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Filosofia da Astronáutica
e Ficção Científica
Esta coluna trata de temas ligados ao ramo da astronáutica e estudo
da vida extraterrestre em contexto com situações e obras marcantes da ficção
científica, em especial da série Perry Rhodan.

Filosofia da Astrobiologia: Reflexões Iniciais
Prof. Dr. Edgar Indalecio Smaniotto

De acordo com o professor e filósofo Franklin Leopoldo e Silva1, a exploração do espaço pode ser uma ocasião de descobertas ou contatos com coisas
e seres tão novos e inesperados que venha a uma ocasião de renovação do
espanto filosófico, já que, à medida que o conhecimento se expande, novos
objetos podem trazer novas condições de espanto.
Não há como não concordar com o professor Franklin Leopoldo e Silva;
entretanto, ao contrário do que argumento o filósofo brasileiro, não é de forma
alguma necessário que tenhamos de esperar a efetiva colonização de outros
mundos ou a descoberta de seres extraterrestres para tratarmos filosoficamente dessas questões. Desde o final do século XIX, a literatura nos oferece
uma gama ampla de modelos ficcionais que podemos utilizar para enveredar
por questões éticas e epistemológicas oriundas de nossa intervenção em
outros mundos ou de contatos com outras espécies sencientes2 ou mesmo
sapientes3 não humanas.
O impacto de nossa intervenção em outros mundos já é uma questão
ética que não pode ser negligenciada e inclusive, desde o advento da era
espacial, tornou-se uma questão de filosofia e ética prática, não apenas uma
reflexão teórica. Se ainda não temos contato ou descobrimos vida em outros
1 Espanto na filosofia (entrevista). UNVESP TV. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=F09ED74PSQM&t=3099s. Acesso: 04/06/2017.
2 Espécies capazes de sentir e ter prontidão em relação ao ambiente que cerca o organismo.
3 Espécies que tenham desenvolvido a inteligência; no caso do planeta Terra (único modelo
disponível para estudos até o momento), apenas animais da família humana, como o próprio
homo sapiens e outros como o homem de neandertal, desenvolveram a inteligência.
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mundos, a possibilidade de vida microbiológica em nosso próprio sistema solar
não pode ser negligenciada.
Nesse caso, artefatos terrestres podem contaminar outros mundos com
microrganismos terrestres, e tal contaminação pode levar a dois diferentes
problemas: o primeiro seria a contaminação de um ambiente ainda intocável, o que poderia levar inclusive futuramente à errônea descoberta de “vida
extraterrestre” que foi, na verdade, resultado de contaminação terrestre não
intencional; um segundo risco é o de que organismos terrestres acidentalmente
levados a outro mundo possam vir a destruir microrganismos extraterrestres
desconhecidos em Marte ou outros mundos do Sistema Solar.
Em 21 de setembro de 2003, a nave espacial não tripulada Galileo, que
durante 14 anos explorou o planeta Júpiter e o sistema joviano principalmente, foi direcionada para “cair” na atmosfera de Júpiter. A “queda” proposital
da nave em Júpiter teve como principal motivação evitar que a nave viesse a
cair na lua joviana Europa, onde os cientistas acreditam poder haver microrganismos; a queda da espaçonave poderia levar a uma contaminação desse
ambiente extraterrestre, e por isso foi evitada. Temos aqui um claro cenário
de discussão ética envolvendo a astrobiologia.
Em ambos os casos, é necessária uma profunda reflexão ética sobre
qual a melhor ação a ser tomada no decurso da exploração espacial e nossa
expansão para além do planeta Terra. Se existe o problema de contaminação
terrestre de um ambiente extraterrestre, nossa expansão para além da Terra e
futura colonização de novos mundos — seja pela alteração de meio ambientes
extraterrestres (terraformação), seja pela alteração do corpo humano (pantropia/transumanismo) para sua adaptação a ambientes extraterrestres — é
uma inevitabilidade.
Os recursos naturais terrestres são finitos, e nossa civilização tem uma
fome infinita por energia e matérias-primas. Se podemos futuramente aperfeiçoar nossa capacidade de utilizar energias alternativas, como a solar, para
suprir o consumo cada vez maior de nossa civilização, o mesmo não se efetuará
no que diz respeito a matérias-primas. Nesse caso, os asteroides podem oferecer um excelente campo de exploração de minérios, e a Lua pode se tornar
o futuro “distrito industrial” da Terra, o que possibilitaria, inclusive, diminuir
a poluição ambiental em nosso mundo.
