O que são as Jornadas ibéricas
- O Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa organiza as
Jornadas Ibéricas III - Lógica e Filosofia da Ciência. O que esperam alcançar com a
realização desta iniciativa?
Estas III Jornadas Ibéricas são, antes de mais, o resultado de um trabalho contínuo do
CFCUL em torno da epistemología e da filosofía das ciencias. A apatía em relação às
ciencias que a filosofía portuguesa tem demostrado nos últimos anos, com algumas
honrosas excepções, levou-nos a procurar interlocutores sobretudo a nivel internacional.
A colaboracão com o "Grupo de Lógica, Lenguaje e Información de la Universidad de
Sevilla" - com quem estas jornadas são organizadas - faz parte de um conjunto de outras
parcerias desenvolvidas pelo CFCUL. Em geral elas têm por base projectos
internacionais de investigação (da Filosofía da Matemática à Lógica da Ficcão, da
Filosofia da Física à relação entre Ciência e Arte) que estão a ser desenvolvidos com
diversas instituições científicas, como a Universidade de Lille (França), a Universidad
Nacional del Sur (Argentina), o Centre for the Study of the Sciences and the Humanities
(Noruega), a Universidade do Texas / El Paso (EUA), etc. E, sempre que nos abrirnos a
este diálogo alem fronteiras, constatamos que a filosofía das ciencias ocupa un lugar
fundamental no mapa académico internacional, ora pelo retrato crítico que a filosofia
esboça das ciencias contemporaneas e dos problemas que elas colocam, ora por tudo o
que as ciencias têm a ensinar à filosofía. Ficaríamos pois muito satisfeitos se estas III
Jornadas Ibéricas, para além dos contributos singulares que possam trazer às diversas
questões que aí serão tratadas, conseguisse chamar a atenção da comunidade académica
portuguesa em geral, e da FCUL em particular, para este dominio fundamental do
pensamento contemporâneo.
- De acordo com o site do Centro participam nas jornadas 17 oradores.Como
classifica o painel de comunicadores?
Trata-se de um grupo de professores e investigadores de grande nível e que se caracteriza
por um pluralismo exemplar do ponto de vista da sua formação. Nele participam alguns
dos mais importantes Filósofos da Ciência de Espanha. Dois são professores visitantes no
CFCUL durante este ano lectivo: Francisco Salguero esteva na FCUL de 1 de Outubro
até final de Dezembro e Angel Nepomunceno aqui estará de início de Janeiro até final de
Março. Ambos trabalharam em projectos em curso no CFCUL estando prevista a sua
colaboração no Mestrado de História e Filosofia das Ciências. Contamos ainda com a
presença de Carmen Hernández Martín, Mario Pérez Jiménez da Universidad de Sevilla,
Andrés Rivadulla e Luis Fernández Moreno da Universidade Complutense de Madrid,
M. José Frapolli da Universidade Granada, Maria Manzano Arjona, da Universidade de
Salamanca, e Cristina Barés Gómez do Consejo Superior de Investigación Científica (
Zaragoza). A estes nomes somam-se Corina Yoris da Universidade Católica Andrés Bello
(Venezuela) e Ulianov Montaño da Universidade de Groningen (Holanda). Da parte
portuguesa, contamos com 6 conferencistas, 4 investigadores do CFCUL (Rui Moreira e
Olga Pombo, professores da recentemente criada SAHFC e dois pos-docs do CFCUL,
Hassan Tahiri e Nuno Proença) e 2 prof convidados pelo CFCUL: Fernando Ferreira do
Departamento de Matemática da FCUL e Reinhard Kahle da Universidade de Coimbra.

- As jornadas decorrem no âmbito do projecto internacional "Logics, Language and
Unity of Science", uma das acções integradas 2008-2010, entre a Universiade de
Lisboa (Centro de Filosofia das Ciências) e a Universidade de Sevilha (Grupo de
Lógica, Lenguaje e Información), financiada pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia. Descreva-nos resumidamente as características principais deste
projecto?
Este projecto não é financiado pela FCT mas sim pelo CRUP, no âmbito das Acções
Integradas Luso-Espanholas 2008-2010. Daí a designação de Projecto integrado.
Básicamente, a nossa intenção é propor, no contexto actual de fragmentação e
especialização da actividade científica, conceitos e instrumentos lógicos para pensar uma
certa ideia de unidade das ciencias, Ideia que se demarca tanto dos vários reducionismos
como dos programas integristas da unicidade do saber científico. Neste sentido, este
projecto enquadra-se numa certa concepcão da relação entre as ciencias e a filosofia que
tem sido central ao desenvolvimento do CFCUL desde a sua criação.

- Quem é que pode assistir às Jornadas? A entrada é livre. Embora as jornadas se
dirijam sobretudo a interessados pela filosofia da ciência e pela lógica, todos os
interesados na reflexão sobre as ciências contemporâneas são benvindos.

