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RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: O objetivo do presente trabalho consiste em elucidar de que maneira se dá a conexão 
entre entendimento e sensibilidade no §26 da dedução transcendental das categorias da Crítica 
da Razão Pura, mostrando como essa conexão entre ambos, tal como é apresentada por Kant, 
ainda é capaz de preservar a independência destas faculdades, não criando uma relação de 
subordinação entre elas. Isso só é possível, no entanto, de maneira indireta, através da síntese 
transcendental da imaginação, onde o entendimento atuaria não em seu uso lógico-discursivo, 
mas de um modo que antecede o uso explícito de conceitos, dito “proto-conceitual”. 

 

 
Na segunda parte da Dedução Transcendental das Categorias Kant 

pretende mostrar como os objetos reais, dados de fato na nossa intuição espaço-

temporal, devem estar submetidos à ação das categorias do entendimento puro. 

Destarte deverá ficar provada a referência destas aos fenômenos, com o que 

será legitimado o direto do seu uso, uma vez que elas não são conceitos vazios. 

Kant cumprirá essa tarefa colocando em relação a síntese categorial, a síntese 

transcendental da imaginação e a da apreensão empírica. 

Esse passo final é dado no §26 da Dedução, onde Kant afirma que: “sem 

esta prestabilidade das categorias não se aclararia como tudo o que venha a 

ocorrer aos nossos sentidos tenha que estar sob as leis que se originam a priori 

unicamente no entendimento”(B160). É notável nessa passagem como Kant 

afirma não pretender provar a validade das categorias apenas para os atos onde 

há um uso explícito do entendimento (uso lógico-judicativo); tampouco é 

afirmado um uso meramente possível delas, uma vez que elas venham a ser 

atualizar em atos judicativos. Ao contrário, ao afirmar a ação delas sobre tudo1 

o que venha a ocorrer aos nossos sentidos – o que nos leva a pensar na 

possibilidade de incluir aí até as percepções que se dariam no âmbito exclusivo 

da sensibilidade – Kant parece querer estender a validade das categorias para 
                                                

1 Este objetivo já fora anunciado por Kant na conclusão da primeira parte da Dedução: “pela explicação da 
validade a priori das categorias no tocante a todos os objetos dos nossos sentidos é pela primeira vez 
alcançado o propósito da dedução” (grifo nosso) (B145).  
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além da experiência (considerada do ponto de vista da sua validade universal), 

e inseri-las também no âmbito da percepção. O que analisaremos a seguir é a 

estrutura geral dessa demonstração no §26 da Dedução, mostrando de que 

maneira a união entre entendimento e sensibilidade permite ainda assim 

conservar a independência entre ambos. 

Kant introduz um novo elemento na argumentação, antes de realizar a 

prova propriamente dita. Tal elemento é a síntese da apreensão, a qual vem 

definida como “a composição do múltiplo numa intuição empírica mediante a 

qual torna possível a percepção, isto é, a consciência empírica de tal intuição 

(como fenômeno)” (B160). O cerne da argumentação consistirá em mostrar que 

esta síntese está subordinada à síntese transcendental da imaginação, a qual, 

por sua vez, está condicionada pelas categorias do entendimento – assim, a 

apreensão dos objetos empíricos é ligada, indiretamente, (mediante a síntese 

imaginativa) ao entendimento. Mas vejamos antes de que maneira isso se dá. 

Já sabemos desde a Estética Transcendental que um múltiplo de 

intuições dadas não pode ser apreendido por nós a não ser no tempo e no 

espaço, uma vez que estes, sendo intuições puras, condicionam a própria 

receptividade dos objetos2 e precedem todas as intuições particulares. O que se 

mostrará agora é que essa apreensão espaço-temporal é um ato sintético que 

compõe o múltiplo – a síntese da apreensão confere unidade às nossas intuições 

empíricas, combinando o múltiplo no tempo e no espaço. Em outras palavras, 

um múltiplo dado aparece a nós combinado no espaço e no tempo por causa do 

nosso ato de síntese3, de forma que, mesmo nas “intuições cegas” já haveria a 

existência de um “nível” de síntese, o qual exploraremos em seguida. 

