma imagem de algo já 

intuído anteriormente. Isso pode ser visto na afirmação de Kant segundo a qual a 

antecipação de imagens também ocorre segundo “leis da imaginação reprodutiva 

(Imagination)” 134, donde se pode depreender que a experiência anterior, assim como o 

próprio hábito do sujeito, cumpre igualmente um papel fundamental aqui. Deste modo, 

se um sujeito está acostumado a ver duas representações em constante sucessão, ao 

                                                 
134 Neste contexto, Kant realiza uma identificação explícita entre o termo Imagination e a faculdade 
reprodutiva de imagens (Nachbildung), razão pela qual ele é aqui traduzido como “imaginação 
reprodutiva”. Esta Imagination, enquanto poder meramente reprodutivo, é contraposta por Kant à 
Einbildungsvermögen, isto é, à faculdade de imaginação propriamente dita. 
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apreender a primeira delas ele poderá formar por antecipação uma imagem da 

representação seguinte, conectando-a com a presente. É nesse sentido que cremos ser 

possível interpretar a afirmação, à primeira vista surpreendente, de que “um fenômeno 

presente tem representações do tempo presente e do tempo futuro” (AKXXVIII, 236), 

ou seja, é possível antecipar as representações futuras quando se espera que elas 

sucedam as presentes. 

 A diferença entre a Vorbildung e a Nachbildung consiste, portanto, apenas na 

direção temporal a partir da qual cada uma delas procede, isto é, assim como a primeira 

forma imagens do presente para o futuro, a segunda o faz do passado para o presente. O 

percurso seguido pelo ânimo do sujeito se dá de maneira inversa em cada um dos casos: 

“do mesmo modo como eu posso ir do presente para o passado, eu posso também ir do 

presente para o futuro. Assim como o estado presente se segue do passado, assim 

também o [estado] futuro se segue do presente.” (AK XXVIII, 236).   

 Os três modos de formação de imagens apresentados por Kant nas Preleções 

antecipam alguns aspectos da doutrina que vemos exposta na Dedução A, o que fica 

claro tanto pela proximidade entre a formação direta de imagens e a síntese da 

apreensão, sobretudo no que diz respeito ao modo como cada uma delas percorre 

(durchläuft) o múltiplo de um objeto imediatamente presente diante do sujeito, quanto 

pela semelhança entre a formação reprodutiva de imagens e a síntese da reprodução na 

imaginação. Este paralelo não fica claro, porém, ao compararmos a formação 

antecipatória de imagens com a síntese da recognição. A Vorbildung se dá nos mesmos 

moldes que a reprodução de imagens, porém em uma direção temporal contrária, 

dependendo de experiências prévias do próprio sujeito, ao passo que a síntese da 

recognição, por possuir como fundamento uma regra a priori, não se baseia sobre o 

mero hábito. Por mais que os esquemas e conceitos, entendidos como representações 

universais, possam ser aplicados a objetos que não estejam imediatamente presentes 

(isto é, futuros), a sua função na síntese de representações consiste justamente em 

ultrapassar aquilo que é particular a cada sujeito, atuando como regras capazes de tornar 

o ato sintético necessário.  

 Duas outras diferenças podem ainda ser observadas, a primeira das quais 

consiste em que o tempo, nas Preleções, não é considerado enquanto forma do nosso 

sentido interno. Cada um dos modos da nossa capacidade formativa de imagens é 

associado a cada um dos três modos do tempo, mas não são exploradas aqui as mesmas 

características que podem ser vistas na primeira Crítica, as quais, imbuídas do espírito 
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de uma revolução copernicana na filosofia, são trazidas para o âmbito da subjetividade 

humana enquanto condições de possibilidade do conhecimento humano. Nas passagens 

citadas das Preleções, o tempo não é, portanto, apresentado como a forma subjetiva e a 

priori de todas as nossas intuições, tanto internas quanto externas, mas sim como um 

fundamento que serve tanto para que as imagens sejam diferenciadas umas das outras, 

quanto para que elas possam ser ordenadas entre si135.  

 A segunda diferença observada envolve a noção de síntese.  Nas Preleções, 

embora o percurso realizado pelo ânimo através de um múltiplo de representações 

possua um caráter claramente ativo, ele não é atribuído ainda à espontaneidade do 

sujeito, mas tão somente à sensibilidade (Sinnlichkeit), o que parece se relacionar com o 

fato de as imagens aí produzidas serem igualmente sensíveis. Na Crítica, por sua vez, as 

imagens em geral são constituídas por uma ação espontânea do sujeito denominada 

síntese, a partir da qual se explica a conexão entre as partes do múltiplo sensível 

percorrido pelo ânimo. Aqui, porém, este múltiplo sensível é considerado sob dois 

aspectos, um puro e outro empírico, de forma que em ambos os casos ele deverá ser 

percorrido e sintetizado espontaneamente pelo sujeito, a fim de que se obtenha a 

unidade da representação. É por esta razão que Kant introduz, na Crítica, três sínteses 

puras (apreensão, reprodução, recognição), as quais condicionam os seus respectivos 

correlatos empíricos no que diz respeito à possibilidade do conhecimento.  

