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Resumo 

 

 Um dos mais célebres ensinamentos da Crítica da Razão Pura de 

Immanuel Kant é o da idealidade do espaço e do tempo. O presente trabalho 

tem como objetivo discutir as relações existentes entre as provas a favor da 

aprioridade do espaço e do tempo e as provas a favor de seu caráter subjetivo. 

Para levar a cabo a tarefa citada, o presente texto toma a forma de uma 

exposição comparativa e comentada das interpretações de Norman Kemp 

Smith, Herbert James Paton e Patricia Kitcher. Essa exposição faz-se em três 

capítulos. O primeiro é uma aproximação ao problema central, o segundo 

constitui-se de uma discussão em detalhe das interpretações analisadas e o 

terceiro consiste na tomada de posição a partir da discussão oferecida. 

Pretende-se mostrar que a leitura feita por Paton é a mais bem sucedida dentre 

as três por conseguir dar conta de importantes questões postuladas por Kemp 

Smith sem extrapolar, como fez Kitcher, os limites textuais. Sendo assim, 

evidencia-se que a idealidade do espaço e do tempo pretendida por Kant não 

se constitui a partir de uma doutrina que afirma a existência de ideias inatas 

nos moldes racionalistas dogmáticos, mas que afirma unicamente a presença 

de uma capacidade inata responsável por produzir conteúdos espaciais e 

temporais puros mediante a experiência. 

 

Palavras-chave: Immanuel Kant. Crítica da Razão Pura. Estética 

Transcendental. espaço. tempo. idealidade. a priori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 One of the best-known teachings of the Critique of Pure Reason by 

Immanuel Kant is that of the ideality of space and time. The present work aims 

at discussing the relations between the proofs of the apriority of space and time 

and the proofs of their subjective character. To achieve this aim, the present 

text takes the form of a comparative and commented exposition of the readings 

by Norman Kemp Smith, Herbert James Paton and Patricia Kitcher. This 

exposition is made in three main chapters. The first one is intended to make an 

approach to the main problem, the second one is a detailed discussion of the 

mentioned readings and the third one is constituted by the position taking from 

the offered debate. It intends then, to demonstrate that Paton’s interpretation is 

the most successful among the three, because it is able to solve pressing 

problems enunciated by Kemp Smith without trespassing, as Kitcher did, the 

boundaries of the critical text. Hence, it is also shown that the ideality of space 

and time intended by Kant is not made through a doctrine of innate ideas similar 

to the rationalist ones, but is only a doctrine that states the existence of an 

innate capacity responsible for the production of pure spacial and temporal 

contents once experience begins. 

 

Key-words: Immanuel Kant. Critique of Pure Reason. Transcendental Aesthetic. 

space. time. ideality. a priori. 
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Introdução 

 

Os propósitos do presente trabalho são bastante modestos. Não iremos aqui 

oferecer uma interpretação própria da Estética Transcendental e muito menos da 

Crítica da Razão Pura como um todo. Queremos unicamente, a partir da delimitação 

de uma questão específica e da análise de um conjunto de comentários de língua 

inglesa, mostrar as continuidades e divergências que existem nas posturas dos 

comentadores consultados no que se refere à nossa questão para, ao final, tomar 

partido por aquela interpretação que seja tão generosa quanto for textualmente 

possível com a obra kantiana. 

A doutrina do espaço e do tempo em Kant é complexa. Não entendo aqui, no 

entanto, complexo como sinônimo de difícil, mas sim como encerrando em si 

diversas dimensões, dentre as quais consigo delimitar ao menos quatro: (i) por um 

lado a questão proposta por Kant toma a forma de uma pergunta metafísica, por 

outro, a formulação kantiana da resposta à essa pergunta, passa por investigações à 

respeito (ii) da nossa capacidade de perceber os objetos em geral como situados no 

espaço e no tempo, (iii) da nossa capacidade de cognição específica das 

representações de espaço e de tempo e (iv) do tipo de conhecimento que temos em 

matemática e em física. Apesar da possibilidade de separação, a interdependência 

dessas dimensões é evidente. O objetivo do presente trabalho será abordar a 

relação existente entre a pergunta metafísica e a capacidade de perceber os objetos 

no espaço e no tempo. Ou seja, possui como fim procurar saber como Kant, a partir 

de uma discussão acerca do nosso modo de perceber objetos no espaço e no 

tempo, é capaz de chegar à conclusão de que espaço e tempo são formas 

subjetivas do intuir.  

 A pergunta faz-se necessária tendo em vista que ainda hoje, mais de 

duzentos anos após a publicação da Crítica da Razão Pura, os comentadores e 

intérpretes não conseguem chegar a um consenso de qual seja o argumento. 

 O modo como pretendemos discutir a questão é bastante conservador. 

Iremos fazer uma exposição comentada e confrontada das interpretações de três 

comentadores - Norman Kemp Smith, Herbert James Paton e Patricia Kitcher, 

constituindo as obras dos dois primeiros clássicos da literatura kantiana e sendo a 

obra da terceira um texto consideravelmente mais recente e repleto de elementos 
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inovadores. Mostraremos que suas interpretações possuem uma continuidade 

problemática, que a interpretação de Kemp Smith - o primeiro a publicar entre eles 

em 1918 - levanta problemas com respeito à doutrina do espaço e do tempo que 

tiveram que ser confrontados pelos outros dois - Paton em 1936 e Kitcher em 1993 - 

e que nem sempre a interpretação que resolve mais problemas e/ou a interpretação 

mais recente é a mais bem sucedida. 

Em relação à estrutura, o presente trabalho foi dividido em três capítulos, 

cada qual elaborado em torno de um objetivo distinto. O primeiro capítulo visa 

informar o leitor de Kant não familiarizado com a nossa questão específica a respeito 

da mesma através (i) de uma breve exposição do problema crítico, (ii) do papel da 

Estética Transcendental na resolução desse problema e (iii) da posição ocupada 

pela nossa questão dentro do referido capítulo da Crítica da Razão Pura. O segundo 

capítulo procurará expor e confrontar as interpretações dos três comentadores 

citados no que concerne a nossa questão pontuando as continuidades de 

pensamento, mas também as divergências existentes em suas posições. O terceiro 

capítulo, por fim, tem por objetivo mostrar o progresso existente entre as leituras de 

tal modo a explicitar quais as vantagens e desvantagens de cada uma, tornando 

possível tomar partido por uma ou outra posição. Pretendemos mostrar ainda, como 

a leitura de Paton resolve dois dos mais importantes problemas levantados por 

Kemp Smith sem transgredir os limites textuais, ao contrário do que ocorre, por 

exemplo, no caso de Kitcher. 

Antes de partirmos para o trabalho em si é necessário que façamos, ainda, 

algumas advertências. (i) Na nossa exposição do problema crítico e de seu vínculo 

com a Estética Transcendental não pretendemos oferecer uma leitura original nem 

uma análise pormenorizada. Os problemas oriundos da distinção entre análise e 

síntese – para citar um exemplo - são ainda hoje fruto de intensas disputas tanto no 

estudo de Kant quanto em outros desenvolvimentos da filosofia analítica 

contemporânea. Tratar esses problemas com a devida atenção seria, sem dúvida, 

motivo para a redação de uma tese de doutorado. Nesse nosso primeiro capítulo 

ficaremos satisfeitos se conseguirmos aproximar o leitor da nossa questão para que 

esse entenda de onde ela surge e o papel que ela desempenha tendo em vista o 

panorama geral da Crítica. (ii) Inúmeras vezes iremos nos referir, quando falarmos 

das polêmicas entre Kemp Smith e Paton, ao método de composição da Crítica da 

Razão Pura e, quando tratarmos de Kitcher, à possibilidade da existência de certa 
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psicologia em Kant. No entanto, nosso inquérito não versará nem sobre uma coisa e 

nem sobre a outra. Tais questões tangenciarão nossa investigação porque são parte 

necessária dela. Não podemos esquecer-nos de que esses intérpretes, como 

quaisquer autores, estavam em diálogo com alguém, além de possuírem agendas 

filosóficas e filológicas particulares. Quando referirmo-nos a essas questões, o 

estaremos fazendo somente para tornar claro o lócus a partir do qual esses 

comentadores estão escrevendo e como isso influencia suas interpretações de 

nossa questão específica. (iii) Não abordaremos diretamente as questões referentes 

à matemática e à física em Kant. Versaremos sobre tais questões unicamente na 

medida em que elas afetem a solução de nosso problema. 
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Capítulo 1. A Estética e o problema crítico. 

       Kant dá-nos, na introdução de sua Crítica da Razão Pura, uma descrição do 

problema que ela deve resolver: “como são possíveis os juízos sintéticos a priori?”1. 

É fácil entender que um juízo analítico derive sua verdade das leis lógicas e dos 

conceitos empregados nele e que um juízo sintético empírico se justifica em 

intuições empíricas, mas como é possível então que haja um juízo tal que 

acrescente conhecimento e que, não obstante, não derive esse acréscimo de 

experiências particulares? Um esboço da resolução está dado na célebre passagem 

da revolução copernicana, na qual o filósofo propõe que, para entendermos a 

possibilidade de conhecimento universal e necessário dos objetos, é preciso mudar 

o método da metafísica, de modo que os objetos se regulem pela nossa “faculdade 

de intuição” e não o contrário. 

          O filósofo inicia, então, a Doutrina Transcendental dos Elementos com a 

Estética Transcendental, na qual pretende mostrar que espaço e tempo são 

intuições puras, possibilitando síntese pura, e também que têm origem subjetiva, de 

tal modo que todos os objetos dos sentidos devem estar de acordo com essas 

formas. A partir disso, Kant deduz a idealidade não meramente das formas da 

intuição, mas também de todos os objetos dos sentidos. 

 Nessa nossa primeira parte, tomamos como dado que o problema da Crítica 

da Razão Pura seja a pergunta supracitada (como são possíveis os juízos sintéticos 

a priori?); que os argumentos pela aprioridade de tempo e espaço estão contidos 

nos dois primeiros itens da Exposição Metafísica desse conceito; e que a Analítica 

Transcendental e a Estética possuem algum tipo de unidade argumentativa. Esses 

dois últimos pontos, no entanto, serão reconsiderados nos dois últimos capítulos 

deste trabalho2.  

          

 

                                                           
1
 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, B 19. Adotaremos daqui para frente o sistema clássico de 
numeração da Crítica da Razão Pura: a letra “A” para a primeira edição (1781) e a letra “B” para segunda 
edição (1787), seguidas dos números das páginas. Quando for relevante para discussão introduziremos a 
paginação da edição da Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, nesses casos utilizaremos, como 
também é costume, as letras AA seguidas de um numeral romano para o volume e de um numeral arábico para 
o número da página. 
2
 Mostraremos que para Kemp Smith não há unidade argumentativa consistente entre a Analítica e a Estética e 

que para Kitcher a prova da aprioridade, ao menos no respeitante as formas espaciais das intuições sensíveis, 
está pressuposta em tais argumentos e não neles demonstrada. 
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1.1 A distinção entre análise e síntese; a priori e empírico 

 

 Kant nos diz que todo conhecimento é um juízo, ou, melhor dito, que todo 

conhecimento dá-se através da síntese de representações intuitivas e conceituais 

em um juízo3. Afirma ainda que todo juízo é composto por conceitos e por cópula, 

podendo todos eles ser reduzidos à estrutura sujeito-predicado e classificados de 

acordo com dois pares de características: analítico/sintético e a priori/empírico.  

          Os juízos analíticos são aqueles nos quais o conceito que atua como 

predicado está de alguma maneira contido no conceito que atua como sujeito; sua 

verdade justifica-se suficientemente nas leis da lógica e nas marcas constituintes 

dos seus conceitos. O juízo “o triângulo tem três lados” é um bom exemplo de juízo 

analítico: faz parte do conceito de triângulo (sujeito) o conceito “três lados” 

(predicado) e um triângulo que não tenha três lados simplesmente não é um 

triângulo. Os princípios de não contradição e de identidade dão conta de justificar tal 

verdade. Os juízos sintéticos, por sua vez, são de uma natureza tal que os conceitos 

que neles atuam como predicado não estão, de maneira alguma, contidos nos 

conceitos que neles atuam como sujeito. “A mesa é branca” é um juízo sintético, 

porque não é parte do conceito de mesa (sujeito) o conceito de brancura (predicado) 

e, ademais trata-se, nesse caso, de um juízo meramente particular, que diz respeito 

a apenas um objeto.  

 Nós classificamos os juízos primeiramente com respeito à suas relações entre 

sujeito e predicado. Porém, Kant também os diferencia quanto à sua capacidade ou 

sua incapacidade de fundar conhecimento universal e necessário. Os juízos 

empíricos, tais como os do exemplo imediatamente acima, são incapazes de fundar 

necessidade e universalidade justamente por serem originados na experiência 

vulgar4. Se tentássemos, por exemplo, transformar o juízo desse exemplo em um 

juízo universal e predicássemos a brancura de todas as mesas e não de apenas 

uma, estaríamos atestando mera generalidade. Pode ser que todas as mesas que 

alguém tenha visto sejam brancas, mas disso não se segue que todas as mesas 

sejam necessariamente brancas. É perfeitamente possível que haja mesas marrons, 

                                                           
3
Cf. KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 51 = B 75 e A 68 = B 93 . 
4
 É um pressuposto que tem o suporte de seus contemporâneos, desde Descartes até Leibniz e Hume. 

Falaremos disso em nossos itens 1.2 e 2.2.1. 
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verdes, pretas, etc. Os juízos a priori, diferentemente, podem, sim, fundar 

universalidade e necessidade. Dessa espécie são os juízos da física e da 

matemática. Sua origem, como colocamos acima, não pode, de forma alguma, ser a 

experiência vulgar. 

 Se juízos analíticos são aqueles que se fundam unicamente nas marcas 

constituintes dos seus conceitos e nas leis da lógica, sabemos que todos os juízos 

desse tipo são a priori. Assim, restam-nos os juízos sintéticos empíricos e os juízos 

sintéticos a priori. Dos juízos do primeiro tipo já demos um exemplo (A mesa é 

branca5); nos juízos do último tipo é que se encontra o problema.  

 

1.2 As ciências e a revolução copernicana 

 

 Podemos abordar a noção de ciência em Kant a partir de dois pontos de vista: 

(a) o que a caracteriza e (b) quais são as disciplinas que podem ser chamadas de 

ciências. (a) Ciência, para Kant, é conhecimento universal e necessário, isto é, 

aquele que vale para todos os objetos de uma determinada classe e que não pode 

ser de outro modo. Ou seja, a ciência pressupõe e é construída a partir de juízos 

que têm formas lógicas específicas no que se refere à quantidade e à modalidade. 

Em relação à quantidade, os juízos versam sobre todos os objetos de uma mesma 

classe; em relação à modalidade, pensa-se o valor da cópula entre sujeito e 

predicado como necessário. (b) As ciências para Kant e boa parte de seus 

contemporâneos são a lógica, a matemática, a física e a metafísica, mas essa 

última, de acordo com o filósofo de Königsberg, apenas pretensamente. A lógica 

seria mais um pressuposto para as ciências e para todo o pensamento do que 

propriamente uma ciência, pois versa apenas sobre as formas do pensar, não tendo 

sofrido modificação desde seu nascimento com Aristóteles. A matemática e a física, 

por outro lado, precisaram passar por revoluções em seus métodos para que 

pudessem se estabelecer como ciências. Enquanto a primeira alcançou tal estatuto 

depois da descoberta do método da construção geométrica, a segunda o obteve a 

partir da introdução do método experimental. A metafísica, no entanto, não obteve o 

mesmo sucesso no que diz respeito ao estabelecimento de seu método e ao 

                                                           
5
 “A mesa é branca” é um bom exemplo de juízo sintético e também um bom exemplo de juízo empírico, disso 

não se segue que juízo sintético seja sinônimo de juízo empírico. Que um não é sinônimo do outro está 
implicado na própria noção de juízo sintético a priori. 
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estabelecimento de seu objeto, esses dois pontos permaneciam em disputas até o 

tempo de Kant. Por que matemática e física estabeleciam de maneira segura 

conhecimento sintético necessário e universal, enquanto a metafísica não obtinha o 

mesmo sucesso6? Tal era a pergunta que se colocava. 

        Buscando solucionar o problema, Kant propõe uma revolução no modo de 

conceber a relação entre sujeito e objeto, revolução essa análoga àquelas pelas 

quais passaram também a matemática e a física. O modelo metafórico que Kant 

emprega para tratar dessa revolução é o modelo de Copérnico. Esse (Copérnico) 

não conseguia compreender os movimentos celestes dos planetas e estrelas, uma 

vez que, em sua época, pensava-se que a terra era fixa e que todos os corpos se 

moviam em torno dela. Ao conceber seu modelo, segundo o qual a terra também se 

movia, a compreensão dos movimentos celestes tornou-se possível. Para entender 

a possibilidade de conhecimento a priori na física e na matemática, mas não na 

metafísica, isto é, para compreender como nas primeiras disciplinas a síntese 

necessária era possível e na última não, Kant propõe inverter a relação entre sujeito 

e objeto: não mais pensar que o objeto produz em nós um efeito idêntico a si, mas 

que nós, de alguma maneira, produzimos a representação desse objeto. Assim, 

pode-se compreender porque conhecimento a priori é possível na física e na 

matemática, e não na metafísica (transcendente): isso ocorre porque nas duas 

primeiras disciplinas o objeto é construído. A metafísica (agora como metafísica não 

daquilo que é, mas daquilo que nos aparece) muda de papel no campo teórico: ela 

não mais seria conhecimento das coisas em si mesmas, já que o conhecimento da 

realidade transcendente mostra-se impossível, mas unicamente das coisas na 

medida em que nos aparecem. A legitimação dessa revolução não é outra coisa 

senão a Crítica da Razão Pura e a parte dela que lida com a contribuição da 

sensibilidade pura é a Estética Transcendental.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Formulado de maneira mais consequente “Porque a matemática se baseia em princípios e enuncia verdades 

sintéticas (onde há acréscimo de conhecimento) a priori, a física se baseia em princípios igualmente sintéticos a 
priori e a metafísica (transcendente) não obtêm o mesmo sucesso”? 
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1.3 A Estética Transcendental 

            

 Se a pergunta a ser respondida é, então, “como são possíveis juízos 

sintéticos a priori na matemática e na física e por que não são possíveis na 

metafísica?”7, a Estética Transcendental precisará fornecer as bases sensíveis para 

a síntese a priori. Ela fará isso mostrando que certos elementos no nosso 

conhecimento do sensível, a saber, suas características espaciais e temporais, são 

simultaneamente (1) inerentes à apreensão do sensível e (2) não derivadas do 

próprio sensível. Dessa maneira, institui-se que todo objeto dos sentidos é mero 

fenômeno e que, na medida em que é necessariamente determinado por uma fonte 

não empírica (as formas puras, ou o que é o mesmo, espaço e tempo), um 

conhecimento sintético de seus elementos sensíveis e conceituais é possível, pelo 

menos no que diz respeito às suas características relacionais. Dito de um modo mais 

kantiano: a Estética Transcendental descobre que espaço e tempo são formas puras 

(isto é, formas absolutamente a priori) e, simultaneamente, representações 

imediatas nas quais todas as outras representações imediatas (, isto é, intuições 

empíricas) se fundam, e estabelece, desse modo, que os fenômenos possuem 

elementos invariáveis intuíveis, a saber, suas relações espaciais e temporais. 

 

1.3.1. As Etapas da Estética 

 

 A seguinte pergunta é colocada no inicio da Estética Transcendental: 

 

Que são então espaço e tempo? São entes reais? Serão apenas 
determinações ou relações de coisas, embora relações de espécie tal que 
não deixariam de subsistir entre as coisas, mesmo que não fossem 
intuídas? Ou serão unicamente dependentes da forma da intuição e, por 
conseguinte, da constituição subjetiva do nosso espírito, sem a qual esses 
predicados não poderiam ser atribuídos à coisa alguma?

8
 

 

Essa pergunta está evidentemente imbuída de duas dimensões: uma ontológica (o 

que são espaço e tempo, entes reais, determinações ou relações de coisas) e outra 

epistemológica (eles deixariam de existir entre as coisas mesmo sem que elas 

                                                           
7
 Cf. KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, B 19-20. 
8
 Ibid, A 23 = B 37-38. 
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fossem intuídas, são dependentes da forma da intuição)9. É notável, que a solução 

da dimensão metafísica da pergunta tome a forma de um sistema de alternativas 

cujos proponentes seriam10, de um lado, Newton e, do outro, Leibniz, ou talvez, de 

um lado, os físicos matemáticos de orientação newtoniana e do outro os filósofos 

(prioritariamente alemães) metafísicos de orientação leibniziana. 

 O modo de proceder das etapas argumentativas é inverso, Kant irá fazer 

primeiramente uma verificação do nosso modo de perceber e de conhecer espaço e 

tempo para deduzir em seguida, a partir daquela verificação, qual o seu tipo de 

realidade. 

 Conseguimos distinguir em sete as etapas da Estética, que podem, por sua 

vez, ser agrupadas em três momentos. O momento (1)11 parte da intuição empírica, 

(a) avalia o nosso modo de receber o material sensível em geral e mostra que as 

relações espaço-temporais não derivam de quaisquer sensações e (b) avalia essas 

relações na medida em que se misturam com o sensível e descobre que elas se 

sustentam sem o sensível, embora a recíproca não seja verdadeira. O momento 

(2)12 parte das representações que temos daquelas relações, (a) descobre que tais 

relações são percebidas em partes individuais, (b) mostra que tais partes são 

constituintes de um todo infinito que é, portanto ele mesmo individual e, 

consequentemente, conhecido por intuição e (c) mostra que juízos sintéticos a priori 

na geometria e na teoria geral do movimento se fundamentam a partir das 

representações de espaço e de tempo e isso, unicamente, se essas representações 

forem entendidas como intuições puras, o que havia sido demonstrado em (1a), (1b), 

                                                           
9
 Como nota, por exemplo, Hatfield. Ver: HATFIELD, G. “Kant on the Perception of Space (and Time)”. In: 

Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy. New York: Cambridge University Press, 2006, p. 61-93; 
p. 78. 
10

 Entre os proponentes vale citar Kemp Smith e Paton. Hatfield, no entanto, oferece um panorama histórico 
mais complexo a esse respeito. Ver SMITH, N. K. A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason. New York: 
MacMillan Company, 1923, p. 140; PATON, H. J. Kant’s metaphysic of experience: a commentary on the first 
half of the Kritik der reinen Vernunft. New York: MacMillan Company, 1936, ps. 132-134; e HATFIELD, G. “Kant 
on the Perception of Space (and Time)”. In: Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy. New York: 
Cambridge University Press, 2006, p. 61-93; p. 77-78. 
11

 Corresponde aos dois primeiros itens da Exposição Metafísica. Cf. KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. 
Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 
Para o espaço vide A 23–24 = B 38-39; para o tempo A 30-31 = B 46. 
12

 Dois últimos itens da Exposição Metafísica e Exposição Transcendental. Ibid. Para o espaço vide: A 25 = B 39 – 
41. Para o tempo vide: A 31-32 = B 47-49. 
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(2a) e (2b). O momento (3)13 discute a realidade de espaço e de tempo: (a) 

esgotando todas as possibilidades descritas na pergunta do inicio da Estética14, 

inviabiliza qualquer teoria que afirme que espaço e tempo são transcendentes, e (b) 

reduz, estabelecida sua subjetividade como única alternativa e a necessária espaço-

temporalidade do que é dado, todo objeto de conhecimento físico-matemático 

(relações espaciais e temporais) a fenômenos. Isso permite que, em seguida, na 

Analítica Transcendental, após se atestar o vínculo necessário entre todas as 

representações pela unidade sintética da consciência, se explique como é possível 

conhecimento sintético a priori dos objetos da experiência, na medida em que esses 

são sempre, de maneira pura, organizados na estrutura espaço-temporal. 

 Daqui para frente estaremos preocupados com as relações entre as etapas 

do momento (1) e a primeira etapa do momento (3). Isso quer dizer que 

procuraremos discutir as relações entre aprioridade e subjetividade de tempo e 

espaço. 

 

1.3.2 Etapa 1a. Tempo e espaço são não empíricos15 

 

O tempo não é um conceito empírico que derive de uma experiência 
qualquer. Porque nem a simultaneidade nem a sucessão surgiriam na 
percepção se a representação do tempo não fosse seu fundamento a priori. 
Só pressupondo-a podemos representar-nos que uma coisa existe num só e 
mesmo tempo (simultaneamente), ou em tempos diferentes 
(sucessivamente)

16
 

  

 Os problemas oriundos dessa primeira parte do primeiro momento podem ser 

divididos em ao menos três blocos. Com respeito ao tempo e ao espaço mesmos, 

(a) uma vez que Kant distingue entre tempo e espaço como sendo formas dos 

fenômenos, como sendo formas da sensibilidade e como sendo intuições puras e 

fala, ainda, nesse argumento específico, em “conceito” de tempo e espaço, 

precisamos saber: de qual tempo e de qual espaço (forma dos fenômenos, forma da 

                                                           
13

 Os itens das Consequências Extraídas desses Conceitos. KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. 
Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. Para o 
espaço vide: A 26-30 = B 42 – 45. Para o tempo vide: A 33-36 = B 49-53. 
14

 Citada por nós na página 18 do presente trabalho. 
15

 No que se segue citaremos as passagens relevantes referentes ao tempo e não as referentes ao espaço, por 
considerarmos que, no ponto específico que queremos tratar, a situação é bastante paralela (o mesmo não 
ocorre no referente aos problemas da intuição nem no refrente aos problemas da física e da matemática). No 
entanto, ofereceremos as indicações das passagens análogas com relação ao espaço nas notas e as 
discutiremos sempre que for relevante para nosso debate. 
16

 Ibid, A 30 = B 46. Com relação ao espaço vide: Ibid, A 23 = B 38. 
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sensibilidade, intuição ou conceito) Kant está falando? No que concerne à tese, (b) 

seria um argumento que tenta concluir algo sobre a origem de tempo e espaço? No 

que toca o argumento para a confirmação da tese, (c) de que exatamente é derivada 

a aprioridade de tempo e espaço? (isto é, qual seria precisamente o argumento?) É 

evidente que, dependendo de como se interpreta o item (c), há consequências para 

os itens (a) e (b). 

