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Um elemento central da Crítica da razão pura de Kant é a dedução dos conceitos 

puros do entendimento ou categorias, que fornece a totalidade do conhecimento 

teórico a priori e, portanto, dos princípios de possibilidade da experiência (cf. KrV 

B168-9). Em um artigo de 2002, Decorte afirma ver no autor tardo-medieval 

Henrique de Gand (a. 1240-1293) a “dedução [deduction] de um esquema categorial”. 

Ele parece interpretar Suma, art. 32, q. 5, como um processo de desdobramento das 

dez categorias a partir de um princípio comum. De outra parte, Hödl (2003) entende 

que Henrique proponha uma redução (reduzieren, Rückführung auf) das categorias. 

Assim, ainda que as clássicas dez categorias continuem sendo enumeradas pelo 

gandavense, somente três teriam o estatuto de res (substância, qualidade e quantidade) 

e as demais seriam todas reconduzidas à categoria da relação que, por sua vez, se 

fundaria em uma daquelas três res anteriores. Como Pickavé (2007) salienta, não se 

deve daí concluir que somente as três res sejam categorias, como fez Wippel (2000) 

na esteira de Paulus (1938). Pelo contrário, a distinção entre ‘res’ e ‘categoria’ é 

fundamental, possuindo por base a distinção anterior entre ‘res da categoria’ (res 

praedicamenti) e ‘ratio da categoria’ (ratio praedicamenti), sendo cada categoria a 

junção de uma res a uma ratio. Voltando a Decorte (2002), essa distinção entre res e 

ratio parece gerar um mecanismo de dedução das categorias, porém não esqueçamos 

que tal processo visa reduzir parte dos acidentes à categoria da relação e limitar as res 

somente às categorias da substância, qualidade e quantidade. Se há em Henrique uma 

dedução das categorias, seu resultado será uma redução destas últimas. Por fim, o 

gandavense se afasta fundamentalmente de Kant, ao ter por finalidade não a 

compreensão da possibilidade da experiência, mas o desenvolvimento filosófico de 

uma doutrina categorial teológica. 

 

Palavras-chave: categoria; metafísica; res; ratio; Henrique de Gand (a. 1240-1293). 


