Disputatio 6 (Maio 1999)

NOTÍCIAS

ENCONTROS DE FILOSOFIA ANALÍTICA
• 26 Maio 1999: Fernando Ferreira (Departamento de Matemática, Universidade de Lisboa), «Um Enquadramento Substitutivo para a Validade
Aritmética».
• Julho de 1999: Manuel García-Carpintero (Departamento de Lógica e
Filosofia da ciência, Universidade de Barcelona, Espanha), «Indexicais e
Discurso Indirecto».
Os Encontros são uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da Linguagem e da Consciência (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Departamento de Filosofia), com o apoio da FCT, e têm
lugar na Sala 5.2, às 14:00 horas, salvo alterações de última hora. Mais
informações: http://www.terravista.pt/Nazare/1339/noticias.html.
MESTRADO EM FILOSOFIA DA LINGUAGEM
E DA CONSCIÊNCIA
Este curso de mestrado, oferecido pelo Departamento de Filosofia da
Faculdade de Letras de Lisboa, consiste numa introdução de nível intermédio
a tópicos actualmente discutidos nas áreas de filosofia da linguagem, filosofia
da mente, e lógica filosófica, bem como em certas áreas adjacentes. São
tratados alguns problemas relevantes para a ciência cognitiva, uma área
onde confluem a filosofia, a linguística, a psicologia cognitiva e as ciências da
computação. Exemplos de tópicos cobertos são os seguintes: verdade;
referência; significado linguístico; actos de fala; linguagem privada; o analítico, o a priori e o necessário; modalidade; essência; designação rígida;
condicionais; identidade; existência; descrições definidas; a natureza dos
estados mentais; causalidade; indução; representação mental; linguagem do
pensamento; funcionalismo; externalismo e internalismo; atitudes proposicionais e explicação psicológica; o problema da mente-corpo; quantificação;
predicação; indeterminação da referência e da tradução; sentido e referência;
actualismo e possibilismo.
Professores e áreas de interesse: M. S. Lourenço (lógica filosófica,
filosofia da consciência); João Branquinho (filosofia da linguagem, metafísi-
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ca); António Franco Alexandre (filosofia da mente, filosofia moral e política);
João Paulo Monteiro (filosofia da mente, epistemologia); Fernando Ferreira,
Faculdade de Ciências de Lisboa (lógica filosófica, filosofia da matemática).
Professores em visita (ao abrigo do programa Práxis ou de outros programas): James Higginbotham, University of Oxford (linguística teórica, filosofia
da linguagem e da mente); Timothy Williamson, University of Edinburgh
(lógica filosófica, metafísica); Kit Fine, New York University (lógica filosófica,
metafísica); Christopher Peacocke, University of Oxford (filosofia da linguagem e da mente); Paul Horwich, University College London (filosofia da
linguagem, lógica filosófica).
Plano de Estudos: O programa consiste na realização de uma parte
escolar e na composição de uma dissertação. Não há uma estrutura fixa,
devendo no entanto os estudantes obter um total de 30 unidades de crédito;
tal é normalmente executável em dois anos académicos (estudantes em
tempo parcial podem, no entanto, necessitar de mais um ano).
Condições de Acesso: (a) Licenciatura ou equivalente com a classificação mínima de 14 valores; (b) Licenciatura ou equivalente com uma classificação inferior a 14 valores, ficando a admissão dependente do curriculum
vitae.
Candidaturas para 1999/2000: O período de candidaturas, as quais
devem ser submetidas na secretaria da Faculdade de Letras de Lisboa, é de
1 de Julho de 1999 a 19 de Setembro de 1999.
Mais informações: João Branquinho, Departamento de Filosofia, Faculdade de Letras de Lisboa, Cidade Universitária, 1699 Lisboa Codex. E-mail:
jbranquinho@mail.telepac.pt; http://www.terravista.pt/Ancora/2558/MA.html.
AS SUBMISSÕES DA DISPUTATIO
Desde 1997, a Disputatio recebeu 16 submissões de artigos, todos em
língua inglesa, dos quais 6 foram recusados e 4 publicados, aguardando os
restantes uma decisão da Direcção. Foram também submetidas 9 recensões, todas em língua portuguesa, das quais 4 foram recusadas e 3 publicadas, aguardando as restantes uma decisão da Direcção.
Todas as submissões são bem-vindas e serão anonimamente avaliadas,
recebendo sempre uma resposta categórica quanto à sua publicação ou
recusa. O anonimato é preservado em todo o processo; a autoria só é
revelada em caso de publicação. A Disputatio está particularmente empenhada em publicar artigos de investigadores portugueses. As razões quanto
à publicação ou não de artigos são exclusivamente académicas; a Disputatio não tem qualquer orientação doutrinária. Todos os artigos argumentados
e com valor académico serão bem-vindos.
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ERRATA
Na Disputatio 4 (Maio 1998) um lapso infeliz fez aparecer o nome
«Charles Rey» em vez de «Georges Rey» na nota de leitura intitulada
«Charles Rey, Emoções e Funcionalismo: em defesa do cognitivismo», de
Isabel Góis. A autora lamenta profundamente o sucedido e apresenta os
seus pedidos de desculpa ao autor e ao público.
MAIS DISPUTATIO
•

•

•

•

•

•
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Número 1, Dezembro 1996 — Nota de Apresentação (M. S. Lourenço).
Artigos: Singular Propositions and Modes of Presentation (João Branquinho), O Paradoxo da Pergunta (Ned Markosian). Nota de leitura: Quine e
Ullian: The Web of Belief (João Cachopo e Ana Cardoso). Recensões:
Colin McGinn: Problems in Philosophy (Desidério Murcho), Stuart
Kauffman: At Home in the Universe (J. Félix Costa).
Número 2, Maio 1997 — Artigo: Exercícios Eleáticos (Fernando Ferreira). Polémica: O Que o Embuste de Sokal nos Deve Ensinar (Paul Boghossian). Recensões: Quine: From Stimulus to Science (João Sàágua),
Elliott Sober: Core Questions in Philosophy (Pedro Galvão).
Número 3, Novembro 1997 — Artigo: Fé na Verdade (Daniel C. Dennett). Entrevista: Uma Perspectiva Anti-realista sobre a Linguagem, o
Pensamento, a Lógica e a História da Filosofia Analítica: Uma Entrevista
com Michael Dummett (Fabrice Pataut). Recensões: Thomas Nagel: The
Last Word (Sara Farmhouse Bizarro), Dicionários de Filosofia (Desidério
Murcho).
Número 4, Maio 1998 — Artigos: Como é a Filosofia Analítica Possível?
(Simon Blackburn), Davidson’s Externalism and the Unintelligibility of
Massive Error (Andrew Carpenter). Nota de Leitura: Charles Rey, Emoções e Funcionalismo: em defesa do cognitivismo (Isabel Góis). Recensão: Daniel C. Dennett: Darwin’s Dangerous Idea (António Zilhão). Apontamento: Wittgenstein on Dedekind’s Cut (M. S. Lourenço).
Volume Suplementar 1, Novembro 1998 — Actas do Fórum Disputatio
1998: Acerca da Forma Lógica de Afirmações de Existência (João Branquinho), Génese e Vocabulário da Filosofia da Cultura de Wittgenstein
(M. S. Lourenço), Representação Situada (Charles Travis), Nem uma
Besta, nem um Deus (Ruth Anna Putnam).
Número 5, Novembro 1998 — Conferências Petrus Hispanus 1998: O
Mental e o Físico. Conferência I: Causalidade Mental (Hilary Putnam);
Conferência II: Correlação Mente-Corpo? (Hilary Putnam).