Consideremos primeiramente o item (a). O problema se inicia com as 

palavras que Kant utiliza no texto. Ele diz que os “conceitos” (“Begriff-en”) de tempo 

e de espaço não são empíricos17. Porém, se avançarmos apenas três itens no texto, 

deparamos-nos com a seguinte afirmação: “O tempo não é um conceito discursivo 

ou, como se diz, um conceito universal, mas uma forma pura da intuição sensível”18. 

Ora, no parágrafo inicial da Estética Transcendental19, Kant distingue intuições de 

conceitos, chegando a dizer, mais tarde20, que cada um deles origina-se de um 

poder ou de uma capacidade distinta do espírito. Sendo assim, devemos nos 

perguntar se o motivo dessa aparente contradição é uma imprecisão teórica ou se 

há qualquer razão argumentativa para o uso do termo “Begriff” no lugar de 

“Anschauung” (ou “Form der Anschauung”).  

 Já em (b) o problema estrutura-se a partir de uma aparente ambiguidade do 

termo “a priori” em Kant. Por um lado, há momentos em que “a priori” parece referir-

se à mera forma lógica de um juízo como sendo universal e necessário21, por outro, 

em determinadas passagens, o mesmo termo aparenta significar “não derivado da 

experiência”22, como o trecho citado no inicio desse nosso item parece sugerir. 

Estariam ambos os sentidos vinculados nesse trecho ou a conclusão pela 

aprioridade diria respeito unicamente a um deles. Como veremos mais adiante, há 

                                                           
17

 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 30 = B 46.  
18

 Ibid, A 31 - 32 = B 47. 
19

 Ibid, A 19 – 20 = B 33. 
20

 Ibid, A 50 = B 74. 
21

 Em Ibid, B 3 o filósofo nos diz “... se encontramos uma proposição que apenas se possa pensar como 
necessária, estamos na presença de um juízo a priori”. 
22

 Ibid, B 4. Lá Kant diz “[...] se um juízo é pensado com rigorosa universalidade [...] não é derivado da 
experiência, mas é absolutamente válido a priori”. O grifo é nosso. Mais a frente está escrito (A 31) “O tempo é, 
pois, dado a priori”. A discussão que precisa ser feita é se “a priori” tem em Kant (a) diversos sentidos, (b) se é 
um conceito com diversas marcas distintivas ou (c) se quando predicado de representações diferentes (juízos, 
conceitos e intuições) passa a ter sentido próprio para cada uma delas. 
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comentadores que identificam “a priori” e “inato”23. Seria esse, então, um argumento 

a favor da tese de que espaço e tempo são representações inatas? 

 Finalmente, em (c), é preciso definir qual é precisamente o ponto do 

argumento para que seja possível torná-lo consistente. Caso o argumento seja o de 

que não se pode ter uma experiência temporal ou espacial sem os conceitos de 

tempo ou de espaço, o mesmo seria verdade para a experiência de um cavalo. Se 

alguém acaso visse um cavalo e não estivesse em posse do conceito de cavalo, 

seria impossível distinguir aquele objeto como sendo um cavalo. Isso não prova, no 

entanto, que o conceito de cavalo não deriva da experiência; tal resultado, o da 

aprioridade de um conceito a posteriori, é indesejável. Contudo, caso o argumento 

seja de que para a experiência de quaisquer objetos são necessários os conceitos 

de temporalidade e de espacialidade, ou seja, de que temporalidade e espacialidade 

são inerentes a qualquer experiência, deveríamos nos perguntar se o mesmo 

argumento não serviria unicamente para atestar que todos os objetos dos sentidos 

são temporais e espaciais e, assim como outras características desses objetos, nós 

não apreenderíamos a temporalidade e a espacialidade sensivelmente. Assim, é 

necessário indagar se não falta algum pressuposto para a compreensão do 

argumento e qual seria ele. 

 Outra questão é se não podemos acusar o método de investigação desse 

primeiro item da Exposição Metafísica de um proceder solipsista ou empiricamente 

psicológico, acusação agravada pelas críticas do próprio Kant a esses dois 

métodos24.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Como faz, por exemplo, Kemp Smith e, segundo Kitcher, também teria feito Helmholz. Falaremos disso mais 
adiante. Vide item 2.2.1 do presente trabalho. Ver, KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: 
Oxford University Press, 1993, p. 7. E também, SMITH, N. K. A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason. 
New York: MacMillan Company, 1923, p. 93. 
24

 Por exemplo, em KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 
Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, B 152 e A 848 = B 876. 
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1.3.3 Etapa 1b. Tempo e espaço são a priori/necessários 

 

O tempo é uma representação necessária que constitui o fundamento de 
todas as intuições. Não se pode suprimir o próprio tempo com relação aos 
fenômenos, embora se possam perfeitamente abstrair os fenômenos do 
tempo. O tempo é, pois, dado a priori. Somente nele é possível a realidade 
dos fenômenos. De todos estes se pode prescindir, mas o tempo (enquanto 
condição geral da sua possibilidade) não pode ser suprimido

25
. 

 

 Nessa etapa, podemos novamente agrupar os problemas de acordo com sua 

espécie, alguns dos quais já estavam presentes na etapa anterior. Esses problemas 

são os referentes ao método (a), os referentes à tese (b) e os referentes à 

argumentação (c).  

(a) Problemas de método: Kant estaria nesse argumento pedindo à nós a 

execução de um experimento empírico? Isto é, solicitando que tentássemos 

imaginar tempo e espaço vazios, bem como fenômenos sem características 

espaciais e temporais? Ou estaria ele atestando legitimamente um fato da nossa 

experiência?  

(b) Problemas de tese: estaria Kant querendo provar, desse modo, (i) que 

tempo e espaço têm origem subjetiva, (ii) que todos os objetos da experiência são 

espaciais e temporais ou, ainda, (iii) ele estaria tentando atestar, depois de ter 

mostrado no primeiro argumento que tempo e espaço são independentes da 

experiência, que, positivamente, são a priori, no sentido de serem necessários?  

(c) Problemas de argumentação: ao executarmos o procedimento 

experimental, de acordo com a hipótese de que o argumento lance mão dele, não é 

fácil de descobrir que aquelas representações de tempo e espaço sem objetos e, 

portanto, vazias, são ainda representações de tempo e espaço e não de qualquer 

outra coisa. Mesmo que se conceda o êxito do experimento e que seja, realmente, 

impossível representar objetos da experiência sem tempo e espaço, não poderíamos 

deduzir a partir disso que tempo e espaço são unicamente estruturas necessárias do 

real, das quais não se pode prescindir pelo fato de estarem tão intrinsecamente 

ligadas à experiência que temos da realidade? A estrutura do argumento na 

passagem análoga com relação ao espaço parece concluir que essa representação 

possui necessidade objetiva a partir da conclusão em favor de sua necessidade 

                                                           
25

 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 31 = B 46; no referente ao espaço vide: Ibid, A 24 = B 38-39. 
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subjetiva. Ou seja, uma vez que é possível imaginar um espaço sem objetos e 

impossível imaginar objetos sem espaço, o espaço é subjetivamente a priori (i.e 

cognitivamente disponível antes mesmo de qualquer experiência) e, desse modo, 

objetivamente a priori, estruturando necessariamente tudo o que é dado. 

Perguntamo-nos então: (i) poderia um procedimento empírico vulgar produzir uma 

conclusão a priori? (ii) Se não considerarmos o método como sendo experimental (e 

o uso do termo “pensar”, no argumento análogo referente ao espaço poderia sugerir 

justamente isso26) e concluirmos pela tese da necessidade lógica (e não psicológica) 

de tempo e espaço, como explicar a afirmação posterior de Kant de que é 

necessária a construção como método da matemática? Inquirido de outro modo: se 

o tempo e o espaço são “perfeitamente pensados” independentemente de objetos 

neles, por que haveria a necessidade do trabalho da imaginação em construir 

objetos de acordo com seus conceitos na intuição? Há duas possibilidades: (1) esse 

argumento pode ser válido e atestar um fato de pensamento, de modo que seria 

possível conhecer as estruturas espaciais e temporais mesmo sem quaisquer 

objetos nelas, o que pareceria dar à matemática uma necessidade analítica ou ao 

menos independente de qualquer dado empírico atual (Kant retornaria à Leibniz); 

(2), a construção seria necessária, ou seja, o método matemático seria sintético, 

mas o argumento em favor da necessidade das estruturas invariáveis do que é dado 

(tempo e espaço) seria inválido (por causa da impossibilidade de se imaginar tempo 

e espaço vazios) e, além disso, o método utilizado na prova seria empírico. 

 

1.3.4 Etapa 3a. Tempo e espaço são subjetivos 

  O tempo não é algo que exista em si ou que seja inerente às coisas como 
uma determinação objetiva e que, por conseguinte, subsista, quando se 
abstrai de todas as condições subjetivas da intuição das coisas. Com efeito, 
no primeiro caso, seria algo que existiria realmente, mesmo sem objeto real. 
No segundo caso, se fosse determinação ou ordem inerente às coisas, não 
poderia preceder os objetos como sua condição, nem ser conhecido a priori 
mediante proposições sintéticas. Pelo contrário, isto pode muito bem ocorrer 
se o tempo for apenas a condição subjetiva indispensável para que tenham 
lugar em nós todas as intuições. Pois que, assim, esta forma de intuição 
interna se pode representar anteriormente aos objetos, portanto a priori

27
. 

 

                                                           
26

 Em alemão “denken”. Ver: KANT, I. Kritik der Reinen Vernunft. Berlin e Leipzig: Walter de Gruyter & Co, 1911, 
AA: III 52. 
27

 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 32 – 33 = B 49. Com relação ao espaço vide: Ibid, A 26 = B 42. 
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Esse argumento pela subjetividade de tempo e espaço não levanta menos 

questões do que os argumentos a favor de seu caráter a priori. Poderíamos pensar 

que Kant concluíra pela aprioridade genética das representações de tempo e espaço 

nos dois primeiros itens das suas respectivas Exposições Metafísicas, isto é, que as 

representações de espaço e de tempo não se originam nas sensações, mas sim na 

estrutura cognitiva do sujeito. Se ao pensar assim estivéssemos corretos, não 

haveria necessidade de um argumento independente pela subjetividade de tempo e 

espaço, pois os argumentos das Exposições já seriam suficientes. O problema é 

que, nesse caso, tempo e espaço, como formas e como representações (intuições), 

seriam inatos e seríamos levados a nos perguntar pelo porquê de ele não nos dizer 

isso explicitamente. Outro problema decorrente disso seria: por que Kant afirma que 

“todo conhecimento começa com a experiência”28?  

Se interpretarmos aqueles argumentos de maneira diferente e supusermos 

que Kant está afirmando neles não a aprioridade das representações de tempo e 

espaço, mas unicamente a aprioridade de tempo e espaço como formas dos 

fenômenos, precisamos nos perguntar se eles como formas dos fenômenos são 

subjetivos, ou seja, se a estrutura daquilo que é dado é inata. Em caso afirmativo, 

deveríamos nos questionar a respeito das diferenças de características temporais e 

espaciais de cada fenômeno distinto. Por que, se o tempo é uma forma inata, um 

determinado evento dura mais e outro menos? Por que, se o espaço é uma forma 

inata, um objeto aparece quadrado e outro redondo? Caso contrário, se as formas 

dos fenômenos não forem inatas, precisamos nos perguntar como Kant conclui que 

tempo e espaço como formas dos fenômenos são a priori e outros tempo e espaço 

(ou tempo e espaço pensados de uma diferente perspectiva) são subjetivos.   

Como vimos anteriormente29, pode-se interpretar o a priori em Kant de 

diferentes perspectivas. Pode-se também falar em tempo e espaço como formas dos 

fenômenos, formas da sensibilidade, conceitos ou intuições puras. Em cada um dos 

argumentos pela aprioridade de tempo e espaço podemos interpretar esses três 

termos (tempo, espaço e a priori) como tendo significados absolutamente distintos e 

essa variedade de interpretações também é válida para a conclusão em favor da 

subjetividade de tempo e espaço. Dependendo da interpretação que se dá para 

                                                           
28

 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
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cada argumento, os sentidos de tempo, espaço e a priori variam dando origem a 

uma estrutura argumentativa do texto kantiano que pode ser mais consistente ou 

menos consistente. É por ocasião dessas ambiguidades terminológicas perceptíveis 

no texto kantiano e das diversas interpretações que os comentadores dão para elas, 

que emerge o problema do nosso trabalho. A pergunta que devemos fazer é: Como 

os argumentos para a aprioridade de tempo e espaço são também argumentos para 

tese de que eles se originam na mente? Precisamos responder à essa pergunta sem 

deixar de considerar os aparentes múltiplos sentidos e/ou ambiguidades dos termos 

envolvidos.  
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Capítulo 2. As interpretações de Kemp Smith, Paton e Kitcher na solução de 

nosso problema 

 

2.1 Os comentadores 

  

Nosso primeiro capítulo teve como objetivo elucidar o caminho argumentativo 

da Estética Transcendental, a partir do que consideramos ser o coração 

problemático30 tanto da Crítica da Razão Pura como um todo, quanto da própria 

Estética. Isso foi feito porque uma das críticas mais correntes à Kant é a de falta de 

clareza, mas também, não tão generosamente, a de confusão no pensamento. 

Essas duas acusações são o mote do A Commentary to ‘Kant’s Critique of Pure 

Reason’ de Kemp Smith. 

 Segundo o comentador, prova da confusão kantiana é o fato de que cada 

autor que se presta a comentar a Crítica da Razão Pura tem de utilizar ao menos um 

capítulo para descrever a dificuldade e o enredamento ao qual o texto leva. A tese 

defendida por ele a partir disso e que só tornou-se possível, segundo o próprio 

Kemp Smith, por ocasião dos trabalhos de Adickes e Vaihinger, é a de que a Crítica 

não teria sido concebida como um trabalho unitário, mas escrita através de uma 

montagem mais ou menos mecânica de textos elaborados por Kant em épocas 

diferentes e de que, por isso mesmo, cada uma de suas partes possuiria uma 

profundidade e um ensinamento condizente com a época em que teria sido escrita. 

Consequentemente, Kemp Smith considera que seria possível, inclusive, datar cada 

parte do texto a partir dos Lose Blätter e das Reflexionen. 

 Os dois argumentos mais pontuais que ele oferece para sustentar essa teoria, 

que ficou conhecida como patchwork theory, são (1) a possibilidade de se 

desmontar a Dedução Transcendental das Categorias em no mínimo quatro 

camadas e (2) o fato de que na Segunda Analogia ao menos cinco provas distintas 

são oferecidas para a mesma tese sendo que algumas delas repeten-se. De acordo 

com ele, isso se deve a metodologia de trabalho kantiana, evidente na Crítica da 

Razão Pura, de contrapor duas teses conflitantes a respeito de uma determinada 

temática e tentar encontrar ou um caminho intermediário ou uma terceira alternativa 

que não privilegiasse nenhuma das teses iniciais. Isso levaria à problemática 
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complexa do texto e, consequentemente, às teses diversas e conflitantes dadas na 

Crítica. 

O motivo de Kemp Smith defender tal tese fica evidente em sua interpretação 

da Estética Transcendental: sua leitura é absolutamente colada à linha do texto, 

segue expressamente a ordem de exposição, os termos usados e coloca ênfase nos 

problemas de consistência terminológica quando eles ocorrem um em seguida ao 

outro, ou mesmo em trechos muito distantes. Esse proceder exegético leva Kemp 

Smith a uma leitura de Kant muito criticada posteriormente pelos comentadores de 

língua inglesa pós década de 50, pois enfatiza, a partir dos conceitos e preceitos do 

texto, a doutrina das faculdades cognitivas em Kant. Por exemplo, segundo Kemp 

Smith, o que legitimaria, no segundo item da Exposição Metafísica (que chamamos 

no nosso primeiro capítulo de etapa 1b), a aprioridade e o consequente inatismo das 

representações de espaço e de tempo é meramente um experimento empírico de 

imaginação. 

 Dezoito anos depois, Paton, em seu Kant’s Metaphysic of Experience, 

ofereceu-nos uma interpretação que se opunha consideravelmente a de Kemp Smith 

nos princípios de leitura de texto, nas teses e nos argumentos. 

 Paton diferencia duas patchwork theories, uma forte (a qual ele opõe-se 

radicalmente) e uma fraca. A última, creditada por ele a Adickes, teria como tese a 

composição da Crítica da Razão Pura a partir de um texto central ao qual, aos 

poucos, teriam sido acrescidas de novas passagens. Já a primeira, que ele credita a 

Vaihinger e da qual afirma que Kemp Smith teria sido um seguidor, pregaria que não 

há um núcleo textual central e que toda Crítica seria uma composição mecânica de 

passagens escritas em momentos diferentes da compreensão que Kant tinha dos 

próprios problemas. Segundo Paton, essa teoria seria motivada pela tentativa de 

explicar inconsistências e dificuldades de leitura que o texto oferece. Seu próprio 

comentário tem como objetivo, antagonicamente ao de Kemp Smith, mostrar que a 

Crítica é composta por um argumento - ainda que esse argumento não seja 

consistente ou claro - e, se isso for demonstrado com sucesso, que nenhuma 

composição mecânica de texto poderia ter dado origem àquela obra. Ademais, se a 

patchwork theory dita forte for tomada como princípio para leitura do texto, qualquer 

criticismo fica, segundo ele, fadado ao fracasso, tendo em vista a impossibilidade do 

intérprete de perceber seus próprios problemas de leitura e de interpretação. 
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 A partir da demonstração de que há um argumento na Crítica, Paton pretende 

concluir que as dificuldades que possam surgir com respeito à clareza do texto 

kantiano se devem (1) à natureza revolucionária do texto kantiano e (2) à pressa 

com a qual ela foi escrita no curto período de seis meses. 

 É interessante notar que o Kant de Kemp Smith é completamente diferente 

daquele de Paton. Para o primeiro, Kant seria um homem que meramente 

contrapunha teses de seus contemporâneos e tentava descobrir a duras penas um 

terceiro caminho, alguém que compôs sua obra mais influente através de um 

método completamente mecânico; para o segundo, seria um revolucionário do 

pensamento, um desbravador, um homem cuja visão fora tão além que tinha sido 

ofuscado pela dificuldade da empresa que possuía a sua frente, já com pouco tempo 

de vida para levá-la a cabo. 

 Paton enxerga a Estética Transcendental como um argumento bastante 

consistente, embora precise distanciar-se do texto para enxergá-lo, coisa que Kemp 

Smith não faz. Como bom exemplo desse distanciamento, o primeiro permite-se 

praticamente ignorar a parte introdutória31 que de acordo com o segundo (e como 

veremos também de acordo com Kitcher) possui não apenas definições que são 

caras às exposições posteriores, mas também um argumento próprio32. No mesmo 

argumento da Exposição Metafísica em que Kemp Smith percebe um procedimento 

empírico experimental, Paton vê um argumento a partir de um fato de 

impossibilidade de pensamento. Nele, Kant estaria dizendo que não é possível 

pensar a experiência senão em termos espaço-temporais e a aprioridade defendida, 

por consequência, seria lógica e não psicológico-genética. 

 O último comentário que utilizaremos nesse capítulo foi escrito por Patricia 

Kitcher muito tempo depois do comentário de Paton (mais precisamente cinquenta e 

sete anos) e se intitula Kant’s Transcendental Psychology. Por causa dessa desse 

intervalo de tempo, surgiram diversas novas interpretações da Crítica da Razão Pura 

e uma delas causou um impacto particular, a saber, a de Peter Strawson. O seu 

ensaio The Bounds of Sense introduziu uma proposta inteiramente nova em relação 
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às interpretações de Kemp Smith e Paton. A discussão entre esses dois era sim 

bastante ditada pela temática da composição do texto, mas eles também se 

opunham com respeito à importância, à centralidade e ao papel da doutrina das 

faculdades nos argumentos e teses da Crítica. Strawson, pelo contrário, propõe ao 

leitor que o cerne da Crítica da Razão Pura não é o seu lado subjetivo, que 

meramente obscureceria a verdadeira natureza de seu argumento, mas sim o seu 

lado objetivo e, por isso, opta por desconsiderar tudo que for possível da doutrina 

kantiana das faculdades. 

 A leitura de Kitcher vai contra à de Strawson, tendo início com uma crítica à 

essa. Enquanto esse último intérprete propõe desvencilhar a Crítica de seu lado 

subjetivo e de suas afirmações acerca das faculdades, Kitcher propõe, no capítulo 

inicial de seu livro, restaurar uma leitura que leve em consideração os processos e 

as faculdades cognitivas mostrando que a análise feita por Kant deles, que ela 

nomeia “psicologia transcendental”, tem mérito para discussão filosófica 

contemporânea. Isso nos mostra também um pouco da diferença de proposta entre 

seu livro e aqueles dos quais já falamos: sua obra não é um mero comentário à 

filosofia de Kant, mas tem, diferentemente, uma agenda filosófica da qual precisa 

dar conta. 

  Para justificar a referida psicologia transcendental em si mesma e na filosofia 

kantiana, Kitcher começa sua discussão com uma breve história da recepção da 

Crítica da Razão Pura. Em primeiro lugar, mostra como Reinhold e Fries foram os 

primeiros responsáveis, na sua tentativa de achar um método adequado para o 

inquérito crítico, por deixar em aberto a pergunta pela legitimidade do tema das 

faculdades. Prossegue afirmando que Helmholz havia criticado a doutrina 

psicológica mais conhecida de seus contemporâneos, a saber, a do espaço. Mostra 

que, por um lado, esse desenvolveu uma crítica à Kant apontando as descobertas 

de espaços não euclidianos e, por outro, que Kant seria um nativista com relação à 

percepção espacial. Por fim, o que ela considerou a culminação do processo de 

queda da psicologia transcendental, fala sobre o advento da filosofia de Frege. Tal 

filosofia teria sido a responsável por sepultar de uma vez por todas o inquérito 

psicológico em filosofia através da crítica ao psicologismo. Segundo ela, essa crítica 

acabou por influenciar até mesmo àqueles filósofos de uma linha não analítica. 

 Segundo ela, no entanto, abdicar de tal inquérito não se justifica em absoluto: 

ainda que a indagação pela legitimidade do uso de faculdades cognitivas em filosofia 
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seja válida, Kant certamente não era um nativista com no que se refere à percepção 

do espaço; tampouco a descoberta de espaços não euclidianos invalida a tese de 

que a forma (em sentido técnico) da nossa percepção dê-se por uma estrutura 

espacial euclidiana. 

 Com relação a Frege duas coisas devem ser ditas. A respeito de sua crítica 

ao psicologismo podemos (seguindo Kitcher) fazer a diferenciação entre dois tipos 

dessa postura filosófica. O primeiro, que Kitcher chama de psicologismo forte, é a 

tentativa de estabelecer a validade de princípios lógicos apelando para fatos de 

psicologia humana. O segundo, que ela chama de psicologismo fraco, é a visão de 

que fatos de psicologia humana podem contribuir para a compreensão de alegações 

filosóficas e normativas, ainda que não possam legitimá-las. Do primeiro tipo, 

segundo ela, Kant não pode ser acusado, porque sua psicologia transcendental 

surge tão somente enquanto legitimadora de princípios metafísicos33 tais como o da 

causalidade, e não de princípios lógicos. Do segundo tipo Kant é certamente 

culpado, pelo menos no que diz respeito a sua epistemologia. Mas, apesar de o 

próprio Frege não condená-lo (o psicologismo fraco), devido à influência de seu 

trabalho e a sua crítica ao primeiro tipo, essa sorte de psicologismo também acabou 

sendo condenada pela posteridade e com ela a epistemologia kantiana. 

 Kitcher coloca que parece plausível uma nova abordagem do problema da 

psicologia em Kant agora que estamos mais distantes da influência de Frege. Se o 

primeiro filósofo queria entender os limites do conhecimento humano, nada mais 

razoável do que supor que a compreensão desses limites deva passar pela 

compreensão das capacidades e dos mecanismos psicológicos envolvidos no 

processo cognitivo. 

 O próprio Kant apresenta críticas e ressalvas com respeito à psicologia, mas, 

segundo ela, a psicologia a qual ele opõe-se não é a mesma de que ele vale-se. Em 

sua definição de qual é a tarefa de uma lógica transcendental, por exemplo, Kant 

diz: 
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Numa lógica transcendental, isolamos o entendimento (tal como 
anteriormente a sensibilidade na estética transcendental) e destacamos 
apenas do nosso conhecimento a parte que tem origem no 
entendimento

34
[grifo nosso]. 

