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vejo o conhecimento como trans-
cultural e transdisciplinar. Fecho o
parêntese dessa reflexão, e situo-me
na cultura que prevalece no mundo
acadêmico no qual se situa o CLE.

A ciência é, por sua natureza, abs-
trata e pura. Parte de primeiras no-
ções, idealizadas e organizadas se-
gundo normas. Não entrarei na dis-
cussão sobre como as noções são i-
dealizadas nem como as normas são
acordadas. O corpus de enunciados e
narrativas, os mentefatos, que as-
sim resulta, é abstrato, mas se tor-
na conveniente como um sistema de
explicações, de descrições, de ma-
neiras de fazer sobre o material, so-
bre artefatos. A aplicabilidade de-
pende da maneira como se dá a pas-
sagem de mentefatos para artefatos.

A lógica não difere. Como todo co-
nhecimento, encontra sua aplica-
bilidade no cotidiano. No mundo
moderno, estruturado de acordo com
obediência a delimitações de espa-
ço e tempo, e a normas e regras, e a um
sistema de valores, todos resultan-
tes da lógica clássica. Desvios e op-
ções a essa obediência, sujeitas a pu-
nições (de natureza diversa) podem,
no entanto, ser validados por outros
modos de pensar, ou, num abuso de
linguagem, por outras lógicas.

JU – Nesse contexto, qual o pa-
pel da filosofia?

Itala D’Ottaviano – Não há ló-
gica, não há ciência, sem filosofia.
Questões relativas à fundamenta-
ção da matemática e das ciências em
geral não podem prescindir de uma
cuidadosa análise epistemológica.
A história evidencia o entrelaça-
mento e a indissolubilidade entre
filosofia e ciência.

Newton da Costa – O papel da
filosofia é absolutamente funda-
mental. A única maneira de o ho-
mem entender a si mesmo, o seu con-
torno e a própria estrutura da luta
humana para sobreviver, só se faz
por meio da filosofia. Além de ter um
aspecto metafísico, envolvendo não
só a metafísica como também outros
valores, a filosofia tem uma contra-
parte mais terra-terra, mais relacio-
nada com a ciência.

Apenas me limitando a essa par-
te da aplicação da filosofia da ciên-
cia, hoje em dia se sabe que um filó-
sofo tem – falando, por exemplo, da
Física – uma missão muito impor-
tante, que consiste na analise críti-
ca para entender melhor a estrutu-
ra e as realizações da ciência. Alguns
dos grandes físicos acabaram se tor-
nando filósofos.

[Erwin Rudolf Josef Alexander]
Schrödinger [1887-1961] disse que
o scholar deve ter uma visão ampla.
Para tanto, se a pessoa não tiver u-
ma dimensão filosófica, jamais vai
poder fazer isso. O verdadeiro scholar,
aquele que cria novas ciências e diri-
ge novas linhas de pesquisa, é funda-
mentalmente um filósofo.

  Ubiratan D’Ambrósio – En-
tendo a filosofia como reflexões so-
bre as questões implícitas na respos-

ta anterior, essencialmente sobre a
idealização das noções e o acordo
para normas.

JU – Em que medida a lógica e
a epistemologia podem contribuir
para o debate acerca dos desafi-
os e das questões éticas que se co-
locam sobre os rumos da ciência
contemporânea?

Itala D’Ottaviano – Mais uma
vez, podemos salientar o papel a ser
desempenhado pela filosofia no de-
bate acerca dos desafios da ciência
contemporânea.

A ciência contemporânea enfren-
ta questões fundamentais e dilemas,
relativos por exemplo ao desenvol-
vimento da robótica, da chamada
“vida artificial”, questões relativas
às ciências cognitivas, à genômica,
à preservação do ecosistema. São
questões sobretudo éticas, que des-
locam inclusive o foco da ética, do
homem para a preservação da vida,
o que suscitam a retomada urgente
da reflexão lógico-filosófica e epis-
temológica. O CLE da Unicamp tem
muito a colaborar com essa reflexão.

Newton da Costa – Não pode
haver uma discussão sobre a ética
racional, sem lógica. Na realidade,
a lógica é o denominador comum de
todas as atividades racionais. Uma
pessoa não pode ser racional sem
lógica – alguma lógica, pelo menos.
Então, se se quiser discutir ética ou
mesmo valores de um modo racio-
nal, acredito que, sem lógica, não se
poderá fazer nada. Portanto, para
se compreender melhor a nossa si-
tuação, a lógica é um instrumento
de grande valia, até para compre-
ender os limites do nosso pensa-
mento e da própria ciência e da ra-
cionalidade.

