NOTA DE IMPRENSA

Prémio Internacional Fernando Gil 2017 atribuído a Emily Grosholz
O prémio resulta de uma iniciativa conjunta do Governo português, através da Fundação
para a Ciência e Tecnologia, e da Fundação Calouste Gulbenkian, criado em 2009 com o
objetivo de homenagear a memória e a obra do filósofo português Fernando Gil (19372006). O prémio, com o valor de 75 mil euros, distingue bienalmente um trabalho de
qualidade excecional no domínio da Filosofia da Ciência.
Emily Grosholz, Professora de Filosofia, Estudos Afro-Americanos e Inglês e membro do Center for
Fundamental Theory/Institute for Gravitation and the Cosmos na Universidade da Pensilvânia, é a
vencedora do Prémio Internacional Fernando Gil 2017 com o livro “Starry Reckoning: Reference
and Analysis in Mathematics and Cosmology”. A cerimónia de entrega tem lugar no dia 9 de abril,
pelas 18h00, na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
O livro “Starry Reckoning: Reference and Analysis in Mathematics and Cosmology” é o resultado
de duas obras anteriores de Emily Grosholz: “Cartesian Method and the Problem of Reduction”
(1991) e “Representation and Productive Ambiguity in Mathematics and the Sciences” (2007). No
livro premiado, a autora defende a tese de que matemática e a ciência exigem tanto discursos de
análise como discursos de referência.
No dia 9, a cerimónia terminará com uma palestra original da vencedora, com o título “The
Growth of Mathematical Knowledge: An Explanation in Terms of Intersecting Domains, Patterns
of Reasoning, Shifts in Notation, and the Combination of Reference and Leibnizian Analysis”. No
dia 10 de abril tem lugar o Seminário Prémio Internacional Fernando Gil, na Fundação Calouste
Gulbenkian, que contará também com a participação de Emily Grosholz.
Doutorada pela Universidade de Yale, Emily Grosholz leciona, desde 1979, no Departamento de
Filosofia da Universidade da Pensilvânia, alternando com investigação e ensino na Universidade
de Toronto, na Universidade da Pensilvânia, no National Humanities Center (EUA), no LeibnizArchiv em Hannover, em Clare Hall da Universidade de Cambridge e na Universidade de Paris.
O Prémio Internacional Fernando Gil, criado em 2009, tem o valor de 75 mil euros. Resulta de
uma iniciativa conjunta do Governo português, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e
da Fundação Calouste Gulbenkian para homenagear a memória e a obra do filósofo português
Fernando Gil (1937-2006). Tem por objetivo distinguir um trabalho de qualidade excecional no
domínio da Filosofia da Ciência que considere quer problemas epistemológicos gerais quer
questões relativas a áreas científicas específicas, da autoria de investigadores de qualquer
nacionalidade ou afiliação profissional.
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