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'Open MIND'conjunto de publicações de investigação
de acesso aberto sobre a mente, o cérebro e a
consciência estará, em breve, disponível online
gratuitamente
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Pioneiros do MIND Group em publicações individuais de textos
académicos/92 autores e comentadores contribuíram para a colecção
'Open MIND'
O MIND Group, dirigido pelo professor de Filosofia da Universidade de Mainz, Thomas
Metzinger, escolheu uma forma invulgar e inovadora para celebrar um aniversário
especial. Ao invés de organizar um evento, como por exemplo uma Conferência, o
Professor Thomas Metzinger e a Dra.Jennifer Windt estão a proceder à edição de um
conjunto de artigos que documentam a investigação mais avançada sobre a mente, a
consciência e o eu. O conjunto de artigos estará disponível online gratuitamente na
página http://www.open-mind.net para qualquer interessado e será subsequentemente
publicado num livro de 2 mil páginas. O projecto é apoiado por uma equipa local de
estudantes avançados de licenciatura e de mestrado e doutoramento da Universidade
Johannes Gutenberg em Mainz (JGU). As contribuições foram redigidas por 92
membros juniores e seniores, membros do MIND Group, incluindo investigadores
reconhecidos a nível internacional a trabalhar em várias áreas da filosofia, psicologia e
neurociências.

O conjunto de artigos, que está a ser anunciado na imprensa

internacional, comemora o vigésimo encontro do MIND Group e mais de 10 anos de
existência do mesmo.
O Professor Thomas Metzinger criou o MIND Group em 2003 para proporcionar aos
jovens filósofos Alemães uma plataforma que os pudesse ajudar a criar contactos na
comunidade internacional de investigação e a participar nos mais recentes
desenvolvimentos na filosofia contemporânea da mente. Um grupo em constante
mudança de estudantes de licenciatura avançados, candidatos a doutoramento e jovens
investigadores de vários países encontram-se duas vezes por ano em Frankfurt am
Main, Alemanha, com investigadores famosos. As reuniões normalmente realizam-se
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na casa do Instituto de Estudos Avançados de Frankfurt (FIAS) que tem vindo a
proporcionar o apoio organizacional desde há vários anos. As reuniões são apoiadas
financeiramente pela Fundação Barbara Wengeler em Munique. "Eu estava à procura de
uma forma inovadora de patrocinar os nossos jovens investigadores" afirmou Metzinger,
Director do Grupo de Filosofia Teórica e do Grupo de Investigação de Neuroética da
Universidade de Mainz. Além de apresentar os membros júnior aos académicos de topo,
o MIND Group também promove encontros entre académicos a trabalhar nos campos da
filosofia analítica da mente ou da ética e investigadores que realizam investigação
empírica em neurociências cognitivas. Desta forma, as reuniões contribuem para a
formação de uma grande rede que procura teorias pioneiras e novas e cultiva, ao
mesmo tempo, formas inovadoras de interdisciplinaridade.
Um resultado desta cooperação produtiva é o conjunto de textos de acesso aberto
"OPEN MIND"um projeto de vanguarda, sob várias formas. O conjunto consiste em
39 textos originais, sendo que cada um é seguido por um comentário e por uma
resposta. "Cada um destes textos foi revisto quatro vezes, com os investigadores
juniores a escreverem os seus próprios comentários e também a editarem e a reverem
anonimamente artigos escritos pelos seus pares mas também académicos e
investigadores eminentes. Os nossos membros júnior participaram, activamente, em
todos os níveis do projecto, adquiriram competências académicas e obtiveram
familiaridade em primeira mão com o processo de publicação electrónica autónoma",
explica Metzinger. O grupo criou o seu próprio sistema de controlo de qualidade
profissional comparável com o processo de revisão dos pares utilizado pelos principais
jornais académicos. Ao mesmo tempo, a velocidade de produção foi superior à de
muitas editoras e jornais importantes, outro objectivo do projecto. O conjunto de
textos ficou pronto para publicação em uns meros dez meses.
Para todos os interessados, mas especialmente para investigadores e alunos, o
conjunto de textos "Open MIND" proporciona um acesso valioso ao mais recente
trabalho nas áreas da filosofia, ciências cognitivas e neurociências.

Os temas

abordados foram desde as bases dos processos de pensamento consciente à
percepção, consciência e ética. Foram definidos padrões rigorosos em termos da
originalidade e orientação para o futuro e para a qualidade inovadora das contribuições.
O neurofisiologista de Frankfurt, Wolf Stinger, discute o estado actual da investigação

para os correlatos neurais da consciência e revê os métodos, incluindo técnicas de
imagiologia, utilizados nesta área de investigação. Daniel Dennett, um dos principais
filósofos que estuda a mente, da Universidade de Tufts, explica o porquê de a
consciência poder ser uma ilusão. E Heiko Hecht, um psicólogo experimental na
Universidade Johannes Gutenberg em Mainz, levanta novas questões sobre o que
constitui exactamente uma ilusão.
"Com este conjunto de textos, quisemos fazer uma contribuição substancial e
significativa que irá ter um impacto importante e sustentado no debate internacional
sobre a mente e sobre o cérebro," explicam os editores Thomas Metzinger e Dr. Jennifer
Windt. "Ao mesmo tempo, também quisemos criar um recurso electrónico que pudesse
ser utilizado por estudantes menos privilegiados e por investigadores em países como a
Índia, China ou Brasil nos anos vindouros. O projecto poderá ainda ser visto como um
donativo de propriedade intelectual: Ao invés de celebrar a nossa vigésima reunião
organizando uma conferência académica padrão que iria criar uma pegada ecológica
massiva, quisemos criar algo que fosse duradouro e do qual todos pudessem
beneficiarnão apenas investigadores e académicos nas partes mais ricas do mundo.
Foi particularmente importante para nós criar uma plataforma internacional proeminente
para as contribuições dos nossos membros júnior. De uma forma mais geral, o título
"Open MIND" diz respeito à nossa investigação contínua relativamente a uma forma
renovada de filosofia académica que se preocupa com o rigor intelectual, leva a sério os
resultados de investigação empírica e, ao mesmo tempo, permanece sensível a
questões sociais e éticas. Neste processo, a disciplina académica de filosofia terá de
fazer uma abertura sob várias formas. Na situação actual, o que é necessário é não
apenas uma abertura sincera e genuína a formas de publicação inovadoras mas
também a outras disciplinas, novos métodos de obtenção de pontos de vista e criação
de progresso epistémico e ainda novas formas de colaboração interdisciplinar. Se isto
acontecer, a própria filosofia irá mudar profundamente nos próximos anos. O objectivo
do conjunto de textos "Open MIND" é contribuir para este processo."
O projecto recebeu apoio financeiro da Fundação Barbara Wengeler, da Fundação
Volkswagen e do Gutenberg Research College (GRC) da Universidade Johannes
Gutenberg em Mainz.
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The editors of the 'Open MIND' collection, Professor Thomas Metzinger (back row, 2nd
fltr) and Dr. Jennifer Windt, together with 92 junior and senior members of the MIND
Group and a local team of advanced undergraduate and graduate students at Johannes
Gutenberg University Mainz produced the open access collection within only a little more
than ten months.
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