Prefácio

Iniciamos, com esta publicação, uma série destinada a trazer ao
público os trabalhos em curso no MLAG (Mind, Language and Action
Group), o grupo de investigação em filosofia analítica do Gabinete de
Filosofia Moderna e Contemporânea do Instituto de Filosofia da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Na medida em que os
membros do MLAG estão envolvidos em trabalhos de ordem muito
diferente – desde artigos e comunicações a apresentar em conferências
nacionais e internacionais até à elaboração de dissertações, à produção
de antologias e manuais, etc –, as publicações da responsabilidade do
grupo serão de diferente teor. Esperamos que essa variedade possa
satisfazer as diversas necessidades de leitores interessados nas questões
da filosofia da mente, filosofia da linguagem e filosofia da acção.
Procuramos neste volume disponibilizar alguns resultados do
Projecto Rationality, Belief Desire II – from cognitive science to
philosophy (POCI/FIL/55555/2004) (2005-2007), que sucedeu a
Rationality Belief Desire I – motivation for action from the viewpoint of
the theory of mind (2003-2005). Em geral os projectos de investigação
do MLAG situam-se na área da filosofia contemporânea de orientação
analítica, com ênfase nas áreas da filosofia da mente, da linguagem e da
acção, e tendo em consideração um contexto de ciência cognitiva. Os
artigos que incluímos neste primeiro volume da série provêm na quase
totalidade de um Colóquio que organizámos na FLUP em Junho de
2006 no âmbito do Projecto Rationality, Belief, Desire II, o Primeiro
Colóquio-MLAG. Alguns outros textos são da autoria de membros do
MLAG que na altura não puderam participar no Colóquio, mas que têm
tido o seu trabalho em discussão no âmbito do grupo.
Agradecemos à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que tem
sido o principal patrocinador das nossas actividades, quer, neste caso,
através do Projecto POCI/FIL/55555/2004, quer das várias bolsas de
Doutoramento atribuídas a membros do grupo. Agradecemos também à
Professora Maria José Cantista, coordenadora do Gabinete de Filosofia
Moderna e Contemporânea, estrutura na qual o MLAG se insere, bem

como à FLUP, e a todos aqueles que de uma forma ou outra têm
acompanhado as actividades do MLAG. A origem do próprio MLAG
deve muito ao incentivo, ao apoio e à amizade de Ernest Lepore
(Universidade de Rutgers); em geral tem sido muito importante para
nós o contacto e o intercâmbio com outros grupos de investigação
dedicados a áreas próximas das nossas – devemos aqui destacar o
Departamento de Lógica e Filosofia Moral da Universidade de Santiago
de Compostela e o Instituto de Filosofia da Linguagem da Universidade
Nova de Lisboa. Agradecemos também a Charles Travis (King’s
College, London), que tem estado permanentemente disponível para
colaborar connosco enquanto consultor do Projecto.
Aproveitamos esta ocasião para agradecer ao Professor Eduardo
Rego, do Departamento de Matemática da FCUP, a sua incansável e
muito útil participação no Colóquio que deu origem ao volume.
Pelas revisões linguísticas e sugestões estruturais de vária ordem
não podemos deixar de agradecer a Susana Cadilha (FLUP), David
Davies (FLUP) e João Alberto Pinto (FLUP).
Porto, Dezembro de 2006
Sofia Miguens
Carlos E. E. Mauro

Preface

This is the first volume of a new series, the Mind, Language and
Action discussion papers. Through that series we intend to render
available to a wider audience the research carried on within the Mind,
Language and Action Group (MLAG). MLAG is the analytically
oriented research group of the Gabinete de Filosofia Moderna e
Contemporânea (Institute of Philosophy – FLUP). Since the members
of MLAG are involved in quite different kinds of works, ranging from
articles and talks, to dissertations, translations, anthologies, textbooks,
etc, we expect the following volumes to be of different kinds. Anyway
we hope that they will meet the needs of readers interested in issues
concerning philosophy of mind, philosophy of language and philosophy
of action.
Most articles included in this volume were originally presented as
talks given at the Rationality, Belief, Desire II Workshop we organized
at Faculdade de Letras in June 2006. Some others are written by
members of MLAG who at that time could not be present, but whose
work is being discussed within the group.
We would like to thank our main sponsor, Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, for making our work possible through research
grants (in this case POCI/FIL/55555/2004) and doctoral scholarships
awarded to several members of the group. We also want to thank the
coordinator of Gabinete de Filosofia Moderna e Contemporânea,
Professor Maria José Cantista, for her support. We are also thankful to
the institution where most of our work takes place, Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, which has provided us with material
conditions without which such work would not be possible. We are
thankful to many people who in way or another have helped MLAG’s
activities. The group’s existence owes much to Ernest Lepore (Rutgers
University) – his support, his example and his friendship were
immensely important. Contact and exchange with research groups
which are close to us, both geographically and thematically, has also
been essential – that is the case of Departamento de Lógica y Filosofia

Moral (Universidad de Santiago de Compostela) and Instituto de
Filosofia da Linguagem (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas –
Universidade Nova de Lisboa). We are very grateful to people in both
institutions. We would also like to thank Charles Travis (King’s
College, London), who has been permanently available and most
helpful as consultant of the Project.
We also thank Professor Eduardo Rego, from the Department of
Mathematics – University of Porto for his generous and helpful
participation in the RBD2 Workshop from which most of the material
published here comes.
Finally, for their many structural and linguistic suggestions
regarding this volume, we are especially thankful to Susana Cadilha
(FLUP), João Alberto Pinto (FLUP) and David Davies (FLUP).
Porto, December, 2006
Sofia Miguens
Carlos E. E. Mauro