 Logo, se tanto nas Preleções quanto na Dedução A, o mecanismo de formação 

de imagens é descrito sob seu aspecto empírico, é somente nesta última, porém, que tal 

mecanismo, sendo apresentado como resultante do exercício espontâneo de sínteses 

empíricas, pode ser considerado como indissociável das sínteses puras que o 

acompanham. Ao lançar mão deste recurso, Kant poderá explicar, ao longo do restante 

da Dedução, em que medida os objetos apreendidos empiricamente (isto é, dos quais 

                                                 
135 Ao comparar os três modos de formação de imagens descritos nas Preleções com as três sínteses da 
“Dedução A”, R. Makkrrell também ressalta (op. cit. p. 22-23) a diferença existente entre o papel 
cumprido pelo tempo nestes dois textos. Nós gostaríamos, todavia, de assinalar o nosso distanciamento de 
algumas das posições defendidas por este autor. Segundo Makkrrel, o processo de formação de imagens 
descrito nas Preleções (chamado por ele também de “sinóptico”, por envolver representações do presente, 
do passado e do futuro) teria características fundamentalmente espaciais, o que o distinguiria das 
características temporais das sínteses descritas na primeira Crítica. Este caráter espacial atribuído por ele 
à formação sinóptica de imagens parece se basear sobretudo no fato de a Abbildung, estando orientada 
para o tempo presente, depender da “presença espacial de um objeto” (p. 19). Deve-se observar, porém, 
que na Crítica, a síntese da apreensão depende igualmente da presença espacial imediata dos objetos e, 
embora esteja submetida às condições do sentido interno, tem igualmente por finalidade a formação de 
imagens correspondentes aos objetos do sentido externo. Esse último aspecto não é devidamente levado 
em conta por Makkreel, e torna, a nosso ver, mais próximas as doutrinas das Preleções e da Crítica. 
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formamos imagens) poderão ser subsumidos por conceitos que não têm sua origem na 

experiência mesma.  

 Por fim, a relação entre a atividade sintética e a formação de imagens, presente 

na Dedução A, pode igualmente nos fornecer uma interessante indicação no que 

concerne ao papel da síntese pura da imaginação, o que inclui também o seu aspecto 

transcendental. A afirmação de Kant, segundo a qual a imaginação deve reduzir a uma 

imagem o múltiplo da intuição, seria tida como válida não somente em relação ao 

múltiplo empírico, mas poderia também ser estendida à multiplicidade pura do espaço e 

do tempo, os quais devem semelhantemente ser percorridos e apreendidos ao longo do 

ato espontâneo de síntese. Esta, por sua vez, envolverá não propriamente a formação de 

imagens empíricas, mas, sendo uma síntese produtiva e figurativa, produzirá esquemas 

puros relativos aos conceitos do entendimento, a partir de um múltiplo sensível puro. 

São esses esquemas puros produzidos pela imaginação que permitirão que as imagens 

apreendidas empiricamente sejam articuladas de uma maneira que as torne pensáveis 

pelo entendimento. 

 

7.3 Afinidade transcendental 

 

Na seção acima, vimos a estreita ligação entre a formação de imagens e os atos 

perceptivos espontâneos do sujeito. Agora, no percurso ascendente rumo à apercepção 

transcendental, Kant tentará fornecer um fundamento de caráter objetivo para a 

associação das nossas representações, o que deverá envolver igualmente a imaginação 

transcendental ou produtiva. Logo, não se trata mais somente de formar imagens 

empiricamente, mas de saber como é possível que elas possam ser ligadas 

objetivamente. Este fundamento objetivo da associação é denominado por Kant 

“afinidade”, a qual, na medida em que condiciona a possibilidade do nosso 

conhecimento de objetos, pode ser também designada pelo predicado “transcendental”.  

Tendo sido aparentemente excluída da edição B da Dedução, a questão da 

afinidade entre os fenômenos é exposta em dois momentos diversos da Dedução A, 

tanto no quarto tópico da sua segunda seção (A113-14), quanto em sua terceira e 

definitiva seção (A121-123). Para os nossos presentes propósitos, é fundamental 

destacar desde já o seguinte aspecto, sobre o qual nos deteremos mais adiante: na 

primeira dessas exposições, Kant atribui a afinidade à apercepção originária; na 
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segunda, esta mesma noção é atribuída, em um primeiro momento, à apercepção, e, 

pouco depois, à imaginação. Tendo isso em vista, nós tomaremos como base a segunda 

delas: a sua maior abrangência permitirá que compreendamos essa oscilação entre as 

faculdades às quais a afinidade é atribuída.   