A questão da colonização espacial, por sua vez, não envolve apenas a
busca de novos recursos minerais escassos em nosso planeta e abundantes
em asteroides e outros mundos, mas também a criação de um segundo ecossistema adaptado à vida terrestre (ou, pelo menos, o mais adaptado possível).
É de suma importância termos um outro mundo possível de ser habitado por
nossa espécie, ou pelo menos colônias em asteroides ou estações espaciais;
afinal, a qualquer momento, a Terra pode sofrer uma nova extinção em massa,
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inclusive ocasionada pela queda de um asteroide, como há 65 milhões de anos,
ocasião em que os dinossauros foram extintos. O mesmo poderia ocorrer com
nossa própria espécie. Precisamos de um plano B!
Se queremos nos preparar para essas e outras questões, precisamos
pensar em uma filosofia da astrobiologia, assim como temos uma filosofia
da mente, uma antropologia filosófica ou uma filosofia política, entre outras.
Uma filosofia da astrobiologia estará intrinsicamente associada à filosofia da
astronáutica; ambas têm por objetivo pensar o futuro do homem no Cosmo
e as implicações filosóficas da era espacial, que logo poderá estar associada a
implicações filosóficas da descoberta de vida extraterrestre.
Assim como podemos fazer uma filosofia da astronáutica explorando
diversas questões filosóficas que são colocadas desde o advento da tecnologia
espacial, devemos também pensar em uma filosofia da astrobiologia, que pode
ser definida, de acordo com o filósofo Roberto Aretxaga-Burgos, como “uma
subdisciplina filosófica, pertencente ao campo da disciplina da Filosofia da Ciência, que faz da astrobiologia seu objeto de estudo ao pensar racionalmente
sobre sua condição de conhecimento, sua prática, resultados e consequências”
(PENSAMIENTO, vol. 71, núm. 269 [2015], p. 1090 – livre tradução nossa). Ainda
de acordo com o filósofo espanhol, a filosofia da astrobiologia se ocuparia de
questões como “os aspectos epistemológicos e metodológicos” da astrobiologia, bem como suas “peculiaridades explicativas e problemas conceituais”,
além da “validade e âmbito de suas implicações e consequências epistêmicas,
epistemológicas, éticas e antropológicas” (PENSAMIENTO, vol. 71, núm. 269
[2015], p. 1091 – livre tradução nossa).
A descoberta de vida, microbiana ou mesmo inteligente, fora da Terra
terá profundas implicações filosóficas, portanto o filósofo não deve se eximir
de pensar tanto sobre as questões epistemológicas envolvendo a nascente
disciplina científica da astrobiologia, bem como questões éticas derivadas
da exploração espacial como um todo. Tendo por base a literatura de ficção
científica e estudos de futurismo, pode o filósofo desempenhar um papel
central nas discussões sobre a vida extraterrestre e nossa relação com ela;
afinal, muitas questões ainda estão em aberto: o que é a vida? Como definimos vida? Nossos parâmetros são validos para todo o Universo? O que é a
inteligência? Quais critérios adotamos para definir se uma entidade biológica
ou cibernética é ou não inteligente? Quais são os limites do teste de Turing?
O que é a consciência? Como nos relacionaremos com seres inteligentes não
humanos (sejam inteligências artificias criadas por nós mesmos ou entidades
biológicas extraterrestres)?
As perguntas são ilimitadas, mas, ao contrário do que pensa o professor e filósofo Franklin Leopoldo e Silva, não é necessário esperarmos para
pensarmos sobre essas e outras questões emergentes; a astrobiologia, a
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ficção científica e os estudos de futuro já estão disponíveis como campos de
reflexão filosófica. Uma filosofia da astrobiologia é atualmente indispensável;
afinal, precisamos pensar racionalmente sobre nosso futuro, a fim de evitar
que venhamos a repetir erros passados. Lembremos o que ocorreu quando
os europeus descobriram um novo mundo, e o resultado desastroso para os
nativos americanos. Cabe a urgência de desenvolvermos uma filosofia da
astrobiologia, associada a reflexões da filosofia da astronáutica, filosofia da
mente, transumanismo e cosmismo.
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