LEACH, Javier, SJ – Matemáticas y Religión: Nuestros Lenguajes del Signo y
el Símbolo. Santander y Madrid: Sal Terrae e Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 2011, 206 p. [Existe edição em inglês:
Mathematics and Religion: Our Languages of Sign and Symbol. West
Conshohocken, PA: Templeton Press, 2010, 200 p.]
O leitor interessado no diálogo actual entre ciência e religião encontrará
em Matemática e Religião, de Javier Leach, matemático e jesuíta, um livro
excepcionalmente valioso e com ideias originais nesse campo.
Javier Leach é professor na Faculdade de Informática da Universidade
Complutense de Madrid, onde obteve o seu doutoramento em Matemática,
tendo sido também, até muito recentemente, director da Cátedra de Ciência,
Tecnologia e Religião na Universidade Pontifícia de Comillas de Madrid. Como
académico e especialista de ciência e profundo conhecedor de filosofia e de
teologia, o autor elabora um ensaio muito equilibrado, fascinante, bem articulado e isento de dogmatismos e fundamentalismos de carácter científico ou
religioso.
Neste ensaio, a linguagem formal da lógica e da matemática é o fio
condutor que permite a Leach vincular os três campos de conhecimento – a
ciência, a filosofia e a teologia – e elaborar um estudo notável sobre o desenvolvimento histórico da linguagem da lógica e da matemática e sua influência sobre a evolução das linguagens da metafísica e da teologia. Segundo
o autor, esta evolução apresenta três momentos essenciais: a introdução
do método lógico-dedutivo e da metafísica na cultura grega clássica; a
adopção da matemática como a linguagem da ciência moderna, iniciada por
Galileu no século XVII; e a formalização das linguagens matemáticas nos
séculos XIX e XX, com os trabalhos de Cantor, Frege, Russell, Gödel, Turing e
Alonzo Church.
Leach propõe um modelo de relação entre ciência e religião que designa
por NOSYMA (do inglês: NOn SYmmetrical MAgisteria), isto é, um modelo
de magistérios não simétricos, o qual é apresentado como sendo alternativo
àquele que havia sido proposto na década de 1980 por Stephen Jay Gould
e designado por NOMA (magistérios não sobrepostos). De acordo com esta
proposta de Leach, a ciência e a religião não se podem separar, mas são campos
que estão relacionadas de um modo complementar, embora não simétrico.
Tal assimetria assenta, segundo o autor, no facto de, em determinado momento
do seu discurso, o conhecimento religioso necessitar da ciência para falar de
modo significativo e para entrar em diálogo com a cultura contemporânea
ocidental (a qual se apresenta claramente vinculada à ciência e à tecnologia),
enquanto o conhecimento científico poder, em teoria, desenvolver-se e atingir
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os seus objectivos sem fazer qualquer referência à religião. Não podemos estar
mais de acordo com Leach em que “esta assimetria é uma mais-valia para a
ciência, já que nela se considera que a ciência é autónoma, mas é também
uma mais-valia para a religião, porque atribui a esta uma visão mais integral
do mundo e da vida” (pp. 156-157).
Leach descobre-nos o papel singular que a linguagem formal da matemática desempenha, como linguagem pública, no vínculo da ciência à filosofia
e à teologia. E fá-lo partindo da consideração de que os esforços para organizar a linguagem, enquanto portadora de sentido, são fundamentais para o
progresso humano, para, em seguida, indagar sobre as relações que podem ser
estabelecidas dentro dos três tipos básicos, e complementares, da linguagem
humana, isto é, formal, empírico e metafísico-religioso (utilizados, respectivamente, pela lógica e matemática, pelas ciências empíricas e pela filosofia
e teologia), que correspondem, cada um deles, às diferentes percepções da
realidade.
