EDITORIAL

É com satisfação que apresentamos mais uma Edição da Kínesis - Revista de
Estudos dos Pós-Graduandos em Filosofia. A presente Edição, que constitui o v. 7(14),
inaugura um novo modelo de publicações da Kínesis, denominado Edição Especial Debate.
A presente Edição Especial - Debate foi planejada para contribuir com o
desenvolvimento do diálogo filosófico-interdisciplinar. Por vezes, somos apresentados
com ideias interessantes de professores, às vezes inovadoras, que acabam por não
encontrar espaço para debate especializado (e.g.: os eventos acadêmicos, normalmente,
possuem um tempo muito limitado para o debate, dada a quantidade de profissionais
que desejam apresentar suas ideias). No que diz respeito à produção de conhecimento
escrito não é diferente; encontramos artigos que dialogam com outros trabalhos, mas o
fazem de forma indireta, não constituindo um debate minucioso sobre um tema
específico.
Com o objetivo de contribuir para a constituição de tal espaço de debate a
Kínesis apresenta a atual Edição Especial, promovendo o debate em torno do Artigo
Alvo “O conceito de sentimento no Monismo de Triplo Aspecto”, escrito pelo Prof. Dr.
Alfredo Pereira Jr.. A partir desse artigo, diversos pesquisadores especializados no tema
foram convidados para elaborar comentários críticos acerca da proposta do professor
Pereira Jr.. Em tais comentários os pesquisadores buscaram identificar dificuldades,
elaborar sugestões e/ou fazer relações com outras áreas de conhecimento. A partir dos
comentários, o Prof. Pereira Jr. elaborou uma Réplica a cada um dos pontos levantados
pelos pesquisadores. Esse modelo de debate é conhecido como “comentário aberto”
(open peer commentary) e é utilizado por revistas internacionais que visam mostrar
como diversos profissionais pensam em detalhe sobre um tópico particular.
Apesar de recebermos propostas em inglês, optamos por apresentar todos os
comentários em língua portuguesa. Isso, principalmente, no intuito de contribuir com
estudantes de Graduação e Pós-graduação que desejam se aprofundar em um debate
minucioso e não possuem o domínio de língua estrangeira, bem como de fomentar a
discussão em âmbito nacional colaborando para que o Brasil se insira no debate. Neste
caso, se estabeleceu um debate de alto nível sobre Filosofia da Mente e Ciência
Cognitiva. Um tópico que se destaca nessas áreas de investigação é o problema da
consciência (i.e., de se explicar qual é a natureza da consciência e dos processos
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subjacentes a ela), o qual apresenta caráter multifacetado, exigindo um debate intenso e
de cunho interdisciplinar.
Diante da complexidade do estudo do problema da consciência, a atual Edição
apresenta uma das propostas para se lidar com tal problema: o Monismo de TriploAspecto. Esta proposta foi elaborada pelo filósofo brasileiro Alfredo Pereira Jr.,
atualmente Professor Adjunto do Departamento de Educação do IBB/UNESP/Botucatu
e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da FFC/UNESP/Marília. Tal proposta foi
desenvolvida em etapas, por meio da publicação em diversos periódicos importantes
como o Journal of Integrative Neuroscience, Progress in Neurobiology, Nature
Precedings, e em livros como Consciousness: States, Mechanisms and Disorders (1ed.,
New York: Nova Science Publishers) e The Unity of Mind, Brain and World: Current
Perspectives on a Science of Consciousness (1. ed., Cambridge - UK: Cambridge
University Press).
Como apresentado no Artigo Alvo e revisitado nos Comentários, o Monismo de
Triplo Aspecto propõe que a consciência possui três aspectos fundamentais que se
relacionam entre si formando um todo. Esses aspectos são o físico-biológico, o
informacional e o experiencial. Com essa proposta, Pereira Jr. pretende explicar como
nossos pensamentos, sentimentos, emoções e toda nossa vida mental emerge a partir da
nossa estrutura corporal e cerebral. No Artigo Alvo, Pereira Jr. pretende esclarecer um
ponto que não havia sido desenvolvido em detalhe em seus trabalhos anteriores: o papel
do sentimento na formação de episódios conscientes. Logo, com a atual Edição
buscamos apresentar não apenas uma revisão do Monismo de Triplo Aspecto, mas um
trabalho original do desenvolvimento dessa Teoria, de modo a propiciar um debate com
potencial para moldá-lo e aprimorá-lo.
Em seu processo de elaboração a Edição Especial - Debate teve como
Responsável Samuel de Castro Bellini-Leite, e atuaram como Revisores dos
Comentários os pesquisadores Leonardo Ferreira Almada, João Antonio de Moraes e
Jonas Gonçalves Coelho.

Desejamos boa leitura a todos!
Comissão Editorial

