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JU – Qual o sentido, hoje, de um
órgão interdisciplinar que se de-
dique a questões de natureza ló-
gico-filosófica?

Itala D’Ottaviano – As univer-
sidades têm reconhecido, cada vez
mais, a necessidade e relevância da
retomada da interdisciplinaridade.
A Unicamp, em particular, foi pionei-
ra, na década de 80, com a criação de
seus centros e núcleos interdisci-
plinares de pesquisa, os quais têm
desempenhado um papel funda-
mental no desenvolvimento da pes-
quisa interdisciplinar brasileira e
latino-americana.

Nesse contexto, um órgão inter-
disciplinar que se dedique a questões
de natureza lógico-epistemológica
é de fundamental importância: no-
vas teorias, novas abordagens e me-
todologias para a análise de proble-
mas, e novas perspectivas se des-
cortinam para suas áreas de atua-
ção, garantindo que um centro de
investigação como o CLE se mante-
nha como um fórum privilegiado
para a discussão dessas questões.

Newton da Costa – Um dos as-
pectos importantíssimos do CLE é a
sua busca pela interdisciplinari-
dade. Isso é absolutamente funda-
mental, por uma razão muito sim-
ples: as diversas ciências – vou citar,
por exemplo, a lógica – têm hoje um
desenvolvimento tão grande que
não existe pessoa que seja capaz de
acompanhá-las.

Na minha opinião, para se fazer fi-
losofia da lógica – ou a filosofia da fí-
sica, que é um negócio mais complica-
do – é preciso que haja a colaboração
de um físico, de um lógico, de um filó-
sofo. Uma única pessoa não pode
abarcar todos os aspectos. Nos últi-
mos anos, por exemplo, tenho traba-
lhado muito em fundamentos da Fí-
sica e sempre conto com auxílio de fi-
lósofos da ciência e de físicos, especi-
almente.

A interdisciplinaridade, portan-
to, não é apenas uma coisa a ser al-
mejada. Na minha opinião, sem ela,
não se fará nada em filosofia da ciên-
cia, em epistemologia e na compre-
ensão da ciência no seu todo.

Oswaldo Porchat Pereira – A
existência e o desenvolvimento de
tais órgãos são sempre extremamen-
te necessários.  Isso porque, infeliz-
mente, se encontra ainda muita resis-
tência no meio filosófico brasileiro, por
parte de certas pessoas e grupos, aos
estudos de lógica, de filosofia da lógi-
ca e de filosofia da ciência. O CLE abriu
um caminho, mas uma longa estra-
da tem ainda de ser percorrida.

Ubiratan D’Ambrósio – A atri-
buição da responsabilidade das ci-
ências no desenvolvimento tecnoló-
gico inadequado e no desacerto do mo-
delo econômico prevalecente vem ga-
nhando intensidade. Há, inclusive,
indícios de demonização das ciênci-
as. Não é a primeira vez que isso o-
corre na história.

Mais do que uma posição defensi-

va, é necessário uma análise, na ver-
dade uma autocrítica da ciência, a
partir de uma reflexão sobre a essên-
cia do conhecimento. Em particular
à sua geração, sua organização inte-
lectual e social, e sua transmissão e
difusão. Essa análise é, essencialmen-
te, o objeto da lógica, da epistemo-
logia e da história.

JU – A lógica é vista muitas ve-
zes como uma ciência abstrata.
Entretanto, sua aplicabilidade é
ampla, embora desconhecida pe-
la maioria das pessoas. Qual a sua
importância no mundo contem-
porâneo?

Itala D’Ottaviano – Até o final
do século XIX, a lógica era uma dis-
ciplina eminentemente filosófica.
Importantes questões relativas aos
fundamentos da matemática, a cri-
ação da teoria de conjuntos, a for-
malização da lógica clássica aris-
totélica, entre outros fatores, carac-
terizaram a lógica como uma disci-
plina matemática, a lógica matemá-
tica. A utilização de métodos mate-
máticos em seu estudo e desenvol-
vimento constitui uma das marcas
da lógica contemporânea.

Com o desenvolvimento de suas
várias áreas de atuação, em particu-
lar com a criação das lógicas não-
clássicas – área em que a Escola Bra-
sileira de Lógica e, em particular, os
pesquisadores do CLE são referên-
cia internacional –, é muito difícil
caracterizar a lógica contemporâ-
nea como filosofia ou matemática, o
que na verdade não é relevante para
o seu desenvolvimento e aplicações.