     

Dada sua agenda filosófica e seu tipo de aproximação exegética Kitcher irá 

ver na Estética Transcendental, especialmente no concernente à doutrina do 

espaço35, um ensinamento fecundo de psicologia transcendental. A intérprete 

criticará a visão usual que credita à doutrina do espaço o papel ora exclusivo e ora 

prioritário de responder à pergunta a respeito da possibilidade de síntese a priori e 

mostrará que, diferentemente, tal doutrina é anterior à pergunta crítica e que o fato 

de que ajude a respondê-la é apenas mais uma corroboração de sua fecundidade. 

 Para usar o mesmo exemplo citado para os outros dois intérpretes: o segundo 

item da Exposição Metafísica não é para ela um argumento pela aprioridade de 

espaço e tempo, mas sim uma exposição de conclusões a respeito da 

representação do espaço que já teria sido descoberto como possuindo elementos a 

priori no §1 da Estética36. 

 No que se segue não tomaremos partido na disputa acerca do método de 

composição e nem estaremos preocupados em legitimar ou refutar a psicologia 

transcendental de Kitcher. Seria presunçoso e extrapolaria os limites de um trabalho 

da natureza do nosso. No entanto, no nosso último capítulo, mostraremos como as 

posições citadas são fontes de problemas diversos nas interpretações desses 

comentadores no que diz respeito ao nosso problema e desse modo, poderemos 

tomar partido por aquela postura exegética que tornar o texto mais consistente sem 

extrapolar os limites textuais.  

 

2.2. O a priori e seus diversos sentidos 

  

O objetivo de nosso trabalho é, como foi dito anteriormente, avaliar a relação 

entre aprioridade e subjetividade de espaço e tempo. Para entender porque isso 

constitui uma questão na filosofia kantiana, basta observar os diversos sentidos e/ou 
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ambiguidades que existem, ao menos aparentemente, nos usos do termo a priori. 

Em uma passagem Kant afirma:  

 

[...] haverá um conhecimento assim, independente da experiência e de 
todas as impressões dos sentidos. Denomina-se a priori esse conhecimento 
e distingue-se do empírico, cuja origem é a posteriori, ou seja, na 

experiência
37

. [grifo nosso] 
 

 Mais a frente Kant, no entanto, nos diz: 

    

Precisamos de um critério pelo qual possamos distinguir seguramente um 
conhecimento puro de um conhecimento empírico [...] se encontrarmos uma 
proposição que apenas se possa pensar como necessária estamos em 
presença de um juízo a priori

38
[grifo nosso]. 

 

E, ainda que “Necessidade e rigorosa universalidade são pois os sinais seguros de 

um conhecimento a priori e são inseparáveis uma da outra”[grifo nosso]39. E por fim: 

 

É certo que se ocupa [a matemática] de objetos e de conhecimentos, 
apenas na medida em que se podem representar na intuição. Mas 
facilmente se deixa de reparar nessa circunstância, porque essa intuição 
mesma pode ser dada a priori

40
[grifo nosso]. 

 

O que queremos problematizar com esses trechos são basicamente dois pontos. O 

primeiro é que “a priori” predica-se de sujeitos distintos, isto é, tanto um 

conhecimento, quanto um juízo, quanto uma intuição41 podem ser a priori. A 

segunda questão é que sob a perspectiva da ordem textual o a priori é o que, em 

primeiro lugar, tem origem independente da experiência e, em segundo lugar, pode 

ser distinguido ou identificado por possuir universalidade e necessidade como 

marcas distintivas. Podemos perguntar-nos, então, se existe uma ambiguidade no 

termo a priori, se esse termo possui um sentido primário e outro derivado, ou se de 

fato existem vários sentidos do termo que precisam ser organizados para adquirir 

sentido. 
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 É preciso ter em mente para nossos propósitos posteriores, que esses 

múltiplos sentidos e sujeitos possíveis do predicado a priori vão ser objetos de uma 

controvérsia entre os comentadores consultados e, além disso, mais 

importantemente para os objetivos do presente trabalho, que eles darão origem a 

diferentes interpretações do que significa dizer que tempo e espaço são a priori. 

 

2.2.1 A visão de Kemp Smith do a priori 

 

 Como colocado antes, Kemp Smith foi o primeiro entre os comentadores 

consultados a escrever e por isso, mas não só por isso42, acreditamos ser prudente 

começar nossa discussão a partir da análise de sua interpretação do texto kantiano 

no que diz respeito à aprioridade. Segundo ele, para entender a noção de a priori é 

preciso saber que a Crítica da Razão Pura possui um pressuposto nunca 

reconhecido ou justificado por Kant. Esse pressuposto é, no entanto, postulado pelo 

filósofo logo no início da Introdução da segunda edição. “É verdade que a 

experiência nos ensina, que algo é constituído desta ou daquela maneira, mas não 

que não possa sê-lo diferentemente”43. O motivo de Kant nunca ter oferecido uma 

justificativa para tal pressuposto deve-se, segundo Kemp Smith, ao fato de que 

Hume e Leibniz já haviam demonstrado tal problema.  

 Partindo-se desse ponto, a única coisa que precisaria ser feita seria derivar a 

conclusão que dele segue: se encontrarmos em algum lugar um conhecimento (ou 

cognição) que estabeleça uma regularidade tal que “não possa ser diferentemente” 

esse conhecimento não se deriva, em origem, da experiência, ou seja, esse 

conhecimento é a priori. 

 Sob esse ponto de vista, então, o que é a priori tem uma ambiguidade mais 

ou menos explícita: por um lado universalidade e necessidade são seus critérios e, 

por outro, no respeitante a origem, não deriva da experiência vulgar (das meras 

sensações). Contudo, Kemp Smith não acha que Kant mantém-se firme com 

respeito a esses dois únicos sentidos. O comentador que o segundo sentido (não 

derivado da experiência) tem uma contraparte positiva, a de se originar na razão 
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humana44. Se for assim, podemos identificar uma cognição (conhecimento, juízo, 

intuição ou conceito) como sendo a priori se nela houver universalidade e 

necessidade. Conclui-se com respeito a ela, no entanto, que é, por um lado, não 

derivada da experiência, no sentido de não derivar das sensações e, por outro, que 

tal item se origina no sujeito (ou em uma de suas faculdades). 

 Essa ambiguidade tripla do termo estaria presente ao longo de todo texto da 

Crítica, mas o sentido de a priori como algo derivado do sujeito ficaria mais evidente 

em porções anteriormente escritas do texto kantiano e, portanto, segundo o 

comentador, mais imaturas. Dois desses textos são a Introdução da primeira edição 

(passagem na qual Kant primeiramente define a noção de a priori) e o nosso sobre o 

qual recai nosso interesse especificamente - a Estética Transcendental. 

 Segundo Kemp Smith, nesse último capítulo a vacilação kantiana entre o 

sentido de pressuposto meramente condicional e o de pressuposto temporalmente 

anterior é especialmente evidente e importante para a estrutura do argumento. Em 

um bom exemplo de como lá está presente o sentido de originar-se na razão 

humana Kant diz: “Aquelas formas, [espaço e tempo] só podemos conhecê-las a 

priori, isto é, antes de qualquer percepção real e, por isso, se denominam 

intuições puras”45. [grifo nosso]. 

 Consequentemente, para esse comentador, o argumento pela aprioridade de 

espaço e tempo já é o próprio argumento em favor de seu caráter subjetivo. Os dois 

primeiros itens da Exposição Metafísica mostram, segundo ele, que o espaço e o 

tempo são representações inatas acessíveis independentemente de qualquer 

experiência e, justamente por isso, são ingredientes necessários e universais na 

percepção de quaisquer objetos. É por esse motivo que há universalidade e 

necessidade no conhecimento que temos em física. A necessidade e universalidade 

da matemática são, segundo ele, mais fácil ainda de explicar: porque o espaço e o 

tempo são representações inatas eles são capazes de produzir conteúdo intuitivo 

puro. 
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2.2.2 A visão de Paton do a priori 

 

 Como apontamos anteriormente, Paton não vê a Crítica da Razão Pura como 

um trabalho fragmentário, composto mecanicamente através da aglutinação de 

vários textos de etapas distintas de desenvolvimento da teoria. Pelo contrário, ele a 

vê como um trabalho unitário com um argumento igualmente unitário. Mesmo a 

visão que Paton tem de Kant como filósofo é diferente daquela sustentatda Kemp 

Smith. Para Paton, Kant seria responsável por uma revolução no pensamento 

filosófico e não alguém que buscava meramente encontrar um meio termo entre 

teses opostas. Essa concepção de Paton da figura de Kant e de como esse teria 

composto o seu trabalho não permite olhar para a Introdução e para Estética 

Transcendental como fragmentos de etapas distintas com relação às porções mais 

maduras da Analítica e, por isso, sua visão do a priori precisaria manter-se unitária 

ao longo de todo o texto. Se na Analítica, como o próprio Kemp Smith nos diz46, a 

priori não é sinônimo de inato e se não existem nela concepções de tempo e espaço 

como representações inatas, o mesmo deve acontecer, de acordo com Paton, na 

Introdução e na Estética. 

 Paton identifica duas definições de a priori, uma negativa e uma positiva, 

sendo que a primeira é a que ele considera ser a definição primária. Algo a priori é, 

negativamente, independente da experiência e de impressões sensoriais e, 

positivamente, possui dois critérios, a saber, universalidade e necessidade. Em 

Paton (diferentemente do que ocorre em Kemp Smith) o “independente da 

experiência” é “logicamente independente da experiência”47 e ele não acredita que 

haja indícios sérios de elementos a priori como “temporalmente (psicologicamente) 

independentes da experiência” em Kant. Assim, o comentador cita uma passagem 

que considera negligenciada pela literatura kantiana de sua época e especialmente 

relevante para os propósitos de nossa dissertação: 

 

 
 
 
 

                                                           
46

 SMITH, N. K. A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason. New York: MacMillan Company, 1923, p. 90 e 
92-93. 
47

 PATON, H. J. Kant’s metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft . 
New York: MacMillan Company, 1936, p 80. 
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O tempo, como condição formal da possibilidade das mudanças, na 
verdade, precede objetivamente o mundo sensível; porém subjetivamente e 
na realidade da consciência, esta representação, como qualquer outra, é 
dada apenas por ocasião das percepções

48
.  

 

Nessa passagem Kant fala apenas de uma representação (a de tempo) a priori, mas 

Paton acredita que esse mesmo sentido do termo se aplica a qualquer item a priori. 

Além desse trecho, Paton cita outro, da Introdução na segunda edição da Crítica, 

para fazer notar que não faz sentido falar em ideias inatas: “[...] todo nosso 

conhecimento começa com a experiência” [grifo nosso]49.  

A razão do erro de interpretação de alguns outros comentadores deve-se, 

segundo Paton, ao uso por vezes legítimo do termo a priori como significando 

antecedente temporal. Por exemplo, no caso de tempo e espaço como formas da 

sensibilidade. Segundo ele, esses (espaço e tempo) antecedem temporalmente à 

experiência sensível unicamente como potencialidades. Isto é, assim como a 

sensibilidade é uma capacidade de receber representações, o espaço e o tempo, 

nesse último sentido, são parte integrante e indissolúvel dessa capacidade. Do 

mesmo modo que algo para me ser dado precisa afetar meus sentidos, esse algo 

precisa ser organizado na estrutura espaço-temporal e poucos discordariam da tese 

de que a sensibilidade é uma capacidade inata. 

 Na Estética Transcendental, como veremos mais a frente50, a distinção entre 

forma dos fenômenos, forma da sensibilidade e intuição pura será parte importante 

da interpretação de Paton do que significa para Kant tempo e espaço serem a priori. 

Para o comentador tempo e espaço comente como formas da sensibilidade, isto é, 

como aquelas potencialidades da mente, são em algum sentido inatos e não as 

próprias representações de tempo e de espaço como quereria Kemp Smith. Por isso 

mesmo, segundo interpretação de Paton, as provas pela aprioridade de tempo e de 

espaço não são provas de que eles sejam representações inatas. Paton identifica 

ainda mais um sentido de a priori para que possa ser defendida a primeira prova da 

aprioridade do tempo e do espaço. Entraremos no mérito da questão quando 

passarmos à análise dos primeiros itens da Exposição Metafísica, por se tratar de 

um problema de interpretação do trecho específico. Entretanto, aqui é preciso ao 
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 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 452n = B 480 n. 
49

 Ibid, B 1.  
50

 Ver item 2.3.2 do presente trabalho. 
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menos dizer que tempo e espaço não são meramente universais e necessários com 

respeito à experiência sensível, pois se assim fosse também as sensações seriam a 

priori. Tempo e espaço são a priori porque (1) são elementos universais e 

necessários da experiência sensível, mas (2) diferentemente dos elementos 

sensíveis em sentido estrito, podem ser conhecidos em todas as suas partes por 

limitação, independentemente dos sentidos51. 

Temos então que Paton afirma, assim como Kemp Smith, que o a priori tem a 

ver com origem, mas diferentemente do que pensa Kemp Smith, em um sentido 

meramente negativo: sua origem é não empírica (não dependente das impressões 

dos sentidos). Não haveria ambiguidade no termo, mas dois sentidos - um primário 

que diz respeito à origem e um secundário respeitante a critérios. Com respeito a 

espaço e tempo, essa aprioridade tem ainda um terceiro sentido: o de que esses 

podem ser conhecidos em todas as suas partes independentemente de qualquer 

experiência particular. Porém, esse sentido não aparece no texto kantiano como 

uma definição e só pode ser reconhecido mediante a interpretação que Paton dá ao 

argumento da Estética como um todo. 

 

2.2.3 A visão de Kitcher do a priori 

 

 Kitcher está inserida numa tradição de estudos kantianos diferente daquela 

em que se inseriam Paton e Kemp Smith. Se à época dos últimos a base da 

discussão era o método de composição da Crítica, à época da primeira a discussão 

era entre aqueles que acreditavam ser possível desenredar os lados psicológico e 

lógico do pensamento crítico de Kant e aqueles que não52. Kitcher se situa no 

segundo grupo e, por isso, se contrapõe a leitura de Strawson. 

 Ela identifica três sentidos de a priori que não são absolutamente consistentes 

com os propostos por Kemp Smith e por Paton e, segundo ela, a Crítica da Razão 

Pura poderia ser interpretada a partir desses três sentidos. 

                                                           
51

 PATON, H. J. Kant’s metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft . 
New York: MacMillan Company, 1936, p. 105 e 153-154. 
52

  A origem dessa disputa se deve, segundo Kitcher, a uma importante discussão da filosofia contemporânea, a 
saber, aquela a respeito da confusão de método e objetos de psicologia e filosofia. Além disso, não podemos 
nos esquecer da imensa repercussão do trabalho de Strawson. 
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 O primeiro sentido, puramente lógico, diria respeito meramente à forma lógica 

de proposições53. Uma proposição é a prioriL quando tem como forma lógica 

universalidade e necessidade, isto é, quando versa sobre todos os objetos de uma 

classe e quando o valor do vínculo entre sujeito e predicado é necessário. 

 O segundo sentido diz respeito à origem de elementos cognitivos. Nesse 

sentido um elemento cognitivo (conceito ou intuição) é a prioriO se este não derivar 

da experiência sensível. Isso não quer dizer, como quereria Kemp Smith, que a priori 

seja sinônimo de inato. Esse sentido atribuído por Kitcher à noção de a priori é 

meramente negativo e atesta apenas que um elemento cognitivo não deriva de 

sensações ou percepções atuais. Esse sentido é bastante próximo ao sentido 

negativo da noção de a priori na interpretação de Paton. 

 Finalmente, o terceiro e mais complexo sentido de a priori é epistemológico, 

ou seja, diz respeito a conhecimentos. Esse terceiro sentido tem uma definição 

negativa, mas uma implicação positiva. (a) Negativamente: um conhecimento é a 

prioriK se ele for absolutamente independente de qualquer experiência. Como o 

termo experiência é utilizado por Kant em dois sentidos e como ele diz que “todo 

conhecimento começa com a experiência”54, então um conhecimento deve ser a 

prioriK se for independente de percepções particulares, mas, no entanto, vinculado 

com o sentido mais amplo de experiência como o conjunto de nossas tarefas 

cognitivas. Isso leva-nos ao lado positivo. (b) Positivamente: um conhecimento a 

prioriK pode ser produzido por provas matemáticas e provas transcendentais. Provas 

transcendentais são aquelas que partem do fato da experiência (experiência em 

sentido amplo) e mostram que essa (a experiência) seria impossível não fosse ela 

do modo que Kant demonstra que ela é, a saber, uma experiência que possui 

elementos a prioriO
55. 
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 KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 15. 
54

 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, B 1. 
55

 “Assim é como Kant irá demonstrar que certos aspectos do nosso conhecimento são fundados nas nossas 
faculdades: mostrando que qualquer faculdade que possa efetuar a tarefa [cognitiva] em geral deve possuir 
certas especificações e que o conhecimento produzido pela faculdade com aquelas especificações irá sempre 
incluir certas características” [tradução nossa]. KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: 
Oxford University Press, 1993, p. 15. Como notamos em nossa Introdução, não pretendemos aqui concordar ou 
discordar da aproximação de Kitcher com respeito ao método da Crítica (ainda), mas unicamente informar o 
leitor a respeito dessa aproximação. 



40 
 

 Articulando os três sentidos de a priori temos o que Kitcher chama de método 

transcendental56: Kant justifica a nossa capacidade de formular proposições a prioriL 

(universais e necessárias) a partir de uma prova a prioriK (independente de 

experiências particulares, mas apoiada no fato da experiência em sentido amplo) de 

que certos elementos na nossa experiência (em sentido amplo) são a prioriO 

(independentes das percepções particulares). 

 A Estética Transcendental, segundo ela, faria exatamente isso com espaço e 

tempo. Kant analisaria nossa tarefa cognitiva de perceber os objetos (a 

sensibilidade) e mostraria em uma prova a prioriK que espaço e tempo são 

elementos a prioriO da experiência e, desse modo, justificaria nosso conhecimento 

de proposições a prioriL. 

 O que nos interessará especialmente em nossos propósitos seguintes é o que 

ela chama de a prioriK e de a prioriO, porque dizem respeito, respectivamente, ao 

método e ao tipo de aprioridade específica de espaço e tempo. Primeiramente, como 

Kant toma, ao demonstrar que espaço e tempo são a prioriO, nossa experiência 

como sendo uma conjunção de dados sensíveis e de tarefas cognitivas, dizer que 

tais elementos são a prioriO significaria, segundo Kitcher,  afirmar que eles têm sua 

fonte em nossas faculdades57, mas não que espaço e tempo sejam inatos. Em 

segundo lugar a conclusão de Kitcher de que as provas de Kant são a prioriK 

contrasta com a posição de Kemp Smith de que as provas pela aprioridade  de 

tempo e de espaço são empíricas em sentido vulgar.  

 

2.3 A distinção entre matéria e forma dos fenômenos 

 

 Antes de passarmos à discussão dos dois primeiros itens da Exposição 

Metafísica faz-se necessário analisar uma distinção feita por Kant na primeira 

sessão da Estética, a saber, a distinção entre matéria e forma dos fenômenos. A 

relevância dessa análise fica evidente se tivermos três coisas em mente: (1) o fato 

de que Kemp Smith faz uma acusação incisiva que, se correta, seria catastrófica 
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 Ela equivale método transcendental e psicologia transcendental, ou seja, não é o mesmo, e até parece ser o 
oposto em certo sentido, do que Cohen chamou de método transcendental. Ver: KITCHER, P. Kant’s 
Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 19.  
57

 O sentido exato de espaço e tempo terem suas fontes nas nossas faculdades ficará mais claro quando, nos 
itens 2.3.3 e 2.4.1 do presente trabalho, falarmos sobre a ambiguidade da noção de forma na interpretação de 
Kitcher. 
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para todo argumento da Estética e, em especial, para os dois primeiros itens da 

Exposição Metafísica. Evidência da fecundidade da crítica é o fato de Kitcher 

respondê-la diretamente58 e Paton (pretendemos mostrar) ao menos indiretamente. 

(2) A interpretação que os três autores dão para os itens da Exposição Metafísica 

(especialmente para os dois primeiros) depende drasticamente de como eles 

interpretam a distinção. (3) As disparidades interpretativas entre os três são 

imensas, de tal modo que Paton permite-se abrir mão de uma análise 

pormenorizada do §1 (passagem na qual Kant primeiramente formula a distinção)59 

enquanto Kitcher afirma que tal parágrafo constitui o próprio coração argumentativo 

pela aprioridade do espaço.  

 
Dou o nome de matéria ao que, no fenômeno corresponde à sensação; ao 
que, porém, possibilita que o diverso do fenômeno possa ser ordenado 
segundo determinadas relações, dou o nome de forma do fenômeno

60
.  

 

Antes de tudo, é preciso notar que a matéria, assim como a forma, é 

primeiramente definida como sendo algo no fenômeno, isto é, no “objeto 

indeterminado de uma intuição empírica”61. Em segundo lugar a matéria 

corresponde à sensação, que, por sua vez, é “o efeito de um objeto sobre a 

capacidade representativa”62. Em terceiro lugar essa matéria, precisa, de acordo 

com Kant, ser ordenada, pois é diversa (em alemão “mannigfaltige”, termo que 

também pode ser traduzido como “múltipla”, que preferiremos daqui para frente). A 

forma, contrariamente, não corresponde à sensação, mas cabe a ela ordenar a 

multiplicidade sensível. Desse modo, ao intuirmos empírica e externamente a queda 

de uma moeda, a matéria corresponde às suas qualidades sensíveis, aquelas 

qualidades que Kant considera como nos sendo supridas pelos cinco sentidos (por 

exemplo, sua dureza e sua cor prateada) a forma, diferentemente, é o que ordena 

esses dados sensíveis no espaço e no tempo (por exemplo, a circularidade da 

moeda, a trajetória perpendicular ao chão e a duração do percurso).  
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 KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 30-31; 40; 42. 
59

 PATON, H. J. Kant’s metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft . 
New York: MacMillan Company, 1936, p. 93-94. Nessa passagem, como veremos no item 2.3.2 do presente 
trabalho, Paton afirma que a distinção, da maneira como está formulada no primeiro item da Estética, não 
oferece um argumento, mas consiste em uma sumarização do que Kant irá demonstrar e qualificar naquele 
capítulo (Estética Transcendental). 
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 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 20 = B 34. 
61

 Ibid, A 20 = B 34. 
62

 Ibid, A 20 = B 34.  
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Na sequência Kant diz-nos que:  

 

Uma vez que aquilo, no qual as sensações unicamente se podem ordenar e 
adquirir determinada forma, não pode, por sua vez, ser sensação, segue-se 
que, se a matéria de todos os fenômenos nos é dada somente a posteriori, 
a sua forma deve encontrar-se a priori no espírito, pronta a aplicar-se à ela 
e portanto tem que poder ser considerada independentemente de qualquer 
sensação

63
. [grifo nosso] 

 

 Isto é, aquelas primeiras qualidades do fenômeno que mencionamos (a saber, 

cor e dureza da moeda) são dadas a nós pelos sentidos e, dessa maneira, como já 

foi dito no item anterior, são contingentes. Cada novo evento possuirá características 

materiais (ou seja, referentes à matéria) diferentes. Nós não conhecemos (em 

sentido estrito), nem poderíamos conhecer qualquer característica desse tipo com 

respeito a eventos particulares e, eventualmente, mesmo que presenciemos um 

mesmo evento, podemos discordar no respeitante a essas características. As 

características formais, diferentemente, encontram-se a priori no espírito e 

precisamente por isso possuem algum tipo de regularidade64.  

 A partir do que foi dito podemos pontuar dois problemas: Por um lado, 

deparamo-nos com uma questão concernente à própria possibilidade de distinção: 

(1) se é possível que sensações, isto é, efeitos de objetos sobre nossa capacidade 

representativa, forneçam conteúdos de alguma espécie, por que Kant, antes de 

qualquer investigação ou argumentação supõe que características espaciais e 

temporais não podem também ser supridas por aquelas sensações? Por outro, 

considerando que a forma dos fenômenos repousa a priori no espírito, pronta a 

aplicar-se à matéria, devemos perguntar-nos (e esse é o nosso segundo problema): 

(2) como se dão as diferenças de características espaciais e temporais específicas 

de cada um dos fenômenos, de tal modo que um determinado objeto apareça-nos 

como esférico e outro como cúbico, um evento dure quinze minutos e outro vinte, 

dado que a forma já se encontra a priori no espírito, pronta a aplicar-se a matéria? 