                                                

2 Esse é o motivo pelo qual os conceitos de espaço e de tempo, diferentemente das categorias, não parecem 
precisar de uma dedução transcendental. A sua presença enquanto condições transcendentais do nosso 
conhecimento parece mais evidente na medida em que dificilmente se imaginará uma intuição sendo 
recebida em outra estância que não a espaço-temporal. Acerca do espaço como condição de possibilidade, 
cf.B39; acerca do tempo, cf. B47-48.  
3 Cf. Paton, H.J, Kant’s Metaphysic of Experience vol. 1 p. 539. 
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Dissemos que a síntese da apreensão está subordinada à síntese 

transcendental da imaginação. Isso se dá da seguinte forma: o fato de uma dada 

multiplicidade empírica ser apreendida e combinada em um tempo e um 

espaço únicos já pressupõe a unidade do espaço e a do tempo. Essa unidade das 

nossas intuições puras é resultado da síntese transcendental da imaginação, a 

qual unifica a multiplicidade espaço-temporal em um espaço-tempo único, 

válido universalmente para todos os sujeitos. Assim, o papel da síntese da 

apreensão é combinar um múltiplo empírico (dado a posteriori) na 

multiplicidade pura do espaço-tempo (dada a priori). O que torna a relação 

entre essas duas sínteses tão próxima (e necessária) é o fato de uma dada 

multiplicidade só poder ser apreendida por nós, humanos, no espaço-tempo. 

Assim, Kant afirma que “nas representações de espaço e de tempo, possuímos a 

priori formas tanto da intuição sensível interna ou externa, e a síntese da 

apreensão tem sempre que ser conforme a essas formas, pois só pode ocorrer 

segundo as mesmas”(B160).  

Na passagem supracitada Kant ainda não fala propriamente da 

unificação do espaço-tempo, a qual será fundamental para a conclusão do 

argumento. Se levarmos em conta a tese que Kant expõe no §24 acerca da ação 

que o entendimento exerce sobre as formas puras da intuição sensível (cujo 

resultado recebe o nome de síntese transcendental da imaginação), então o 

argumento que se segue talvez pareça familiar, não obstante as inovações que 

ele comporta. Apesar de parecer ter negado na Estética Transcendental a 

atribuição de qualquer forma de unificação ao espaço e ao tempo (tendo esses 

sido considerados meramente receptivos, a possibilidade de qualquer 

unificação parecia dizer respeito somente ao entendimento), Kant reconsiderará 

essa tese, atribuindo agora uma forma de unidade ao espaço-tempo. A 

complexa passagem onde Kant exprime esse argumento diz o seguinte:  
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“Espaço e tempo são representados a priori não apenas como formas da intuição sensível, mas 
ao mesmo tempo como intuições (que contêm um múltiplo), portanto com a determinação da 
unidade desse múltiplo neles (ver Estética Transcendental). Portanto, já com (não em) tais 
intuições são ao mesmo tempo dadas a priori como condições da síntese de toda apreensão, a 
unidade da síntese do múltiplo fora de nós ou em nós, por conseguinte também uma ligação à 
qual tem que ser conforme tudo o que deve ser representado determinadamente no espaço e no 
tempo” (B160-161). 
 

Nessa passagem Kant mostra como as nossas intuições puras são 

unificadas pela ação do entendimento. Espaço e tempo puros, na medida em 

que são intuições unitárias (isto é, na medida em que representam a síntese da 

diversidade do tempo em um tempo único, homogêneo, o mesmo se dando no 

caso do espaço) são também intuições unificadas, e essa unificação é obra do 

entendimento puro. Isso significa dizer que espaço e tempo também estão sob a 

unidade transcendental da apercepção, a qual é fonte das categorias4. Muito 

embora essa tese pareça desdizer o que foi afirmado na Estética Transcendental 

(o que, como mostraremos, é só uma impressão), é esse o argumento em que se 

fundará a conclusão da Dedução: toda síntese da apreensão, pelo simples fato 

de pressupor as formas do espaço e do tempo, deverá ser capaz de ser pensada 

pelas categorias. 

No passo citado acima, é importante considerar a diferença que Kant 

estabelece entre “formas da intuição sensível” e as intuições que, contendo um 

múltiplo, determinam a unidade desse múltiplo. Ambos se referem ao espaço e 

ao tempo, mas a diferença essencial é que no último caso eles são pensados 

como representações unitárias: estando sujeitos às categorias, eles são capazes 

de determinar a unidade do múltiplo que lhes é dado. Numa importante nota 

em B160 Kant reitera esse aspecto, afirmando que “a forma da intuição dá 

somente o múltiplo, mas a intuição formal (dá) a unidade da representação”. 

