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Resumo

A proposta de entendimento do progresso da ciência e da escolha de teorias 

científicas inspirou essa pesquisa cujo objetivo vem sendo investigar os sistemas de 

valores  presentes  na  proeminência  das  teorias  que  sustentam  o  conhecimento 

geográfico. A fundamentação teórico-filosófica da pesquisa recai sobre Hugh Lacey 

(1998, 1999), uma vez que sua proposta compreende uma explícita discussão do papel 

dos valores cognitivos e também dos valores sociais, elementos de importância num 

debate deliberado de atributos relevantes da estrutura do saber: conceitos como poder 

explanatório,  generalidade,  universalidade  de  um  lado  e  práticas  de  pesquisa  em 

contextos reais, de outro, estão intrinsecamente permeados por esses valores. Esse é 

um ensaio que apresenta as idéias desse filósofo e busca uma aproximação dessas 

com a ciência geográfica.
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Abstract

The proposal of agreement of the progress of the science and the choice of 

scientific theories inspired this research whose objective is to investigate the systems 

of  values  gifts  in  the  prominence  of  the  theories  in  geography.  The  theoretician-

philosophical recital of the research falls again on Hugh Lacey (1998, 1999), a time 

that its  proposal also understands an explicit  quarrel  of the paper of the cognitive 

values and of the social values, elements of importance in a deliberate of excellent 

attributes of the structure of knolled: concepts as to be able explanatory, generality, 

universality,  of  a  side,  and  practical  of  research  in  real  contexts,  of  another  one, 

intrinsically are permeates by these values. This is an assay that presents the ideas of 

our philosopher, searching an approach with geographic science.
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Introdução

A filosofia da ciência das últimas décadas tem questionado a convicção 

mais  antiga,  porém,  ainda  bem  influente,  de  que  por  intermédio  do  método 

experimental a realidade objetiva do mundo é possível de ser descrita, explicada e 

prevista.  O  estatuto  epistemológico  das  teorias  científicas  e,  portanto,  da 

inteligibilidade da realidade dada pelas mesmas necessita ser entendido como parte de 

um  contexto  histórico-social  no  qual  teorias  se  apresentam  como  alternativas  da 

prática  científica  e  se  fundamentam  no  desenrolar  de  eventos  historicamente 

interligados  em que  o  avanço  da  ciência  ocorre.  Esses  determinantes  podem ser 

entendidos como paradigmas,  na forma dada por Kuhn (1989),  como tradições de 

pesquisa  como  sugerido  por  Laudan  (1977)  ou  como  programas  de  pesquisa, 

conforme propõe Lakatos (1978), entre outros.

Dentre essa geração de estudiosos, Lacey (1998) se destaca por apresentar 

a idéia de que a ciência não é livre de valores não cognitivos, como se acreditava. 

Essa idéia constitui  o cerne da sua discussão crítica  que, em particular,  observa a 

maneira pela qual os valores impactam sobre as práticas científicas, bem como sobre 

o  próprio  conteúdo  das  teorias.  Assim,  sua  questão  central  remete  ao  papel  dos 

valores  nas  ciências  e  se  exprime  na  pergunta:  em qual  medida  os  valores  estão 

implicados na maneira da ciência descrever ou explicar o mundo?

Estaremos neste ensaio revendo a proposta de entendimento desta questão 

dada  por  Lacey  (1998)  buscando  subsídios  para  discuti-la  no  cerne  da  ciência 

geográfica.

Apresentando Hugh Lacey

Hugh Lacey critica o modo como a ciência e a tecnologia é praticada no 

atual estágio do capitalismo e propõe concepções alternativas em que os movimentos 

populares adquirem importância. Ele se dedica a discutir questões políticas ligadas à 

agricultura, questionando os estatutos da biotecnologia e dos alimentos transgênicos e 
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defendendo os métodos da agroecologia. Sendo um autor que tem se destacado no 

cenário  contemporâneo  brasileiro,  ele  publicou  vários  trabalhos  voltados  aos 

fundamentos da ciência em sua interação com a sociedade.

