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Palavra do Editor

Este segundo fascículo de 2015 de Estudos Kantianos, periódico que pelo terceiro
ano consecutivo compõe o cenário de revistas brasileiras consagradas ao pensamento de Kant
[junto a suas congêneres, há mais tempo estabelecidas, Kant e-Prints e Studia Kantiana, também
publicadas em plataforma eletrônica], apresenta-se especialmente rico. De fato, o arco temático
por ele coberto abrange seis estudos cujos tópicos voltam-se para a antropologia, a filosofia moral,
a razão pura, o direito e a psicologia, além duma tradução para o português de lição do filósofo
sobre o “gênio” e duma resenha – com resposta à mesma pelo autor da obra resenhada – de estudo
recente sobre a psicologia em Kant. Afora tal riqueza temática, o presente fascículo conta em
especial com a finura de análise e a prosa cativante que há muito distinguem os ensaios de Márcio
Suzuki, cujo contributo é o “Estudo em Destaque” do presente número de EK.
Dos doze artigos componentes do atual fascículo, quatro deles formam um dossiê
inteiramente dedicado ao tema: “A Psicologia em Kant: Sobre os fundamentos de uma ciência
do sujeito”, iniciativa levada a cabo por Paulo de Jesus, Editor Associado de EK, ele próprio
um especialista no assunto.
Dentre os estudiosos estrangeiros que nos brindam com os seus originais, notarse-á a presença de seis contribuições de jovens kantianos italianos [em cinco artigos e uma
resenha], o que, para além da coincidência editorial, comprova, uma vez mais, a rica tradição
histórico-filosófica italiana com relação a Kant – ou, melhor: também com relação ao filósofo
de Königsberg.
Agradecendo a todos os autores que nela publicam, Estudos Kantianos expressa
particular gratidão a Gualtiero Lorini e a Margit Ruffing pela generosa divulgação da revista
por ambos.
Boa leitura!
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Editor’s Note

The second issue of 2015 of the Estudos Kantianos, a journal which in the last three
years has broadened the array of Brazilian journals devoted to Kant’s thought [along with its
older counterparts Kant e-Prints and Studia Kantiana, also published in electronic format], is
especially rich. Indeed, the thematic arch it describes comprises twelve studies whose topics
address anthropology, moral philosophy, pure reason, law and psychology, as well as a Portuguese
translation of one of Kant’s lectures on “genius” and a review – herein replied by the author of the
work reviewed – of a recent study on Kant’s psychology. Apart from such thematic abundance,
the current issue is proud to present the fine analysis and captivating prose of Márcio Suzuki,
whose contribution is the “Scholarship Highlight” of this number of EK.
Among the twelve articles which compose the current issue, four of them form a dossier
exclusively dedicated to the theme: “Kant’s Psychology: On the Foundations of the science of
self ”, an initiative undertaken by Paulo de Jesus, Associate Editor of the EK, and he himself a
specialist in the matter.
Among the foreign scholars who offer us their originals, a special note to the presence of
six contributions by young Italian kantians [five articles and a review], which, apart from the
editorial coincidence, once again proves the rich Italian historical-philosophical tradition with
regard to Kant – or better yet: also with regard to the philosopher of Königsberg.
Thus greeting all the authors herein published, Estudos Kantianos expresses its
particular gratitude to Gualtiero Lorini and Margit Ruffing for their generous diffusion of the
journal.
A pleasant reading to you all!
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