O argumento que nos conduzirá à afinidade transcendental estabelece um 

encadeamento entre uma diversidade de elementos que se situam numa relação 

condicionado-condicionante: parte-se da insuficiência do ato de apreensão (caso ele 

fosse abandonado a si próprio) para formar uma ligação de impressões capaz de 

constituir uma representação completa. De nada adiantaria a apreensão isolada dos 

diversos elementos que constituem um múltiplo, caso estes não pudessem ser 

compostos para formar um todo. Para tal, é necessário o concurso da imaginação 

reprodutiva, entendida como faculdade capaz de evocar as representações passadas à 

medida que o ânimo passa para as seguintes. Todavia, esta reprodução deve se dar 

segundo regras de associação, as quais, mesmo sendo empíricas, são capazes de conferir 

alguma coesão à ligação realizada entre as representações. Se nossa capacidade de 

reproduzir representações fosse considerada por si só, estas seriam reproduzidas sem 

nenhum ordenamento determinado, podendo vir a possuir um aspecto caótico e 

desprovido de estabilidade, ou, como nos diz Kant, “não seriam mais do que um 

amontoado sem regra alguma” (A121). Em contrapartida, de acordo com tais regras de 

associação, uma representação X se unirá preferencialmente a Y e não a Z, caso X e Y 

tenham sido constantemente observados, digamos, em relação de contiguidade espacial 

ou temporal. Esse tipo de associação, segundo condições empíricas, é de fato capaz de 

gerar algum tipo de coesão ou de regularidade entre as representações, não sendo 

possível afirmar, entretanto, que elas devem se comportar dessa maneira. Assim, mesmo 

que se pretenda atestar uma regularidade de fato, percebida no modo como os próprios 

objetos frequentemente têm sucedido uns aos outros, isso ainda não seria suficiente para 

afirmar a possibilidade do conhecimento destes segundo leis necessárias, para o que 

seria preciso atestar uma regularidade de direito, isto é, a ideia de que tal sucessão deva 

sempre ocorrer de tal maneira136. 

                                                 
136 Essa parece ser a razão pela qual, ao discutir a necessidade de um fundamento objetivo para a 
associação em A113, Kant faz uma diferenciação entre regras e leis: “a representação de uma condição 
universal, pela qual um múltiplo pode ser posto (...) chama-se regra (Regel), e se esse múltiplo deve ser 
assim posto, chama-se lei (Gesetz)”. A ideia aqui expressa consiste em que regras, tais como as de mera 
associação empírica, carecem de necessidade, sendo por isso que se afirma acerca delas apenas a 
possibilidade de que um múltiplo seja posto por seu intermédio. Mediante leis, ao contrário, pode-se 
estabelecer a necessidade na relação entre dois elementos, de maneira a ser possível afirmar que um deve 
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 É preciso, portanto, um princípio objetivo que, ao dotar o ato associativo de 

necessidade e universalidade, seja capaz de transpor os nossos atos cognitivos para além 

da mera regularidade empírica: “a este princípio objetivo de toda a associação dos 

fenômenos chamo afinidade dos mesmos. Esta, não podemos encontrar em outra parte 

que não seja o princípio da unidade da apercepção” (A122). Se, por um lado, a 

associação repousa sobre a afinidade transcendental, nós somos também remetidos, por 

outro, desta última à apercepção originária, que deve servir de fundamento a toda a 

cadeia de elementos que vimos serem interligados até aqui. Em suas linhas gerais, o 

percurso ascendente que constitui tal cadeia poderia ser delineado da seguinte maneira: 

1-apreensão; 2-reprodução; 3-regras de associação; 4-afinidade; 5-apercepção. 

Trata-se, pois, de conectar os dois extremos contidos nessa cadeia, tornando 

assim possível a aplicação das categorias do entendimento aos dados apreendidos no 

espaço e no tempo. Se, por absurdo, isso não fosse possível, poderíamos ter uma 

sensibilidade completamente apartada do entendimento, uma multiplicidade de 

consciências empíricas “separadas e sem que pertencessem a uma única de consciência 

de mim próprio” (A122).  

Esta hipótese é, todavia, tida como “impossível” por Kant, o que decorre do que 

já foi anteriormente estabelecido acerca da unidade transcendental da apercepção. Com 

efeito, o simples reconhecimento de que se tem um múltiplo de representações já indica 

a necessidade da unidade de uma consciência que reconheça tais representações como 

suas. Por mais que, do ponto de vista meramente empírico, seja possível que 

determinadas representações sejam apreendidas isoladamente umas das outras, deve-se 

afastar a ideia de que, desprovidas de qualquer tipo de afinidade, elas não pudessem ser 

reunidas em uma única consciência, o que em última instância nos levaria a admitir a 

possibilidade de um sujeito empiricamente consciente de representações das quais ele 

não pudesse jamais ser transcendentalmente consciente. 

A questão da qual devemos doravante nos ocupar é a de saber como esta 

afinidade é possível.  O argumento de Kant, tal como o apresentamos até o presente 

momento, está centrado na relação entre a apercepção e a afinidade transcendentais, 

pondo aquela como fundamento desta. Observa-se, de fato, que essa linha 
                                                                                                                                               
(e não apenas que pode) se seguir ao outro. O modo como Kant se expressa não é, no entanto, de todo 
claro, na medida em que as regras são, tanto quanto as leis, caracterizadas como condições universais, o 
que deveria ser válido somente para estas últimas. Poderíamos pensar que, no caso das regras, não se trate 
de fato de uma universalidade estrita, mas somente de uma generalização feita a partir da experiência. Cf. 
a esse respeito, Paton (op. cit. vol. 1, p. 446).  
 



