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Prefácio

Publicam-se neste volume os trabalhos apresentados no IX Colóquio
Kant “Clélia Martins”, que teve lugar em Marília de 10 a 14 de agosto de 2015,
subordinado ao tema: “Pensar [o] A Priori: Tema e Variações”. Com esta edição
se concluiu uma série de quase uma dezena de colóquios dedicados a tópicos da
filosofia kantiana realizados com notável regularidade ao longo de pouco mais
de uma década. A circunstância consente, pois, que se proceda a uma apreciação
retrospetiva da experiência decorrida.
Os colóquios kantianos de Marília chamaram-se inicialmente “Coló-

quios de História da Filosofia”. Seu propósito, abordando a cada dois anos diferentes pensadores e doutrinas, era o de revezar com o tradicional evento do Departamento de Filosofia da UNESP, as “Jornadas de Filosofia e Teoria das Ciências
Humanas”, as quais, então, teriam enfoque predominantemente “filosófico”, em
torno de problemas e soluções filosóficos ou multidisciplinares, contemporaneamente identificados como tais, não, pois, “histórico-filosófico”, com abordagens
preferencialmente explicativas ou comentarísticas. Por conta da boa receptividade obtida em março de 2004 com o evento em comemoração ao Bicentenário
da Morte de Kant, contudo, foi proposto ao Departamento de Filosofia da UNESP
que o II Colóquio de História da Filosofia, o qual viria a realizar-se em agosto de
2006, fosse outra vez consagrado ao pensador de Königsberg. E assim se deu,
tal encontro, coordenado por Clélia Martins, tendo abordado o tema: “Kant e o
Kantismo: Heranças Interpretativas”. A partir de 2008, com o incentivo de vários
colegas participantes das duas primeiras edições de tais colóquios, escolheu-se
transformá-los em “Colóquios Kant de Marília”. Seis anos depois, com o passamento repentino e precoce de Clélia Martins, esses encontros, em justa homenagem póstuma à professora, pesquisadora, orientadora e tradutora de obras de
Kant, foram renomeados “Colóquios Kant ‘Clélia Martins’”.
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Desde 2006, e por todas as edições seguintes de tais eventos, sem-

pre se contou com a participação, nele, dum número relativamente grande e

crescente de Kant scholars estrangeiros provenientes da Alemanha, Argentina, Bélgica, Colômbia, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Itália e Portugal,

alguns dos quais têm comparecido a várias edições desses mesmos colóquios.
Entre os brasileiros ou estrangeiros aqui residentes, por sua vez, para cá têm
seguidamente vindo colegas de universidades do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os temas das nove edições até agora havidas dos colóquios kantianos

de Marília foram os seguintes: “Bicentenário da Morte de Kant” [2004]; “Kant e
o Kantismo: Heranças Interpretativas” [2006]; “A ‘Crítica da Faculdade de Julgar Teleológica’” [2008]; “Kant e a Música” [2009]; “Kant e a Biologia” [2010];

“As Críticas e suas Methodenlehren” [2011]; “Kant e Rousseau” [2012]; “As Vorlesungen de Kant” [2013]; “Pensar [o] A Priori: Tema e Variações” [2015].1

A quase totalidade das conferências proferidas em sete das nove edi-

ções até agora realizadas dos Colóquios Kant “Clélia Martins” foi publicada em

revistas científicas nacionais2 ou em livros editados no país3 ou no estrangeiro.4

Afora um contributo no conjunto deveras representativo, quer como

evento científico, quer como fonte de publicações dele originadas, os colóquios
kantianos de Marília vêm não só abordando temas já clássicos do pensamento crítico e da Kant-Forschung [“Kant e o Kantismo: Heranças Interpretativas”

[2006]; “A ‘Crítica da Faculdade de Julgar Teleológica’” [2008]; “Kant e Rousseau”

[2012]; “Pensar [o] A Priori: Tema e Variações” [2015]], mas aspectos do idealis-

mo transcendental que só há relativo pouco tempo tornaram-se alvo do interesse
dos especialistas em nível mundial [“Kant e a Biologia” [2010]; “As Críticas e suas

Methodenlehren” [2011]; “As Vorlesungen de Kant” [2013]], ou mesmo um tópico já quase inusitado como “Kant e a Música” [2009].

Os Colóquios Kant “Clélia Martins” têm ainda muito especialmente

contribuído para o fomento do intercâmbio entre kantianos pátrios e estrangei-

ros, mormente com os colóquios kantianos multilaterais, ideia e iniciativa que
não por acaso surgiu em Marília, em agosto de 2006, justo durante o então “II
Colóquio de História da Filosofia”.5
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Da experiência de uma década de eventos, é possível concluir que a série dos Colóquios Kantianos de Marília se afirmou como uma das mais regulares
inicitiavas no espaço brasileiro dedicadas à filosofa kantiana, tendo o indiscutível
mérito de colocar Marília e o Departamento de Filosofia da UNESP no mapa e
na agenda dos colóquios kantianos de significativa representação internacional,
sendo que, por outro lado, a seleta representatividade internacional foi sempre
bem acompanhada de uma igualmente significativa e qualificada participação de
kantianos brasileiros.