Em duas  obras  recentes  Valores  e  Atividade  Científica,  de  1998,  e  Is  

Science  Value  Free?,  de  1999,  Lacey  desenvolveu  uma  crítica  ao  privilégio 

epistêmico  que  tem  sido  atribuído  à  ciência  moderna,  questionando  as  noções 

tradicionais  de  “neutralidade”  e  de  “objetividade”  científicas.  É  certo  que  tal 

questionamento não traz nenhuma novidade, entretanto, o interessante nesse residual 

é que o autor não perde de vista a questão da racionalidade científica. Para Lacey 

(1998) a ciência moderna tem se desenvolvido a partir de um conjunto específico de 

estratégias de seleção e restrição de teorias que são materialistas.

Outros  dois  traços  próprios  são  destacáveis  em sua  proposta,  sendo o 

primeiro  relativo  a  um  componente  de  engajamento  no  sentido  de  que  articula 

questões epistemológicas  com problemas concretos  que a  humanidade enfrenta  no 

momento atual de sua história e o segundo diz respeito à postura crítica que ele adota 

em relação à própria ciência. Esses dois traços podem ser entendidos na conjunção 

que  o  autor  estabelece  entre  temas  epistemológicos  e  métodos  de  produção  de 

alimentos, dinâmica dos movimentos sociais nos países periféricos, com críticas ao 

neoliberalismo, etc. (OLIVEIRA, 1998, p. 3).

Apresentando a proposta de Hugh Lacey

Lacey  (1998)  caracterizando  o  método  científico  a  partir  da  prática 

científica aponta para uma questão central: - dado um conjunto de teorias rivais sobre 

um domínio da realidade – a geografia por exemplo - como decidimos qual delas deve 

ser aceita?

A  proposta  de  Lacey  consiste  numa  abordagem  na  qual  os  valores 

desempenham papel fundamental. Em suas palavras, tal abordagem

analisa a racionalidade em termos de um conjunto de valores 

(“valores cognitivos”),  e não em termos de um conjunto de 

regras, e propõe que os juízos científicos corretos são feitos 
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por  meio  de um diálogo entre  os  membros  da  comunidade 

científica acerca do nível de manifestação de tais valores por 

uma  teoria,  ou  por  teorias  rivais,  em  vez  de  por  meio  da 

aplicação  de  um algoritmo  ideal  por  cientistas  individuais. 

(LACEY, 1998, p.61)

A discussão posta pelo autor se inicia com a idéia de a ciência ser livre de 

valores, seguida da refutação dessa idéia.  Para isso ele começa estabelecendo uma 

distinção fundamental entre os valores cognitivos (tais como a adequação empírica, 

consistência interna, poder explicativo, simplicidade, entre outros) e os valores não-

cognitivos, sociais ou morais. Como ponto de partida, interpreta-se a tese em pauta 

como afirmando ser a ciência livre de valores não-cognitivos.

Lacey encaminha seus argumentos discutindo em torno de três subteses: a 

da imparcialidade; a da neutralidade e a da autonomia da ciência.

A tese da imparcialidade diz respeito ao processo de seleção de teorias e 

afirma que neste processo apenas os valores cognitivos são relevantes. Se essa tese se 

sustenta, então é natural pensar que as teorias aceitas segundo um método científico 

são neutras no sentido de que não têm implicações lógicas relativas aos valores não-

cognitivos. É natural também pensar que as inovações tecnológicas decorrentes do 

avanço da produção de teorias são aplicáveis em qualquer sociedade. Por último, é 

natural ainda pensar que a ciência pode ser usada para o bem ou para o mal. Esta seria 

também a tese que fundamenta a idéia de neutralidade. Por sua vez, se as práticas 

científicas  são  orientadas  de  maneira  geral  para  o  objetivo  de  obter  teorias  que 

satisfaçam aos requisitos de imparcialidade e neutralidade, então parece evidente que 

elas procedem melhor se não estão sujeitas a “influências externas” (LACEY, 1998, 

p.9). Esta seria a tese da autonomia.