159 
 

argumentativa é explorada por Kant de maneira bastante semelhante nas duas diferentes 

exposições da afinidade transcendental, podendo dar a entender que o princípio da 

apercepção, considerado por si só, poderia ser suficiente para explicar a ideia de uma 

afinidade universal entre os fenômenos. 

 Todavia, esta explicação fundada no princípio da apercepção, apesar de correta, 

não é de todo satisfatória quando se trata explicar a sua relação com os dados empíricos 

apreendidos no espaço e no tempo, dada a heterogeneidade entre estes e o caráter 

discursivo do entendimento puro. Consideremos, por exemplo, este passo da primeira 

exposição do argumento da afinidade: “como esta identidade [a saber, a da apercepção 

originária] deve entrar (hineinkommen), necessariamente, na síntese de todo múltiplo 

dos fenômenos, na medida em que ele deve tornar-se um conhecimento empírico, os 

fenômenos estão submetidos a condições a priori, com as quais a sua síntese (da 

apreensão) deve encontrar-se universalmente conforme” (A113). A partir disso, 

pergunta-se: como é possível que o entendimento puro, sendo discursivo, exerça sua 

atividade sobre o múltiplo empírico, ou, para empregarmos os termos de Kant, como a 

apercepção é capaz de “entrar” na síntese da apreensão empírica, de modo a tornar os 

dados apreendidos conformes às condições de unidade da consciência? Esta questão 

deve, a nosso ver, ser respondida a partir da intervenção da imaginação pura e do seu 

papel na constituição da afinidade transcendental mesma, estabelecendo assim um elo 

entre apercepção e apreensão empírica.  

Se, acima, afirmamos que a segunda exposição do argumento da afinidade é 

mais completa do que a primeira, isso possui uma razão definida, nomeadamente, o fato 

de somente na segunda delas, presente na seção “definitiva” da Dedução A, entrar em 

cena o papel desempenhado pela imaginação transcendental, fator esse que constitui a 

mais relevante diferença entre ambas. Nesse sentido, lemos aí que “a afinidade (próxima 

ou distante) de todos os fenômenos é uma consequência necessária de uma síntese na 

imaginação, que está fundada a priori sobre regras” (A123); logo a seguir, retoma-se a 

cadeia dos elementos condicionados e condicionantes enumerados acima, introduzindo-

se desta vez a imaginação na sequência: “apenas mediante esta função transcendental da 

imaginação torna-se possível a afinidade dos fenômenos, com ela a associação e, por 

esta última, finalmente, a reprodução segundo leis” (A123).  

 Estas passagens deixam claro que a ideia de uma afinidade transcendental que 

condiciona a associação de diversas percepções é, portanto, um resultado da síntese 

imaginativa. Esta afirmação, no entanto, não contradiz a atribuição do fundamento da 
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afinidade à apercepção; ao contrário, estes dois aspectos devem ser considerados a partir 

da sua relação de complementaridade. Isto pode ser compreendido se ponderarmos que 

o princípio da apercepção contém o fundamento da afinidade na medida em que fornece 

unidade à síntese realizada pela imaginação mesma, ou ainda, se levarmos em conta que 

tal unidade é conceitual, que tal princípio fundamenta a afinidade ao fornecer as regras 

conceituais a priori (categorias) sobre as quais a síntese da imaginação está fundada, tal 

como nos é referido na primeira das passagens citadas logo acima. 

Logo, de tal princípio também depende a afinidade, mas esta relação só é 

compreensível se for entremeada pela imaginação transcendental. Esta oscilação de 

Kant na atribuição da afinidade tanto à imaginação quanto à apercepção parece ocorrer 

pelo fato de que somente a atuação conjunta de ambas pode explicar a afinidade mesma. 

Este aspecto parece não ter sido levado em consideração por Kant na primeira 

exposição do argumento da afinidade, pertencente a uma “exposição provisória”, onde 

tais elementos aparecem “separadamente e por unidades isoladas” (A115). Em 

contrapartida, somente agora, nesta exposição definitiva do argumento, feita de maneira 

“unida e encadeada”, pode-se tratar da afinidade transcendental a partir da ação em 

conjunto da imaginação e do entendimento. 

Para possuir validade universal, o fundamento buscado por Kant deve ser 

encontrado partir de condições subjetivas e a priori pertencentes ao sujeito, a qual nós já 

identificamos como sendo a imaginação transcendental na medida em que está “fundada 

a priori sobre regras” fornecidas pelo entendimento. No que diz respeito a este último, o 

seu caráter universal se encontra expresso no princípio da apercepção, segundo o qual 

toda consciência deve poder ser representada como pertencendo a um eu singular.  Mas 

como a função pura da imaginação, diferentemente do seu aspecto reprodutivo, pode 

corresponder à demanda de universalidade presente no argumento? A resposta a essa 

questão reside na capacidade de síntese da imaginação que, em seu uso puro, pode 

igualmente sintetizar um múltiplo temporal puro e a priori.  

