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SÍNTESE, IMAGINAÇÃO E CATEGORIAS NO §10 DA DEDUÇÃO 

METAFÍSICA 

Danillo Leite
1
 

 

RESUMO: neste texto, explora-se a diferenciação entre o uso puramente lógico e o uso real do 
entendimento, o qual, por sua vez, pode ocorrer de duas maneiras diversas: seja em relação aos objetos 
de uma intuição sensível em geral, seja em relação (no caso específico da intuição sensível humana) 
aos objetos de uma intuição espácio-temporal. Pode-se distinguir, a partir disso, o papel importante 
ὃuἷΝaΝfaculἶaἶἷΝἶἷΝimagiὀaὦὤὁΝcumpὄἷΝὀὁΝcὁὀtἷxtὁΝἶaΝ“ἒἷἶuὦὤὁΝεἷtafíὅica”μΝὅἷΝhὠΝumΝ“iὅὁmὁὄfiὅmὁ”Ν
entre o uso lógico e o uso real do entendimento, isto só pode ocorrer através das sínteses puras 
realizadas pela imaginação, as quais tornam possível este último. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Kant; Dedução Metafísica; Síntese; Imaginação; Entendimento. 
 
RÉSUMÉ: ἒaὀὅΝcἷΝtἷxtἷ,ΝὁὀΝἷxplὁitΝlaΝἶifféὄἷὀciatiὁὀΝἷὀtὄἷΝl’uὅagἷΝpuὄἷmἷὀtΝlὁgiὃuἷΝἷtΝl’uὅagἷΝὄéἷlΝ
ἶἷΝ l’ἷὀtἷὀἶἷmἷὀt,Ν lἷὃuἷl,ΝὡΝὅὁὀΝ tὁuὄ,ΝpἷutΝavὁiὄΝliἷuΝἶἷΝἶἷuxΝfaὦὁὀὅΝἶivἷὄὅἷὅ : soit par rapport à des 
ὁbjἷtὅΝ ἶ’uὀἷΝ iὀtuitiὁὀΝ ὅἷὀὅiblἷΝ ἷὀΝ géὀéὄal,Ν ὅὁitΝ paὄΝ ὄappὁὄtΝ ΧἶaὀὅΝ lἷΝ caὅΝ ὅpécifiὃuἷΝ ἶἷΝ l’iὀtuitiὁὀΝΝ
humaiὀἷΨΝ ὡΝ ἶἷὅΝ ὁbjἷtὅΝ ἶ’uὀἷΝ iὀtuitiὁὀΝ ὅpatiὁtἷmpὁὄἷllἷέΝ ἡὀΝ vὁitΝ aiὀὅiΝ lἷΝ ὄôlἷΝ ἶéciὅifΝ jὁuéΝ paὄΝ
l’imagiὀatiὁὀΝἶaὀὅΝlἷΝcὁὀtἷxtἷΝἶἷΝlaΝ« Déduction Métaphysique » μΝὅ’ilΝyΝaΝuὀΝ« isomorphisme » entre 
l’uὅagἷΝὄéἷl ἷtΝl’uὅagἷΝlὁgiὃuἷΝἶἷΝl’ἷὀtἷὀἶἷmἷὀt,ΝcἷlaΝὀ’ἷὅtΝpὁὅὅiblἷΝὃuἷΝpaὄΝlἷὅΝὅyὀthèὅἷὅΝὄéaliὅéἷὅΝpaὄΝ
l’imagiὀatiὁὀ,ΝὃuiΝὄἷὀἶἷὀtΝpὁὅὅiblἷΝtὁutΝuὅagἷΝὄéἷlΝἶἷΝl’ἷὀtἷὀἶἷmἷὀtέ 
 
MOTS-CLÉS: Kant; Déduction Métaphysique; Synthèse; Imagination; Entendement. 

 

 

σὁΝ§1ίΝἶaΝ“ἒἷἶuὦὤὁΝεἷtafíὅicaΝἶaὅΝἑatἷgὁὄiaὅ”,ΝKaὀtΝὅἷΝἷὅfὁὄὦaΝpὁὄΝmὁὅtὄaὄΝcὁmὁΝaὅΝ

categorias, tendo sua origem no entendimento puro do sujeito cognoscente, constituem um 

conjunto de conceitos que pode ser estabelecido a partir das formas lógicas do juízo, as quais 

seὄviὄiamΝ cὁmὁΝ “fiὁΝ cὁὀἶutὁὄ”Ν paὄaΝ aΝ ἶἷὅcὁbἷὄtaΝ ἶaὅΝ catἷgὁὄiaὅέΝ Ν χΝ juὅtificaὦὤὁΝ ὅὁbὄἷΝ aΝ

origem das categorias exige da parte de Kant uma aproximação entre os procedimentos da 

lógica geral e da lógica transcendental. 

