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O poder da imaginação produtora na teoria kantiana do
conhecimento
Resumo. A seguinte pesquisa tem como principal objetivo analisar a teoria
kantiana do conhecimento desenvolvida por Immanuel Kant. O filósofo
alemão intitula sua filosofia como aquela que trata das condições de
possibilidade e validade do conhecimento. A filosofia transcendental kantiana
pode ser melhor compreendida por meio da análise da faculdade de
imaginação. Tal faculdade irá propiciar a ligação entre intuições e conceitos,
mediação esta que não seria possível sem as suas duas funções: síntese e
esquema. Neste sentido, através do estudo acerca da faculdade de imaginação
podemos estabelecer as bases fundamentais da teoria kantiana do
conhecimento, visto que só por meio de suas funções será possível o
conhecimento.
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1. Introdução
A filosofia transcendental de Kant tem como principal intuito tratar dos conceitos que
estabelecem as condições de possibilidade do conhecimento a priori. No capítulo
primeiro da "analítica dos conceitos" Kant define os elementos a priori para o
conhecimento dos objetos. O primeiro será o múltiplo da intuição, mediante a
receptividade da sensibilidade; o segundo consistirá na síntese deste múltiplo, por meio
da capacidade de imaginação; e o terceiro, que repousa no entendimento, serão os
conceitos, que darão unidade a esta síntese da imaginação.
Segundo Kant, sensibilidade e entendimento não podem permutar suas funções,
ou seja, o entendimento não pode intuir nenhum objeto e os sentidos não podem pensálos, pois a sensibilidade produzirá apenas intuições e o entendimento deduzirá apenas
conceitos. Essa relação não é possível apenas mediante estas duas faculdades, porque se
trata de um material indeterminado (captado pelas intuições puras de espaço e tempo) e
de formas possíveis para esse material da intuição (pensados pelas categorias do
entendimento). Desta forma, só poderemos falar de conhecimento mediante a reunião
destes dois tipos distintos de conhecer a realidade. A seguinte pesquisa pretende
investigar o elemento mediador do conhecimento (faculdade de imaginação) e as sua
funções fundamentais: síntese e esquema.

2. Metodologia
A metodologia a ser adotada para tal pesquisa consistirá em uma interpretação textual
da obra Crítica da razão pura de Kant e em uma análise dos principais intérpretes sobre
o tema estudado no autor.
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Para alcançar o objetivo principal desta pesquisa, buscar-se-á, em primeiro lugar,
realizar uma leitura imanente da CRP enfatizando os capítulos da “Estética
transcendental” e da “Analítica transcendental”, observando coerências, complementos,
bem como possíveis incoerências acerca da faculdade de imaginação dentro da obra.
Em segundo lugar, realizar-se-á a leitura de outras obras de Kant que tratam de sua
filosofia teórica, como Prolegómenos a toda a metafísica futura que queira apresentarse como ciência e os Escritos pré-críticos. Desta maneira, será possível confrontar tais
obras com a CRP, observando diferenças e possíveis preenchimentos de lacunas.
Por fim, pretende-se analisar as discussões das diversas interpretações dos
comentadores acerca da teoria kantiana do conhecimento, dedicando especial atenção à
interpretação que indica a faculdade de imaginação como ponto central em tal teoria.

3. Resultados e Discussões
Kant reúne as suas principais preocupações com relação à sua filosofia teórica na
primeira edição da Crítica da razão pura. Insatisfeito com o acolhimento negativo desta
obra, por conta das acusações de que ele seria apenas um “Hume prussiano”, escreve em
1783 uma síntese de sua filosofia teórica em Prolegômenos a toda a metafísica futura
que se queira apresentar como ciência. Mas, será na segunda edição da CRP que Kant
acrescentará alguns aspectos distintos da primeira em sua filosofia, cuja ênfase daremos
ao seu pensamento sobre a faculdade de imaginação.
Nossa discussão estará inserida na mudança de algumas características do papel
da faculdade de imaginação da primeira para a segunda edição desta obra. As mudanças
mais pertinentes nas quais nos deteremos com maior atenção estão relacionadas à
capacidade da imaginação produtiva, pois é a sua função que Kant mais enfatiza em sua
obra, visto que estará mais ligada ao caráter transcendental, a priori de sua filosofia.
Segundo Kant, é necessário que exista um princípio interno que ligue as múltiplas
representações criadas em nossa consciência, pois, do contrário, não seria possível uma
unidade do conhecimento. A este principio interno Kant chamará de apercepção
transcendental. Na primeira edição da obra, tal apercepção transcendental tem que
recorrer à síntese transcendental da faculdade de imaginação como possibilidade de
ligar diversas representações em uma unidade. A faculdade de imaginação aparece,
então, como contendo o princípio produtor do conhecimento, como a condição de
possibilidade para a apercepção.
A questão é que esse mesmo princípio sintético da faculdade de imaginação é
explicado por Kant como uma função da faculdade do entendimento no texto da
segunda edição. Em outras palavras, a faculdade de imaginação aparece na primeira
edição da obra como a responsável por fazer a síntese originária do conhecimento e, na
segunda, essa mesma operação originária de síntese é realizada pelo entendimento.
Desta forma, na segunda edição, a faculdade de imaginação irá apenas auxiliar o
entendimento em sua síntese, não dispondo mais do caráter originário expresso na
primeira edição. É possível traçar um paralelo entre as duas edições? Como
compreender que a faculdade de imaginação, perdendo o seu caráter de síntese
originária, ainda será importante para a constituição do conhecimento?
A modificação feita por Kant entre as duas edições não deve ser compreendida
como um erro, mas sim como uma mudança que não elimina necessariamente as
conclusões anteriores. Deste modo, os problemas resultantes da leitura da segunda
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edição podem ser sanados mediante o confronto desta com a primeira e, deste modo, as
mudanças em relação à faculdade de imaginação serão vantajosamente compensadas
por uma maior clareza.
Levantemos algumas hipóteses que podem nos ajudar a sistematizar essa
questão. Pode-se considerar, que os esquemas de que fala Kant em ambas as edições
permanecem como mediadores entre intuições e conceitos, e estes serão essenciais na
construção do conhecimento transcendental. Ou seja, através dos esquemas é possível
traçar o primeiro paralelo entre as duas edições. A síntese, mesmo perdendo o seu
caráter de originária no conhecimento, ainda participará em um indispensável momento,
a saber, na reunião dos objetos dados pela faculdade da sensibilidade, a qual, pela
primeira vez, proporciona certo conteúdo na constituição do conhecimento. Com as
discussões realizadas a partir destas duas operações da faculdade de imaginação
(esquemas e síntese), podemos traçar características que permanecem em ambas as
edições da Critica da razão pura, no que tange ao problema levantado acima.

4. Conclusão
A faculdade de imaginação constitui, portanto, um fator fundamental para entender a
teoria do conhecimento kantiana, visto que tanto a síntese quanto o esquema (seus
produtos) irão perpassar dois pontos de suma importância na constituição do sujeito
transcendental, a saber: a sensibilidade, abordada no capítulo da “Estética
transcendental”, e o entendimento, inserido no capitulo da “Analítica transcendental”.
Na primeira, a faculdade de imaginação age de forma a produzir a síntese como meio de
unificação do múltiplo dado pelas intuições. Na segunda, a faculdade de imaginação
trabalha através dos esquemas, que possibilitarão a aplicação dos seus conceitos puros
(categorias) às intuições. Tal investigação nos possibilitará um estudo detalhado da
faculdade de imaginação e sua relação com a faculdade da sensibilidade e com a
faculdade do entendimento.
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