A posição  de Lacey se  distingue  por  manter  a  tese da imparcialidade, 

recusando a da neutralidade e a da autonomia.

Na abordagem em termos de regras para o problema da seleção de teorias, 

toma-se  como  ponto  de  partida  um  determinado  conjunto  de  teorias  rivais  e 

evidências empíricas pertinentes. A mudança para a abordagem dos valores por si só 

não  afeta  esta  pressuposição.  Em um caso,  a  aplicação  das  regras,  e  no  outro,  a 

avaliação do nível de manifestação dos valores cognitivos, determinariam a teoria a 
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ser aceita.

Lacey  mostra,  primeiramente,  que  este  conjunto,  da  maneira  como  é 

normalmente pensado na filosofia analítica da ciência, não é dado; é fruto sim de um 

processo de seleção prévio. Em segundo lugar, ele argumenta que esta fase não está 

regida por valores cognitivos,  mas sim,  por valores  sociais.  A articulação  da fase 

eliminatória com os valores sociais não é direta,  mas mediada pelas estratégias de 

restrição e seleção. São tais estratégias que restringem o tipo de teoria e selecionam o 

tipo de dado empírico a ser procurado a fim de testar as várias teorias provisoriamente 

mantidas.  A ciência  moderna se caracteriza por adotar  a  estratégia  materialista  de 

restrição e seleção, com poucas ressalvas.

A estratégia materialista de seleção e restrição de teorias

A  versão  dominante  de  ciência  tem  se  desenvolvido  a  partir  da 

modernidade  de  acordo  com  as  perspectivas  do  realismo  e  do  materialismo. 

Fernandez (2003, p. 3-4) discute as duas perspectivas,  a fim de elucidar  melhor  a 

questão. Nos baseamos na autora.

Por realismo entende-se a perspectiva epistemológica segundo a qual o 

mundo material  existe independentemente da consciência dos indivíduos.  Supõe-se 

que os objetos  constituintes  do mundo material  existem e apresentam uma ordem 

subjacente que independe de qualquer interação, seja com as experiências, seja com 

as  práticas  humanas.  O  materialismo,  por  sua  vez,  tendo  se  instituído  como 

cosmovisão dominante na Europa a partir do sec. XVII, pressupõe que a matéria ou as 

condições materiais concretas são suficientes para a explicação dos objetos e eventos 

considerados reais.

O  chamado  materialismo  científico  refere-se  à  união  da  perspectiva 

materialista com o mecanicismo (FERNANDEZ, 2003, p. 4), doutrina segundo a qual 

a explicação  de todos os fenômenos da natureza poderia  ser reduzida a processos 

mecânicos que se explicam pelas leis dos movimentos dos corpos. De modo sucinto 

os  pressupostos  básicos  do  materialismo  científico,  fundamental  para  o 

estabelecimento do método científico moderno, seriam:
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i) a natureza é vista como um sistema de matéria em movimento e esse 

movimento é governado por leis,

ii) essas leis podem ser expressas matematicamente,

iii) um número reduzido delas é suficiente para explicar o funcionamento 

do universo,

iv)  qualquer  referência  às  “causas  finais”  ou “forças  vitais”  (típicas  da 

física  aristotélica  e  medieval)  fica  excluída  da  explicação  científica  do 

comportamento da natureza. (FERNANDEZ, 2003, p. 4)

De acordo com a estratégia materialista de pesquisa científica o tipo de 

conhecimento alcançado é produto de uma lógica e de uma racionalidade neutra da 

realidade.

Essa estratégia restringe

as  teorias  de  tal  modo  que  representem  os  fenômenos  em 

termos  de  sua  concordância  com  as  leis  da  natureza,  bem 

como em termos de sua geração por intermédio das estruturas, 

dos  processos  e  das  leis  que  lhes  são  subjacentes.  [...]  As 

teorias constituem uma imagem das coisas em termos de leis e 

quantidades. O lugar que um fenômeno ocupa no domínio de 

valores  é  irrelevante  para  a  sua  representação  teórica. 