Aqui a diferença reaparece como sendo entre “intuição formal” e “forma da 

intuição”, e o que se diz é que espaço e tempo não são meramente receptivos, 

não têm apenas a função de “dar o múltiplo”, mas que sendo “intuições 

                                                

4 Cf. Longuenesse, B. Kant and Capacity to Judge p. 214.  
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formais”, eles também unificam esse múltiplo. Nesse momento, poderia ser 

então perguntado: se nós só apreendemos os objetos no espaço-tempo enquanto 

“intuições formais”, o que representaria então uma “forma da intuição” no 

sentido anteriormente expresso? A esse respeito, Longuenesse afirma que esta 

“forma” deveria ser entendida meramente como uma forma potencial de uma 

receptividade pura, a qual se atualizaria somente na síntese figurativa5: para 

que essa síntese mesma seja possível, ela deve se exercer sobre a receptividade 

pura, ainda não unificada, isto é, sobre as “formas da intuição” – estas, 

potencialmente, permitiriam que uma multiplicidade dada, na medida em que 

é meramente recebida, fosse ordenada no espaço-tempo unificado. Essas formas 

da intuição, sendo meramente receptivas, poderiam ainda ser consideradas 

como típicas da consciência animal6, a qual, apesar de ser capaz de perceber 

objetos dados na multiplicidade do espaço e do tempo, é incapaz de representar 

uma espacialidade e uma temporalidade que sejam unitárias – isso justamente 

pelo fato de tal unidade depender do entendimento que concebe um Eu.  

Espaço e tempo, enquanto intuições formais da nossa sensibilidade, não 

são meramente receptivos. Isso fica claro na continuação da nota da referida 

(B160), bem como o aparente conflito com a tese que fora afirmada na Estética 

Transcendental:  

 

“na Estética, enumerei essa unidade meramente como pertencente à sensibilidade para 
apenas observar que precede todo conceito, não obstante pressuponha uma síntese que não 
pertença aos sentidos, mas mediante a qual todos os conceitos de espaço e de tempo tornam-se 
primeiramente possíveis”. 

 

Quando Kant afirma na Estética, por exemplo, que “a infinitude do 

tempo nada mais significa que toda magnitude determinada do tempo só é 

possível mediante limitações de um tempo uno subjacente” (B47-48), pode-se 

entender, a partir do exposto acima, que esta unidade do tempo (assim como a 
                                                

5 Idem. p. 221. 
6 Caimi, M. Leçons sur Kant: La déduction transcendentale dans la deuxième édition de la Critique de la 
Raison Pure p. 105. 
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do espaço) não é dada pela sensibilidade mesma, mas é ocasionada por outra 

faculdade, o entendimento, através da ação que este exerce sobre a 

sensibilidade (síntese imaginativa). O espaço-tempo que condiciona a 

possibilidade do nosso conhecimento de objetos não é apartado do 

entendimento nem das categorias, mas, ao contrário, depende estritamente 

deles. A esse respeito, Kant afirma claramente que a unidade sintética que atua 

sobre formas da intuição “não pode ser senão a da ligação numa consciência 

originária e conforme as categorias, do múltiplo de uma intuição em geral, mas 

aplicada somente à intuição sensível” (B161).  

Assim, se na primeira parte da Dedução ficou mostrado que a aplicação 

das categorias é válida para objetos de uma intuição em geral, esse último 

argumento da segunda parte mostra como as categorias se aplicam à nossa 

intuição sensível espaço-temporal. Com a introdução das sínteses da apreensão 

e da imaginação, temos agora a possibilidade de entender como as categorias se 

aplicam a objetos que nos sejam efetivamente dados, e não apenas pensados.      

É essa a via encontrada por Kant para unir as categorias (conceitos do 

entendimento puro) com a nossa sensibilidade espaço-temporal. Junto com a 

possibilidade de nos representarmos algum objeto como se dando a nós 

sucessivamente no tempo, ou em lugares diferentes do espaço, já está 

igualmente presente a ação do entendimento e, conseqüentemente, das 

categorias cuja realidade objetiva se quer provar. Isso ficará mais claro nos 

exemplos fornecidos por Kant, os quais examinaremos a seguir. 