A lógica geral 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 

ἶὁΝ ὀὁὅὅὁΝ pἷὀὅamἷὀtὁ,Ν ἷΝ pὄἷὅὅupõἷΝ ὃuἷΝ aὅΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtaὦõἷὅΝ ὀὁὅΝ ὅἷjamΝ ἶaἶaὅΝ pὁὄΝ “ὁutὄaΝ via”Ν

qualquer, afim 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 a diferença entre intuições 

empíricas e intuições puras, atendo-se somente a estas últimas, o que lhe permite encontrar a 

distinção entre o pensamento puro e o pensamento empírico de objetos. Esta lógica diz 
                                                                 
1 PPGLM/UFRJ. Bolsista FAPERJ. 
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respeito somente às regras do pensamento puro de objetos, fazendo abstração apenas do 

conteúdo empírico dos nossos conhecimentos, os quais, sendo a posteriori, não condicionam a 

possibilidade destes. 

Trata-ὅἷ,Ν pὁὄtaὀtὁ,Ν ὀaΝ “ἒἷἶuὦὤὁΝ εἷtafíὅica”,Ν ἶἷΝ mὁὅtὄaὄΝ cὁmὁΝ aὅΝ catἷgὁὄiaὅ,Ν

entendidas como conceitos pertencentes à lógica transcendental, constituem um sistema 

correspondente às formas lógicas do juízo próprias à lógica geral. O cerne da argumentação 

de Kant está contido na seguinte passagem: 

 

“aΝ mἷὅmaΝ fuὀὦὤὁ,Ν ὃuἷΝ cὁὀfἷὄἷΝ uὀiἶaἶἷΝ ὡὅΝ ἶivἷὄὅaὅΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtaὦõἷὅΝ num 

juízo, dá também unidade à mera síntese de representações diversas numa 

intuição; tal unidade, expressa de modo geral, designa-se por conceito puro do 
entendimento. O mesmo entendimento, pois, e isto através dos mesmo atos pelos 
quais realizou nos conceitos, mediante a unidade analítica, a forma lógica de um 
juízo, introduz também, mediante a unidade sintética do diverso da intuição em 
gἷὄal,ΝumΝcὁὀtἷúἶὁΝtὄaὀὅcἷὀἶἷὀtalΝὀaὅΝὅuaὅΝὄἷpὄἷὅἷὀtaὦõἷὅΝἶὁΝἶivἷὄὅὁ”ΝΧἐ1ίἂ-5)2.  

 

χΝ“fuὀὦὤὁ”ΝἷmΝὃuἷὅtὤὁΝὀaΝpaὅὅagἷmΝcitaἶaΝacimaΝéΝaΝfuὀὦὤὁΝἶὁΝἷὀtἷὀἶimἷὀtὁΝὀὁΝὅἷuΝ

uso meramente lógico, que se manifesta na realização de juízos, tal como fora exposto por 

KaὀtΝὀaὅΝἶuaὅΝpὄimἷiὄaὅΝὅἷὦõἷὅΝἶaΝἒἷἶuὦὤὁΝεἷtafíὅicaέΝἡΝtἷὄmὁΝ“fuὀὦὤὁ”ΝéΝaíΝἶἷfiὀiἶὁΝcomo 

“aΝuὀiἶaἶἷΝἶaΝaὦὤὁΝὃuἷΝcὁὀὅiὅtἷΝἷmΝὁὄἶἷὀaὄΝἶivἷὄὅaὅΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtaὦõἷὅΝὅὁbΝumaΝὄἷpὄἷὅἷὀtaὦὤὁΝ

cὁmum”ΝΧἐλἁΨ,ΝἷΝὅἷΝὄἷfἷὄἷΝfuὀἶamἷὀtalmἷὀtἷΝaὁΝatὁΝjuἶicativὁΝὄἷaliὐaἶὁΝpἷlὁΝἷὀtἷὀἶimἷὀtὁΝ

ἷmΝὅἷuΝuὅὁΝlógicὁέΝχΝ“aὦὤὁ”ΝmἷὀciὁὀaἶaΝaíΝéΝὁΝjuíὐὁΝὃuἷ,ΝἷὀὃuaὀtὁΝfuὀὦὤὁΝde unidade, pode 

ser considerado como uma representação comum que unifica várias outras representações 

(conceitos). Esta unificação realizada pelo juízo, por sua vez, pode ocorrer de diversas 

maneiras. Se abstrairmos do conteúdo destes e nos ativermos somente à sua forma, veremos 

que os juízos reduzem-ὅἷΝ aΝ ὃuatὄὁΝ “títulὁὅ”Ν fuὀἶamἷὀtaiὅ,Ν caἶaΝ umΝ ἶὁὅΝ ὃuaiὅΝ pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ

subdividido em três, e que compõem o conjunto das doze formas lógicas do juízo. Cada uma 

destas formas não é senão um modo de, judicativamente, ordenar e conferir unidade a 

diversas representações conceituais, as quais, sendo constituídas mediante a análise de 