Imediatamente depois daquela passagem em que fala em forma dos 

fenômenos, Kant coloca que “deverá encontrar-se absolutamente a priori no espírito 
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 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 20 = B 34. 
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 Se a regularidade própria da forma diz respeito a características espaciais e temporais particulares, tais como 
duração e extensão específicas, ou unicamente a leis universais e necessárias do espaço e do tempo é o que 
ainda não podemos decidir aqui.  
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a forma pura das intuições sensíveis em geral” [grifo nosso]65 e ainda “que essa 

forma pura da sensibilidade deverá chamar-se também intuição pura” [grifo 

nosso]66. É preciso indagar, então, se essas expressões que enfatizamos são 

sinônimas ou se cada uma delas refere-se a coisas distintas (ou a características ou 

a propriedade diferentes). Isso é necessário especialmente porque Kant distingue 

forma e matéria, ao menos em princípio, com respeito ao fenômeno e não com 

respeito à sensibilidade ou a intuição. Por fim, a afirmação de Kant de que a forma 

dos fenômenos repousa a priori no espírito parece seguir-se como conclusão do que 

foi dito antes. Em princípio, parece que há ali algum tipo de argumento, o que nos 

leva a inquerir se esse é o caso ou se naquela passagem o que Kant está fazendo 

uma mera distinção ou uma preparação para algum argumento que ainda virá. 

 

2.3.1 A distinção entre matéria e forma dos fenômenos segundo Kemp Smith 

  

Sensação, como vimos, é o efeito de um objeto sobre a capacidade 

representativa. Kemp Smith divide essa sentença em duas asserções distintas: (1) 

para que haja um efeito na capacidade representativa é necessária a presença de 

algo independente e (2) esse algo independente presente deve ser capaz de afetar 

nossos sentidos de alguma maneira. Se algo diferente de nós, tal como uma folha 

de papel, está presente, esse algo gera certos efeitos, que podem, por exemplo, ser 

identificados como sendo a cor branca, a flexibilidade característica ou ainda sua 

impenetrabilidade. A matéria corresponde a essa sensação gerada em nós67. A 

forma difere da matéria e não é produzida pelo efeito de um objeto (isto é, 

sensação), mas, diferentemente, reside no espírito a priori e pode ser considerada 

independentemente da matéria.  

 A partir disso, Kemp Smith assinala duas importantes questões. (a) Se Kant 

está afirmando, como parece, antes de qualquer argumento, que algo independente 

pode gerar efeitos na mente que podem ser distinguidos como sendo cor e odor, 

precisamos nos perguntar por que esse mesmo algo não é capaz de gerar efeitos 
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 KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trads. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. A 20 = B 34. 
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 Ibid. A 20 = B 34. 
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 Em alguns momentos Kant diz que é a própria sensação. Ver, por exemplo: KANT, I.  Crítica da Razão Pura. 5ª 
Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2001, A 50 = B 74. Nessa passagem Kant afirma que “A sensação pode chamar-se matéria do conhecimento 
sensível”. 
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que podem ser distinguidos como sendo triangularidade, retangularidade ou 

duração? Dito de outro modo: se Kant aceita que a cor branca de uma folha de 

papel e a sua flexibilidade sejam percebidas por nós pela sensação68, por que, 

então, o mesmo não poderia ocorrer com o formato ou a dimensão de algo 

percebido? (b) Partindo de outro ponto de vista e deixando de pensar apenas na 

formulação da distinção, Kemp Smith aponta uma consequência nefasta que surge 

da aceitação da distinção do modo como ela é primeiramente exposta: se as 

sensações não são responsáveis pelo surgimento de características espaciais e 

temporais em nós, mas, diferentemente, essas características residem a priori no 

espírito, prontas para ser aplicadas à matéria, podendo ser consideradas 

independentemente da sensação, o que explica que uma coisa apareça-nos como 

sendo triangular e outra como sendo retangular? O que justifica as diferenças de 

características espaciais e temporais específicas nos fenômenos particulares? 

 Segundo Kemp Smith, Kant não oferece essas respostas. O que o filósofo 

faria, na verdade, seria permanentemente reafirmar que matéria e forma dos 

fenômenos diferem em origem e natureza, sendo que a primeira seria suprida pela 

sensação e, por isso, dada a posteriori, enquanto que a segunda (características 

espaciais e temporais) originar-se-ia no sujeito e teria a função de ordenar a 

multiplicidade fornecida pela primeira. Ademais, ainda segundo Kemp Smith, os 

argumentos dos dois primeiros itens das Exposições Metafísicas do espaço e do 

tempo só se sustentam no caso de pressupormos a fecundidade da distinção69. 

 As acusações são graves. A primeira delas mina a possibilidade de 

estabelecimento das duas provas pela aprioridade do espaço e do tempo (já que 

essas estariam, segundo Kemp Smith, fundamentadas unicamente na distinção) e, a 

segunda, destrói qualquer possibilidade de que a doutrina da Estética 

Transcendental faça algum sentido, pois essa não ofereceria qualquer explicação 

para o fato banal de haver diferenças entre as características espaciais e temporais 

dos fenômenos particulares. A essas acusações, no entanto, Paton e Kitcher 

prontificam-se a responder. 
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 Ainda que não possamos dizer o que naquelas coisas é responsável por isso e nem que aquelas 
características visuais ou táteis sejam características próprias da coisa em si. 
69

 Ver item 2.4.2 do presente trabalho. 
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2.3.2 A distinção entre matéria e forma dos fenômenos segundo Paton 

 

 Paton discorda do próprio ponto de partida da crítica de Kemp Smith. 

Segundo o primeiro, Kant não poderia e nem pretendia pressupor a distinção entre 

matéria e forma dos fenômenos nem as afirmações também manifestadas em 

relação à origem. Pelo contrário, defende que as provas de que os elementos 

formais organizadores seriam (1) a priori e (2) residiriam na mente são 

desenvolvidas ao longo da Estética Transcendental e o corpo dessas provas seria o 

texto da Exposição Metafísica, da Exposição Transcendental e das Consequências. 

Apesar de, segundo ele, o trecho em que Kant efetua a distinção apresentar-se sob 

a aparência de um argumento, ele é, na verdade, uma mera sumarização do 

verdadeiro argumento a ser apresentado na sequência. Ou seja, o primeiro 

problema - o de pressupor que sensações não podem ser elas mesmas espaciais e 

temporais - não se coloca do ponto de vista de Paton. Para decidirmos se Kant está 

afirmando aquilo que queria Kemp Smith e como ele irá fazê-lo depende da 

interpretação do argumento da Estética Transcendental como um todo e, como 

veremos70, na interpretação de Paton, Kant nega que sensações possam existir 

independentemente de espaço e tempo. 

 O segundo problema, o da impossibilidade de explicar as diferenças espaciais 

e temporais particulares dos fenômenos a partir da tese de que tempo e espaço 

residem na mente, Paton irá responder notando que Kant fala em forma dos 

fenômenos pura71, mas também em forma dos fenômenos empírica72 e que apenas 

a primeira seria contribuição do sujeito. Algo equivalente ocorre, por exemplo, no 

caso das categorias; a causalidade é contribuição da mente, mas as relações 

causais particulares devem ser determinadas pela coisa (ou pelas coisas). 
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 Ver itens 2.4.3, 2.5.2 e 3.1 do presente trabalho. 
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 Os exemplos desse uso são incontáveis, mas, por exemplo, no sentido que mais nos interessa, “deverá 
encontrar-se absolutamente a priori no espírito a forma pura das intuições sensíveis em geral”. KANT, I.  Crítica 
da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2001, A 20 = B 34. 
72

 O uso dessa expressão é mais escasso não ocorrendo nenhuma vez na Estética Transcendental. Apesar disso, 
Kant fala na Dedução Transcendental das Categorias da primeira edição em “[...] diferença (Verschidenheit) de 
suas [dos fenômenos] formas empíricas” [grifo nosso]. Ibid, A 128. Optei por traduzir “Verschidenheit” como 
“diferença” em vez de “diversidade”, porque, além de ser igualmente correto, Morujão já traduz mannigfaltig 
como “diverso”, da onde se suporia que em sua tradução “Mannigfaltigkeit” deveria ser traduzido como 
“diversidade”. 
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 A vantagem de notar esses dois usos do termo “forma” não é unicamente a 

de poder explicar na teoria kantiana de espaço e de tempo por que os objetos e 

eventos têm figuras, extensões e durações particulares distintas, mas também a de 

escapar de uma possível futura objeção, a saber, a de que se características formais 

particulares e características formais necessárias provêm da mesma fonte (a mente), 

então, não se pode distinguir qual elemento da contribuição subjetiva é universal e 

necessário e qual é contingente. 

 Paton enfatiza, ainda, outra distinção que aparece, na interpretação de Kemp 

Smith, como sendo meramente verbal, a saber, a distinção entre forma dos 

fenômenos, forma da sensibilidade e intuição pura. O primeiro termo sendo 

responsável por enfatizar o espaço e o tempo mesmos, isto é, segundo ele, os 

sistemas de relações universais e necessários nos quais os fenômenos são dados e 

de acordo com os quais são condicionados (as formas puras das quais falamos 

acima); o segundo termo remete a tese de que esse sistema de relações não se 

deve a ação de objetos, mas a uma característica da nossa sensibilidade e 

consequentemente da nossa mente; e o terceiro refere-se ao nosso acesso imediato 

a esse sistema de relações como um todo unitário (embora, nesse terceiro sentido, 

espaço e tempo dependam da função de síntese operada pelo entendimento). 

 A vantagem dessa diferenciação é poder escapar de uma leitura racionalista 

dogmática de Kant, que é, inclusive, expressamente inconsistente em relação às 

doutrinas da Dissertatio (de 1770) e do Über eine Entdeckung, nach der alle neue 

Kritik der Reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll (de 

1790). No primeiro desses escritos Kant diz:  

 

Por fim, ocorre a todos quase espontaneamente a questão de se ambos os 
conceitos [de tempo e espaço] são inatos ou adquiridos. [...] a primeira [a 
questão de se espaço e tempo são inatos] não deve ser admitida 
cegamente, pois abre caminho para uma filosofia de preguiçosos

73
. 

 

No segundo deles afirma que “A Crítica não admite em absoluto representações 

implantadas divinamente ou inatas”74.  
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 KANT, I. Forma e princípios do mundo sensível e do mundo inteligível. Trad. Paulo L Licht dos Santos. In: 
Escritos pré-críticos, 1ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 2005, p. 219 – 282, p. 260. (AA II 406). 
74

 KANT, I. Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der Reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich 
gemacht werden soll. In: Kant’s Gesalmmelte Schriften. v. 8, p. 185-252. Berlin e Leipzig: Walter de Gruyter & 
Co, 1923, AA VIII: 221. Traduzido a partir da tradução de Allison. Ver: KANT, I. “On a Discovery According to 
which Any New Critique of Pure Reason Has Been Made Superfluous by an Earlier One”. In: ALLISON, H. The 
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2.3.3. A distinção entre matéria e forma das intuições75 segundo Kitcher 

 

 Seguindo Kemp Smith e contrariando Paton, Kitcher irá dizer que há sim um 

argumento na passagem em que Kant distingue entre matéria e forma dos 

fenômenos. Mas, indo contra Kemp Smith, ela nega que o argumento presente na 

referida passagem baseie-se numa premissa absurda e infundada. Ao contrário, ela 

acredita que três fatores sustentam aquele argumento: (a) a distinção que Kant faz 

entre sensação e intuição, (b) certa ambiguidade presente na noção de forma da 

intuição e (c) a discussão contemporânea a Kant com respeito à percepção da 

terceira dimensão do espaço (isto é, profundidade, ou distância de si76). 

 Comecemos esclarecendo o primeiro fator. De acordo com Kitcher, na 

Dissertatio e, mais ainda, na Crítica da Razão Pura, estaria presente uma análise da 

percepção sensorial em três partes. O fator (a) diz respeito a duas dessas partes. 

Por um lado, teríamos a sensação que é o efeito de um objeto sobre a nossa 

sensibilidade, ou seja, segundo ela, sobre o conjunto dos nossos órgãos dos 

sentidos77. Essas sensações seriam responsáveis por nos fornecer cores, odores, 

sensações táteis, etc. que Kant chama de matéria da intuição. Por outro lado, 

teríamos a representação sensorial mesma, que, na Crítica, é chamada pelo filósofo 

de intuição. A intuição, diferentemente da sensação, é a representação sensorial de 

objetos fornecida pelos sentidos interno e externo e, ao contrário do que ocorre no 

caso da sensação, possui algo que possibilita a organização de seus elementos. 

Segundo Kitcher, essa distinção basear-se-ia no reconhecimento de que “não 

percebemos os efeitos dos objetos nos nossos órgãos dos sentidos (i.e. sensações) 

de maneira padrão” [tradução nossa]78. Dada essa distinção, faz-se necessário 

algum processo capaz de produzir intuições a partir de dados sensíveis. 

 Por um lado, e aqui já estamos falando do fator (b), a forma das intuições é 

certa lei da mente responsável por produzir intuições a partir da ordenação de seus 

                                                                                                                                                                                     
Kant-Eberhard Controversy. Trad. Henry Allison. Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1973. p. 
107-160, p. 135. 
75

 Kitcher não aborda a questão referente ao uso que Kant faz tanto do termo forma da intuição quanto do 
termo forma dos fenômenos. Sua discussão é sempre em termos de intuições e nunca em termos de 
fenômenos. 
76

 Não falaremos sobre esse ponto aqui para não antecipar aquela que é para Kitcher a prova em favor da 
aprioridade do espaço. Ver item 2.4.1 do presente trabalho. 
77

 KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 36. 
78

 Ibid, p. 36. 
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elementos; nesse sentido forma das intuições coincide com a capacidade que deve 

existir em nós, pela mera distinção entre sensações e intuições, de produzir 

intuições79 a partir de sensações. Por outro, no entanto, forma das intuições é uma 

característica relacional da própria intuição, dos elementos da própria representação 

sensível80. Nesse último sentido não coincide com “lei da mente ordenadora e 

produtora”, mas, diferentemente, é uma característica da própria intuição. 

 A partir disso Kitcher interpreta o trecho específico da distinção entre matéria 

e forma como possuidor de quatro afirmações diferentes: (1) a que a intérprete 

considera como sendo a primeira e mais direta, da qual falamos acima, diria que a 

partir do reconhecimento da distinção entre sensações e intuições deve haver um 

processo produtor de intuições independentemente das impressões sensoriais; (2) 

deve haver (seguindo o segundo sentido de forma das intuições do qual falamos) 

certas características relacionais nas próprias intuições; (3) se a afirmação anterior 

for verdadeira, então deve haver um processo mental (seguindo agora o primeiro 

sentido de forma das intuições) que produza tais características nas intuições; (4) 

dado que o que produz tal característica nas intuições a partir de sensações não é 

sensação, mas certo processo mental, tal processo deve ser a prioriO
81. Os pontos 

(2), (3) e (4), no entanto, não podem ser simplesmente assumidos, mas necessitam 

de justificação, da qual falaremos em seguida82 e que corresponde ao fator que 

chamamos de (c). Para caracterizar a distinção de Kitcher entre matéria e forma das 

intuições, que já percebemos não se tratar de uma distinção entre apenas duas 

noções, podemos partir do que acabamos de colocar. 

Matéria e forma, de acordo com a interpretação de Kitcher, são partes das 

intuições que surgem de uma análise da percepção sensorial em geral. Essa análise 

mostra que a própria intuição, distinta da sensação, possui elementos sensoriais - a 

saber, o que Kant chama de matéria - mas também possui características relacionais 

às quais o filósofo dá o nome de forma. No entanto, esse é, segundo Kitcher, 
                                                           
79

 Ver: KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 37. 
80

 Essa ambiguidade, segundo ela, ficaria evidente no trecho da Dissertatio em que Kant diz que “a forma dessa 
mesma representação [representação sensível] sem dúvida atesta [1] certa referência ou relação no que é 
sentido, mas nada senão [2] certa lei ínsita à mente para coordenar entre si o que é sentido a partir da 
presença do objeto” [grifo nosso]. Citado por Kitcher em Ibid, p. 36. Note que na tradução para o português o 
“no” está traduzido como “ao”, o que traria um sentido completamente diferente para a afirmação que 
chamamos de [1]. Ver KANT, I. “Forma e princípios do mundo sensível e do mundo inteligível”. Trad. Paulo L 
Licht dos Santos. In: Escritos pré-críticos, 1ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 2005. p. 219–282, p. 238. (AA II: 
393). 
81

 Ver 2.2.3 do presente trabalho. 
82

 No item 2.4.1 do presente trabalho. 
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apenas um sentido de forma. Em outro sentido a forma é uma lei da mente que 

produz aquelas intuições a partir de sensações dotando-as das referidas 

características relacionais. 

 A partir do que dissemos poderia parecer que o esquema de Kitcher é 

parecido ou até idêntico ao de Paton - sendo que a lei da mente da primeira 

corresponderia à forma da sensibilidade do segundo e a característica relacional da 

primeira corresponderia à forma dos fenômenos do segundo – mas esse não é o 

caso. Primeiramente, não há paralelismo em nenhum dos dois pares de conceitos, 

em segundo lugar Kitcher tem uma visão processual da percepção em Kant similar à 

de Kemp Smith e, em terceiro lugar, Kitcher acrescenta, a partir de um trecho em 

Über eine Entdeckung, um terceiro conceito, que diferentemente do que ela chama 

de lei da mente, poderá ser considerado como sendo inato, a saber, a noção de um 

fundamento. Para justificar a afirmação de que há um fundamento inato Kitcher cita  

 

A Crítica não admite em absoluto representações implantadas divinamente 
ou inatas. [...] Deve haver, no entanto, um fundamento no sujeito que torne 
possível que essas representações se originem dessa e de nenhuma outra 
maneira [...]

83   
 

É importante ter essa comparação em mente porque, no nosso terceiro capítulo, 

confrontaremos as leituras dos três comentadores e mostrando as respostas de 

Paton e de Kitcher para o problema postulado por Kemp Smith.84 Por ora é suficiente 

por hora ressaltar as diferenças entre Kitcher e Paton.  

Antes de partir para nosso próximo tópico é preciso ainda apontar uma 

dificuldade da resposta de Kitcher qual seja: por um lado não há no texto da Crítica 

qualquer indicação do papel que ela atribui como central à ambiguidade dos 

sentidos de forma. Ainda que se consiga identificar tal ambiguidade e que se 

consiga precisar seus dois sentidos, seria necessário mostrar que Kant estivava 

completamente consciente deles para que desempenhassem um papel tão central 

no argumento. De tal ciência, no entanto, Kitcher não oferece evidência. Por outro 

lado, seria preciso que ela qualificasse o porquê de a forma da intuição, em um de 

seus sentidos, equivaler a uma operação mental responsável por produzir 
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 KANT, I. Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der Reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich 
gemacht werden soll. In: Kant’s Gesalmmelte Schriften. v. 8, p. 185-252. Berlin e Leipzig: Walter de Gruyter & 
Co, 1923, AA VIII: 221. apud. KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 
1993, p. 38.  
84

 Voltaremos a falar sobre isso nos itens 3.1 e 3.2.1 do presente trabalho. 
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representações sensoriais “out of sense impressions”85. Ainda que forma seja “lei da 

mente” (e lembremos que isso só é explícito na Dissertatio) o termo “lei” parece 

referir-se muito mais a uma estrutura necessária inata de como a mente funciona do 

que a um processo ativo. 

 

2.4 A aprioridade do espaço e do tempo. 

  

Como foi colocado anteriormente86, há praticamente um consenso entre os 

comentadores a respeito de em que ponto do texto situam-se as provas pela 

aprioridade das formas da intuição (espaço e tempo). Como excelentes exemplos 

desse aparente consenso, podemos citar as interpretações de Kemp Smith e de 

Paton, que ainda consideraremos em detalhe, e também as de Höffe, de Parsons, 

de Torretti, de Hatfield e de Guyer87. Segundo eles as provas pela aprioridade do 

espaço e do tempo podem ser encontradas em suas respectivas Exposições 

Metafísicas e, para alguns deles, também em suas respectivas Exposições 

Transcendentais. Como já começamos a indicar no item anterior e continuaremos a 

demonstrar nesse, Kemp Smith e Paton divergem a respeito da localização (se só 

nos dois primeiros itens ou se em toda a Exposição) e com respeito à 

fundamentação (se os argumentos se fundamentam na distinção entre matéria e 

forma ou se na consecução dos argumentos das Exposições) de tais provas. No 

entanto, nem todos os comentadores fazem parte do consenso citado. Apesar de 

Kitcher analisar esses trechos (os dois primeiros itens da Exposição Metafísica e a 

Exposição Transcendental) ela defende que a prova pela aprioridade do espaço88 já 

estaria dada no primeiro item da Estética Transcendental.  
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 KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 36. 
86

 No primeiro capítulo do presente trabalho. 
87

 Ver: GUYER, P. Kant. Oxon: Routledge, 2006, p. 54 e 56; HATFIELD, G. “Kant on the Perception of Space (and 
Time)”. In: Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy. New York: Cambridge University Press, 
2006. p. 61-93, p. 76-78; HÖFFE, O. Immanuel Kant. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 71; PARSONS, C. “The 
Transcendental Aesthetic”. In: The Cambridge Companion to Kant. New York: Cambridge University Press, 
1992. p. 62-100, p. 67; TORRETTI, R. Manuel Kant. Estudio sobre los fundamentos de la filosofia critica. 2ª 
edição, Buenos Aires: Editorial Charcas. 1980, p. 179-180. 
88

 Kitcher não considera as provas pela aprioridade do tempo. Pretendemos mostrar mais a frente que não 
tendo considerado esse ponto ela passa por cima de questões importantes, o que acaba por trazer algumas 
consequências bastante problemáticas para sua interpretação. 
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2.4.1 A aprioridade do espaço segundo Kitcher. 

 

Acabamos de fazer uma análise da leitura que Kitcher faz da distinção entre 

matéria e forma das intuições89. Contudo ainda não falamos de um fator. Tal fator, 

que chamamos de (c)90, serve para justificar (i) a fecundidade da distinção entre 

matéria e forma, (ii) a tese de que o processo mental produtor de intuições (que 

chamamos de lei da mente) a partir de sensações é a prioriO e (iii), mais 

importantemente, (legitimador dos dois anteriores, e fundamento da tese de que o 

espaço é a priori) a existência de características relacionais a prioriO nas intuições. 

Segundo Kitcher, a dificuldade com a qual o leitor contemporâneo depara-se 

na leitura do primeiro item da Estética e a perplexidade na qual se encontra91 ao 

encarar a aparentemente arbitrária distinção entre matéria e forma das intuições, 

ocorre não apenas pela (a) não observação da distinção entre sensação e intuição e 

(b) pela não observação da ambiguidade do termo forma, mas também, e, 

principalmente, (c) pelo desconhecimento do debate contemporâneo a Kant com 

respeito à percepção da terceira dimensão do espaço, ou seja, à percepção da 

profundidade. Entender esse debate contemporâneo é, segundo ela, essencial, 

porque sem a informação da profundidade não somos capazes de perceber dois 

tipos específicos de características espaciais das intuições, a saber, extensão e 

figura; e são precisamente essas duas características que Kant diz (em A 20 = B 35) 

pertencerem à intuição pura.  

Se a terceira dimensão (a profundidade) é a distância entre nós e o objeto, ela 

seria a medida de uma linha que começaria em nós e terminaria naquele objeto. Do 

ponto de vista do sujeito que a percebe, no entanto, ela apareceria como um ponto - 

não como uma linha – e, por isso, precisamos saber como é possível percebê-la92. 

 Descartes tinha uma resposta para essa pergunta: o segmento de reta entre 

nossos dois olhos e os segmentos de reta que começam em cada um dos olhos 

terminando em um ponto no objeto formariam um triângulo. Dados a distância entre 
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 Item 2.3.3 do presente trabalho. 
90

 Ver página 47 do presente trabalho, onde elencamos os fatores nos quais ela baseia a fecundidade da 
distinção entre matéria e forma das intuições. O fator (c) é a discussão contemporânea a Kant com respeito à 
percepção da terceira dimensão. 
91

 Como se encontrou Kemp Smith. Falamos sobre isso no item 2.3.1 do presente trabalho. 
92

 A formulação de Molineaux dessa pergunta é a que Kitcher adota para iniciar a discussão, no entanto, 
segundo ela, Descartes já havia pensado na questão cinquenta e quatro anos antes. Cf. KITCHER, P. Kant’s 
Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 32-33. 
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os nossos globos oculares e os ângulos formados pelas retas principiadas nos 

vértices de cada olho e terminadas em um ponto no objeto, poderíamos, por meio de 

uma geometria natural, calcular a altura do triângulo (aquela mesma linha reta que 

aparece para nós como um ponto). Ou seja, a visão (um dos cinco sentidos) e a 

capacidade que temos de produzir geometria seriam os fatores responsáveis por 

suprir a informação que temos da nossa distância dos objetos (terceira dimensão).  

 A posição de Descartes, no entanto, sofreu forte oposição de Berkeley. 

Segundo o pastor dois problemas principais emergiriam da posição de Descartes. O 

primeiro é que nós não temos acesso nem aos valores dos ângulos nem ao valor da 

distância intraocular e, desse modo, não poderíamos calcular a altura desse 

triângulo. Em segundo lugar, mesmo os mais ignorantes em geometria são capazes 

de perceber quando um objeto está aproximando-se. Dados esses dois problemas e 

problema da distância de si aparecer para nós como um ponto, para Berkeley, a 

visão seria incapaz de fornecer-nos a percepção da terceira dimensão. 