Antes disso, porém, retomemos resumidamente o complexo argumento 

analisado anteriormente, de modo a tentar tornar sua estrutura mais clara: pela 

síntese da apreensão o múltiplo empírico é sintetizado em um espaço único e 

em um tempo único. Essa unidade do tempo e do espaço se deve, por sua vez, à 

determinação do entendimento sobre a sensibilidade (síntese da imaginativa). A 

síntese da apreensão se conforma com esta última, sendo por isso também que 
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se conforma com a unidade da apercepção7. Posto que objetos empíricos só 

podem ser apreendidos em um espaço-tempo único (e que este já é uma 

determinação do entendimento), então toda apreensão já deve se conformar às 

categorias. Com isso Kant se mantém coerente com a proposta que foi por ele 

estabelecida no começo do §21 e do §26, qual seja, a de provar que tudo o que 

nos é dado aos sentidos está de acordo com as categorias8. 

No decorrer da argumentação, Kant nos fornece dois exemplos que 

teriam por função mostrar a aplicação concreta da argumentação descrita 

anteriormente. O primeiro deles diz respeito à apreensão das partes de uma 

casa no espaço, o qual mostra a presença da categoria de quantidade no ato 

dessa apreensão empírica; o segundo mostra a presença da categoria de 

causalidade no momento da percepção do congelamento da água.  

A nós não parece que tais exemplos sejam uma mera ilustração do que 

fora afirmado anteriormente, mas eles parecem cumprir um papel relevante na 

argumentação, ao mostrarem como (e, por conseguinte, que) a nossa apreensão 

é sempre unificada. Os exemplos da água e da casa mostram que, dadas as 

características da nossa intuição espaço-temporal, nós só podemos apreender 

objetos particulares de maneira unificada, em consonância com as categorias. 

Nesse sentido, eles parecem provar a subsunção necessária (e não apenas 

possível) das nossas percepções às categorias: sem eles, a prova formal 

fornecida anteriormente poderia parecer injustificada ou gratuita. Pode-se 

observar ainda que a síntese da apreensão, sendo uma síntese empírica, não 

poderia ter seu funcionamento explorado e explicitado a não ser em casos 

empíricos como os descritos por Kant – assim pode-se esclarecer como uma 

síntese empírica deve estar de acordo com a síntese puramente intelectual (das 

categorias). 

                                                

7 A relação entre as sínteses descritas aqui é bastante semelhante àquela que é descrita na versão A da 
Dedução: síntese da apreensão, síntese da imaginação, síntese da recognição no conceito. 
8 Cf.B145; B160. 
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No primeiro exemplo, o da síntese da apreensão espacial, é a unidade 

necessária do espaço que serve como seu fundamento. Já vimos que essa 

unidade necessária se dá por conta da ação do entendimento, o qual unifica a 

multiplicidade espacial em um espaço único, homogêneo – aqui, a síntese do 

entendimento, sendo pura e a priori, não poderia se exercer diretamente sobre a 

multiplicidade dos objetos empíricos, os quais são dados a posteriori. No caso 

da apreensão das partes da casa, tratando-se de dado empíricos externos a nós 

mesmos, é preciso que o ato de síntese seja realizado por uma categoria capaz 

de homogeneizar o múltiplo sintetizado – essa categoria é a de quantidade9, 

posto que as diversas partes do espaço puro devem ser homogêneas umas às 

outras. A multiplicidade das partes da casa apreendidas empiricamente 

concorda (necessariamente) com a forma pura da intuição, a qual já é, por sua 

vez, uma determinação categorial (mais precisamente, da categoria de 

quantidade) - isso se dá pelo fato de a unidade do espaço já estar pressuposta 

no momento em que são percebidas as partes da casa, independentemente de 

contingências relativas ao sujeito que as percebe. 

O segundo exemplo trata da percepção do congelamento da água, da 

conexão, em um tempo único, de dois estados diversos, o líquido e o sólido. 