ὄἷpὄἷὅἷὀtaὦõἷὅ,ΝὅὤὁΝchamaἶaὅΝtambémΝἶἷΝ“uὀiἶaἶἷὅΝaὀalíticaὅ”έΝ 

 Na passagem supracitada, Kant nos diz que é uma e a mesma função de unidade que 

ordena as nossas representações, tanto conceituais (em juízos) quanto sensíveis (em 

                                                                 
2 As referências à Crítica da Razão Pura são feitas no corpo do próprio texto, através da tradicional utilização da 
sigla (B) para designar a segunda edição desta obra, seguida da sua respectiva paginação. Os demais textos de 
Kant são citados segundo a edição Kants gesammelte Schriften, editada pela Deutsche Akademie der 

Wissenschaften (Berlin: Walter de Gruyter, 1942).  
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intuições), ou, dito de outro modo, que intuições e conceitos são unificados seguindo os 

mesmos princípios. Conceitos são unificados em juízos pelo entendimento em seu uso 

meramente lógico, de acordo com as formas lógicas do juízo. A novidade contida nesta 

passagem consiste em afirmar que estas mesmas formas lógicas também serão formas em 

concordância com as quais o entendimento realiza a unificação de um múltiplo da intuição. O 

que é notável aqui é o fato de, no primeiro modo de unificação (do entendimento em seu uso 

lógico), o conteúdo dos conceitos ordenados no juízo ser deixado completamente de lado – 

abstrai-se das condições sensíveis segundo as quais este conteúdo pode ser recebido – ao 

passo que, no segundo modo de unificação, relativos às intuições sensíveis, este conteúdo 

ἶἷvἷΝ ὅἷὄΝ lἷvaἶὁΝ ἷmΝ cὁὀtaέΝ RἷὅultaΝ ἶaíΝ ὃuἷΝ ἷὅtaΝ “mἷὅmaΝ fuὀὦὤὁ”Ν ἶἷΝ uὀiἶaἶἷΝ ἶaὅΝ ὀὁὅὅaὅΝ

representações citada por Kant deve operar em dois domínios distintos, levando em conta a 

presença ou a ausência das condições intuitivas capazes de fornecer um conteúdo a ser 

unificado. Nós teremos, portanto, um modo de unificação correspondente ao procedimento da 

lógica geral, e outro correspondente ao da lógica transcendental. Estes dois procedimentos são 

doravante postos em paralelo a partir da identidade da função que opera em ambos. A partir 

desta identidade de função, Kant pode afirmar que as categorias são por ele deduzidas a partir 

de um princípio sistemático, a saber, a nossa faculdade de julgar. Destarte as categorias, 

deduzidas a partir desta identidade, constituirão igualmente um sistema completo, análogo ao 

das formas lógicas do juízo. Esta descoberta das categorias a partir de um fundamento comum 

permite que Kant diferencie o seu procedimento daquele utilizado por Aristóteles, que, 

segundo ele, na ausência de um tal princípio, teria encontrado as categorias de maneira 

rapsódica e desordenada.   

 Este paralelismo entre as duas lógicas fundamenta a descoberta dos conceitos 

fundamentais da lógica transcendental (categorias), na medida em que estes devem 

corresponder às formas lógicas do juízo. A idéia aqui é que o mesmo entendimento, 

governado pelo mesmo conjunto de regras, opera em dois níveis distintos – nós poderíamos 

distinguir, assim, entre o uso meramente lógico do entendimento e o seu uso real3, afirmando, 

ἶἷΝacὁὄἶὁΝcὁmΝaΝὅugἷὅtὤὁΝ fἷitaΝpὁὄΝχlliὅὁὀΝ Χἀίίἂ,ΝpέΝ1ἃἀΨ,ΝὃuἷΝhὠΝumΝ“iὅὁmὁὄfiὅmὁ”ΝἷὀtὄἷΝ