Já foi apontado o caráter pioneiro de vários dos temas escolhidos,
que puseram em pauta tópicos não muito estudados ou muito pouco estudados
da obra kantiana, mesmo no plano internacional, abrindo assim novas trilhas
de pesquisa, ou rasgando novos horizontes hermenêuticos. Não menos importante, porém, foi a geração de sinergias que tais eventos potenciaram, criando
solidariedades cada vez mais alargadas e dando azo ao surgimento de outras
realizações e em outros contextos e formatos, mobilizando um cada vez mais
amplo número de kantianos nelas envolvidos. Para além dos já referidos colóquios trilaterias / multilaterais, que vão já na sua próxima sétima edição, deve
destacar-se também a criação do “Centro de Pesquisas e Estudos Kantianos
'Valerio Rohden'”, do qual por certo muito há ainda a esperar no que toca à
consolidação da pesquisa sobre filosofia kantiana na Faculdade de Filosofia e
Ciências da UNESP, mas de que é já promissora objetivação o periódico Estudos
Kantianos, de nível já confirmado e reconhecido, regularmente publicado desde
2013. Outros projetos e iniciativas têm tido a sua incubação nesse núcleo de
kantianos que têm participado com mais regularidade nos colóquios kantianos
de Marília, o mais recente dos quais é o de elaboração de um Léxico Kantiano
Eletrônico em Língua Portuguesa.
Desde sua primeira edição, tais encontros científicos internacionais
têm contado com o indispensável apoio financeiro da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo [FAPESP], também da Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior [CAPES] e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [CNPq], além do da própria
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, quer por meio de algumas de suas Pró-Reitorias, quer, em especial, pela Faculdade de Filosofia e
Ciências [FFC], e, nesta, pelos Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Departamento de Filosofia.
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Gratos pelo apoio constantemente recebido das Direções Gerais da
FFC, estendemos nosso reconhecimento aos seguintes outros setores dessa mesma Unidade Universitária: Divisão Técnica Acadêmica, Divisão Técnica Administrativa, Diretoria Técnica de Serviços, Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa
e Extensão, Escritório de Pesquisa, Laboratório Editorial.
Last but not least, um agradecimento todo especial à Doutora Silvana
Colombo de Almeida por seu competente, dedicado e prestimoso auxílio organizativo no âmbito do IX Colóquio Kant “Clélia Martins”, em especial no que tange
às suas traduções do e para o alemão.

Este livro vai dedicado In Memoriam a Juan Bonaccini. Prestigiado especialista nas filosofias de Kant e do Idealismo Alemão, muito querido colega, sempre
arguto e instigante nas suas intervenções, ele foi assíduo participante nos Colóquios Kant de Marília desde a primeira hora e também neste cujos trabalhos agora
se publicam, no qual apresentou um ensaio que pôde ainda enviar para ser publicado, antes que a doença, que já nessa altura gravemente o incomodava, lhe tirasse
a vida. Nesse ensaio, após oferecer a sua pessoal interpretação do desenvolvimen-

to dos estudos kantianos no Brasil nas últimas duas décadas, o Juan deixa discretamente ver como entendia a sua peculiar auto-inscrição nessa história recente
– mas já muito rica – do kantismo brasileiro, expondo as linhas de um programa
pessoal de pesquisa já em curso com o qual se propunha oferecer, em alternativa
ou em complemento às interpretações epistemológicas e semânticas dominantes,
uma peculiar interpretação ontológico-metafísica da filosofia transcendental no
sentido de uma ontologia (ou pensamento puro) de objetos.
Leonel Ribeiro dos Santos
Ubirajara Rancan de Azevedo Marques

Notas / Notes
1

2
3
4
5

A partir de 2013, os colóquios kantianos de Marília voltaram a ter, como em seu início, periodicidade bianual.
A décima edição de tais eventos ocorrerá em setembro de 2017, seu tema sendo: “A Linguagem em Kant. A
Linguagem de Kant”.
Cf. DoisPontos. Curitiba, 2004. v. 2; Trans/Form/Ação vol.32 no.1 Marília.

Cf. Kant e o kantismo: heranças interpretativas. São Paulo: Editora Brasiliense, 2010; Kant e a música. São Paulo:
Barcarolla, 2010; Kant e a biologia. São Paulo: Editora Barcarolla, 2012; Kant e o A Priori [no prelo].
Cf. Kant’s Lectures / Kants Vorlesungen. Berlin: Walter De Gruyter, 2015.

Tais encontros científicos internacionais vêm se desenvolvendo desde 2008, quando sua primeira edição ocorreu
em Verona e Padova, à qual se seguiram as de Lisboa [2009], Mainz [2011], Tiradentes [2013], Madrid [2014] e
New York [2016] e Halle [2016]. As próximas edições, já confirmadas, ocorrerão em Halle [em abril de 2017], em
Catania [em outubro de 2018] e em Kaliningrado [em abril de 2019].
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