Nesse processo de indagação, Leach sublinha que, nos últimos séculos,
os progressos alcançados pela ciência empírica, baseada nas leis da natureza
e expressa na linguagem unívoca da matemática, conduziram à ideia de que
as linguagens formais e empíricas poderiam alcançar a verdade e a certeza
absoluta acerca do mundo e da vida humana, tornando, assim, obsoleta a
linguagem metafísica. Contudo, a descoberta, no século XX, dos teoremas
da incompletude e da indecidibilidade para certos sistemas formais levou à
conclusão de que, em geral, estes sistemas devem permanecer abertos, não
podendo, por isso, transmitir certezas absolutas. Mas não são apenas os
sistemas formais que apresentam esta característica de abertura. De facto, esta
mesma propriedade encontra-se também nos sistemas reais, descritos pelas
ciências empíricas contemporâneas, tais como a física quântica, a biologia
e as neurociências. Dado que as abordagens destas ciências exigem a consideração de diferentes sistemas formais, todos eles presumivelmente consistentes, então, o princípio da consistência (ou princípio da não-contradição)
apresenta-se-nos como sendo aquele que nos assegura uma base mais ampla
da certeza e da verdade em matemática e que nos permite escolher entre os
diferentes sistemas formais. Esta situação leva Leach a estabelecer um paralelismo entre as linguagens formais (baseadas em signos) e as linguagens
metafísicas (baseadas em símbolos), afirmando que “a consistência é um princípio lógico que une a metafísica e a matemática” (p. 91) e que “ao incluir,
simultaneamente, o pluralismo e a certeza unívoca (consistência) podemos
concluir que a matemática e a ciência permanecem favoravelmente abertas à
linguagem e às ideias próprias da metafísica” (p. 91).
Dado que o nosso mundo está aberto à incompletude e à indecidibilidade
e que as racionalidades matemática e científica requerem, em última instância,
a consistência (dentro de cada um dos sistemas plurais que coexistem e não
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se excluem mutuamente entre si), a qual não se pode demonstrar dentro da
linguagem formal para teorias suficientemente complexas, então, podemos
concluir que a consistência da linguagem é um pressuposto metafísico, que se
converte num valor científico e, simultaneamente, num valor teológico. Esta
é, segundo Leach, a lição “que a história da matemática oferece ao diálogo
actual entre ciência e religião” (p. 115).
Em suma, a abertura da matemática e das ciências empíricas, bem como
a sua exigência de consistência, é uma boa notícia que permite juntar em
atitude de diálogo as linguagens formal, empírica e metafísico-religiosa. De
facto, todas elas partem da escolha das suas próprias hipóteses (e da crenças
nessas mesmas hipóteses), para, posteriormente, construir, por “dedução”, os
seus próprios sistemas linguísticos que, por fim, se apresentam abertos e se
transcendem mutuamente entre si (p. 152) num diálogo frutífero.
Ao longo do ensaio, o autor assinala, com meridiana clareza, as notáveis
diferenças, semelhanças e inter-relações que existem entre as linguagens da
ciência e da religião. Não há muitos autores a debruçarem-se, com competência, sobre estas matérias e sobre como estas diferentes linguagens se podem
complementar e enriquecer. O uso de linguagens distintas por parte de cientistas e de teólogos é, não raras vezes, fonte de dificuldades de compreensão
entre eles, bem como de obstáculos para a construção de um conhecimento
humano unificado, que integre harmonicamente essas linguagens. Creio que
as ideias e intuições interessantes expostas neste ensaio permitem a crentes e a
não-crentes implicar-se num diálogo fecundo, que ajude a superar as brechas
das suas visões do mundo e da vida humana e a expandir o diálogo por novos
caminhos linguísticos. Além disso, o leitor encontra neste obra um poderoso
e inspirador instrumento para a investigação futura no campo da interacção
entre ciência e religião.
Álvaro Balsas, SJ

LUTZ, Christopher Stephen – Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre:
Relativism, Thomism and Philosophy. Lexington Books, 2009; Chapters: 5;
215 p.; ISBN: 0-7391-0749-6.
There have been many works, commentaries, and articles published
on various aspects of Alasdair MacIntyre’s moral philosophical themes.
Christopher Stephen Lutz is one of such commentator but this particular work
merits special attention and consideration because it touches on an area that
is less addressed in the numerous reactions to MacIntyre’s moral discourse.
In the beginning of the first and second chapters of this work, Lutz
presents a detailed and enlightening chronological account of MacIntyre’s
history about who the person MacIntyre is, as well as the developments in his
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thought from his youth till today. He contends that the period, running from
1958 to 1977 of MacIntyre’s intellectual life, should be classified as a period
of “a long-running metaphysical crisis” (p. 21). Thus, Lutz brings to light the
beginning of the young MacIntyre’s interest in philosophy and philosophical
schools of thought, including Aristotle, Thomas Aquinas, Marx, Heidegger,
Kierkegaard, just to mention a few who inspire him. “For MacIntyre”, Lutz
writes, “history and tradition are the keys to the discovery of the foundations of
ethics” (p. 40). It is of no surprise therefore when MacIntyre turned to history
and tradition in order to revisit previous concepts concerning rationality.