                                                                 
3 A distinção entre o uso lógico do entendimento e o seu uso real é feita por Kant, pela primeira vez, na 
ἒiὅὅἷὄtaὦὤὁΝ IὀauguὄalΝ ἶἷΝ1ἅἅί,Ν §ἃμΝ “ἡΝuὅὁΝἶὁΝ ἷὀtἷὀἶimἷὀtὁ,Ν ἷὀὃuaὀtὁΝ faculdade superior do ânimo, é duplo. 
Pelo primeiro destes usos, os conceitos mesmos, quer seja de coisas ou de relações, são dados, e este é o USO 
REAL. Pelo segundo uso, os conceitos, não importa de onde sejam dados, são meramente subordinados uns aos 
outros (...), e comparados uns com os outros de acordo com o princípio de não-contradição, e este uso é chamado 
ἶἷΝUἥἡΝδÓἕIἑἡέ”ΝΧχχΝἀμΝἁλἁΨέΝΝΝ 
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esses dois usos. As categorias, enquanto conceitos próprios à lógica transcendental, emergem 

a partir deste isomorfismo em relação às formas lógicas do juízo, por um lado e, por outro, a 

partir do uso real do entendimento, isto é, da sua conexão com as condições sensíveis que lhe 

fornecem um conteúdo. Se as formas lógicas do pensamento ordenam os conceitos em juízos, 

as categorias, em conformidade a tais formas, unificam e ordenam um múltiplo da intuição.  

Um dos aspectos em que a exposição kantiana na Dedução Metafísica tem sido 

criticada diz respeito justamente a essa relação simétrica que Kant estabelece entre formas 

lógicas e categorias. Nessa direção, M. Young (1998, pp.108-109) afirma que é difícil ver por 

ὃuἷΝ aὅΝ “fuὀὦõἷὅΝ lógicaὅΝ ἶὁΝ pἷὀὅamἷὀtὁΝ tambémΝ cὁὀὅtituἷmΝ cὁὀcἷitὁὅΝ ὃuἷΝ ἶἷvἷmΝ ὅἷὄΝ

aplicáveis às coisas dadaὅΝὀaΝiὀtuiὦὤὁΝὅἷὀὅívἷl”νΝmἷὅmὁΝὅupὁὀἶὁΝὃuἷΝὁὅΝὁbjἷtὁὅΝἶaΝiὀtuiὦὤὁΝ

ἶἷvamΝ tἷὄΝ ἷὅὅaὅΝ caὄactἷὄíὅticaὅΝ catἷgὁὄiaiὅ,Ν paὄἷcἷΝ pὄὁblἷmὠticὁΝ “ὅupὁὄΝ ὃuἷΝ ἷlaὅΝ ἷὅtἷjamΝ

cὁὀἷctaἶaὅΝὡὅΝ fὁὄmaὅΝ lógicaὅΝἶὁΝ juíὐὁ”έΝἥἷguὀἶὁΝἷlἷΝ Χ1λλκ,ΝpέΝ11λΨ,ΝὀὤὁΝhὠΝὀἷὀhumaΝὄaὐὤὁΝ

para supor que a estrutura lógica do juízo fornecerá uma chave para a síntese que tornará o 

juízo possível. Uma crítica semelhante já fora posta anteriormente por Kemp-Smith. Em seu 

cὁmἷὀtὠὄiὁΝἷlἷΝafiὄmaΝΧ1λἄἀ,ΝpέΝ1ἅἅΨ,ΝpὁὄΝἷxἷmplὁ,ΝὃuἷΝ“KaὀtΝéΝiὀcapaὐΝἶἷΝpὄὁvaὄ,Νἷ,Νὀo fim 

ἶaὅΝ cὁὀtaὅ,Ν ὀὤὁΝ ἶἷclaὄaΝ pὄὁvaὄΝ ὃuἷΝ éΝ ὁΝ ‘mἷὅmὁΝ ἷὀtἷὀἶimἷὀtὁ’,Ν ἷΝ mἷὀὁὅΝ aiὀἶaΝ ὃuἷΝ ὅὤὁΝ ‘aὅΝ

mἷὅmaὅΝὁpἷὄaὦõἷὅ’ΝὃuἷΝὅὤὁΝἷxἷὄciἶaὅ”ΝὀὁὅΝἶὁiὅΝuὅὁὅΝἶὁΝἷὀtἷὀἶimἷὀtὁέΝἥἷguὀἶὁΝἷlἷΝΧ1λἄἀ,ΝpέΝ

185), este paralelismo entre os dois usos do entendimento seria típico do período pré-crítico 

de Kant, onde o entendimento, visto como a faculdade à qual todos os processos de 

pensamento são devidos, possui certas leis em concordância com as quais ele age em todas as 

suas operações, e que estas deveriam, portanto, ser descobertas tanto no pensamento analítico 

quanto no sintético.  