Já a epistemologia, na minha opi-
nião, é uma espécie de prolongamen-
to da lógica. Sem ela, não é possível ter
uma compreensão sensata da nossa
cultura e do que seja o próprio deses-
pero humano. Por trás disso, a lógi-
ca é essencial. Ela abarca certos as-
pectos da filosofia que extrapolam a
parte puramente racional.

Eu gosto de citar uma frase do fi-
lósofo francês Gabriel Marcel, que
uma vez afirmou mais ou menos o
seguinte: “a missão da filosofia não
é resolver problemas, mas, antes,
participar de um mistério”. Ou seja,
resolver problemas é uma ativida-
de lógica; participar de mistérios é
uma coisa que vai além. Então, a ló-
gica diferencia perfeitamente a par-
te problema da parte mistério. O ho-
mem precisa das duas dimensões.

Oswaldo Porchat Pereira – A
epistemologia, sobretudo, tem mui-
to a dizer sobre essas questões. Os
últimos livros de Hugh Lacey, que se
tem particularmente dedicado à pro-
blemática da relação entre as ciên-
cias e os valores, obtiveram reper-
cussão internacional e têm sobre-
maneira influenciado o ambiente
intelectual brasileiro, não apenas
entre os filósofos. A filosofia da ciên-
cia certamente não pode ignorar as

dimensões ética e política da ativi-
dade e das “teorias” científicas. Uma
tal ignorância, infelizmente tão ca-
racterística da epistemologia tradi-
cional, a empobrecia enormemente.

Ubiratan D’Ambrósio – É difícil
colocar questões éticas específicas
sobre os rumos da ciência de qual-
quer período, não só contemporâ-
nea. A primeira questão é “o que é
ética?”. Comportamento e conheci-
mento guardam uma relação sim-
biótica, em espaço e tempo. Vejo éti-
ca como a quintessência de compor-
tamento e conhecimento.

O comportamento humano, que
resulta de uma complexidade de
fatores em interação, busca justifi-
cativas e explicações, que são provi-
dos por uma conveniente história e
por convenientes sistemas de expli-
cações, isto é, ciências. A ciência con-
temporânea é um acúmulo, organi-
zado e estruturado, de conhecimen-
tos que se acumularam ao longo dos
milhões de anos da evolução da es-
pécie humana, resultado de aceita-
ção ou rejeição, de transformações
resultantes da dinâmica de encon-
tros culturais. Naturalmente, histó-
ria e ciência refletem a ética comum
ao comportamento e conhecimento
de um momento espacial e temporal.

O conhecimento, por razões pró-
prias à natureza de evolução, pro-
duz os instrumentos materiais e
intelectuais para sua própria críti-
ca, revisão e reformulação. A histó-
ria e a ciência mostram-se insufici-
entes para fazer face aos novos ques-
tionamentos que se tornaram pos-
síveis graças a instrumentos mate-
riais e intelectuais mais sofisticados
desenvolvidos por elas próprias, a
história e a ciência. Foi desse modo
que chegamos à história e à ciência
contemporâneas. E é desse modo que
estamos adquirindo novos instru-
mentos materiais e intelectuais pa-
ra o questionamento da história e da
ciência contemporâneas.

Esses instrumentos permitem
questionar a continuidade da civi-
lização e da própria espécie. Tere-
mos futuro? O que acredito ser uma
ética maior é garantir futuro para as
gerações seguintes. Claro, a nossa
idealização de futuro reflete nossa
experiência presente. E o que nos per-
turba no presente é encarado como
ameaça ao futuro. A ética dominante,
quando focalizada nas questões am-
biental, social, política, econômica,
religiosa, é questionada.  E o conhe-
cimento e comportamento associa-
dos a essa ética dominante são, con-
seqüentemente, questionados.

Assim se coloca o debate acerca
dos desafios e das questões éticas
sobre os rumos da ciência contem-
porânea. A lógica e a epistemologia,
na medida em que procuram enten-
der a geração e a organização do
conhecimento poderão contribuir
muito para esse debate, desde que
contemplem a dimensão histórica.
Sem essa dimensão, acho que não
passarão de exercícios intelectuais
à busca de seu próprio aprimora-
mento.

Oswaldo Porchat Pereira: “A filosofia da ciência certamente não pode ignorar as
dimensões ética e política da atividade e das ‘teorias’ científicas”

Ubiratan D’Ambrósio: “É necessário uma análise, na verdade uma autocrítica da
ciência, a partir de uma reflexão sobre a essência do conhecimento”
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