Além de servir de base e funda-
mento para as ciências dedutivas e
para a ciência em geral, como é o caso
da mecânica quântica, a lógica tem
importantes aplicações na teoria dos
sistemas ou sistêmica, teoria das
probabilidades, teoria de circuitos
elétricos, em inteligência artificial,
ciência da computação, lingüística,
teoria do direito e nas ciências cog-
nitivas, entre outras.

A informática e a computação, qua-
se nascidas da lógica, fazem extenso
uso da mesma, no que concerne por
exemplo à recursividade de funções,
complexidade, linguagens formais
e de programação, bases de dados,
processos, redes, etc; e promovem
permanentemente seu desenvolvi-
mento, com o desafio de novos pro-
blemas e idéias.

É interessante também citar apli-
cações recentes da lógica em tecno-
logia, como é o caso, por exemplo, de
aplicações de lógicas polivalentes,
lógicas fuzzy e lógicas paraconsis-
tentes em transmissão de informa-
ções por satélites, circuitos elétricos,
máquinas “inteligentes” e controle
de tráfego aéreo.

Newton da Costa – Há muitos
anos, o filósofo norte-americano Wil-
lard Quine disse que a lógica era o de-
nominador comum das ciências espe-
ciais. Eu acrescentaria que é também
da filosofia e da tecnologia. Hoje em dia,
a lógica encontrou aplicações nas ma-
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Newton da Costa: “O verdadeiro scholar, aquele que cria novas ciências e dirige
novas linhas de pesquisas, é fundamentalmente um filósofo”

is variadas áreas. Ela se desenvolveu
tanto, no nosso tempo, que não é nem
sombra do que era há um século.

A lógica encontra hoje as aplica-
ções mais surpreendentes. Certos
tipos de lógica, por exemplo, têm
sido usados para o controle do trá-
fego aéreo. Ela é usada também para
o controle de semáforos em grandes
cidades, em inteligência artificial e
em cérebros eletrônicos – não é pos-
sível, por exemplo, haver computa-
ção sem lógica. Em resumo, a lógica
encontrou as mais variadas aplica-
ções, desde as abstratas – em mate-
mática, por exemplo – até nas coisas
absolutamente concretas.

Costumo citar um exemplo inte-
ressante: hoje em dia, quando apa-
rece um vírus no computador, a pes-
soa pode se indagar se não haveria
um programa que destruísse qual-
quer tipo de vírus. Pois bem: existe
uma parte da lógica, a teoria da re-
dução, em que se prova que isso não
é possível – cada família de vírus
necessita de um programa específi-
co. Trata-se de um resultado prático
extraordinariamente importante.

Oswaldo Porchat Pereira –
Muitos ainda não despertaram do
sono dogmático de uma filosofia tra-
dicional que se recusa a reconhecer
o impacto dos estudos de lógica e de
filosofia da lógica sobre o pensa-
mento contemporâneo. Autores da
importância de um Frege, um Ber-
trand Russell, um Quine – para citar
apenas uns poucos nomes–, que in-
fluenciaram extraordinariamente
o panorama filosófico do século XX,
são absurdamente ignorados em
muitos cursos de filosofia. Os estu-
dantes de muitos cursos nada ou
quase nada ouvem sobre eles.

Temas importantes, que ampla-
mente se discutem no cenário filosó-
fico mundial, muitas vezes nem são
mencionados nas salas de aula. Aqui
e ali se tem, no entanto, em nosso pa-
ís, desenvolvido uma salutar rea-
ção. Newton da Costa no campo da
lógica, assim como Luiz Henrique
Lopes dos Santos, Luiz Carlos Perei-
ra e Osvaldo Chateaubriand no cam-
po da filosofia da lógica, entre mui-
tos outros, têm dado uma impor-
tantíssima contribuição, com seus
trabalhos e atividade docente e ins-
titucional, para que se reverta aque-
le triste estado de coisas.

Ubiratan D’Ambrósio – Acho
uma certa ingenuidade falar em ci-
ência abstrata, bem como ciência
pura. Embora não explicitado, está se
pensando em antonímias: ciência
abstrata versus ciência concreta,
ciência pura versus ciência aplicada.

A reflexão a seguir, um parêntese,
é pessoal e não se aplica ao contexto
acadêmico no qual se situa o CLE,
mas acho conveniente esclarecer que
vejo ciência, no seu sentido amplo,
como uma reunião de explicações,
de descrições, de entendimentos, de
maneiras de saber e fazer, estrutu-
rada e formalizada, mas não neces-
sariamente segundo os padrões do-
minantes de validação e de rigor de
uma cultura. Em outras palavras,
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