 A dificuldade gerada por este tipo de crítica, segundo cremos, reside no fato de não se 

questionar a possibilidade de dois tipos de emprego do entendimento, mas sim a pretensa 

correspondência entre ambos. Espera-se, assim, que Kant demonstre que este uso real do 

ἷὀtἷὀἶimἷὀtὁΝ ὅἷjaΝ capaὐΝ ἶἷΝ maὀtἷὄΝ ἷὅtἷΝ “iὅὁmὁὄfiὅmὁ”Ν ἷmΝ ὄἷlaὦὤὁΝ aὁΝ uὅὁΝ lógicὁέΝ ἒἷvἷ-se 

lἷvaὄΝ ἷmΝ cὁὀὅiἶἷὄaὦὤὁ,Ν ἷὀtὄἷtaὀtὁ,Ν ὃuἷΝ Kaὀt,Ν ὀaΝ “ἒἷἶuὦὤὁΝ εἷtafíὅica”,Ν aiὀἶaΝ ὀὤὁΝ ἷὅtὠΝ

concernido com uma análise do entendimento em seu uso real. Com efeito, uma prova 

ἷὀvὁlvἷὀἶὁΝ ἷὅtἷΝ uὅὁΝ ὅóΝ ὅἷὄὠΝ fὁὄὀἷciἶaΝ ultἷὄiὁὄmἷὀtἷΝ ὀaΝ “ἒἷἶuὦὤὁΝ ἦὄaὀὅcἷὀἶἷὀtal”έΝ χΝ

aparente circularidade existente nesta relação de dependência não deve, todavia, gerar uma 

dificuldade insuperável. Seguindo a sugestão de Allison (2004, p. 152-153), podemos afirmar 

que este argumento da Dedução Metafísica, de fato, pressupõe os resultados da Dedução 
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Transcendental, enquanto esta última também pressupõe os resultados da primeira, já que ela 

tem início a partir da assunção de que um conjunto de categorias já fora estabelecido (o quid 

facti), e procede no sentido de encaminhar a questão de sua validade (o quid juris). Não se 

trataria, por conseguinte, de um círculo vicioso, pois a presente explicação de Kant para o uso 

real do entendimento deve ser considerada como antecipatória ou de natureza provisória. Nós 

poderíamos considerar que Kant está argumentando condicionalmente que, se o entendimento 

possui um uso real, nós devemos então assumir que a tábua das categorias corresponderá 

àquela das funções lógicas operantes na atividade judicativa, tal como se dá no seu uso 

meramente lógico.  

 

* 

 

Ainda que consideremos como provisória a explicação de Kant acerca do uso real do 

entendimento, ele ainda assim nos fornece, no próprio §10, importantes elementos que 

deverão ser tidos em consideração mesmo nas seções subseqüentes à Dedução Metafísica. 

Estes elementos dizem respeito à conexão entre as categorias do entendimento e a síntese 

imaginativa, ou melhor, ao modo como elas devem guiar esta síntese.  

 Uma das dificuldades geradas pelo texto kantiano neste parágrafo consiste no fato de 

Kant referir as categorias não somente ao múltiplo de uma intuição espácio-temporal (como 

poderíamos esperar), mas também ao múltiplo de uma intuição em geral. Esta afirmação 

aparece não apenas na passagem já citada acima, mas também logo em seguida, onde ele diz 

que, em conformidade com formas do juízo, originam-se os conceitos puros do entendimento, 

ὁὅΝὃuaiὅΝὅἷΝὄἷfἷὄἷmΝ“aΝpὄiὁὄiΝaΝὁbjἷtὁὅΝἶaΝiὀtuiὦὤὁΝἷmΝgἷὄal”ΝΧἐ1ίἃΨέΝἢatὁὀΝὁbὅἷὄvaΝΧ1λἄἃ,ΝpέΝ

ἀκἂΨΝcὁmὁΝaΝἷxpὄἷὅὅὤὁΝ“iὀtuiὦὤὁΝἷmΝgἷὄal”ΝἶiὐΝὄἷὅpἷitὁΝaΝὃualὃuἷὄΝtipὁΝἶἷΝiὀtuição sensível, 

empírica ou pura, próprias de uma sensibilidade receptiva ou passiva, o que englobaria não 

somente as intuições puras do espaço e do tempo, mas também aquilo que nos é dado 

empiricamente sob essas formas. Kant também acreditaria que outros seres com o intelecto 

finito poderiam possuir diferentes tipos de intuição sensível que não a espácio-temporal4, os 

ὃuaiὅΝ tambémΝ ἷὅtaὄiamΝ iὀcluíἶὁὅΝ ὅὁbΝ aΝ ὀὁὦὤὁΝ ἶἷΝ “iὀtuiὦὤὁΝ ἷmΝ gἷὄal”έΝ EὀὃuaὀtὁΝ ὅἷὄἷὅΝ

racionais, eles utilizariam as categorias puras; a matéria recebida por estas também seria a 

                                                                 
4 ἑfέΝἐἂἁμΝ“Efἷtivamἷὀtἷ,ΝὀaἶaΝpὁἶἷmὁὅΝajuiὐaὄΝacἷὄcaΝἶaὅΝcὁὀἶiὦõἷὅΝἶἷΝὁutὄὁὅΝὅἷὄἷὅΝpἷὀὅaὀtἷὅ,ΝὀἷmΝὅabἷὄΝὅἷΝ
elas são ἶἷpἷὀἶἷὀtἷὅΝἶaὅΝcὁὀἶiὦõἷὅΝὃuἷΝlimitamΝaΝὀὁὅὅaΝiὀtuiὦὤὁΝἷΝὅὤὁΝpaὄaΝὀóὅΝuὀivἷὄὅalmἷὀtἷΝvὠliἶaὅ”έ 
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mesma; porém a representação sensível desta matéria recebida, enquanto intuída, seria 

diferente, de forma que as suas categorias esquematizadas seriam outras. 