Para que se compreenda a importância da relação entre imaginação e o tempo na 

constituição de uma afinidade universal, é válido que citemos esta importante passagem 

do início da Dedução A:  

 

“venham nossas representações de onde vierem, (...) como fenômenos, pertencem, contudo, 

como modificações do ânimo, ao sentido interno e, como tais, todos os nossos conhecimentos estão, em 
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última análise, submetidos à condição formal do sentido interno, a saber, ao tempo, no qual devem ser 

conjuntamente ordenados, ligados e postos em relação” (A98-99). 

 

  A afirmação de que essa passagem serve como fundamento de toda a 

argumentação subsequente, deve ser válida não apenas para o contexto específico da 

tripla síntese, de onde ela foi extraída, mas também para as seções ulteriores, o que 

inclui a presente, da qual tratamos agora. Aqui, esse aspecto temporal da nossa 

experiência é igualmente observado por Kant, sendo, com efeito, colocado a par do 

próprio princípio da apercepção: “toda consciência pertence a uma apercepção pura, que 

tudo abarca, assim como toda intuição sensível, como representação, pertence a uma 

intuição interna pura, a saber, o tempo” (A123-4). Nesta passagem, assim como na 

citada anteriormente, observa-se uma estratégia no sentido de apresentar as diversas 

origens possíveis das nossas representações e colocá-las todas sob o mesmo elemento 

comum, constitutivo de toda fenomenalidade enquanto tal, nomeadamente o tempo 

enquanto forma do sentido interno. Sendo todas as nossas representações recebidas 

sucessivamente, pode-se assegurar que o tempo corresponde à exigência de 

universalidade imposta pelo argumento da afinidade. Isso significa que, enquanto 

determinações do sentido interno, todos os fenômenos possuem algo em comum, isto é, 

tornam-se afins por serem representados segundo esta forma pura, a despeito de toda 

diversidade empírica do seu conteúdo.  

A partir dessa interpretação, é possível ver que a função da imaginação nesse 

contexto é análoga àquela que vemos na segunda parte da Dedução B, onde, através de 

uma síntese figurativa, o tempo também passa a ser representado objetivamente. A 

contribuição desta faculdade na constituição de uma afinidade transcendental reside no 

fato de ser ela que sintetiza essa multiplicidade pura do tempo, a qual deve, tanto quanto 

a empírica, ser apreendida e reproduzida. O resultado dessa síntese pura é a produção de 

uma ordem temporal a priori, válida intersubjetivamente, na qual todos os fenômenos 

possam ser “ordenados, ligados e postos em relação”. Nesse sentido, a associação entre 

diversas representações empíricas, sendo um processo que se desenrola temporalmente, 

dependerá igualmente dessa síntese a priori que é realizada pela imaginação sobre o 

tempo: por mais diferentes que estas representações possam ser do ponto de vista 

meramente empírico, as condições de sua síntese, na medida em que elas são 

representadas temporalmente, serão as mesmas para todos os sujeitos, pois todas 

possuem um elemento sensível comum. Assim como no §26 da Dedução B, é essa 
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síntese sensível que permitirá que os nossos próprios atos perceptivos ocorram em 

conformidade com uma ulterior subsunção categorial, ou, como afirma Kant, será 

possível que “todos os fenômenos entrem no ânimo ou sejam apreendidos de tal modo 

que se conformem com a unidade da apercepção” (A122).   

Kant conecta a apercepção aos dados empíricos por intermédio da função 

produtiva da imaginação, cujo “produto” 137, a partir desse contexto, pode ser visto 

como uma afinidade concernente à forma temporal pura dos fenômenos: a apreensão 

empírica concorda com as condições da síntese pura da imaginação; o entendimento, 

por sua vez, fornece as regras de acordo com as quais essa síntese é desempenhada. Em 

virtude dessa função mediadora da imaginação nós “ligamos o múltiplo da intuição, por 

um lado, com a condição da unidade necessária da apercepção pura, por outro. Os dois 

termos extremos, sensibilidade e entendimento, devem necessariamente articular-se 

graças a esta função transcendental da imaginação” (A124). 

 

7.4 Conclusão 

 

Assim como no capítulo anterior, dedicado à exposição da tripla síntese, 

procuramos destacar neste a articulação entre a atividade sintética da imaginação e o 

esquematismo, o qual também serviu aqui como ponto de referência para a 

compreensão da contribuição epistêmica dessa faculdade nos momentos finais da 

Dedução A. No primeiro tópico deste foi possível vermos que, semelhantemente ao que 

se passa na segunda parte da Dedução B, aqui também a ação da imaginação produtiva 

também é caracterizada a partir de uma síntese que ocorre de acordo com conceitos nos 

quais se baseia a unidade da síntese. Isso gera dificuldades quando se trata de 

determinar os limites entre a ação da imaginação e a do entendimento nesse contexto, 

pois essa síntese, sendo sensível, não deve ser confundida com um ato de subsunção 
                                                 