Positivamente, a explicação que Berkeley dá para tal percepção (segundo Kitcher, 

pelo menos em A New Theory of Vision) é que o tato fornece-nos, à medida que nos 

movimentamos, a percepção da distância de nós mesmos e que, ao ver algo, 

através de uma associação empírica, podemos supor à que distância o objeto 

representado por aquela imagem está. Outra evidência dada por Berkeley do erro de 

Descartes e do caráter plano da imagem visual seria, segundo Kitcher, o conhecido 

e divulgado caso Cheselden. Um menino de quatorze anos teria sido submetido a 

uma operação pela qual recuperara a visão e, ao abrir os olhos, teria exclamado 

aflito que todos os objetos que via tocavam seus olhos. Essa seria mais uma 

evidência da incapacidade da visão de prover informações de distância e um forte 

indício de que a visão não nos proporciona senão imagens planas. 

 Kant estaria, segundo Kitcher, ciente tanto da tese de Descartes quanto da de 

Berkeley, devido à importância de tais nomes e ainda, no caso da posição de 

Berkeley, devido ao fato de possuir uma versão dos Três Diálogos que tinha The 

Theory of Vision como apêndice. Para Descartes, a visão seria o sentido 

responsável por fornecer as informações necessárias para perceber a distancia de 

si; para Berkeley, seria o tato. Como mostramos, Berkeley desqualificou a hipótese 

cartesiana. Se, então, Kant queria mostrar que há, nas intuições, características 

relacionais a prioriO, para assim fundamentar a existência de um processo mental 

que reside no espírito, ele precisaria achar um meio de negar que o tato poderia ser 
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o responsável por suprir essa informação. Tal tarefa, no entanto, não seria 

necessária, pois Leibniz já a teria realizado nos Novos Ensaios sobre o 

Entendimento Humano. 

 A refutação da tese de que o tato seria o responsável por fornecer a 

informação da profundidade se dá em Leibniz, de acordo com Kitcher, a partir de 

dois argumentos. Por um lado, se, em Berkeley, o tato, na medida em que nos 

movimentamos, é o responsável por suprir as informações de distância, Leibniz 

responde que também os paralíticos, impossibilitados de movimentar-se, aprendem 

geometria e o fazem graças à visão. Por outro, ele distingue entre imagens e ideias 

precisas, sendo que imagens podem ser diferentes entre os diferentes sujeitos, mas 

ideias precisas não o podem. Ora, as ideias que os sujeitos têm de geometria, sejam 

eles paralíticos ou cegos, são sempre as mesmas e por isso as ideias que os 

sujeitos têm de geometria não podem ser meras imagens originadas nas sensações, 

mas devem ser ideias precisas. 

Berkeley ofereceu argumentos convincentes para negar a possibilidade de 

que a percepção da profundidade seja suprida a nós pela visão. Leibniz, por sua 

vez, mostrou que o tato, o único dos outros cinco sentidos que se figurava como 

candidato93 para oferecer-nos tal percepção, também não poderia ser o responsável. 

Se nenhum dos cinco sentidos é capaz de fornecer-nos a percepção da distância, 

então, tal percepção envolve elementos a prioriO, isto é, elementos independentes 

das sensações. 

 Retomemos as quatro teses que Kitcher lê em A 20 = B 3494. O argumento lá 

exposto seria o seguinte. (1) dado que há uma diferença entre meras sensações e 

representações cognitivamente acessíveis, isto é, intuições, deve haver um 

processo capaz de produzir as últimas independentemente das primeiras. (2) Como 

já estava dado pelas disputas históricas contemporâneas à Kant acerca da 

percepção da distância de si, nenhum dos cinco sentidos pode suprir a informação 

da profundidade. Como, para que tenhamos informação a respeito de extensão e de 

figura, precisamos da informação da profundidade e como nós temos informação 

respeitante à extensão e à figura, a percepção de extensão e de figura depende de 

elementos não-sensíveis, ou seja, a prioriO. (3) Para que nas intuições 
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 Uma vez que, obviamente, não percebemos a distância de nós mesmos pelo paladar, pelo olfato, ou pela 
audição. 
94

 Ver item 2.3.3 do presente trabalho. 
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(representações cognitivamente disponíveis) haja elementos relacionais deve haver 

uma operação cognitiva que os produza e (4) como esses elementos relacionais 

(extensão e figura) são a prioriO essa operação mental responsável por produzi-los a 

partir das sensações deve ser pura, isto é, deve ser completamente independente 

de quaisquer sensações. Desse modo podemos dizer que o argumento que Kitcher 

lê no primeiro item da Estética traz na verdade não apenas um, mas dois resultados. 

Por um lado Kant demonstraria que extensão e figura são não-sensíveis e, por outro, 

que sendo assim, deve haver uma operação mental que produza esses elementos a 

partir de sensações, mas, ainda, de maneira independente delas. Como falamos no 

item 2.3.3, essa operação mental possui ainda um fundamento, sendo unicamente 

esse último que poderia ser chamado de inato95. 

 As vantagens da leitura de Kitcher em relação à de Kemp Smith são 

numerosas. Em primeiro lugar, assim como ocorre na leitura de Paton, ela oferece 

uma ótima explicação do porquê de Kant optar por dizer que espaço e tempo são a 

priori e não inatos. Em segundo lugar, a leitura de Kitcher, assim como a de Paton, 

harmoniza-se com a da Dissertatio de acordo com a qual a forma da representação 

de alguma maneira reflete certo aspecto das relações daquilo que é sentido96. Em 

terceiro lugar, é possível através de sua interpretação, assim como através da de 

Paton, escapar das objeções das quais falamos no item 2.3.1 A saber, em primeiro 

lugar, a de que a distinção entre matéria e forma das intuições é um pressuposto 

infundado e absurdo e, em segundo lugar, a de que, se a distinção for tal como 

explicitada em A 20 = B 34, não é possível dentro da teoria kantiana da sensibilidade 

explicar por que um objeto aparece quadrado e outro redondo. Essa ultima objeção 

dissolver-se-ia reconhecendo que, ainda que a produção da extensão e da figura 

das intuições dos objetos envolva uma operação mental pura, cada representação 

intuitiva ainda é a representação de um único objeto específico e a operação mental 

responsável por produzir aquela intuição deve ser nova e adequada àquele objeto. 

 Em relação a Paton, apesar da vantagem não ser óbvia97, não chega a ser 

difícil de enxergar-se. Enquanto em Paton não há explicação para sentença em que 

                                                           
95

 Kitcher chega a afirmar ainda que Kant não estava pensando em “uma operação mental fixa”, senão em 
diversas operações mentais puras diferentes para cada nova intuição.  
96

 KANT, I. “Forma e princípios do mundo sensível e do mundo inteligível”. Trad. Paulo L Licht dos Santos. In: 
Escritos pré-críticos, 1ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 2005. p. 219 – 282, p. 238. (AA: II 393). 
97

 A vantagem não é óbvia até mesmo pelo direcionamento que Kitcher dá para sua posição. Seu inimigo na 
discussão acerca do espaço não é Paton, mas sim Kemp Smith e Vaihinger. Ver: KITCHER, P. Kant’s 
Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 40. 
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Kant afirma que extensão e figura pertencem à intuição pura (a não ser é claro, a de 

que o filósofo foi infeliz ao se expressar), na interpretação de Kitcher tal explicação 

não só existe como é nuclear. 

 Muitas das desvantagens terão de ser explicitadas no nosso terceiro capítulo, 

mas por ora podemos apontar três problemas: um primeiro meramente 

circunstancial, ainda que forte, e outros dois mais difíceis de contornar. O primeiro é 

simples: a maioria – se não a totalidade - dos comentadores da Crítica acreditaram, 

diferentemente do que fez Kitcher, que a prova pela aprioridade do espaço situa-se 

nos dois primeiros itens da Exposição Metafísica e, talvez, na Exposição 

Transcendental. O segundo (que, por sua vez, não é tão simples) reside no fato de 

que Kant chega às mesmas conclusões em que chegou com respeito ao espaço em 

relação ao tempo. Se a interpretação de Kitcher for correta, Kant não só não 

ofereceu argumento pela aprioridade do tempo (pois, como veremos, para Kitcher os 

itens das Exposições não servem a esse fim), como derivou, de maneira inadvertida 

e sem nenhuma defesa, conclusões para o tempo que só valeriam para o espaço. O 

terceiro e o de que parece difícil de aceitar sem algum outro argumento que a mera 

distinção entre sensações e intuições leva-nos a constatar que deve haver um 

processo mental que produza as últimas; mais difícil ainda é aceitar que essa 

afirmação está implicada de alguma maneira no trecho em A 20 = B 34. 

 

2.4.2 A aprioridade do espaço e do tempo segundo Kemp Smith 

 

2.4.2.1 O primeiro item da Exposição Metafísica de acordo com Kemp Smith 

  

Antes de prosseguir, remetemos o leitor ao nosso item 1.3.2 onde 

antecipamos parte do que estará exposto aqui.  Lá organizamos os problemas em 

grupos. Nomeamos, (a) o problema referente à qual tempo e qual espaço, (b) o 

problema referente à tese e (c) o problema referente ao ponto argumentativo do 

primeiro item da Exposição Metafísica. Começaremos a discussão pelo tratamento 

de (c), visando explicitar as relações entre a interpretação que Kemp Smith dá para 

esse item da Exposição Metafísica, o que dissemos sobre sua leitura do a priori e 

sobre sua leitura da distinção entre matéria e forma, para depois, em seguida, 

mostrar como isso afeta o que ele diz sobre (a) e sobre (b). 
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 O argumento98 segundo Kemp Smith seria o seguinte: sensações, isto é, 

qualidades dos fenômenos tais como odor e cor, não são nem espaciais e nem 

temporais, coisa que já teria sido estabelecida como pressuposto no primeiro item 

da Estética. Nós posicionamos os objetos e os eventos (que sabemos que nos 

afetam pela sensação) em lugares distintos no espaço e em instantes distintos no 

tempo. Se esse é o caso, esse posicionamento deve ter sido de alguma maneira 

adicionado àquelas sensações, dada a não espaço-temporalidade delas mesmas. 

Sendo assim, dado que o sistema de alternativas suposto por Kant é o de que os 

elementos da experiência ou são supridos pela sensação ou são supridos pela 

mente, o espaço e o tempo devem ser contribuição da mente e não das sensações. 

 Esse argumento, na interpretação de Kemp Smith, baseia-se inteiramente na 

pressuposição, que ele considera equivocada99, de que características espaciais e 

temporais não podem ser supridas pelas sensações. Ainda, como já dissemos, para 

Kemp Smith o a priori tem em Kant ao menos três sentidos: o de ser anterior à 

experiência, o de ser necessário e universal e o de ter sua origem na razão humana, 

sendo esse último sentido estreitamente vinculado ao primeiro. Como esse primeiro 

argumento da Exposição Metafísica estabelece que o espaço e o tempo são não-

empíricos, já poderíamos aqui antecipar a tese da subjetividade do espaço e do 

tempo – algo que, no entanto, Kant não faz explicitamente. Esse seria, então, no 

concernente à tese (a) um argumento que conclui pela origem subjetiva do espaço e 

do tempo, apesar de fazê-lo de maneira não explícita. 

 Kemp Smith sabe, no entanto, que essa interpretação pode ser combatida por 

ao menos duas vias negativas. (1) dizendo que se esse for o argumento ele é por 

demais ingênuo e, até mesmo, absurdo e (2) dizendo que ele é incompatível com o 

ensinamento da Analítica Transcendental. O comentador considera ainda uma 

oposição à sua postura argumentativa que é positiva, que oferece outro modo de 

interpretar o argumento. Segundo essa, o argumento não estabelece a origem 

subjetiva do espaço e do tempo, mas sim sua prioridade lógica com relação aos 

espaços e aos tempos particulares. A resposta de Kemp Smith às objeções 

negativas é única e bastante simples: ainda que seja absurda e ainda que seja 

incompatível com o ensinamento da Analítica, é isso que o texto do argumento diz 

expressamente. Ademais, como Crítica da Razão Pura teria sido, segundo Kemp 

                                                           
98

 Citado com respeito ao tempo na página 20 do presente trabalho. 
99

 Falamos sobre isso no item 2.2.1 do presente trabalho. 
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Smith, composta mecanicamente, é de esperar-se que nessas circunstâncias 

algumas de suas doutrinas acabassem sendo incompatíveis entre si. Contra a outra 

posição argumentativa, ele levanta novamente o argumento da literalidade do texto, 

acrescentando que (i) Kant claramente não está falando da relação entre partes e 

todo do espaço e do tempo nesse argumento; que (ii) ainda que esse argumento 

não ateste de maneira expressa a origem subjetiva do tempo e do espaço, o 

segundo item da Exposição Metafísica o fará; e que (iii) quando Kant distingue entre 

matéria e forma dos fenômenos ele expressamente diz que características 

pertencentes à forma (tais como extensão e figura e talvez também a duração) são a 

priori, mas também, que residem na mente antes de qualquer percepção real. Isso é 

o mesmo que dizer que a tese da origem subjetiva de espaço e de tempo está na 

Estética Transcendental e, por isso, Kemp Smith considera justo supor que esteja 

também de alguma maneira implicada nesse primeiro argumento.   

No que diz respeito àquilo que chamamos de (b), em parte pelo que 

acabamos de dizer e em parte pela inconsistência que o termo “Begriff” (conceito) 

suscita100, Kemp Smith acredita que Kant prova que as intuições completas de 

espaço e tempo são a priori e subjetivas.  

Para encerrar, é importante frisar que na visão de Kemp Smith, dizer que o 

espaço e o tempo são subjetivos significa dizer que as representações completas de 

espaço e tempo antecedem a experiência temporalmente (por mais absurdo que 

isso possa parecer no caso do tempo), ou seja, que são ideias inatas nos moldes do 

racionalismo dogmático. 

 

2.4.2.2 O segundo item da Exposição Metafísica de acordo com Kemp Smith 

 

Aqui novamente remetemos o leitor a um item anterior: 1.3.3101, no qual 

distinguimos três principais problemas do referido item da Exposição: um (a) 

concernente ao método, (b) outro que diz respeito à tese e por fim (c) um referente 

ao ponto do argumento. Assim como na sessão imediatamente anterior a essa, 

propomos que comecemos buscando compreender a posição de Kemp Smith pelo 

último desses itens. 

                                                           
100

 Falar em conceitos de espaço e de tempo é inconsistente, porque Kant nega expressamente que eles sejam 
conceitos, afirmando mais tarde que são “intuições a priori” (“a priori Anschauungen”). 
101

 Lá citamos o segundo item da Exposição Metafísica referente ao tempo. 
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 Segundo a leitura de Kemp Smith, o argumento (c) expressa que é impossível 

para nós representar (ou imaginar) a ausência do espaço e do tempo, enquanto é 

perfeitamente possível imaginar espaço e tempo vazios e sem objetos ou eventos 

neles. Uma vez que o ponto é o de ser impossível imaginar - e não o de ser 

impossível pensar102 - em tempo e espaço vazios, conclui-se pela (essa é a primeira 

parte da tese) necessidade subjetiva do espaço e do tempo e pela sua consequente 

aprioridade psicológica103 (o que acabamos de dizer é a primeira parte da tese). Ou 

seja, dado que não é possível que imaginemos espaço e tempo vazios, esses são 

necessários subjetivamente e, se o forem, devem ser também originados no espírito. 

Prova de que esse é o argumento, apesar do uso da palavra denken (pensar), é que 

o próprio Kant considera possível que concebamos seres dotados de formas da 

sensibilidade diferentes das nossas104, isto é, que consigam intuir objetos sem as 

condições do espaço e do tempo. Sendo assim, é sim possível conceber e pensar 

que, ao menos para certos seres, não haja espaço e não haja tempo; o argumento 

deve ser, consequentemente, o de que não podemos imaginar a ausência do 

espaço e do tempo. Logo, o método (a) requer um experimento imaginativo e esse 

não é mais que um método empírico, que atesta um fato bruto, o que sujeita o 

argumento à objeção de estabelecer o caráter a priori de certas representações 

através de um procedimento a posteriori.  

 Além da aprioridade subjetiva, o argumento pretende estabelecer ainda, 

segundo Kemp Smith, outra consequência (segunda parte da tese): dado que o 

espaço e o tempo são a priori e, portanto, subjetivos, eles devem ser objetivos 

necessariamente. Ou seja, uma vez que as representações de espaço e de tempo 

não derivam dos objetos e/ou eventos neles e que elas estão na mente antes de 

qualquer percepção real, os objetos e eventos devem ser apreendidos como sempre 

posicionados nessas representações e através delas. 

                                                           
102

 Kant usa as palavras denken (pensar) e sich eine Vorstellung machen (representar para si) no segundo item 
da Exposição Metafísica do espaço e as palavras in nicht aufheben (suprimir) e wegnehmen (retirar, levar, 
abstrair) no mesmo item da Exposição referente ao tempo. Ver: KANT, I. Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. 
Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. A 24 = 
B 38-39. 
103

 O termo aprioridade psicológica significa dependente e originado na mente, antecedendo a experiência de 
maneira temporal.  
104

 “[...] nada podemos ajuizar acerca das intuições de outros seres pensantes, nem saber se elas estão 
dependentes das condições que limitam a nossa intuição e são para nós universalmente válidas”. Ibid. A 27 = B 
43. A esse respeito ver também B 72. 
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 Duas objeções, no entanto, poderiam ser feitas à Kant, segundo Kemp Smith. 

A primeira é a de que parece difícil imaginar tempo e espaço vazios e ainda saber 

que aquelas representações são representações de tempo e de espaço. E a 

segunda é a de que, ainda que concedamos a fecundidade do argumento, outra 

explicação pode justificar a impossibilidade de imaginar a ausência do espaço e do 

tempo. Pode muito bem ser que não possamos imaginar a ausência do espaço e do 

tempo por serem eles intrínsecos às sensações. Kant não perceberia esse problema 

por causa da pressuposição da distinção entre matéria e forma dos fenômenos, 

sendo a última sempre não-sensível. 

 Resumindo a posição de Kemp Smith com respeito aos argumentos pela 

aprioridade do tempo e do espaço. Kant pressupõe a distinção entre matéria e forma 

dos fenômenos. Essa pressuposição não tem como se sustentar e, não obstante, 

está enraizada nos dois argumentos pela aprioridade do espaço e do tempo. As 

consequências problemáticas dessa pressuposição são duas: por um lado os 

argumentos são infecundos105, por outro levam a um absurdo, a saber, o da 

impossibilidade de explicar diferenças de características espaciais e temporais nos 

fenômenos particulares. 

 É necessário comparar as interpretações antes de falarmos das vantagens e 

das desvantagens da posição de Kemp Smith. Por ora, no entanto, podemos 

contentar-nos em apontar a vantagem de ser uma leitura “colada ao texto” e a 

desvantagem de sua inconsistência com o que Kant diz na Dissertatio (1770) sobre 

a aceitação de ideias inatas levar a uma filosofia de preguiçosos106 e com o que diz 

na Über eine Entedeckung (1790). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105

 Ambos estão sujeitos a importantes objeções. A primeira, que ataca os dois argumentos, é a de que esses 
são infantis por afirmar que há representações inatas. A segunda, que também ataca os dois argumentos, é a 
de que os argumentos são incoerentes com as porções maduras da Analítica. E a terceira, que só ataca o 
segundo argumento, é a de que ele se baseia em um falso fato.  
106

 KANT, I. “Forma e princípios do mundo sensível e do mundo inteligível”. Trad. Paulo L Licht dos Santos. In: 
Escritos pré-críticos, 1ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 2005. p. 219 – 282, p. 260. (AA:II 406). 
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2.4.3 A aprioridade do espaço e do tempo segundo Paton 

 

2.4.3.1 O primeiro item da Exposição Metafísica de acordo com Paton 

 

 Novamente, comecemos pelo argumento (c). Segundo Paton, ele consiste no 

seguinte: a experiência sensível envolve situar representações externas em lugares 

no espaço e todas as representações (externas e internas) em instantes temporais. 

Situar representações externas em lugares no espaço e quaisquer representações 

em instantes no tempo envolve representações de espaço e tempo. Por isso as 

representações de espaço e de tempo participam da experiência de maneira distinta 

do que ocorre com as representações sensoriais: apesar de ambas, as posições 

espaço-temporais e as sensações, só serem dadas no curso da experiência, as 

primeiras (posições espaço-temporais) só fundamentam-se supondo representações 

de espaço e de tempo que, justamente por essa razão, não podem ser derivadas da 

própria experiência sensível.  

 Desse modo, Kant não estaria dizendo, como quereria Kemp Smith, que (i) 

relações espaço-temporais particulares e (ii) espaço e tempo como representações 

unitárias, são ambos a priori e inatos. Diferentemente, o argumento seria 

unicamente o de que as relações espaço-temporais particulares requerem 

representações de espaço e de tempo que não derivem da própria experiência 

sensível. Nesse argumento Kant estaria, de acordo com Paton, argumentando em 

favor da tese que Kemp Smith supunha estar pressuposta, a saber, a distinção entre 

matéria e forma dos fenômenos, isto é, esse argumento teria como função mostrar, 

na leitura de Paton, que forma e matéria são distintas. Além disso, a interpretação 

de Paton não implica que as características formais (espaço-temporais) dos 

fenômenos particulares residam no espírito. A tese seria unicamente a de que as 

representações dos sistemas de relações espaço-temporais têm de ser 

pressupostas para as relações espaciais e temporais particulares desses 

fenômenos.  

 Além disso, desempenha um papel fundamental na interpretação de Paton o 

modo como ele lê a distinção entre a priori e empírico. Dizer nesse argumento que 

espaço e tempo são não-empíricos só significa dizer que espaço e tempo são não-

empíricos e nada mais. Não nesse momento do texto nenhuma tese (b) respeitante 



61 
 

 
 

a origem de espaço e tempo. Essa tese, respeitante à origem, está na Estética 

Transcendental, mas, ainda segundo o interprete, unicamente nas Consequências. 

 Apesar disso há uma tese positiva, distinta da meramente negativa da qual 

acabamos de falar: uma vez que espaço e tempo são sistemas de relações 

pressupostos para toda experiência, pode-se dizer que eles são condições dos 

fenômenos, condições para que os objetos sejam-nos dados. Nesse sentido, no que 

diz respeito ao que chamamos de (a), tempo e espaço, quando vistos como formas 

dos fenômenos, são esses itens a priori e condições de possibilidade da experiência 

sensível. 

 É interessante notar que a posição de Paton parece ser justamente aquela 

que Kemp Smith critica em sua interpretação do argumento. Segundo o último essa 

interpretação infringe a literalidade do texto, e ignora certas afirmações de Kant com 

respeito à origem subjetiva (que Kemp Smith supõe ser sinônimo de residência 

mental) de espaço e tempo. No entanto, acreditamos que a interpretação de Paton 

escapa eficientemente das críticas de Kemp Smith por dois motivos: (1) Kemp Smith 

supõe que uma interpretação dessa natureza (que supõe que o argumento não 

resulta na tese de que as representações prontas de espaço e tempo são inatas) 

pode ser adequada ao que está dito no texto107. (2) A segunda crítica, de acordo 

com a qual tal visão negligenciaria passagens como àquela em que Kant diz que “a 

forma reside no espírito”108, por sua vez, aplicar-se-ia unicamente se supuséssemos 

que o argumento da Estética é todo em favor desse ponto. Paton também nega essa 

suposição, afirmando que a Exposição Metafísica como um todo não faz mais que 

provar que espaço e tempo são intuições a priori e formas necessárias dos 

fenômenos, sendo a tese da subjetividade unicamente uma conclusão posterior 

presente nas Consequências. Além disso, a interpretação de Paton tem duas 

vantagens óbvias: (i) não precisa postular que Kant conclui no primeiro item da 

                                                           
107

 “A conclusão de Kant pode ser interpretada de acordo com uma entre duas vias. [1] A forma do espaço pode 
preceder a experiência unicamente como uma potencialidade. Existindo como um poder de coordenação, ela 
vem a consciência só indiretamente através da adição que faz às sensações dadas [...] Essa visão pode ser 
reconciliada com os termos da prova” [tradução nossa]. SMITH, N. K. A Commentary to Kant’s Critique of Pure 
Reason. New York: MacMillan Company, 1923. p. 101. Essa é precisamente a tese de Paton “Nessa visão [a do 
próprio Paton] o espaço e o tempo estão presentes potencialmente na nossa sensibilidade mesmo antes da 
experiência começar. Eu não acho que Kant acredite que o espaço e o tempo estão presentes atualmente em 
nossas mentes antes do início da experiência” [tradução nossa]. PATON, H. J. Kant’s metaphysic of experience: 
a commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft. New York: MacMillan Company, 1936. p. 102.  
108

 KANT, I. Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 20 = B 34. 
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Exposição Metafísica pela subjetividade de espaço e de tempo sem uma asserção 

explícita, como ocorre no caso da leitura de Kemp Smith e (2) permite explicar 

depois que as formas particulares dos fenômenos específicos dependem, sim, de 

alguma maneira, das sensações. 

