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Este volume é dedicado ao trabalho desenvolvido pelos membros e colaboradores do Mind, Language and Action Group 

(MLAG), do Instituto de Filosofia da FLUP, em 2008, reunindo trabalhos apresentados no C-MLAG 2 (Colóquio Internacional 

anual do grupo), nas Conferências MLAG e no MLAG Working Papers Seminar.

Os textos estão organizados tematicamente. Vão desde a natureza da mente (Freud e os problemas mente-corpo e mente-

mente, a natureza do conceito de pessoa, as emoções; Espinosa e o problema corpo-mente) e a natureza da acção (livre-

arbítrio, racionalidade na acção, deliberação, akrasia) até às questões de lógica filosófica (S. Kripke e o paradoxo do 

mentiroso) e de metafísica (transporte de estados cerebrais e persistência pessoal) e discussões de história da filosofia 

analítica (reflexões em torno do positivismo lógico e da filosofia da linguagem comum e de autores como O. Neurath, J. L. 

Austin, L. Wittgenstein e S. Cavell).
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