137 É válido ressaltar que, no contexto da Dedução A, a afinidade transcendental dos fenômenos diz 
respeito somente à forma dos destes, a qual repousa sobre fundamentos a priori e pode ser dita 
constitutiva da experiência de objetos. Enquanto tal, esta noção de afinidade deve ser distinguida daquela 
que figura no “Apêndice à Dialética Transcendental”, seção em que Kant introduz três princípios que 
dizem respeito ao uso regulativo da razão na sistematização dos atos do entendimento (B685-6): 
“princípio da homogeneidade do múltiplo sob gêneros superiores”; “princípio da variedade do 
homogêneo sob espécies inferiores”; “lei da afinidade de todos os conceitos”, a qual é também chamada 
de princípio da “continuidade das formas”. Esta lei da afinidade possui um uso tão-somente regulativo e, 
em linhas gerais, busca explicar em que medida pode haver uma sistematização da experiência, ao passo 
que a noção de afinidade desenvolvida na Dedução tem por função mostrar em que medida é torna-se 
possível a aplicação das categorias a um múltiplo recebido em uma intuição sensível espaciotemporal. 
Essa diferenciação entre as duas noções de afinidade tem sido observada por comentadores como Wunsch 
(op. cit., p. 237) e Cordeiro (2009). 
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conceitual. Embora Kant privilegie a presença da imaginação no curso da argumentação 

da Dedução A, esses limites só poderão ser discernidos com mais clareza na Dedução B, 

através da distinção entre síntese figurativa e síntese intelectual. 

A discussão mais detalhada do processo de formação de imagens nos permitiu 

ver que a capacidade sintética da imaginação não tem por função somente a 

justaposição de elementos cuja forma já estaria constituída no momento em que os 

nossos sentidos são afetados. Antes, ela possui um papel mais radical do que esse, sendo 

somente por seu intermédio que essas formas são pela primeira vez produzidas e que os 

objetos são percebidos enquanto tais, razão pela qual ela pode ser considerada um 

ingrediente da própria percepção. 

Finalmente, exploramos o papel da imaginação na constituição da afinidade 

transcendental dos fenômenos. Apesar dos problemas presentes na atribuição dessa 

noção a uma faculdade específica (semelhantes aos mencionados no primeiro tópico), 

vimos que ela pode ser explicada a partir da atividade produtiva da imaginação na 

medida em que esta sintetiza um múltiplo temporal a priori em concordância com as 

categorias do entendimento puro. O resultado dessa síntese produtiva é a representação 

objetiva do tempo, a qual serve como fundamento universal para a associação dos 

fenômenos. Se esta interpretação estiver correta, é possível identificarmos mais um 

elemento capaz de articular o papel da imaginação nas duas versões da Dedução: apesar 

de, na segunda destas, Kant parecer abrir mão dessa noção de afinidade, o tempo 

representado como intuição formal também serve como elemento objetivo e universal 

capaz de ligar os dados apreendidos às condições do pensamento puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

8. Conclusão  

 

Ao longo deste trabalho, exploramos a contribuição epistêmica da imaginação na 

explicação da possibilidade do conhecimento sintético a priori, o que foi feito, na 

Crítica da Razão Pura, a partir de uma visão integrada de ambas as edições da Dedução 

Transcendental e do capítulo dedicado ao esquematismo dos conceitos. Para 

compreendermos o modo de atuação dessa faculdade, baseamo-nos fundamentalmente 

no caráter produtivo das suas sínteses sensíveis, a partir das quais o múltiplo do tempo 

(e do espaço) passa a ser representado de maneira objetiva. Nesta etapa final, convém 

destacar que, se essa representação do tempo é resultante da capacidade produtiva da 

imaginação, ela também pode, justamente por essa razão, ser interpretada como uma 

imagem. Assim, antes de descrever cada um dos esquemas transcendentais segundo a 

ordem das categorias, Kant nos refere que “a imagem pura (...) de todos os objetos dos 

sentidos em geral é o tempo” (B182). Essa breve passagem condensa, na verdade, 

alguns dos principais pontos de vista defendidos aqui no que concerne à relação entre 

imaginação e conhecimento, fornecendo-nos assim a ocasião para reunirmos, à guisa de 

conclusão, os principais resultados obtidos. 

O tempo mencionado aqui é aquele representado enquanto intuição formal a 

partir da síntese transcendental da imaginação, isto é, objetivamente. Na medida em que 

é uma representação produzida por essa faculdade, ele pode ser igualmente considerado 

uma “imagem”. Neste caso, trata-se do processo em que a imaginação, ao sintetizar um 

múltiplo puro de acordo com regras pensadas através das categorias, produz na 

sensibilidade um esquema homogêneo a elas. Assim como as categorias são conceitos 

de objetos em geral, assim também o tempo, ao ser objetivado, passa a ser considerado 

como a imagem pura dos objetos em geral; se, por um lado, o eu penso é o veículo de 

todos os conceitos, essa representação do tempo, por sua vez, é o veículo de todas as 

representações objetivas da nossa intuição.  