 

2.4.3.2 O segundo item da Exposição Metafísica de acordo com Paton 

 

 A leitura que Paton faz da letra do argumento (c) é bastante similar à leitura 

que faz Kemp Smith. Os objetos/fenômenos podem ser eliminados em pensamento 

(ele tira a ênfase da imaginação que há em Kemp Smith), mas o espaço e o tempo 

permaneceriam. Se, diferentemente, tentamos eliminar espaço e tempo dos 

fenômenos não nos resta nada. A ênfase deixa de ser na expressão “sich eine 

Vorstellung machen” (representar) e passa para o verbo “denken” (pensar) que é 

empregado por Kant, como já notamos, unicamente no argumento com relação ao 

espaço109. Para justificar a tese de Kant ele usa um exemplo interessante110: Dado 

um objeto tal como uma árvore ou até mesmo como uma simples cor, ao tentarmos 

eliminar suas características espaciais e temporais eles tornam-se nada. O que seria 

uma árvore sem sua figura ou sem sua extensão? Mesmo uma cor: seria possível 

perceber (ou representar) uma cor sem dimensões e que não possua uma 

determinada figura? Mantendo isso em mente, se lembrarmos do que Paton escreve 

sobre os sentidos de a priori111, podemos dizer que, aqui, Kant não está provando 

que o espaço e o tempo são unicamente não-empíricos (esse seria um primeiro 

sentido de a priori e a prova de que espaço e tempo são a priori nesse sentido 

estaria dada no primeiro item da Exposição Metafísica), mas sim que, por serem 

necessários condicionantes da experiência, são a priori em sentido positivo, ou seja, 

esse segundo argumento estabelece um ponto que ainda não havia sido 

estabelecido no primeiro. No entanto, “todo conhecimento começa com a 

experiência” e alguém poderia objetar “se esse é o caso, se sensações assim como 

espaço e tempo são elementos necessários para experiência, existe algum tipo de 

                                                           
109

 Como enfatizado por nós no item 1.3.2 do presente trabalho. 
110

 PATON, H. J. Kant’s metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der reinen 
Vernunft. New York: MacMillan Company, 1936, p. 112. 
111

 Ver item 2.2.3 do presente trabalho. Para resumir aqui o que foi dito lá: a priori (i) significa não derivado da 
experiência, (ii) tem como marcas características necessidade e universalidade e (iii) só é aplicável à espaço e 
tempo no sentido de esses possuírem um tipo de necessidade específica no conhecimento, algo distinto 
ocorrendo no caso das sensações. 
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necessidade específica de espaço e de tempo em relação às sensações?” A 

resposta de Kant seria, segundo Paton, que há, e que isso se prova justamente pela 

possibilidade que temos de considerar espaço e tempo independentemente das 

sensações e objetos neles, coisa que se demonstra nesse argumento.  A tese (b) é 

então a de que espaço e tempo são elementos necessários e de uma necessidade 

prioritária relativamente às sensações. Se pensarmos na distinção entre matéria e 

forma e na negação que Paton faz da tese de que essa distinção é arbitrária e 

infundada, esse argumento não serve, como o primeiro, para mostrar que as formas 

dos fenômenos não derivam das sensações, mas para mostrar essa prioridade da 

qual falamos relativamente às sensações. 

 Com relação à leitura Kemp Smith, existem basicamente duas diferenças. A 

primeira é que, na leitura de Paton, o argumento não se baseia em um falso fato e 

isso simplesmente por que Kant não está propondo que imaginemos espaço e 

tempo vazios, mas unicamente mostrando que eles, apesar de intrínsecos a 

experiência, possuem um tipo de necessidade específica. Justamente por isso, e 

essa é a segunda diferença, Paton está negando explicitamente a afirmação de 

Kemp Smith de que Kant pressupõe que espaço e tempo são não sensíveis. Para 

Paton, ao contrário, espaço e tempo são sempre dados conjuntamente com as 

sensações e o único modo possível de separação é pelo método de isolamento 

proposto no início da Estética Transcendental. 

No que diz respeito à interpretação de Kemp Smith da tese da aprioridade 

como um todo é possível enxergar séries de diferenças. (i) Por um lado aprioridade 

na leitura de Kemp Smith acaba por sempre implicar residência mental, pelo menos 

no referente a espaço e tempo; na leitura de Paton, diferentemente, aprioridade 

nunca significa diretamente residência mental e, nesses dois argumentos pela 

aprioridade de espaço e tempo, a situação não é diferente. (ii) Paton se contrapõe à 

posição de Kemp Smith de que o método de investigação da Estética seja um 

método empírico. Por enfatizar o uso do verbo “denken”, ele levanta a possibilidade 

de que outro método seja utilizado por Kant ao qual ele chama de método de 

abstração (ou isolamento) que, segundo ele, é o método próprio da Estética 

Transcendental. Esse método seria o de eliminar (a) as sensações e (b) o papel 

desempenhado pelo Entendimento para restar unicamente o que é a priori na 

Sensibilidade. O método então não seria um proceder empírico que fundamenta 
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suas conclusões em fatos. Seria, ao contrário, o de mostrar, por esse tipo específico 

de abstração, que somos capazes de contemplar (betrachten) espaço e tempo 

independentemente de sensações112. (iii) De maneira vantajosa Paton não precisa 

afirmar a distinção arbitrária entre matéria e forma dos fenômenos. Para ele o 

objetivo dos dois primeiros itens da Exposição Metafísica é efetuar essa distinção 

concluindo que as formas (espaço e tempo) são a priori. (iv) De modo igualmente 

vantajoso, distinguindo entre espaço e tempo como formas dos fenômenos, formas 

da sensibilidade e intuições puras, Paton consegue explicar o uso de expressões “a 

forma reside a priori no espírito” em contraposição com a tese de que “todo 

conhecimento começa com a experiência” e a de que “a adoção de ideias inatas 

leva a uma filosofia de preguiçosos”. Para Paton, o que reside a priori no espírito é 

mera capacidade/potencialidade de acordo com a qual podemos perceber os objetos 

no espaço e no tempo, mas, tanto as representações unitárias de espaço e tempo 

(espaço e tempo vistos como intuições puras) como as características espaço-

temporais específicas dos fenômenos (o que Paton chama de forma empírica) 

exigem elementos materiais.   

 A interpretação de Paton, apesar de menos colada ao texto, oferece 

resoluções para problemas aparentemente intransponíveis apresentados por Kemp 

Smith, mas Kitcher, como reconsideraremos agora, oferece saídas para problemas 

presentes na leitura de Paton - especificamente: (i) o problema metodológico da 

Crítica da Razão Pura (levantado primeiramente por Walsh113) e (ii) a adequação da 

leitura de Paton ao próprio texto dos itens da Exposição Metafísica.   

 

2.4.4. O papel dos itens da Exposição Metafísica para Kitcher 

 

 Existe, segundo Kitcher, uma posição padrão de interpretação da lógica dos 

argumentos dos itens da Exposição Metafísica. Os intérpretes geralmente 

consideram que os dois primeiros itens dessa exposição provariam o caráter a priori 

de espaço e de tempo e os dois últimos o caráter intuitivo dessas representações114. 

                                                           
112

 KANT, I. Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 22 = B 36. Nesse trecho Kant descreve o referido método. 
113

 Segundo Walsh, Paton não oferece nenhuma teoria com respeito ao método da Crítica e, mais 
especificamente, com respeito ao tipo de verdades que ela enuncia. Ver: WALSH, W. H. “Philosophy and 
Psychology in Kant’s Critique”. Kant-Studien, Berlin: vol. 56, p. 186-198, 1966.  
114

 Além de Kemp Smith e Paton, citamos vários outros nomes de estudiosos que defendem essa posição. 
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No entanto há, segundo Kitcher, um problema sério com essa postura, a saber, 

achar qual seria precisamente a linha de raciocínio de Kant nos referidos itens. 

Desse modo, a comentadora propõe uma interpretação dos dois primeiros itens da 

Exposição Metafísica baseada no que ela própria disse a respeito do primeiro item 

da Estética Transcendental. Se no primeiro item da Estética, segundo ela, Kant 

demonstra a prioriK que certas características espaciais das intuições são a prioriO e 

que isso se deve há uma operação mental pura, na Exposição Metafísica, mais 

precisamente nos seus dois primeiros itens, o filósofo irá unicamente revelar 

características incomuns da representação que temos do espaço. 

 

2.4.4.1 O primeiro item da Exposição Metafísica de acordo com Kitcher 

 

 O argumento (c), de acordo com Kitcher, tomaria a forma de uma redução ao 

absurdo implícita. Kant estaria propondo que suponhamos que o conceito de espaço 

seja obtido por uma abstração da experiência externa. Isso só seria possível no caso 

de, pelos órgãos dos sentidos externos, sermos capazes de obter informações 

espaciais da distância de nós e, conjuntamente a essas informações, as da 

extensão e as da figura dos objetos. No primeiro item da Estética Transcendental foi 

demonstrado que os órgãos dos sentidos externos não são capazes de suprir essas 

informações, o que, ainda segundo Kitcher, ficaria claro pela discussão entre Leibniz 

e Berkeley, da qual falamos no item 2.4.1. Dada a impossibilidade citada, o espaço 

não pode ser um conceito derivado da generalização empírica. Segundo a 

intérprete, o ataque de Kant nessa passagem é à posição empirista. 

 A interpretação de Kitcher desse item da Exposição é drasticamente diferente 

das interpretações de Kemp Smith e Paton. Isso é verdade não meramente no que 

diz respeito ao ponto do argumento, mas também no que concerne a tese (b). Três 

pontos são cruciais nessa diferença interpretativa. (i) A aprioridadeO do espaço já foi, 

segundo a intérprete, estabelecida no item inicial da Estética, pelo que seria inútil 

prová-la novamente, (ii) como o argumento parte daquela prova e se estrutura como 

uma redução ao absurdo partindo da hipótese de o espaço ser um conceito 

empírico, o resultado final do argumento é meramente negativo, isto é, estabelece 

unicamente que o espaço não é um conceito e que não é empírico e (iii) como a tese 

estabelece um resultado meramente negativo não faz sentido perguntar qual é o 
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espaço (a) de que Kant está falando no argumento. Sendo assim, o uso do termo 

“Begriff” (“conceito”) na interpretação de Kitcher não é falho, mas, ao contrário, é 

utilizado propositadamente. 

 Um ponto específico merece menção no que diz respeito a interpretação de 

Kitcher desse argumento. Ela afirma que esse item da Exposição se estrutura como 

uma redução ao absurdo implícita e oferece uma hipótese de qual seja o ponto 

dessa redução. O problema é que ela não oferece nenhuma evidência textual 

convincente de que esse seja o caso. Do nosso ponto de vista, no entanto, uma 

legitimação textual de seu interpretação seria absolutamente necessária, pois, como 

ela própria nota, quase todos os intérpretes têm uma posição contrária a dela com 

respeito ao ponto argumentativo e à tese defendida por Kant. Aparentemente, no 

entanto, a legitimidade de sua posição se sustenta, segundo ela mesma, 

simplesmente pelo fato da fragilidade das posições interpretativas anteriores à dela. 

  

2.4.4.2 O segundo item da Exposição Metafísica de acordo com Kitcher 

 

 Novamente Kitcher insurge-se contra a interpretação de Kemp Smith e, aqui, 

de forma bastante direta. Kemp Smith, como vimos, considera que esse argumento 

deriva sua força de um procedimento empírico que pretende atestar um fato e os 

problemas que desse procedimento emergem são (1) derivar uma conclusão a priori 

de um experimento a posteriori e (2) tomar um fato falso como verdadeiro (não é 

verdade que possamos imaginar um espaço vazio). 

 Na tradução que Kemp Smith faz da terceira sentença do segundo item da 

Exposição Metafísica do espaço se lê: 

 

It must therefore be regarded as the condition of the possibility of 
appearances, and not as a determination dependent upon them. It is an a 
priori representation, which necessarily underlies under appearances [grifo 
nosso]

115
. 

 

De acordo com Kitcher, são dignos de nota dois problemas principais presentes 

nessa tradução que levariam inevitavelmente, segundo ela, a uma interpretação 

                                                           
115

 KANT, I. Critique of Pure Reason. 5ª Edição. Trad. Norman Kemp Smith. Londres: Macmillan and co, 1918. 
 A 24 = B 38-39. Comparar com a mesma sentença no original alemão: “Es wird also als die Bedingung der 
Möglichkeit der Erscheinungen, und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen, und ist eine 
Vorstellung a priori, die nothwendiger Weise äusseren Erscheinungen zum Grunde liegt”[grifo nosso]. KANT, I. 
Kritik der Reinen Vernunft. Berlin e Leipzig: Walter de Gruyter & Co, 1911, AA III: 52-53. 
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experimental, como a de que falamos. O primeiro problema seria o fato de que, no 

original em alemão, não há nenhum termo equivalente ao termo “must” (“deve”); o 

segundo estaria na tradução do termo alemão “also” por “therefore” (“portanto”) em 

vez de “this way” (“desse modo” ou “assim”), tradução defendida por Kitcher. Na 

interpretação de Kemp Smith, a terceira sentença surge, em consequência do seu 

modo de traduzir o termo “also”, como uma conclusão do que tinha sido 

anteriormente empregado como argumento. Explicitando a estrutura do argumento 

de acordo com Kemp Smith: (argumento) uma vez que não se pode eliminar na 

imaginação o espaço, mas que se podem eliminar os objetos do espaço, (conclusão) 

o espaço é condição de possibilidade dos fenômenos. Kitcher oferece uma 

tradução diferente que em conjunto com seu modo de interpretar a Estética 

Transcendental, revelaria um argumento distinto nesse item da Exposição. Ela 

propõe que interpretemos a primeira sentença do argumento “O espaço é uma 

representação a priori que fundamenta todas as intuições externas” de maneira 

distinta da que interpretam Kemp Smith e Paton. Ambos defendem que essa 

sentença representa a tese que está sendo defendida. Segundo ela, poderíamos 

pensar naquela sentença como sendo, diferentemente, uma premissa para o que 

será dito em seguida, o que se legitimaria tendo em vista a interpretação que Kitcher 

dá para o primeiro item da Estética como sendo o corpo argumentativo pela 

aprioridade do espaço. Desse modo, o argumento teria um encadeamento lógico 

distinto. Em vez de possuir a estrutura “tese - argumento em favor da tese - 

qualificação da tese – consequência”, o argumento (c) possuiria a estrutura 

“premissa (justificada por argumento anterior) – consequência (1) – consequência 

(2)”. De acordo com Kitcher, o argumento seria explicitamente: (premissa) uma vez 

que se estabeleceu o caráter a prioriO do espaço como característica das intuições e 

como operação mental, podemos dizer que o espaço é uma representação 

necessária que fundamenta todas as intuições externas, (consequência 1) se é 

assim podemos entender por que não é possível eliminar o espaço, embora 

possamos eliminar os objetos dele e (consequência 2, que segundo ela é a 

verdadeira tese) o espaço não é uma determinação das coisas (como quereria 

Leibniz ou Wolff), mas sim condição de possibilidade dos fenômenos. 

 Kitcher ofereceu como mostramos em 2.4.1, uma interpretação do argumento 

da Estética Transcendental de acordo com a qual o seu primeiro item já ofereceria 
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argumento suficiente para o caráter a priori do espaço como característica relacional 

das intuições mesmas e como operação mental. Segundo a intérprete, a 

metodologia para essa prova havia sido uma análise da experiência em seus 

elementos. Assim, um leitor habituado com a discussão kantiana acerca de espaço e 

tempo perguntar-se-ia: “para que serviriam, então, os dois primeiros itens da 

Exposição Metafísica?”. Kitcher defende que esses itens serviriam para, a partir 

daquela prova pelo caráter a prioriO do espaço, (i) apontar certas peculiaridades da 

representação que temos dele e (ii) explicitar a negação de duas importantes teses 

relativas à percepção do espaço e a suas características, a saber, a empirista 

(negada no primeiro item da Exposição) e a leibniziana/wolffiana (negada no 

segundo item). 

  

2.5 O status da subjetividade do espaço e do tempo 

 

 Nesta etapa, à luz do que foi dito sobre as interpretações dos comentadores 

até o presente momento, pretendemos explicitar quais são os argumentos de Kant 

pela subjetividade do espaço e do tempo, assim como qual é o preciso status dessa 

subjetividade. Buscaremos saber se espaço e tempo são representações inatas, se 

são estruturas inatas ou se não são inatos em nenhum sentido. 

 

2.5.1 O status da subjetividade do espaço e do tempo de acordo com Kemp 

Smith 

 

A tese é a de que espaço e tempo não são nem coisas em si mesmas e nem 

propriedades de coisas em si, sendo unicamente formas do nosso modo de intuir os 

objetos. Espaço e tempo não são coisas em si mesmas, pois nesse caso seriam ou 

coisas reais, ou relações reais, sem nada em si para relacionar-se. E não são 

propriedades das coisas, porque tais propriedades não podem ser intuídas antes da 

percepção delas. De acordo com Kemp Smith, a primeira visão considerada 

corresponderia à de Newton e à de Clarke e a segunda visão corresponderia à de 

Leibniz nos Novos Ensaios Sobre o Entendimento Humano e na Correspondência 

com Clarke.  

 A prova de que essas visões estariam erradas, Kemp Smith supõe, é 

oferecida por Kant previamente por meio dos argumentos colocados nas 
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Exposições, mas, mais precisamente, em seus dois primeiros itens, por serem esses 

os responsáveis pela tarefa de demonstrar o caráter a priori de espaço e tempo e, 

consequentemente, na visão do intérprete, sua origem subjetiva. Como pontuamos 

anteriormente, Kemp Smith supõe que esses argumentos estabelecem a origem 

subjetiva do espaço e do tempo por motivos razoavelmente claros no caso do 

segundo item da Exposição, mas não tão claros no caso do primeiro item116. Em 

nosso item 2.4.2.2 mostramos que ele interpreta o segundo argumento como 

responsável por derivar a aprioridade de espaço e de tempo a partir da incapacidade 

de os imaginarmos como ausentes e, sendo assim, Kant mostraria nesse argumento 

como as representações de espaço e tempo só poderiam ter origem na mente. Tais 

posições com respeito a esses argumentos também teriam legitimação extra-

argumentativa, especialmente em afirmações tais como a de que representações a 

priori devem ter sua origem na razão, que as “as formas residem a priori no 

espírito... independentemente de qualquer sensação” [grifo nosso]117, que “o tempo 

é dado a priori” [grifo nosso]118 e que “o espaço é uma grandeza infinita dada” 

[grifo nosso]119. 

 A partir disso, Kemp Smith considera ter conseguido demonstrar que espaço 

e tempo são, para Kant, ao menos no que diz respeito à Estética Transcendental, 

representações completas e conscientes dadas a priori sendo, portanto, inatas no 

mesmo sentido em que os racionalistas dogmáticos falariam em ideias inatas.  

 É importante notar, contudo, que Kemp Smith não considera, em sua 

interpretação da Estética Transcendental, que a referida doutrina inatista das 

representações de espaço e de tempo seja a única presente. Ele acredita, pelo 

contrário, que há em cada parte da Crítica da Razão Pura ideias e posições 

conflitantes. O que ocorreria, de acordo com Kemp Smith, é que a Estética seria um 

texto muito imaturo e, sendo dessa natureza, possuiria uma posição 

predominantemente inatista com respeitos as representações de espaço e de 

                                                           
116

 O argumento de Kemp Smith sobre esse ponto, como vimos no item 2.4.2.1, se baseia na literalidade do 
texto. No entanto, ele próprio reconhece que o ponto da origem subjetiva, ao menos nesse preciso argumento, 
não é explicito. Dado que Kemp Smith não nos dá outra evidencia além da literalidade de que esse seja o 
intento desse argumento e dado que existe outra explicação possível para tal argumento além da que ele 
oferece, precisamos, ao menos por enquanto, ver sua posição com desconfiança. 
117

 KANT, I. Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 20 = B 34. 
118

 Ibid. A 31 = B 46. 
119

 Ibid. A 25 = B 39. 
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tempo. Sua interpretação se justificaria tanto pelas expressões de Kant citadas 

acima, quanto pela movimentação da argumentação de Kant nas Exposições. A 

outra doutrina que também estaria presente é a de que o espaço e o tempo seriam 

inatos como potencialidades do espírito. O problema dessa segunda tendência 

(tendência essa que ele considera ser meramente lateral) é explicar como é possível 

que consigamos adquirir os conteúdos puros necessários para a matemática e a 

física tendo em vista o caráter sintético dessas duas disciplinas. Ele distingue duas 

leituras correntes entre os intérpretes de sua época que adotam essa doutrina (a de 

que espaço e tempo são potencialidades inatas) como sendo a verdadeira doutrina 

da Estética. Alguns deles supõem que adquirimos os conteúdos puros (1) refletindo 

sobre a atividade da mente; outros que adquirimos tais conteúdos (2) refletindo 

sobre os produtos da experiência. A segunda ainda se subdivide em outras duas. 

Para os primeiros adeptos dessa segunda posição, que chamaremos (2a), ao se 

refletir sobre os produtos da experiência produz-se uma multiplicidade pura 

completamente distinta da multiplicidade sensível. Para os segundos, que 

chamaremos de (2b), por reflexão descobrimos a multiplicidade do espaço e do 

tempo que não são nada além da mera multiplicidade sensível. O problema de (1) é 

explicar como a reflexão sobre a atividade da mente pode produzir conteúdo puro. O 

primeiro problema de (2b) é que, segundo ele, apesar de fazer sentido com a 

doutrina Crítica no sentido de solucionar várias questões e de, ainda, harmonizar 

com ensinamentos da psicologia do início do século XX, não existe a menor 

evidência textual, nem na Estética e nem em qualquer outro lugar, de que seja a 

posição de Kant. O segundo problema é o de que se essa fosse a verdadeira 

doutrina, Kant seria obrigado a desistir da afirmação de que o espaço e o tempo são 

intuições puras, por serem, ao contrário, sensíveis. O problema de (2a), por sua vez, 

seria o de que tal visão não encontra expressão textual na Estética apesar de ser a 

doutrina final de Kant na Analítica Transcendental. 

 Sendo assim, de acordo com Kemp Smith, ao menos na Estética em sua 

tendência principal, dizer que o espaço e o tempo são subjetivos é o mesmo que 

dizer que são ideais inatas em sentido racionalista. Ele considera ter demonstrado 

isso a partir de (i) algumas afirmações explícitas de Kant, (ii) do ponto dos 

argumentos pela aprioridade e (iii) pela insuficiência das outras posturas 

interpretativas vigentes em sua época. Umas dessas posturas não conseguiria fazer 

sentido internamente, a segunda não teria sido nem uma vez sequer mencionada na 
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Crítica além de contradizer a tese de que o espaço e o tempo são intuições puras e, 

a última, por fim, apesar de Kemp Smith considerar como a visão final de Kant na 

Analítica, não conseguiria nenhuma expressão verbal no texto da Estética.  

 

2.5.2 O status da subjetividade do espaço e do tempo de acordo com Paton 

 

  Fato curioso é o de Paton defender a tese que nomeamos (2a) no item 

anterior. Segundo ele, obtemos conteúdo puro mediante reflexão sobre os produtos 

da experiência, esse conteúdo não sendo nada além de uma multiplicidade pura 

isolada e sintetizada. Isso faz bastante sentido tendo em vista sua postura exegética 

contrária à patchwork theory120: Analítica e Estética devem ser partes distintas de 

um único e mesmo argumento.  

Como já vimos em nosso item 2.3.2, Paton nega que a distinção entre matéria 

e forma seja estrita, infundada e pressuposta. É na negação dessa tese, cuja 

afirmação é a base para toda leitura de Kemp Smith, que Paton vai sustentar sua 

interpretação das Consequências e, no que nos diz respeito aqui, do primeiro item 

dessas Consequências.  

Se supuséssemos que as formas dos fenômenos (isto é, espaço e tempo) 

antecedem a experiência como representações completas e inatas e que, na 

ocasião da experiência, recebemos antes os dados sensíveis para depois 

aplicarmos as formas sobre esses dados, nós estaríamos afirmando algo que Kant 

nega explicitamente tanto na Dissertatio (1770) quanto na Über eine Entdeckung de 

(1790)121. Fazer isso seria bastante incoerente, porque a Crítica da Razão Pura foi 

escrita no período entre a composição esses dois escritos. Além disso, como Kemp 

Smith mesmo nota, uma interpretação desse tipo faria a doutrina kantiana de espaço 

e tempo não possuir sentido, produzindo consideráveis contradições. Paton propõe, 

então, que deixemos de lado essa teoria e tentemos achar outra que não seja 

apenas sistematicamente coerente o que Kant fala nos textos de 1770 e 1790, mas 

que, além disso, faça sua teoria do espaço e do tempo uma teoria possuidora de um 

mínimo de consistência.  

Segundo Paton, o que ocorre na interpretação de Kemp Smith é uma total 

violação tanto da ordem argumentativa quanto dos pressupostos argumentativos de 
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 Falamos sobre isso no item 2.1 do presente trabalho. 
121

 Nós estaríamos afirmando a existência de ideias inatas.  
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Kant. Se, como dissemos anteriormente, supusermos que a distinção entre matéria 

e forma dos fenômenos em A 20 = B 34 (i) não está estabelecendo um pressuposto 

e (ii) não está falando de formas particulares (aquelas características espaciais e 

temporais particulares dos fenômenos) o argumento de Kant passa a possuir a 

coerência proposta. É possível interpretar dessa maneira porque Kant fala, por 

exemplo, em forma empírica122, mas também, porque, como vimos, os argumentos 

das Exposições podem ser interpretados de certa maneira a dar conta das 

diferenças entre formas empíricas e formas universais e necessárias. 

