EDITORIAL
É com satisfação que publicamos mais uma edição da Revista Kínesis. A
presente edição conta com trabalhos de diversos centros de Pós-Graduação em
Filosofia. Além de artigos, contamos, também, com uma resenha e uma entrevista com
o Prof. Dr. Alfredo Pereira Junior, Professor Adjunto do Departamento de Educação do
Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP, e um dos maiores e mais respeitados
especialistas em Filosofia das Neurociências do Brasil, com reconhecimento no
exterior.
A presente edição é, mais uma vez, parte do trabalho sério, criterioso e em dia
com os prazos. Esse procedimento tem se tornado marca de nossos trabalhos visando
sempre o respeito aos autores e aos nossos leitores. Cremos que essas características são
uma das marcas centrais da Revista Kínesis e um dos principais motivos dela ter se
tornado um dos principais veículos de publicação e intercâmbio entre os PósGraduandos em Filosofia do todo o Brasil, em suas diversas regiões e instituições.
Como já dissemos em nosso editorial na edição anterior, tem se tornado uma
característica marcante da Kínesis a publicação de trabalhos de diversas instituições e
centros de pós-graduação em Filosofia. A Revista Kínesis tem recebido, ainda, em
número crescente, trabalhos de doutores, pós-doutores e artigos do exterior. Essa
característica reforça a convicção, já há algum tempo observada pelos seus editores, de
que a Kínesis ocupa um papel fundamental na disseminação das pesquisas acadêmicas
em nível de pós-graduação.
Gostaríamos de dizer que estamos sempre abertos para receber sugestões e
críticas ao nosso trabalho. Comentários sempre serão bem vindos, pois é com eles que
cresceremos e poderemos alçar voos para novos horizontes.
É nesse espírito de trabalho, cooperação, critério e rigor, convicções, respeito, e
possíveis novos projetos, que publicamos mais uma edição da Revista Kínesis.
Convidamos nossos leitores a saborear essa nova edição.
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