Todavia, uma ponderação deve ser feita em relação a essa compreensão do 

tempo como imagem pura. O próprio Kant afirma, por exemplo, que os esquemas dos 

conceitos puros do entendimento não podem ser reduzidos a qualquer imagem, 

representando somente uma síntese pura138. Devemos levar em conta, porém, que essa 

caracterização, ao dissociar esquemas e imagens, interpreta estas últimas como produtos 

                                                 
138 B181. 
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meramente empíricos. Em contrapartida, a formulação vista acima considera o próprio 

tempo objetivo como “imagem pura”, o que antecede, portanto, as condições relativas 

às sínteses empíricas. Isso significa que a nossa imaginação é capaz de produzir, através 

de uma síntese transcendental, uma representação a priori do tempo capaz de servir 

como correlato sensível adequado aos conceitos puros do entendimento, razão pela qual 

Kant pode considerar a “unidade da apercepção como uma função que corresponde ao 

sentido interno” (B185).   

Para chegarmos a essa concepção do tempo, foi necessário primeiramente 

destacar o papel ativo e espontâneo da imaginação na síntese de um múltiplo a priori. O 

exercício da nossa espontaneidade pode, na verdade, ocorrer em dois níveis distintos, 

um intelectual e outro sensível, sendo deste último que se trata no caso da imaginação. 

Assim, embora a síntese transcendental realizada por essa faculdade seja descrita como 

um “efeito do entendimento sobre a sensibilidade”, o seu caráter produtivo e figurativo 

pôde ser compreendido a partir da transposição para a sensibilidade da regra pensada 

nas categorias, o que corresponde ao próprio processo de esquematização destas. Essa 

síntese sensível, apesar de ser realizada em conformidade com conceitos (razão pela 

qual ela pode ser considerada um “efeito” do entendimento, ainda que indireto), difere 

quanto à sua natureza dos atos lógico-judicativos que determinam as condições do 

pensamento de objetos em geral, exploradas na primeira parte da Dedução B.  

Dentre as várias alternativas passíveis de serem utilizadas para justificar a 

adequação entre aquilo que é intuído pelos sentidos e aquilo que é pensado pelos 

conceitos puros do entendimento (abstração dos sentidos, harmonia pré-estabelecida, 

imaginação como “raiz comum” da sensibilidade e do entendimento), Kant se atém a 

uma que é realizada em bases concomitantemente sintéticas e apriorísticas, a qual 

consiste em mostrar que a representação a priori do tempo, relativa a tudo aquilo que é 

intuído determinadamente pelos sentidos, é produzida pela síntese transcendental da 

imaginação de acordo com leis que se originam no próprio entendimento. Com isso, é 

possível estabelecer uma concordância sistemática não apenas entre as categorias e os 

modos de representação objetiva do tempo (esquemas transcendentais), mas também 

entre estes e as formas lógicas do juízo, isto é, entre três níveis representacionais 

distintos. A unidade do tempo, produzida pela imaginação transcendental, fornece uma 

condição universal para que o entendimento encontre os dados empíricos em 

conformidade com as suas condições de sua própria unidade: na medida em que o 

tempo é representado como imagem pura dos objetos em geral, os conceitos relativos a 
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estes mesmos objetos (categorias) também podem ser aplicados, ainda que 

indiretamente, aos dados empíricos.  

Se, por um lado, estas considerações acerca do modo de atuação da síntese 

transcendental da imaginação envolvem principalmente as relações entre esta faculdade 

e o entendimento, os problemas relacionados à conexão entre imaginação e 

sensibilidade foram explorados, por outro lado, na discussão sobre as diferenças entre 

formas da intuição e intuições formais. Aqui foi possível delimitarmos, por assim dizer, 

a ação espontânea da imaginação diante das formas originárias da nossa sensibilidade. 

Definimos o ponto de vista por nós defendido como “não-intelectualista” tendo em vista 

a necessidade de que nossas representações tanto do tempo quanto do espaço sejam 

dadas em um estado anterior a toda síntese, permanecendo independentes, portanto, do 

ato que as unifica de acordo com regras que têm sua origem no nosso intelecto. Com 

base nas posições defendidas por Kant em relação às teses de Kästner, contemplamos 

dois modos diferentes de se caracterizar a infinitude do espaço e do tempo, um 

metafísico, onde esta noção é representada atualmente, e um geométrico, onde essa 

mesma infinitude pode ser intuída potencialmente, a partir de uma síntese que 

representa o múltiplo objetivamente. É esse último que caracteriza propriamente a ação 

da imaginação: porém, quando esta for transcendental, o seu produto não será a 

representação da forma de objetos particulares, mas a do próprio tempo (e do espaço) 

enquanto intuições potencialmente infinitas. Logo, não é a imaginação que cria as 

representações originárias do espaço e do tempo (formas da intuição), dependendo 

destas para que um múltiplo lhe seja fornecido, ao qual ela conferirá uma forma no 

decorrer da síntese. 