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

conceitos necessários para o pensamento não apenas de objetos no espaço e no tempo, mas de 

qualquer objeto sensível. É esta representação da unidade sintética de um múltiplo em geral 

ὃuἷΝ fὁὄὀἷcἷὄὠΝ umΝ “cὁὀtἷúἶὁΝ tὄaὀὅcἷὀἶἷὀtal”Ν ὡὅΝ catἷgὁὄias, o que ultrapassa os limites da 

lógica geral. Conforme fora afirmado no passo citado acima, a representação desta unidade na 

intuição é realizada segundo as mesmas formas do uso meramente lógico do entendimento. 

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

em conta, não deve restar dúvida quanto ao fato de que Kant está comprometido mais 

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 

cὁὀtἷúἶὁΝtὄaὀὅcἷὀἶἷὀtalμΝἷlἷΝpὁἶἷΝὅἷὄΝchamaἶὁΝἶἷΝ“cὁὀtἷúἶὁ”,ΝpὁiὅΝéΝὅὁbὄἷΝἷlἷΝὃuἷΝὅἷΝἷxἷὄcἷΝ

aΝ ἷὅpὁὀtaὀἷiἶaἶἷΝ ἶὁΝ ἷὀtἷὀἶimἷὀtὁνΝ ἷlἷΝ pὁἶἷΝ igualmἷὀtἷΝ ὅἷὄΝ ἶἷὀὁmiὀaἶὁΝ “tὄaὀὅcἷὀἶἷὀtal”Ν

dado que, sendo puro e a priori, é também condição de possibilidade dos nossos 

conhecimentos, o que exclui a possibilidade de que ele seja considerado como um múltiplo 

empírico. Isso fica claro tanto pelas referências às formas puras da intuição nas alíneas 

anteriores quanto pelo papel que aí cumpre a imaginação, enquanto faculdade responsável 

pela síntese. É notável, com efeito, que nesta seção proposta a explicar em que consistem os 

conceitos puros do entendimento, Kant comece falando não destas, mas sim da imaginação 

que lhes fornece um conteúdo.  

χὅΝcatἷgὁὄiaὅΝὄἷcἷbἷmΝἷὅtἷΝcὁὀtἷúἶὁΝtὄaὀὅcἷὀἶἷὀtalΝὀaΝmἷἶiἶaΝἷmΝὃuἷΝ“ἶὤὁΝuὀiἶaἶἷΝaΝ

ἷὅtaΝὅíὀtἷὅἷΝpuὄa”Νἷ,ΝacὄἷὅcἷὀtaΝKaὀt,ΝcὁὀὅiὅtἷmΝuὀicamἷὀtἷΝ“ὀaΝὄἷpὄἷὅἷὀtaὦὤὁΝἶἷὅtaΝuὀiἶaἶἷΝ

ὅiὀtéticaΝὀἷcἷὅὅὠὄia”ΝΧἐ1ίἂΨέΝÉΝimpὁὄtaὀtἷΝtἷὄΝἷmΝmἷὀtἷΝaὃuiΝἶὁiὅΝfatores:  em primeiro lugar, 

esta síntese é realizada pela imaginação; em segundo lugar, o múltiplo em questão, que 

condiciona a experiência humana, é o do espaço e do tempo. Isso nos conduz à tese de que 

são as categorias que regem a síntese transcendental operada pela imaginação. Aqui, 

utiliὐamὁὅΝ ὁΝ tἷὄmὁΝ “ὄἷgἷὄ”Ν ὀὁΝ ὅἷὀtiἶὁΝ ἶἷΝ ὃuἷΝ ὅὤὁΝ aὅΝ catἷgὁὄiaὅΝ ὃuἷ,Ν ἷὀὃuaὀtὁΝ cὁὀcἷitὁὅΝ ἶaΝ

síntese de um múltiplo em geral, fornecem a regra que vai guiar a síntese de um múltiplo 

espácio-temporal pela imaginação (LONGUENESSE, 2006, p. 150).  