Ainda de acordo com Paton, o movimento argumentativo da Estética é o 

seguinte: nos dois primeiros itens da Exposição Metafísica, Kant estaria 

preocupado123 em demonstrar que espaço e tempo, como formas dos fenômenos, 

não derivam da experiência sensível e, simultaneamente, (ainda como formas dos 

fenômenos) que são formas puras possuindo, consequentemente, universalidade e 

necessidade. Ainda, nos dois itens subsequentes da mesma Exposição, Kant mostra 

que tempo e espaço são representações intuitivas (não conceituais)124. Na 

Exposição Transcendental, o filósofo demonstra que, sendo espaço e tempo 

representações intuitivas, puras e formais, passa a ser possível explicar a partir 

deles o caráter apodítico e sintético dos juízos da geometria e sua aplicação à teoria 

geral do movimento. Em nenhum momento nessas exposições Kant fala em origem 

de espaço e de tempo125, ou ainda que essas representações sejam contribuições 

da mente. Ademais, o argumento do segundo item da Exposição Metafísica, que 

Kemp Smith poderia usar como exemplo de que as Exposições como um todo 

teriam intenção de concluir algo sobre a origem subjetiva do espaço e do tempo 

pode ser interpretado de maneira alternativa, como mostramos que ocorre tanto em 

Paton quanto em Kitcher. 

Dito isso, estabelecidos os resultados que os itens da Exposição têm na visão 

de Paton e contrapondo esses resultados às teorias de espaço e de tempo 

desenvolvidas por Newton e Leibniz, nós acreditamos ser possível entender como 

Paton interpreta a tese da subjetividade do espaço e do tempo.  
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 KANT, I. Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 127. Falamos sobre isso no nosso item 2.3.2. 
123

 Como vimos no item 2.4.3 do presente texto. 
124

 É válido notar que nesses itens Kant desenvolve, de acordo com Paton, os resultados do segundo item da 
Exposição Metafísica. Nesses itens Kant mostraria como podemos saber a priori como devem ser comportar 
todas as partes do espaço e do tempo. 
125

 É preciso notar que isso contradiz expressamente o que falamos sobre a visão de Kemp Smith. 
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Newton estaria errado por basicamente dois motivos (i) espaço e tempo 

seriam não-seres vazios126 e (ii) dela emergiriam vários problemas metafísicos, tal 

como o da divisibilidade de Deus. Esse problema da divisibilidade de Deus surgiria, 

pois sendo espaço e tempo infinitos e abrangendo tudo que existe, eles abrangeriam 

também a Deus. Além disso, sendo espaço e tempo divisíveis e, mais ainda, 

divisíveis ao infinito, assim também o Ser Supremo teria que ser divisível ao infinito, 

coisa que Kant considerava implausível. 

No caso de Leibniz, haveria também dois problemas que teriam sido mais 

diretamente refutados nas Exposições por Kant. (i) A doutrina leibniziana não daria 

conta da aplicação da matemática aos fenômenos, coisa que teria sido demonstrada 

por todos os itens das Exposições, em especial, pela soma de seus dois primeiros 

itens a Exposição Transcendental127. (ii) A referida doutrina não seria capaz de 

explicar a espaço-temporalidade necessária de tudo aquilo que é dado, coisa que 

Kant teria demonstrado, por sua vez, nos dois primeiros itens das Exposições. 

Quando Kant diz que espaço e tempo são subjetivos significa dizer, então, na 

interpretação de Paton, que as características espaciais e temporais da nossa 

experiência (que estão presentes em toda ela), sejam elas as particulares (como no 

caso da triangularidade e da duração específica) ou as universais (tais como as leis 

da geometria no caso do espaço e as leis da sucessão no caso do tempo), são 

reguladas por leis que têm origem no sujeito; no caso das características espaciais e 

temporais universais, completamente reguladas por essas leis e no caso das 

características particulares, ao menos parcialmente reguladas por elas. Isso quer 

dizer, mais especificamente, que qualquer que seja o objeto que percebamos, ele 

possuirá sim características espaciais e temporais particulares, mas essas 

características (i) têm de estar em acordo com as leis universais de espaço e tempo 

(todo objeto externo, por exemplo, é tridimensional, todo evento, interno ou externo, 

está em algum lugar na sucessão unidimensional do tempo), e (ii) devem estar 

posicionados em um só e mesmo espaço e em um só e mesmo tempo. 

                                                           
126

 Essa negação de Newton é inclusive uma ótima evidência de que a interpretação de Paton, e não a de Kemp 
Smith, é correta no que diz respeito a interpretação do segundo item da Exposição Metafísica. 
127

A de Newton, diferentemente, daria conta desse ponto. Cf. KANT, I. Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. 
Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 40 = 
B 57. 
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 A visão de Paton seria para ele próprio “[...] a única capaz de tornar a doutrina 

Crítica razoável e consistente”128. A esse respeito, no entanto, devemos manter-nos 

céticos. Contudo, até o presente momento parece evidente que, embora a 

interpretação de Kemp Smith seja fiel ao texto, a doutrina de espaço e tempo (na 

Estética) nela presente é falsa e absurda enquanto que, na de Paton, problemas 

importantes dissolvem-se, ainda que possamos ter restrições quanto a plausibilidade 

de tal teoria. 

 

2.5.3 O status da subjetividade do espaço de acordo com Kitcher 

 

 Diferentemente dos outros dois comentadores, Kitcher não faz uma análise da 

passagem das Consequências em que Kant primeiramente formula a tese da 

subjetividade do espaço (e do tempo). Consequentemente, não há em sua leitura 

qualquer análise do sistema ontológico de alternativas explicitado no início da 

Estética129 entre a postura idealista de Kant e as duas posturas realistas. Isso 

ocorre, acreditamos, por estar ela mais preocupada com a já mencionada psicologia 

transcendental do que com quaisquer implicações metafísicas que possam existir na 

Crítica da Razão Pura. No entanto, isso não significa que ela não se preocupe com a 

questão do status subjetivo do espaço e não a aborde. De fato, ela o faz também 

com relação ao tempo130. Como mostrado, essa questão não só está no centro de 

sua análise do primeiro item da Estética, como também guia sua interpretação do 

que significa dizer que o espaço é a priori. Ademais, é por meio da abordagem que 

Kitcher faz dessa questão que ela consegue afirmar a aprioridade do espaço sem a 

implicação de que a representação do espaço seja inata ou, ainda, que os 

processos produtores de intuições dotadas de características espaciais sejam 

processos inatos. 

Por Kitcher não abordar a questão diretamente, sua interpretação da mesma 

é menos detalhada do que as de Kemp Smith e Paton. Em primeiro lugar, ela não 

diferencia entre a tese pela subjetividade do espaço e a tese pela exclusiva 
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 PATON, H. J. Kant’s metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der reinen 
Vernunft. New York: MacMillan Company, 1936, p. 142. 
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 KANT, I. Crítica da Razão Pura. 5ª Edição. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, A 23 = B 37-38.  
130

 KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 140 e 141. 
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subjetividade do espaço131 e, na maior parte do texto, quando ela fala em tese da 

“subjetividade” ela parece estar falando meramente da “exclusiva subjetividade”. A 

nosso ver, esse deslize é, no entanto, meramente verbal, pois, como vimos 

anteriormente132, na noção de operação mental está implicada a origem subjetiva do 

espaço, ao menos nesse sentido que ela dá para o termo forma133. Sendo assim, 

poderíamos dizer que para Kitcher há uma operação mental (ou lei da mente) que, 

como tal, tem existência mental e que é responsável por produzir intuições dotadas 

de propriedades espaciais. Como vimos, no entanto, em oposição à Kemp Smith, 

isso não significa que o espaço, em qualquer um de seus sentidos enquanto forma, 

seja inato. Também não quer dizer, contrariamente à Paton, que o que dota 

intuições de características espaciais seja inato. Ao contrário, o espaço, tanto como 

operação mental quanto como característica da intuição, é a priori unicamente em 

sentido negativo, ou seja, é meramente a prioriO. Isso justifica-se, em primeiro lugar, 

porque apesar dessa operação mental ser contribuição da mente, cada nova 

intuição exigiria, segundo ela, uma nova operação responsável por produzir 

características espaciais nessas intuições e, em segundo lugar, pelas duas críticas 

que Kant faz à admissão de ideias inatas em filosofia, tanto na Dissertatio, em 1770, 

quanto no Über eine Entdeckung134, em 1790. Como nesse último trecho, no 

entanto, Kant reconhece que há algo de inato, a saber, ao menos um fundamento 

(Grund), e Kitcher distingue, como já vimos, operação mental de fundamento, ela 

consegue afirmar que o último é inato, mas a primeira não. 

 Há um problema interno na leitura que Kitcher faz desse preciso ponto. Ela 

usa o trecho da Dissertatio para afirmar que uma lei da mente é distinta de uma 

característica da intuição. Kant, no entanto, usa esse mesmo termo lei da mente em 

outro trecho (diga-se de passagem, imediatamente posterior àquele que ela cita) da 

mesma Dissertatio:  
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 O problema da exclusiva subjetividade do espaço e do tempo é célebre na discussão kantiana, possuindo 
diversas formulações e tendo sido levantado por diversos opositores. Entre as críticas mais célebres estão, 
cronologicamente, as de Johann Heinrich Lambert, as de Moses Mendelssohn e as de Adolf Trendelenburg.  
132

 Itens 2.3.3 e 2.4.1. 
133

 É importante lembrar que para Kitcher forma das intuições tem dois sentidos: (i) operação mental e (ii) 
característica relacional das próprias intuições. 
134

Citadas por nós na página 47 do presente trabalho.  
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[...] é necessário um princípio interno da mente, mediante o qual esse 
múltiplo [que se encontra no objeto] revista certa configuração segundo leis 
estáveis e inatas. [grifo nosso]

135
. 

 

Ou seja, parece-nos ao menos discutível que, na Dissertatio, Kant use um só e 

mesmo termo no mesmo parágrafo, para falar, em um momento de um processo que 

não é inato e, em seguida, seis linhas abaixo, dizer que o múltiplo adquire 

configuração por leis inatas. Vale notar ainda, que Kitcher não oferece um só trecho 

na Estética Transcendental que corrobore a distinção que ela supõe existir entre 

forma como operação mental e como característica da intuição e acreditamos que 

ela não faz isso porque esse trecho simplesmente não existe. Os trechos em que 

Kant distingue entre dois sentidos de forma estão na Dissertatio e lá, parece-nos, a 

referida operação mental não é outra coisa que uma lei inata, fato textual que Kitcher 

ignora. 
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KANT, I. “Forma e princípios do mundo sensível e do mundo inteligível”. Trad. Paulo L Licht dos Santos. In: 
Escritos pré-críticos, 1ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 2005. p. 219 – 282, p. 238. (AA:II 393).  
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Capítulo 3 - Comentadores em confronto e nossa posição no debate. 

 

3.1 A distinção entre matéria e forma dos fenômenos nos comentadores como 

o centro da discussão acerca do espaço e do tempo em Kant: uma leitura 

“evolutiva”. 

 

 No nosso capítulo anterior falamos sobre a distinção entre matéria e forma 

dos fenômenos e tentamos mostrar como o modo de interpretar tal distinção 

determina o modo como os comentadores analisados pensam os argumentos pela 

aprioridade e pela subjetividade do espaço e do tempo. Agora mostraremos de 

maneira esquemática (i) como a terminologia empregada por Kant na passagem da 

distinção levanta todas as questões importantes relativas ao espaço e ao tempo na 

Estética, (ii) como é possível, a partir das interpretações desses comentadores, ver 

um movimento “evolutivo” na interpretação da passagem de Kemp Smith a Kitcher, 

passando por Paton e (iii) mostraremos como a existência de um movimento 

evolutivo não implica necessariamente que sua última etapa seja a mais bem 

sucedida, ao contrário, pretendemos mostrar que a leitura de Kitcher é a menos 

desejável dentre as três por ocasionar problemas intransponíveis. No entanto, como 

esperamos já ter deixado claro, no que diz respeito ao tópico (i), não entraremos nas 

questões referentes ao caráter intuitivo das representações de espaço e tempo e 

nem nas questões relativas à matemática e a física. Estamos prioritariamente 

interessados na questão do acesso aos fenômenos como situados no espaço e no 

tempo e a relação que essa questão tem com a origem do espaço e do tempo. 

 Em A 20-21 = B 34-35 Kant, basicamente, distingue matéria e forma dos 

fenômenos com respeito a quatro dimensões distintas, a saber: (a) função, (b) 

acesso, (c) origem e (d) tipos de características. No tocante à função, a matéria 

supre a multiplicidade a ser ordenada; enquanto a forma organiza essa 

multiplicidade no espaço e no tempo. Em relação ao acesso, questão que coincide 

com aquela referente ao nosso modo de percepção dos objetos no espaço e no 

tempo, a matéria nos é dada a posteriori e a forma a priori. No que concerne à 

origem, questão que coincide, por sua vez, com a pergunta metafísica, a matéria 

origina-se na experiência e, supostamente, surge em nós pela influencia da coisa 
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em si, enquanto a forma reside/ encontra-se/ verifica-se136 na mente. E, por fim, no 

respeitante às características, à matéria correspondem características tais como cor, 

dureza e impenetrabilidade, enquanto à forma correspondem características como 

extensão, figura e duração. Kant diz, ainda, que podemos contemplar137 as formas a 

priori e nós tomamos isso como uma referência tanto aos problemas da matemática 

e da física quanto ao caráter intuitivo de espaço e tempo. Vimos anteriormente, que 

Kemp Smith formula, a partir dessa distinção, dois problemas dos quais é difícil de 

se escapar e que são respondidos pelos outros dois comentadores. O primeiro 

problema é o da possibilidade da distinção: se Kant distingue entre matéria e forma 

e ele já afirma, antes de qualquer investigação, que o acesso que temos a cada uma 

delas é diferente, ele já está também pressupondo algo bastante difícil de pressupor, 

a saber, que sensações não são nem espaciais e nem temporais. O segundo 

problema diz respeito à relação que as afirmações de origem têm com o que Kant 

diz sobre as características. Se extensão e figura são características formais que se 

originam na mente, como é possível que haja extensões diferentes e figuras 

diferentes entre os objetos dados?  

 Paton identifica esses dois problemas e, como já dissemos, tenta resolvê-los. 

Ao primeiro problema, responde que Kant não está nem afirmando tal distinção e 

menos ainda pressupondo-a. Segundo ele, Kant sempre afirma a espacialidade e a 

temporalidade do que é dado e, consequentemente, a espacialidade e 

temporalidade de toda e qualquer sensação. No entanto, há para Paton um 

argumento na Estética cuja finalidade seria qualificar essa afirmação. Espaço e 

tempo têm, segundo ele, um tipo de necessidade especial, pois embora todo 

conhecimento comece com a experiência sensível, é possível conhecer todas as 

partes do espaço e do tempo independentemente de experiências sensíveis 

particulares, bem como certas leis de espaço e tempo, algo que claramente não 

somos capazes no que diz respeito às sensações. Podemos saber que toda e 

qualquer parte do espaço é tridimensional e que estará de acordo com a geometria 

de Euclides. Somos capazes, inclusive, de saber quais são as leis dessa geometria. 

Contudo, não podemos saber nada relativo às sensações (a não ser, é claro, que 

essas produzirão efeitos). Ao segundo problema, ele responde que Kant distingue 

entre forma pura e forma empírica, e que o filósofo não poderia supor que as formas 

                                                           
136

 Liegen/antreffen/stattfinden. 
137

 Betrachten. 
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empíricas também residam na mente, porque isso geraria uma teoria completamente 

implausível. Em verdade, na leitura de Paton, nem as formas puras dos fenômenos 

residem completas na mente, mas unicamente potencialidades, de acordo com as 

quais percebemos objetos e eventos no espaço e no tempo, impondo, 

consequentemente à esses objetos as estruturas nas quais eles são dados. A leitura 

de Paton poderia, sob esses ponto de vista, ser caracterizada como um inatismo de 

faculdades, o que claramente gera menos problemas do que o inastismo de 

representações de Kemp Smith, pois qualquer um pode aceitar que, por exemplo, a 

capacidade de receber representações é inata. Há, no entanto, uma dificuldade na 

interpretação de Paton. Kant afirma que extensão e figura, ao menos, pertencem à 

intuição pura e que se verificam a priori no espírito o único modo que Paton acha 

para sair desse problema é afirmar que Kant se expressou mal. 

 Kitcher tem, então, três problemas para resolver - os dois levantados por 

Kemp Smith e a dificuldade deixada por Paton. Os três precisam ser solucionados e 

Kitcher oferece para eles uma saída única que é bastante interessante. A intérprete 

afirma que Kant não comete um erro ao pressupor a distinção entre matéria e forma 

dos fenômenos; pelo contrário, sua posição provar-se-ia de imenso proveito se 

considerássemos a situação histórica da discussão relativa à percepção da terceira 

dimensão do espaço. Kant podia pressupor que perceber a distância de si envolve 

algo a prioriO e que, especificamente as figuras e extensões dos objetos dependiam, 

além de da influência das coisas, de algum elemento a prioriO, a saber, aquela 

percepção da terceira dimensão. Sendo assim, cada objeto precisaria ser dado para 

que percebêssemos sua figura e sua extensão particulares. Porém, essa condição, 

apesar de necessária, não é a única.  É necessário também aquele elemento 

independente dos sentidos que nos permite perceber a distância entre nós e o 

objeto; aquele elemento que torna possível distinguirmos entre um formato cúbico e 

um paralelepídico, entre um objeto de trinta centímetros de largura e outro de 

setenta centímetros de largura. Dito isso, está igualmente extinta aquela dificuldade 

da interpretação de Paton. Assim, parece-nos que Kitcher respondeu a todos os 

principais problemas postos pelos outros dois comentadores. 
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3.2.1 Nossa crítica à interpretação de Kitcher 

 

 Contudo, a nosso ver, a resolução é apenas aparente. Apesar da leitura de 

Kitcher trazer uma resposta direta, única e elegante às leituras e aos problemas de 

Kemp Smith e Paton, essa resposta simplesmente não é verdadeira. Ela traz 

demasiados problemas, um dos quais consideramos, inclusive, ser intransponível. 

A leitura de Kitcher possui muitos defeitos, desde a sua abordagem exegética 

até sua leitura dos itens das Exposições. O primeiro problema que precisa ser 

apontado é sua crítica a Strawson. Embora não nos interesse defendê-lo, cabe 

apontar que a crítica feita por ela ao referido intérprete aplica-se também a sua 

própria interpretação. Strawson tenta explicitamente fazer uma leitura capaz de 

eliminar os aspectos psicológicos/subjetivos da filosofia de Kant, concentrando-se 

nos aspectos objetivos e tentando mostrar que é possível achar um todo coerente a 

partir, unicamente, desses aspectos. Kitcher, diferentemente, tenta mostrar que há a 

possibilidade de fazer uma leitura coerente a partir do que ela chama de “psicologia 

transcendental”. Para efetuar a referida demonstração, a intérprete acaba por 

ignorar, por exemplo, séries de afirmações e argumentos metafísicos usados por 

Kant. Dentre esses argumentos, são interessantes, naquilo que nos compete (i) a 

negação da posição newtoniana com respeito a realidade de espaço e tempo por 

meio de um argumento pela impossibilidade de coexistência dessa posição com as 

teses da infinitude e da substancialidade do Ser Supremo e (ii) a afirmação de que 

espaço (e tempo) não são nada além de formas da sensibilidade não tendo nada a 

ver com as coisas em si mesmas. Ela ignora a primeira e, com respeito a segunda, 

diz que “não tem nada a ver com psicologia transcendental”138. Nós diríamos para 

Kitcher que ou interpretamos Kant com vistas ao que está presente em sua teoria, 

ou seja, consideramos também os argumentos metafísicos e, consequentemente, a 

tese de que o método kantiano como um todo é uma psicologia transcendental cai 

por terra, ou, então, podemos fazer um recorte, tentando centralizar os aspectos 

subjetivos, caso no qual não podemos desconsiderar a aproximação de Strawson à 

filosofia de Kant. Ademais, Strawson em uma conversa com Wood afirmou que seu 

The Bounds of Sense não era mais que uma tentativa de reviver a interpretação de 
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 Cf. KITCHER, P. Kant’s Transcendental Psychology. New York: Oxford University Press, 1993, p. 140-141. 
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Kant nos países de língua inglesa e que ele não tinha a intenção de oferecer 

propriamente uma leitura consistente de Kant139.  

Isso que acabamos de dizer retira todo o mérito da interpretação de Kitcher 

ou, mais ainda, a refuta? A nosso ver não. A tentativa de Kitcher de reviver uma 

interpretação que centralize o papel da doutrina das faculdades presente na Crítica 

da Razão Pura é uma tentativa louvável e o é especialmente porque seus 

interlocutores (os intérpretes anglófonos de Kant), desde Strawson, minimizam o 

papel da referida doutrina. No entanto, para que esse projeto louvável tenha algum 

lugar em meio às incontáveis interpretações existentes da Crítica da Razão Pura é 

necessário que ela ofereça uma interpretação consistente das porções que ela 

propõe-se analisar, ou seja, essa interpretação tem de ser capaz de se sustentar 

mesmo quando confrontada com as passagens que ela não analisa. 

Dito isso, é absolutamente indispensável avaliar nesse momento o que ocorre 

quando a interpretação de Kitcher é confrontada com as passagens não analisadas 

por ela. A intérprete afirma que Kant, ao pressupor que o espaço como característica 

formal das intuições é a prioriO, não cai em uma doutrina absurda, mas que tal 

pressuposição faz sentido tendo em vista a discussão, contemporânea a ele, acerca 

da tridimensionalidade do espaço. Ela diz ainda, que, no primeiro item da Estética, 

bem como no início de seu segundo item, estão os verdadeiros argumentos a favor 

da aprioridade do espaço (como característica formal e como operação mental 

produtora de intuições com características espaciais) e que os dois primeiros itens 

das Exposições não fazem senão derivar certas conclusões do argumento presente 

no primeiro item da Estética (contrariando toda uma tradição interpretativa). 

Suponhamos que ela esteja certa com respeito à relação lógica existente entre o 

item inicial da Estética e os dois primeiros itens da Exposição Metafísica e que, 

consequentemente, os dois primeiros itens das Exposições realmente não façam 

mais que derivar conclusões a partir do estabelecido no §1. A pergunta que 

precisaríamos fazer a ela é: o que ocorre no caso do tempo? No primeiro item da 

Estética, não importa o quanto tentemos, não é possível achar nenhum argumento 

pela aprioridade do tempo se esse argumento for construído do modo proposto por 

ela. Como a própria Kitcher nota e enfatiza, as características em questão lá são 

extensão e figura e não duração ou qualquer outra característica temporal.  Se não 
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há argumento pela aprioridade do tempo no primeiro item da Estética – e nem em 

lugar algum, se seguindo o raciocínio de Kitcher – e os dois primeiros itens das 

Exposições são meras derivações de conclusões perguntamo-nos forçosamente: 

para que servem, então, os dois primeiros itens da Exposição Metafísica a respeito 

do tempo? Para derivar conclusões a partir de um argumento que não existe? É bem 

interessante o fato de ela ignorar a doutrina do tempo, isso fica evidente, inclusive, 

no modo como ela define sensibilidade como sendo “os órgãos dos sentidos 

tomados conjuntamente140”. Se ela estivesse certa e essa fosse de fato a noção 

kantiana de sensibilidade, precisaríamos também nos perguntar: qual dos cinco 

sentidos é o sentido da experiência interna? Qual deles nos permite intuirmos a nós 

mesmos?  

Não estamos querendo, com isso, negar a possibilidade de um recorte, até 

mesmo por que nosso trabalho também é um recorte. O que queremos dizer é que, 

(i) se Kitcher estivesse interessada em legitimar sua tese a respeito do papel central 

da doutrina das faculdades e (ii) se ela considera a doutrina do espaço “um brilhante 

e fecundo exemplo de doutrina psicológica”, ela precisaria oferecer uma leitura 

dessa doutrina que não conflitasse com a doutrina do tempo. Não estamos dizendo, 

tampouco, que ela não tem o direito de afirmar a fecundidade da doutrina do espaço 

e a não-fecundidade da doutrina do tempo – Paton e Kemp Smith concordam com 

ela nesse ponto. O problema que queremos ressaltar em sua leitura é o de que, 

segundo essa interpretação, o item inicial da Estética estabelece um pressuposto 

para os dois primeiros itens da Exposição Metafísica que aparecem como 

conclusões derivadas daquele primeiro item. Uma vez que, na Estética, os dois 

primeiros itens da Exposição Metafísica estão presentes não meramente para o 

espaço, mas também para o tempo, deve haver um pressuposto no qual esses itens 

possam se apoiar. O problema, para que encerremos, é que se Kitcher estiver certa 

não há esse pressuposto e Kant concluiria algo a partir de um pressuposto que não 

estabelece textualmente. 

Muitas outras dificuldades poderiam ser apontadas. Por exemplo, o fato de 

ela usar uma ambiguidade aparente presente na Dissertatio para legitimar sua 

distinção entre forma como lei da mente e forma como característica relacional das 

próprias intuições. Como apontamos antes, no trecho que ela cita como evidência 
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para essa distinção refere-se à essa lei da mente como sendo uma lei estável e 

inata, mas apesar disso ela considera legítimo supor que essa lei na Crítica é não 

inata e não estável141. Não haveria problema, caso ela citasse alguma passagem da 

Crítica que legitimasse essa afirmação, o problema é que ela não o faz.  De fato, ela 

tampouco cita qualquer passagem da Crítica em que esteja presente a referida 

ambiguidade entre os sentidos de forma. Contudo, esse problema é circunstancial. 