Esse “tempo único” em que os eventos são unificados pode ser chamado 

também de tempo objetivo: a unidade proporcionada pelo entendimento 

estabelece uma sucessão temporal única, irreversível – ela é a mesma para todos 

os sujeitos (independente das circunstâncias particulares em que cada um se 

encontre), não admitindo variantes10. Essa sucessão necessária dos diversos 

momentos do tempo é o resultado da ação do entendimento sobre o nosso 

sentido interno, o tempo. Assim como no exemplo analisado acima, aqui há o 

                                                

9 Ao contrário dos demais comentadores, Paton (op. cit. p. 543) afirma que trata-se aqui, mais 
precisamente, da categoria de totalidade: “Essa unidade necessária com a qual a síntese da apreensão deve 
concordar é idêntica (...) à unidade sintética necessária pensada na categoria de quantidade, ou mais 
precisamente na categoria de totalidade. Na categoria de totalidade nós pensamos a síntese do homogêneo 
em uma intuição em geral” . 
10 Cf. Caimi, op. cit. p. 106. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ: n.1, 2010 

http://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revistahttp://seminarioppglm.wordpress.com/revista----dodododo----seminarioseminarioseminarioseminario----dosdosdosdos----alunosalunosalunosalunos----dodododo----ppglm/ppglm/ppglm/ppglm/ 9 

uso de uma categoria específica, mas desta vez trata-se da categoria de 

causalidade. Isto ocorre da seguinte maneira: o entendimento se aplica à nossa 

intuição sensível, unificando os diversos momentos do tempo em um tempo 

único, o qual obedece a uma regra de sucessão necessária entre seus diversos 

instantes. Ora, essa regra de sucessão, se abstrairmos o múltiplo específico a 

que ela se aplica, não é senão a categoria de causalidade: “se todavia abstraio da 

forma constante da minha intuição interna, do tempo, como condição a priori 

sob a qual ligo o múltiplo de uma intuição em geral tal unidade sintética é a 

categoria de causa”(B163).    

 O fato de a categoria envolvida no presente exemplo ser a de 

causalidade não nos deve levar a pensar que o estado líquido da água seja a 

causa do seu estado sólido. A síntese categorial não se exerce diretamente sobre 

os dados empíricos, mas sim sobre o nosso sentido interno. Assim, estes dois 

eventos, no momento em que são apreendidos, concordam com a forma do 

tempo puro (o qual já é resultado da ação categorial) e são postos em relação em 

um tempo único – o fato de eu poder dizer que os eventos se sucedem só é 

possível a partir do momento em que eles são apreendidos nesse tempo 

unificado, sendo justamente isso que permite que nós possamos ordenar os 

eventos uns em relação aos outros no tempo. É através da categoria de causa, 

aplicada à sensibilidade, que “determino no tempo em geral, segundo a sua 

relação, tudo o que acontece” (B163). A ordenação sucessiva do tempo não tem 

nada a ver com a ordem em que os eventos empíricos ocorrem11: tal ordenação é 

dada a priori pela forma da sucessão pura, determinada pela categoria de 

causalidade; os eventos empíricos são dados apenas a posteriori e dependem de 

circunstâncias contingentes. Assim, no caso do congelamento da água, é 

perfeitamente plausível que os eventos ocorressem em ordem inversa, caso se 

considerasse o derretimento do gelo – no entanto, é necessário que todos os 

eventos, sejam eles quais forem, obedeçam a essa ordenação do tempo único, 
                                                

11 Idem p.107. 
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sucessivo, a qual é irreversível. Assim, ao considerarmos relações como as de 

sucessão, simultaneidade e permanência no tempo, vemos então que elas não 

dizem respeito aos eventos empíricos considerados em si mesmos, mas sim à 

relação existente entre esses eventos e a forma pura da sucessão temporal. 

Como afirmamos acima, o principal resultado ao qual estes dois 

exemplos nos conduzem é mostrar a necessidade das categorias na simples 

apreensão dos dados que são recebidos empiricamente. Dadas as condições da 

nossa intuição espaço-temporal, os exemplos mostram que toda apreensão já 

concorda necessariamente com nossas “intuições formais”, as quais, por sua 

vez, são resultado da ação do entendimento sobre nossas “formas da intuição” – 

tal necessidade se dá pelo fato de os dados empíricos não poderem ser 

apreendidos senão em um espaço-tempo que já é resultado de uma unificação 

categorial. Com isso, Kant pretende efetivamente provar a validade das 

categorias em relação a tudo o que o corre aos nossos sentidos.   