Lutz is particularly good about the controversy surrounding MacIntyre’s
view of the “role of tradition in ethics” and the accusation by some philosophers
that this theory is relativistic, a controversy that is still not resolved (p. 65).
In his view, those who accused MacIntyre of relativity think that his theory is
not different from the emotivist’s theory or the moral relativism that MacIntyre
claimed to have overcome “through his rationality theory”. Lutz’s aim therefore
is to explore MacIntyrean concept of rationality, truth, and relativism by
providing a summary of these concepts, by raising the right arguments, and
subsequently justifying why the critics of MacIntyre are wrong. For example,
Lutz demonstrates that it is unjust to accuse MacIntyre of relativism because
most moral philosophers reduce moral judgments to individual realm or
perspective. He provides a description or definition of the terms relativism
and Perspectivism and further agrees with MacIntyre that these two terms
are primary in the “moral subjectivism of contemporary emotivist culture”
(p. 71).
Lutz agrees with MacIntyre that truth and moral truth, i.e., the aim of
moral philosophy, exist but he also recognises MacIntyre’s acceptance of the
emotivists’ argument that truth cannot be attained or we cannot access a
full knowledge of the objective world or its laws only by philosophy because
human reason is imperfect due its cultural and linguistic biases (p. 71).
He continues by saying that a theory that maintains the meaning of truth as a
relationship to objective reality can or would be able to change the emotivists’
question of “Which truth?” into a more reasonable question about “Which
rationality?” (p. 73).
Lutz affirms MacIntyre’s view on the unity of the virtues as presented
in Thomism, with which he once disagreed, as a tool that allows or permits
us to overcome relativism in relation to the virtues. For him, it is erroneous
to divide the virtues for it is in and through the unity of the virtues that their
content becomes objective (pp.101-102). The author also affirms MacIntyre’s
view that Thomist thought, with some modifications, is capable of bringing
together the varied or opposing accounts of Aristotelian and Augustinian
views. In addition, Lutz underlines the MacIntyrean view that we need the
virtues in pursuing the goods that are internal to practices.
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Lutz says that MacIntyre’s conversion to Catholicism is informed by a
rationalization of Thomist metaphysics. He is of the view that Saint Thomas’
metaphysics of truth embodies the core of his synthetic achievement (p. 121).
Thus, he shows that MacIntyre is convinced, just as Thomas Aquinas is, of
the need for the existence of God in philosophy. In other words, the existence
of God is a philosophical necessity not only for a better philosophical
discourse, but also for the understanding of human purpose, goal, and human
nature. MacIntyre condemns fideism and continues to hold this conviction.
He proposes that the Thomist metaphysical discourse provides what he refers
to as the best theory yet propounded to explain the phenomena moral reality
(p. 131). In Lutz’s opinion, this is the core of MacIntyre’s discourse in Whose
Justice? Which Rationality? and Three Rival Versions of Moral Enquiry.
A core point that Lutz makes on MacIntyre’s theory of “traditionconstituted and tradition-constitutive rationality” is, that “insofar as there
are rationalities rather than rationality, there are also philosophies rather
than Philosophy” (p. 189). For him, MacIntyre’s Thomism would appear
unphilosophical to those who use modern and postmodern criteria to judge it.
But if it is judged by what Lutz calls “the standards of Christian philosophy”,
then MacIntyre’s Thomism is philosophical (p. 189). Also, he brings out
the theological influence on MacIntyre’s work and alludes to MacIntyre’s
subsequent declaration that life without the Gospels becomes “ultimately
frustrated” and this proposition is not only theological but also philosophical
(p. 192).
In seeing MacIntyre as a true admirer and interpreter of Aristotle and
Thomas Aquinas, Lutz establishes in the process an accurate interpretation of
MacIntyrean Thomism against the misconceived views on the subject. On the
whole, Lutz’s work constitutes a valuable resource for those seeking a better
understanding of MacIntyre’s restating of the first principles and final ends of
philosophy.
Matthew Akoni
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