Ela poderia responder afirmando que Kant esqueceu-se de mencionar aquilo que já 

tinha estabelecido na Dissertatio se fosse capaz de demonstrar que todo argumento 

da Estética depende daquela distinção. Seria estranho Kant basear todo um 

argumento em uma distinção que não estabelece, mas seria poderia ser legitimado 

caso ela fosse capaz de reconstruir o argumento coerentemente a partir da 

distinção. Contudo, como esperamos ter demonstrado ela não o faz, porque Kant 

não poderia concluir contra os empiristas que o tempo é não empírico e, contra os 

leibnizianos/wolffianos, que não é mera generalização da experiência sem 

estabelecer, de acordo com o próprio raciocínio de Kitcher, que essa representação 

envolve elementos a prioriO.  

As dificuldades geradas por Kitcher ao ignorar a doutrina do tempo na 

Estética são, a nosso ver, intransponíveis. A principal consequência indesejável de 

sua interpretação é o fato de supor que Kant tenha simplesmente pressuposto algo 

sobre o espaço como válido também para o tempo e, não obstante, que tenha 

derivado as mesmas conclusões para o segundo que havia derivado para o primeiro. 

O projeto da interpretação de Kitcher, no entanto, parece-nos continuar possuindo 

relevância, mas, como pretendemos ter mostrado, não pode ser executado do modo 

como ela propõe no caso da doutrina da Estética Transcendental. 

 

3.2.2 Sobre as desvantagens e as vantagens das interpretações de Kemp 

Smith e Paton 

 

 Como já apontamos anteriormente142, o principal ponto de discussão entre 

esses dois intérpretes é o método de composição da Crítica. Enquanto Kemp Smith 

supunha que a composição da obra havia sido mecânica, Paton acreditava que ela 

seria uma obra com um argumento único e que, desse modo, não poderia ter 
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surgido a partir de mera composição mecânica. Assim, os comentadores adotam 

aproximações exegéticas diferentes. O primeiro empreende uma leitura linha a linha 

e o segundo tenta achar uma unidade argumentativa a partir de uma leitura 

sistemática. A dificuldade da segunda aproximação é cair em dogmatismo, endossar 

tudo o que o filosofo diz e acabar por ignorar doutrinas conflitantes, que 

eventualmente venham a apresentarem-se; a dificuldade da primeira é achar 

inconsistência onde não há e creditar ao filósofo confusão de pensamento quando, 

na verdade, a confusão ocorre no pensamento do intérprete. A nosso ver, no 

entanto, a dificuldade da aproximação exegética de Paton estaria extinta se ele 

fosse feliz em abordar os principais problemas levantados por uma interpretação 

linha a linha qualquer. Esperamos ter mostrado exatamente que assim Paton o fez e 

que ele prestou-se a debater todos os problemas levantados por Kemp Smith - ao 

menos no referente à nossa questão – e que, por esse motivo, sua aproximação 

exegética é mais feliz do que a do primeiro comentador. Isso, no entanto, não 

significa imediatamente que a resposta oferecida por ele 

àqueles problemas seja a melhor. Pode muito bem ser que ele, como Kitcher, ao 

tentar mostrar ligações entre doutrinas aparentemente desconexas acabe por 

ignorar algum ponto importante. 

Três questões, que precisam ser consideradas por Paton, emergem da 

interpretação de Kemp Smith. Dessas, duas surgem em forma de problema e uma 

somente como inconsistência interna. Segundo Kemp Smith, a doutrina do espaço e 

do tempo na Estética acaba por concluir que as representações que temos deles 

são inatas, o que contradiz a doutrina da Dissertatio e do Über eine Entdeckung. A 

incoerência aqui (como já colocamos anteriormente) é que a Crítica se situa no 

período entre a composição desses dois textos. O primeiro problema explícito é o da 

pressuposição da distinção entre matéria e forma e o segundo o da impossibilidade 

de explicar-se o porquê de diferenças de características formais nos objetos. O 

primeiro é o que consideramos ser o verdadeiro e mais importante problema 

levantado pela interpretação de Kemp Smith no confronto com a interpretação de 

Paton, pois além de esse problema ter sido considerado por Paton e por Kitcher, 

decidir pela verdade ou pela falsidade da posição de Kemp Smith nesse ponto 

significa decidir não só se a doutrina da Estética faz algum sentido, mas, também, 

se, para Kant na Estética, espaço e tempo são representações inatas. Ou seja, além 

de servir para esclarecer-nos do que ocorre no diálogo entre os comentadores é o 
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fundamento para que Kemp Smith afirme sua posição referente ao status subjetivo 

de espaço e de tempo, qual seja, que as representações que temos deles são 

inatas. 

Podemos, para o fim da nossa análise do confronto, dividir essa segunda 

questão em dois problemas, possuindo cada um deles duas alternativas diferentes. 

(i) Ou Kemp Smith está certo e há, no trecho em que é efetuada a distinção, uma 

pretensão de estabelecer um pressuposto, ou Paton está certo e aquele trecho não 

é mais do que uma sumarização do argumento a ser apresentado na sequência. De 

maneira mais central, (ii) ou Kemp Smith está certo e todo argumento da Estética e, 

em especial, seus dois primeiros itens, sustentam-se unicamente a partir daquela 

distinção que ele mesmo considera absurda, ou Paton está certo e a distinção 

precisa ser qualificada, sendo-o de maneira a afirmar a espaço-temporalidade das 

sensações (tese que Kemp Smith supunha estar sendo negada no trecho da 

distinção). Somente se Paton estiver correto com relação a (ii) ele pode estar correto 

com relação à (i), isto é, ele só pode afirmar que o trecho da distinção é uma mera 

sumarização, se ele conseguir mostrar que o argumento sustenta-se 

independentemente da pressuposição, até por que, esperamos ter mostrado, a 

posição de Kemp Smith e sua interpretação dos argumentos é bastante razoável.  

 Todos os elementos para a resolução do problema (ii) já foram dados ao 

longo de nosso percurso. O primeiro passo é duplo. Deve-se (a) negar que os dois 

primeiros itens das Exposições tenham o objetivo de provar a tese da subjetividade 

do espaço e do tempo e (b) também negar que tais argumentos pressuponham 

aquela distinção. A respeito de esses não provarem a tese da subjetividade, Paton 

diria ser óbvio, pois não haveria uma palavra sequer neles que sugira isso. Quanto a 

eles não pressuporem a distinção é também possível enxergar. Paton defende que o 

primeiro argumento não é “como as sensações não podem suprir características 

espaciais e temporais, e os fenômenos possuem tais características, então a mente 

deve ser responsável por supri-las”, mas sim “posicionar objetos no espaço e 

posicionar eventos no tempo requer um fundamento: o espaço e o tempo, por essa 

razão espaço e tempo, como sistemas de relações, condicionam a experiência”. 

 O segundo passo é mostrar que esses sistemas de relações são isoláveis em 

pensamento através de um método, que, inclusive é o próprio método da Estética 
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Transcendental. Paton justifica o uso desse método por citações, em um bom 

exemplo: 

 
[...] quando separo da representação de um corpo o que o entendimento 
pensa dele, como seja substância, força, divisibilidade, etc. e igualmente o 
que pertence à sensação, como seja impenetrabilidade, dureza, cor, etc. 
algo me resta ainda dessa intuição empírica: a extensão e a figura. Estas 
pertencem à intuição pura[...]

143
[grifo nosso]. 

 

E ainda  

Na Estética Transcendental, por conseguinte, isolaremos primeiramente a 
sensibilidade, abstraindo de tudo que o entendimento pensa com seus 
conceitos, para que apenas reste a intuição empírica. Em segundo lugar 
apartaremos ainda desta intuição o que pertence à sensação para restar 
somente a intuição pura e simples, forma dos fenômenos, que é a única que 
a sensibilidade pura nos pode oferecer

144
[grifo nosso] 

 

Por fim, o terceiro passo é mostrar que Kant não supunha que espaço e 

tempo seriam representações inatas. Para isso, Paton precisa achar na Estética um 

termo que substitua o termo “lei da mente” da Dissertatio e o termo “fundamento” de 

Über eine Entdeckung. A expressão escolhida é, como vimos anteriormente145, 

forma da sensibilidade. 

 O primeiro passo do qual serve para legitimar uma leitura das Exposições que 

não se baseie no pressuposto referido por Kemp Smith. Tal leitura é possível, pois, 

como também já dissemos em nosso item 2.4.3.1, Kemp Smith concorda que uma 

leitura que pensa espaço e tempo como potencialidades pode ser adequada às 

palavras usadas por Kant no argumento. Ou seja, mesmo o comentador que 

defende que aqueles itens são responsáveis por provar que o espaço e o tempo são 

representações inatas mostra-se disposto a aceitar uma leitura alternativa que 

coincide com aquela proposta por Paton. O segundo passo serve para legitimar os 

momentos em que Kant considera espaço e tempo como separados das sensações. 

Fazê-lo não significa aceitar que sensações sejam dadas em primeiro lugar para que 

depois sejam aplicadas a elas as formas. Pode muito bem ser que elas sejam dadas 

conjuntamente e a separação (ou isolamento) seja feita em pensamento. O terceiro 

passo, por fim, serve para negar a tese de que espaço e tempo são ideias inatas. 

Essa tese levaria necessariamente há uma visão completamente temporalizada da 
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recepção de impressões sensíveis e aplicação das formas à essas impressões e, 

consequentemente, levaria também à objeção de Kemp Smith. Na visão de Paton, 

há algo temporalmente anterior às impressões dos sentidos. Segundo esse 

comentador, Kant nomeia esse fundamento na Crítica de forma da sensibilidade. Ou 

seja, o algo temporalmente anterior às impressões sensíveis é uma característica da 

nossa sensibilidade de acordo com a qual nós podemos perceber objetos no sistema 

de relações espaciais e temporais. Disso não se segue nem que temos ideias inatas 

de espaço e tempo e nem que aquele sistema de relações seja ele mesmo inato. 

 A nosso ver, os argumentos oferecidos por Paton e Kemp Smith no referente 

a esse problema específico são meramente circunstanciais não havendo nenhuma 

prova definitiva de uma posição ou da outra. Kemp Smith insiste que sua leitura é a 

única consistente com a letra do texto, Paton diz que a sua é a única que torna a 

teoria do espaço e do tempo na Crítica uma teoria consistente. Muitos elementos 

textuais podem ser achados para corroborar uma ou outra posição. Em relação à de 

Kemp Smith, eminentemente, (i) a multidão de termos temporais na Estética, (ii) o 

texto da Dedução Transcendental das Categorias em sua primeira edição, 

especialmente a passagem da tripla síntese146, e (iii) a abstenção de Kant em 

pronunciar-se sobre a existência de ideias inatas na Estética Transcendental - lá o 

filósofo não diz nem que espaço e tempo sejam e nem que não sejam ideias inatas. 

Lembremos mais uma vez: a postura interpretativa de Kemp Smith com respeito a 

esse último ponto faz sentido, porque ele não acredita que essa seja a doutrina final 

de Kant, mas sim, unicamente, a doutrina da Estética, tendo essa sido escrita em 

um momento ainda imaturo. Há também muitos elementos textuais que dão respaldo 

à interpretação de Paton, como, por exemplo, (i) as supracitadas passagens 

respeitantes ao método de isolamento, (ii) o uso constante do termo condição de 

possibilidade no primeiro item da Exposição, em vez dos termos subjetivo e/ou inato, 

e (iii) o uso daqueles diferentes termos (formas dos fenômenos, formas da 

sensibilidade e intuição pura) para referir-se a espaço e tempo.  

Apesar dos diversos termos textuais que possam vir a corroborar uma ou 

outra posição, consideramos que a posição exegética de Paton é a mais adequada. 

Por causa dessa postura, Paton consegue interpretar o texto da Crítica como um 

texto e um texto coerente, em oposição ao mar de incoerências e contradições 
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emergentes da leitura de Kemp Smith. Além disso, se, na leitura do primeiro a teoria 

da Estética talvez faça algum sentido, na do segundo, ela não faz sentido algum. 

Pelos motivos apresentados consideramos a interpretação de Paton a mais 

coerente entre as duas. Isso não quer dizer que a consideramos inteiramente 

correta. Kemp Smith tem razão em dizer que Kant vacila na Estética com respeito ao 

caráter inato das representações de espaço e tempo, as palavras que o filósofo usa 

em passagens como “se verifica [extensão e figura como pertencentes a intuição 

pura] a priori no espírito, mesmo independentemente de um objeto real dos 

sentidos”147, bem como a terminologia temporal utilizada por Kant com frequência148 

e afirmações como a de que o “espaço é uma grandeza infinita dada”149 são fortes 

indícios dessa vacilação. Ainda, no item anterior, mostramos que Kitcher tenta 

preencher um problema textual legítimo que emerge da interpretação de Paton, a 

saber, que nela não há qualquer explicação para a afirmação que Kant faz com 

respeito à extensão e figura pertencerem a intuição pura verificando-se no espírito. 

Como dissemos no referido item, esse último comentador não tenta mostrar em 

nenhum momento que Kant estava ciente da concepção de forma empírica na 

Estética, concepção essa que poderia solucionar a questão. Ademais, ele cita uma 

passagem da Dedução A que meramente mencionaria aquela concepção. Apesar 

disso, a leitura de Kitcher é completamente irreconciliável com a doutrina do tempo 

na Estética e a de Kemp Smith pressupõe algo que, segundo nosso modo de ver, 

não poderia pressupor – a saber, a patchwork theory - ficando com uma doutrina do 

espaço e do tempo na Estética e com outra na Analítica. Desse modo, como 

proposto em nossa Introdução, esperamos ter mostrado por que consideramos a 

leitura de Paton a mais consistente dentre as três. Ela é a única que tenta ser tão 

generosa quanto textualmente possível. Como também esperamos ter ao menos 

apontado, disso não se segue que a leitura de Paton seja canônica e absoluta. 

Acreditamos inclusive (i) que ela só faz sentido na oposição à leitura de Kemp Smith, 

no sentido de ser uma boa resposta àquela e (ii) que ela deixa ao menos uma 

afirmação de Kant razoavelmente mal explicada. 
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Considerações finais 

 

 Para concluir, achamos interessante expor de maneira bastante sumarizada e 

esquemática as posições dos comentadores com respeito à doutrina kantiana do 

espaço e do tempo. 

 Na leitura de Kemp Smith a experiência é temporal. Os elementos envolvidos 

nessa experiência são consecutivamente acrescentados: primeiro recebemos as 

sensações, depois as formas do sensível (espaço e tempo) são acrescentadas à 

essas sensações e, por fim, o entendimento sintetiza a multiplicidade de acordo com 

as categorias. Os argumentos da Estética (e unicamente nessa parte da Crítica) 

mostram que espaço e tempo são intuições puras, completas e inatas que, por esse 

motivo, condicionam a apreensão daqueles dados sensíveis. A doutrina kantiana 

deixa, desse modo, duas perguntas sem resposta e um ponto internamente 

inconsistente. A primeira pergunta seria “por que as sensações não podem nos 

fornecer as características espaciais e temporais dos fenômenos?” e a segunda 

“como pode-se explicar as diferenças de características espaciais e temporais 

particulares dos fenômenos se essas características residem no espírito antes da 

percepção de qualquer objeto?”. O ponto inconsistente150 surge a partir de uma 

afirmação de Kant na Estética e de suas afirmações na Dissertatio e no Über eine 

Entdeckung. Na Estética ele diz que espaço e tempo são intuições que repousam no 

espírito e, em contrapartida, na Dissertatio, critica veementemente uma filosofia que 

postule ideias inatas e, em Über eine Entdeckung, nega categoricamente que a 

Crítica admita a possibilidade de ideias inatas.  

 Segundo a interpretação de Paton, assim como ocorre na de Kemp Smith, é 

evidente que a experiência ocorre em ato e é igualmente óbvio que Kant distingue 

entre forma e matéria dos fenômenos. Isso não significa, no entanto, que a forma 

seja adicionada consecutivamente à apreensão da matéria – de acordo com Paton 

aceitar isso é precisamente o erro da interpretação de Kemp Smith. Pelo contrário, 

ambas (matéria e forma) são, em uma experiência atual qualquer, adquiridas e 

adquiridas simultaneamente. A única diferença em relação à forma é que essa só 

pode ser adquirida por haver em nós certa potencialidade (a “lei da mente” da 

Dissertatio, o “fundamento” de Über eine Entdeckung e a forma dos fenômenos da 

                                                           
150

 Que, como vimos, para Kemp Smith, não é uma inconsistência interna, uma vez que ele não vê continuidade 
entre a doutrina da Estética e a das outras porções “mais maduras” da Crítica. 



90 
 

Estética) responsável por suprir os conteúdos puros (leis de espaço e de tempo 

constantes) das intuições empíricas. Contudo, a coisa em si é responsável por suprir 

tanto as formas empíricas (características espaciais e temporais particulares) quanto 

as qualidades sensoriais (cor, odor, etc.), dois grupos de características que são 

contingentes, ou seja, diferentes em cada nova experiência. Desse modo, espaço e 

tempo não são representações inatas, mas sim (i) potencialidades inatas, (ii) 

conteúdos produzidos graças a essas potencialidades e (iii) conteúdos conhecidos 

sem necessidade de alguma experiência particular, embora possam ser conhecidos 

por um método de isolamento. Sendo assim, a primeira pergunta de Kemp Smith 

dissolve-se: matéria e forma não se distinguem em ato, mas podem tão somente ser 

separadas em pensamento e é unicamente nessa separação que se descobre que a 

forma pura não depende de experiências particulares podendo ser constante ao 

longo da experiência. Elimina-se também a segunda pergunta: apenas o que é 

estritamente universal e necessário pode ser suprido pela mente. Extensão, figura e 

duração específicas são variáveis e, portanto, devem ser supridas graças a algo na 

coisa em si (ainda que não se saiba o que seria esse algo). Desse modo, dissolve-

se também aquela inconsistência interna: a doutrina do espaço e do tempo não é, 

nem na Estética, nem em lugar algum do que se considera ser a filosofia crítica de 

Kant, uma doutrina de ideias inatas; trata-se de uma doutrina de potencialidades 

inatas, responsáveis por suprir conteúdos a priori que só surgem por ocasião da 

experiência, seja essa experiência a construção de objetos matemáticos na 

imaginação, seja ela a observação de um evento tal como a queda de um corpo. No 

entanto, há uma dificuldade textual nessa interpretação. Paton não é capaz de 

explicar suficientemente, a nosso ver, por que Kant fala que extensão e figura 

“pertencem à intuição pura, que se verifica a priori no espírito, mesmo 

independentemente de um objeto real dos sentidos”.  

Na interpretação de Kitcher, por fim, retoma-se a tese da consecução 

temporal de elementos cognitivos na experiência e isso é feito de uma maneira 

aparentemente capaz de solucionar tanto os problemas da interpretação de Kemp 

Smith quanto o problema textual deixado por Paton. Kemp Smith não apenas estaria 

equivocado, de acordo com Kitcher, ao deixar em aberto os problemas referidos, 

mas também ao não notar que pressupor a distinção entre matéria e forma dos 

fenômenos era um movimento legítimo. De fato, Kant pressupõe tal distinção. É 

possível entender o porquê se não perdermos de vista a discussão sobre a 
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percepção da terceira dimensão do espaço que ocorria entre seus contemporâneos. 

Ainda, o trecho em que Kant faz a distinção é o verdadeiro texto da prova pela 

aprioridade do espaço e, mais especificamente, da prova em favor de que uma 

operação mental pura é responsável por produzir intuições dotadas de extensão e 

figura (características espaciais que não podem ser supridas por nenhum dos cinco 

sentidos) independentemente das sensações. Extinguem-se, desse modo, as duas 

perguntas e a inconsistência presentes na leitura de Kemp Smith. A distinção entre 

matéria e forma é pressuposta, mas justificadamente pressuposta. Não há ideias 

inatas nem operações mentais fixas, cada operação mental é sempre nova, se há 

algo inato esse algo é unicamente um fundamento. A leitura de Kitcher não leva à 

inconsistência, pois ainda que esses elementos não possam ser supridos por 

nenhum dos cinco sentidos, perceber um objeto ainda é perceber aquele objeto.  

 Para Kemp Smith, a experiência na Estética - e unicamente aí - é uma 

aglutinação de elementos de origens distintas, que ocorre numa consecução 

temporal. Isso resulta, como ele mesmo reconhece, numa doutrina extremamente 

problemática. Para Paton, a experiência em Kant não é aglutinação de elementos 

numa consecução temporal. Todos os elementos provêm de origens distintas, mas 

eles são dados conjuntamente e nós podemos saber de suas origens distintas 

mediante um método de isolamento. Apesar dos principais problemas serem 

solucionados a partir dessa interpretação, resta aquele problema textual. Para 

Kitcher, há consecução e aglutinação de elementos na experiência como em Kemp 

Smith. No entanto, isso é descoberto através de um método a priori legítimo, que ela 

considera, inclusive, como sendo o verdadeiro método da Crítica da Razão Pura. Em 

sua leitura, todos aqueles problemas também são dissolvidos, inclusive o problema 

textual deixado por Paton. 

 Entretanto, a interpretação de Kitcher possui uma dificuldade extremamente 

indesejável – para não dizer absurda. Se a comentadora estiver correta, Kant não 

oferece argumento algum pela aprioridade do tempo e, não obstante, além de supor 

que o fez, deriva séries de conclusões relativas àquela representação como se 

tivesse oferecido o argumento necessário. Tal dificuldade é, a nosso ver, 

intransponível. 

 Entre as interpretações de Paton e Kemp Smith não há provas ou 

inconsistências diretas que possam levar a decisão por uma ou outra – ao menos no 
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referente à doutrina do espaço e do tempo. À maior parte das objeções, Kemp Smith 

poderia simplesmente responder “essa que vos apresento é a doutrina da Estética, o 

que ocorre na Analítica e, mais ainda, na Dissertatio ou em Über eine Entdeckung 

são peculiaridades daqueles textos”. A leitura de Paton, por sua vez, possui, além da 

vantagem de articular os textos da Analítica e da Estética tornando-os uma unidade, 

capacidade para adequar-se às passagens que Kemp Smith oferece como sendo 

provas de sua interpretação - muito mais do que as passagens que Paton oferece 

podem ser adequadas à interpretação de Kemp Smith. Por exemplo, Kemp Smith 

concorda que uma leitura que enxerga tempo e espaço como sendo potencialidades 

pode ser adequada ao primeiro item da Exposição Metafísica – item esse que ele 

considera ter provado a anterioridade temporal das representações do espaço e do 

tempo. É, no entanto, obviamente impossível adequar uma leitura nativista aos 

(vastamente citados por nós) trechos da Dissertatio e de Über eine Entdeckung. 

Além disso, acrescenta-se também o reconhecimento por parte do próprio Kemp 

Smith de que, se ele estiver certo, a doutrina do espaço e do tempo na Estética seria 

absolutamente implausível, enquanto que, se a interpretação de Paton estiver 

correta, tal doutrina torna-se ao menos bastante razoável.  

Por esses motivos acreditamos que a interpretação de Paton é a mais 

adequada dentre as três. Ela dá conta de dois dos principais problemas da 

interpretação de Kemp Smith e o problema textual que tal leitura deixa em aberto é 

solucionado por Kitcher ao custo de cair em um problema intransponível, motivo pelo 

qual a interpretação dessa última intérprete deve ser rejeitada. 

 A partir do que foi dito cremos poder sumarizar o argumento pela 

subjetividade do espaço e do tempo. Todo conhecimento começa com a 

experiência. Os objetos dados nessa experiência possuem características 

qualitativas passíveis de abstração. Podem-se abstrair tais características na medida 

em que reconhecem-se, entre aqueles objetos, características comuns, como, a cor, 

o odor, a dureza, etc. Essas características são variáveis no curso da experiência. A 

capa de um livro pode ser, por exemplo, branca e a de outro, vermelha. Outras 

características dos objetos dados também variam, a saber, figura, extensão e 

duração. A queda de um corpo dura mais do que a de outro, a depender das 

circunstâncias dessa queda. Além disso, um corpo pode ter formato esférico e 

enquanto outro pode ter formato cúbico. Porém, essas últimas características, 

necessariamente, estarão sujeitas à certas leis que são invariáveis no curso da 
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experiência sensível. Trata-se, no caso do espaço, das leis da geometria euclidiana 

e no caso do tempo da necessária sucessão progressiva das representações. Disso 

não se segue que espaço e tempo sejam representações inatas. Tudo o que o 

argumento de Kant mostra é que, comportando-se nossa experiência daquela 

maneira e dadas as alternativas a ele contemporâneas - aquelas geralmente 

associadas aos newtonianos e aos leibnizianos -, a única explicação possível é que, 

espaço e tempo, do ponto de vista da sua realidade, não são mais do que 

potencialidades do nosso espírito de acordo com as quais o que é dado ordena-se 

necessariamente. Por esse motivo, espaço e tempo podem ser conhecidos a priori 

mediante isolamento, por exemplo, na construção pura geométrica e na adição 

sucessiva de unidades no tempo. 
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