Kant, ao introduzir a noção de síntese, afirma que o múltiplo a ser sintetizado tem de 

ὅἷὄΝ ὄἷcἷbiἶὁ,Ν pἷὄcὁὄὄiἶὁΝ ἷΝ ligaἶὁέΝ ElἷΝ aiὀἶaΝ acὄἷὅcἷὀtaΝ ὃuἷΝ iὅtὁΝ tἷmΝ ἶἷΝ ὅἷὄΝ fἷitὁΝ ἶἷΝ “umΝ
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ἶἷtἷὄmiὀaἶὁΝmὁἶὁ”ΝΧἐ1ίἀΨΝpaὄaΝὃuἷΝἶἷὅtaΝὅíὀtἷὅἷΝpὁὅὅaΝὄἷὅultaὄΝalgum tipo de conhecimento 

– iὅtὁΝ ὅigὀifica,Ν ὅἷguὀἶὁΝ cὄἷmὁὅ,Ν ὃuἷΝ hὠΝ aíΝ aΝ ὀἷcἷὅὅiἶaἶἷΝ ἶἷΝ umaΝ ὄἷgὄaΝ capaὐΝ ἶἷΝ “guiaὄ”Ν aΝ

execução do ato sintético, o qual não deve ser feito arbitrariamente. Portanto, essa síntese pura 

da imaginação também deverá ser realizada ἶἷΝumΝ“ἶἷtἷὄmiὀaἶὁΝmὁἶὁ”,ΝiὅtὁΝé,ΝὅἷguiὀἶὁΝaὅΝ

regras objetivas que são pensadas nas categorias do entendimento. Se, acima, atentamos para 

a distinção entre o uso lógico e o uso real do entendimento, vemos agora que este último se 

exerce, em primeiro lugar, sobre a síntese transcendental da imaginação, e, tal como será 

esclarecido na Dedução Transcendental, somente por meio desta síntese as categorias poderão 

ser aplicadas ao múltiplo intuído empiricamente.  

 Assim, os objetos da experiência humana, na medida em que são intuídos no espaço e 

no tempo, também possuirão determinadas características universais determinadas pelas 

categorias, independentemente das diferenças empíricas relativas a cada um destes objetos. Se 

aceitarmos o paralelo estabelecido por Kant entre as funções lógicas do juízo e a tábua das 

categorias, resultará que os objetos da nossa experiência, sendo intuídos de acordo com regras 

categoriais, estarão em concordância também com estas funções lógicas, visto que é a mesma 

função do entendimento a unificar as suas representações tanto na lógica geral quanto na 

transcendental.  

 Ao afirmarmos que a síntese imaginativa é guiada pelas categorias do entendimento, 

isso não deve significar que este processo envolva necessariamente a realização de juízos 

sobre aquilo que é sintetizado. A distinção entre a síntese, atribuída à imaginação, e a 

conceitualização, pertinente ao entendimento, permanece válida aqui, porém estas duas 

atividades são consideradas em conjunto, tratando-se tão somente da síntese figurada pela 

qual o múltiplo do espaço e do tempo é unificado. Nesse sentido, nós nos afastamos de um 

ponto de vista expresso por Gibbons (1994, p. 18), segundo o qual a imaginação pode ser 

ativa ligando o múltiplo sensível, sem que esta síntese seja conceitualiὐaἶa,ΝiὅtὁΝé,Ν“ὅἷmΝumaΝ

ὄἷgὄaΝ ἷὅpἷcíficaΝ ὃuἷΝ guiἷΝ aΝ ὅíὀtἷὅἷ,Ν ὅἷὀἶὁΝ ὄἷcὁὀhἷciἶaΝ ἷmΝ umΝ juíὐὁΝ ἶἷtἷὄmiὀaὀtἷ”έΝ ἑὁmὁΝ

tentamos mostrar acima, esta síntese tem lugar segundo regras específicas que são pensadas 

nas categorias, consideradas enquanto conceitos da síntese de objetos em geral. Por outro 

lado, reconhecemos, como afirma Gibbons, que este regramento da síntese imaginativa não 

deve implicar em nenhum tipo de conceitualização, tal como ocorre discursivamente através 

da realização de juízos.  
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 Ao sintetizarmos as distinções estabelecidas até agora, concernentes aos possíveis 

empregos das categorias e do entendimento, teremos o seguinte. O entendimento possui um 

uso meramente lógico (A) e outro real (B), os quais atuam em paralelo, segundo os mesmos 

princípios. Porém, somente este último leva em conta o conteúdo de suas representações. Em 

seu uso real, o entendimento emprega conceitos que são condição de possibilidade do 

pensamento de quaisquer objetos possíveis, as categorias. Este uso real das categorias pode, 

por sua vez, ser considerado sob dois aspectos: (a) categorias enquanto conceitos da síntese do 

múltiplo de uma intuição em geral; (b) enquanto conceitos da síntese de um múltiplo espácio-

temporal puro.  