Na primeira parte da Dedução foi mostrada atuação das categorias nas 

sínteses discursivas, as quais se manifestam através de atos judicativos. Agora, 

evidencia-se como as categorias também possuem uma função diversa da que 

foi provada anteriormente, uma vez que elas estão presentes também na 

apreensão dos dados empíricos. A esse respeito, Allison afirma que a atividade 

da imaginação (na medida em que a síntese transcendental da imaginação não é 

senão a ação que o entendimento exerce sobre a sensibilidade) poderia ser 

classificada como “proto-conceitual”12. Não se trata de dizer que há um uso 

explícito das categorias no momento de sua atuação sobre a sensibilidade, mas 

sim que neste momento elas possuem uma função diversa daquela existente nas 

sínteses discursivas, funcionando como regras de apreensão. Allison toma como 

ponto de partida a tese de que a imaginação é uma faculdade distinta da 

simples capacidade de formar imagens, por um lado, e da de formar juízos, por 

outro. O ponto central é que a imaginação teria a tarefa de unificar os dados 
                                                

12 Cf. Allison H. Kant’s Transcendental Idealism: an interpretation and defense p. 188. 
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sensíveis de um jeito que tornasse possível a subseqüente conceitualização 

destes (por parte do entendimento), sem ser ela mesma um modo de 

conceitualização13.  

Esse tese parece ir na mesma direção da de Longuenesse, a qual também 

ressalta o papel que as categorias exercem sobre a sensibilidade. Esta, ao tratar 

dos exemplos presentes na Dedução, afirma que não se trata aí propriamente 

das categorias, mas sim dos esquemas de quantidade e causalidade (o que 

parece ter em vista a argumentação que será desenvolvida na seção do 

Esquematismo14). Tal afirmação pode ser justificada pelo fato de não se tratar aí 

das categorias em seu uso lógico-discursivo. O próprio Kant é claro ao afirmar 

que essa unidade (a saber, a resultante da influência do entendimento sobre a 

sensibilidade) “precede todo conceito, não obstante pressuponha uma síntese 

que não pertença aos sentidos” (B161, grifo nosso). A síntese transcendental da 

imaginação independe da produção atual de qualquer juízo discursivo, sendo 

anterior à reflexão de qualquer conceito e a fortiori à subsunção das intuições 

sob as categorias15. Outro aspecto a ser considerado é que não se trata aí 

propriamente de uma utilização proto-conceitual das categorias, posto que o 

uso é facultativo, meramente possível, e a atuação das categorias, tal como Kant 

a demonstra, é necessária, sendo isso a única condição que as torna válidas para 

tudo o que ocorre aos nossos sentidos. Isso parece nos indicar que não é 

possível simplesmente usá-las ou deixar de usá-las. (o que poderia ser feito 

deliberadamente seria um uso explícito através de juízos de experiência). A 

síntese transcendental da imaginação, sendo a priori, condiciona a possibilidade 

dos juízos empíricos, sendo por seu intermédio que os dados empíricos sobre os 

                                                

13 Idem, pp. 188-189. 
14 Cf. p. ex. B178-179: “os conceitos puros a priori, além da função do entendimento na categoria, ainda 
precisam conter a priori condições formais da sensibilidade (nomeadamente do sentido interno) que 
contém a condição universal unicamente sob a qual a categoria pode ser aplicada a um objeto qualquer.” 
Essa condição da qual fala Kant não é senão o esquema do conceito do entendimento. 
15 Cf. Longuenesse, op. cit. p. 216. 
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quais formulamos juízos são ulteriormente conceitualizados pelo entendimento, 

onde as categorias têm seu uso explícito através de juízos. 

 Vemos, assim, como a polarização entre sensibilidade e entendimento 

pode ser superada, sem que com isso haja uma subordinação daquela em 

relação a este. A atuação do entendimento sobre a sensibilidade não impede 

que objetos sejam intuídos sem que sejam pensados, pois o fato de as categorias 

atuarem na apreensão dos dados empíricos não implica em que a nossa 

faculdade de juízos se atualize de forma plena na formação de juízos de 

experiência, nos quais haveria um uso lógico-judicativo das mesmas categorias 

em sentido pleno.  
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