  Esse modo de representação das nossas intuições puras, resultante da síntese 

transcendental da imaginação, nos permitiu compreender tanto a natureza da unidade do 

tempo quanto o caráter objetivo deste, o qual serve como fundamento sintético a priori 

para a representação sensível de uma forma comum a todos os objetos dos nossos 

sentidos. Com base nessa unidade, discutimos o modo de conexão entre categorias e 

percepções na conclusão da Dedução B, o qual é possível, na verdade, pelos esquemas 

categoriais. Sendo a imaginação um elemento necessário da própria percepção, são 

também os esquemas por ela produzidos que permitem que os nossos atos perceptivos, 

na medida em que estão sujeitos às condições da unidade do tempo, sejam organizados 

de um modo que os torne pensáveis pelo entendimento. Nesse contexto, um importante 

fator a ser observado é o seguinte: essas condições de unidade do tempo, relativas à 
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imaginação produtiva e ao esquematismo transcendental, não se encontram como que 

dadas nem nas categorias do entendimento, nem no múltiplo que é recebido de maneira 

indeterminada pelos nossos sentidos. Pelo fato de envolverem uma síntese a priori, 

essas representações sensíveis da imaginação não poderiam ser extraídas analiticamente 

das condições gerais do nosso pensamento, tampouco daquilo que nos é dado a 

posteriori a partir da experiência. Ao contrário, elas são projetadas sobre o múltiplo ao 

longo do ato de apreensão, dependendo, portanto, da conexão entre a espontaneidade do 

sujeito e aquilo que o afeta, a qual se dá através de uma síntese sensível. Nesse caso, o 

sentido interno daquele é afetado tanto internamente quanto externamente, de maneira 

que o múltiplo pode ser percebido ou “interpretado” como contendo determinadas 

características temporais objetivas que, por serem puras e a priori, não são dadas pelas 

coisas mesmas.  

Ao nos determos sobre o esquematismo dos conceitos, vimos que os próprios 

esquemas relativos às categorias podem ser diferenciados dos demais com base nessa 

objetivação do tempo, a partir da qual este passa a ser representado como intuição 

formal. Tais esquemas não atuam como regras para a construção sensível desta ou 

daquela classe de objetos, sendo antes modos de se representar, em conformidade com 

as categorias, a unidade do próprio tempo em que todos estes podem vir a ser 

conhecidos. O processo de subsunção aí desenvolvido, ao levar com conta a 

homogeneidade e a heterogeneidade entre as representações em questão, também serviu 

como pedra-de-toque para a interpretação concernente às duas partes da Dedução B, na 

medida em que as sínteses figurativas realizadas pela imaginação, por possuírem um 

caráter universal, permitem que os conceitos em geral possam ser aplicados àquilo que é 

intuído empiricamente. É assim que a imaginação auxilia nossa capacidade 

transcendental de julgar, indicando a priori, por intermédio das condições de unidade do 

tempo, os casos unicamente aos quais as categorias podem ser legitimamente aplicadas 

do ponto de vista cognitivo. Assim, da perspectiva kantiana, é possível afirmar não 

somente que as categorias e o tempo são representações ideais, pertencentes à estrutura 

cognitiva a priori do sujeito, mas também que este pode ser representado objetivamente 

pela imaginação, em conformidade com aquelas, de um modo universalmente válido.  

Finalmente, as análises relativas à Dedução A contribuíram para a articulação do 

papel da imaginação nas duas edições desta seção, o que foi feito tendo em vista 

fundamentalmente o seu caráter produtivo e o modo como ele se exerce através do 

esquematismo, isto é, de uma síntese sensível conforme a conceitos. A principal 
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dificuldade que encontramos aqui foi, na verdade, a ausência de uma distinção 

suficientemente clara, em diversos momentos, entre a ação da imaginação e a do 

entendimento, entre esquematismo e subsunção conceitual através de juízos. Esse foi o 

caso, por exemplo, do ato de recognição explorado ao longo da tripla síntese, onde Kant 

em diversas ocasiões parece identificar essas duas atividades. Como procuramos 

mostrar, o caráter triplo desta síntese sensível é compreendido com mais clareza a partir 

da atribuição desse ato à imaginação, sendo necessário que os objetos sejam percebidos 

enquanto tais (isto é, como estando sob uma regra produtiva sensível) antes de serem 

subsumidos e reconhecidos por conceitos. Nessa mesma direção, a ausência de uma 

teoria do juízo deixa dúvidas quanto ao modo de conexão entre as categorias e a síntese 

da imaginação no percurso ascendente da exposição “definitiva”, dando a entender que 

se trata, na verdade, de uma síntese figurativa conforme a conceitos: essa consideração 

permite que, assim como nas seções finais da Dedução B, seja mantida uma 

estruturação tricotômica das nossas faculdades cognitivas (da qual parte a própria 

Dedução A) com base no caráter estritamente sensível das sínteses desempenhadas pela 

imaginação. Quanto à ideia de uma afinidade transcendental dos fenômenos, vimos que 

ela pode ser compreendida em moldes análogos ao da síntese transcendental da 

imaginação na Dedução B (um “efeito” do entendimento sobre a sensibilidade). Trata-se 

da produção de uma representação do tempo com base na qual todos os fenômenos 

possam ser considerados afins uns aos outros, independentemente dos atributos 

empíricos que os caracterizam em sua particularidade, a qual não é outra senão aquela 

que será chamada, na Dedução B, de “intuição formal”, sendo compreendida 

posteriormente como imagem pura dos objetos em geral. É somente nesta segunda 

edição, porém, que fica mais claro em que medida a síntese figurativa que origina essa 

representação difere da intelectual mediante a qual é possível o pensamento de objetos 

em geral.   
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