 Somente a partir a referência a um múltiplo, contida em (a), é possível estabelecer a 

diferença entre as categorias e as formas lógicas do juízo: abstraídas essas condições 

ὅἷὀὅívἷiὅ,Ν ἷlaὅΝ ὅἷὄiamΝἷὃuivalἷὀtἷὅέΝἡΝpὄópὄiὁΝKaὀtΝ chἷgaΝaΝ afiὄmaὄΝpὁὅtἷὄiὁὄmἷὀtἷΝὃuἷΝ “aὅΝ

categorias não são mais do que essas mesmas funções do juízo, na medida em que um diverso 

ἶaΝ iὀtuiὦὤὁΝ éΝ ἶἷtἷὄmiὀaἶὁΝ ἷmΝ ὄἷlaὦὤὁΝ aΝ ἷlaὅ”Ν Χἐ1ἂἁΨΝ 5. Consideradas a partir de (a), as 

categorias podem ser chamadas também de puras, na medida em que contêm a mera forma do 

pensamento discursivo de quaisquer objetos possíveis, independentemente das condições o 

espaço e do tempo. Do ponto de vista humano, as categorias assim consideradas ainda não nos 

permitem o conhecimento de objetos, pois elas 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, as categorias guiem a síntese deste múltiplo: assim elas 

deixam de ser puras e se tornam categorias esquematizadas. Esta transição, pondo em jogo 

duas faculdades heterogêneas, entendimento e sensibilidade, cria também a necessidade de 

uma terceira faculdade, a imaginação, capaz de realizar e mediação entre ambos. A síntese 

pura da imaginação, que é brevemente introduzida por Kant no §10, não apenas fornece um 

conteúdo puro às categorias, mas, na medida em que sintetiza esta multiplicidade pura 

ὅἷguiὀἶὁΝ aὅΝ ὄἷgὄaὅΝ pἷὀὅaἶaὅΝ ὀἷὅtἷὅΝ cὁὀcἷitὁὅ,Ν éΝ igualmἷὀtἷΝ capaὐΝ ἶἷΝ “ἷxibiὄ”Ν ἷὅtaΝ ὄἷgὄaΝ ὀaΝ

forma pura da sensibilidade. Neste contexto, Paton (1965, p. 261) afirma que as categorias 

têmΝὃuἷΝὅἷὄΝ“tὄaἶuὐiἶaὅΝἷmΝtἷὄmὁὅΝtἷmpὁὄaiὅ”μΝaΝpuὄaΝcatἷgὁὄiaΝἶἷΝfuὀἶamἷὀtὁΝἷΝcὁὀὅἷὃüἷὀtἷΝ

não possui nenhuma referência ao tempo; traduzida temporalmente, ela se torna a categoria de 

causa e efeito, isto é, o conseqüente que se sucede necessariamente ao fundamento no tempo.  

                                                                 
5 χlliὅὁὀΝ afiὄmaΝ Χἀίίἂ,Ν pέΝ 1ἃἃΨΝ ὃuἷ,Ν ὀὁΝ pὄἷὅἷὀtἷΝ cὁὀtἷxtὁ,Ν hὠΝ umaΝ “ὃuaὅἷ-iἶἷὀtificaὦὤὁ”Ν ἷὀtὄἷΝ catἷgὁὄiaὅΝ ἷΝ
fὁὄmaὅΝlógicaὅέΝδὁὀguἷὀἷὅὅἷ,ΝpὁὄΝὅuaΝvἷὐ,ΝὁbὅἷὄvaΝὃuἷΝaὅΝcatἷgὁὄiaὅΝ“ὅuὄgἷm”ΝὅὁmἷὀtἷΝὃuaὀἶὁΝaΝcapaciἶaἶἷΝἶἷΝ
julgar do entendimento é aplicada a múltiplos sensíveis (2006, p. 151).  
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 Estes dois aspectos do uso real do entendimento, (a) e (b), cumprirão um papel 

impὁὄtaὀtἷΝὀaὅΝἶuaὅΝpaὄtἷὅΝἶaΝἷἶiὦὤὁΝἐΝἶaΝ“ἒἷἶuὦὤὁΝἦὄaὀὅcἷὀἶἷὀtal”,ΝὁὀἶἷΝKaὀtΝ fὁὄὀἷcἷὄὠΝ

um argumento para a validade das categorias levando em conta, respectivamente, cada um 

destes aspectos. É válido lembrar que tanto (a) quanto (b) devem estar em conformidade às 

formas lógicas do juízo, de forma que, se estes aspectos forem justificados, será igualmente 

vὠliἶὁΝὁΝ“iὅὁmὁὄfiὅmὁ”ΝἷὅtabἷlἷciἶὁΝpὁὄΝKaὀtΝἷὀtὄἷΝΧχΨΝἷΝΧἐΨ,ΝὀaΝ“ἒἷἶuὦὤὁΝεἷtafíὅica”έΝ 
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