(LACEY, 1998, p.17) 

Lacey  (1998)  afirma  que  a  ênfase  materialista  assumida  pela  ciência 

moderna não seria tão somente uma resposta a considerações cognitivas, mas sim e 

principalmente uma resposta a valores sociais, mais especificamente a um valor em 

particular, o valor do controle sobre a natureza.

A análise de Lacey (1998) busca mostrar  a relação entre a perspectiva 

moderna  de  controle  e  a  estratégia  materialista.  As  estratégias  materialistas  de 

restrição  e  seleção  correspondem a  um nível  superior  de  análise  da  metodologia 

científica.  O nível mantido anteriormente,  da escolha concreta  de teorias,  continua 

existindo e sendo regido exclusivamente por valores cognitivos. É essa regência que 

sustenta a manutenção da tese da imparcialidade. Mas, na medida em que a aceitação 

das teorias científicas depende em última análise do valor não-cognitivo atribuído à 
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prática de controle da natureza, e este valor não é nem descritiva nem normativamente 

comum a todas as sociedades, a tese da neutralidade cai por terra. E junto com ela a 

da autonomia da ciência como livre de valores não cognitivos.

O valor social “controle da natureza”

A idéia, portanto, mais controvertida de Lacey é a de que a adoção da 

estratégia  materialista  decorre  não  de  valores  cognitivos,  mas  de  um valor  social 

atribuído à prática de controle da natureza. Ela é controvertida porque escancara o 

fato de que tal estratégia seria então adotada por ser capaz de produzir conhecimento 

para  aumentar  a  capacidade  humana  de  controlar  a  natureza,  tendo  em  vista  a 

produção  material  de  sua  existência.  A  concepção  defendida  pelo  autor  indica  a 

ciência a serviço da tecnologia e do valor social do controle (FERNANDEZ, 2007).

Lacey  reconhece  que  o  exercício  do  controle  sobre  os  processos, 

fenômenos  e  objetos  naturais  é  uma  característica  que  acompanhou  o 

desenvolvimento humano, muito embora não tenha sido a única. Nem toda interação 

intencional com o meio é, segundo sua análise, um exemplo de controle.

Isto porque existiram e existem ainda,  em diversas culturas 

tradicionais, outras formas de interação e relacionamento com 

a  natureza  regidos  por  princípios  como  a  reciprocidade,  a 

mutualidade  e  o  respeito,  de  acordo  com  os  quais,  em 

contraposição à perspectiva do controle, o valor dos objetos 

não  é  reduzido  ao  seu  valor  instrumental  pelos  agentes 

humanos. (FERNANDEZ, 2003. p. 6)

O que distingue a forma de controle da natureza é o papel central que esse 

valor assume em nossa civilização, o que teria levado à marginalização das formas 

alternativas  de  interação  com o  meio.  Para  além do próprio valor  do controle  da 

natureza  tem-se  ainda  a  necessidade  de  expansão  da  capacidade  humana  para 

controlar.

Lacey (1999, p. 114) elenca a expansão da capacidade humana de exercer 

controle  sobre  os  objetos  materiais,  seguido  pelo  próprio  exercício  de  controle, 
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seguido ainda pela redefinição dos problemas, para que estes passem a oferecer uma 

solução  técnica,  sempre  que  possível.  Nesta  altura,  o  papel  do  desenvolvimento 

tecnológico é evidenciado obviamente. O julgamento social, por um lado, considera 

os  objetos  tecnológicos  e  seus  produtos,  objetos  de  valor  e  por  outro,  os  objetos 

naturais tendem a ser vistos como objetos de valor exclusivamente em decorrência de 

seu valor instrumental. Por fim, destaca-se a idéia de que as instituições e os projetos 

que expressam valores que competem com o valor do controle precisariam a ele se 

adequar.

Nesse momento chega-se ao ponto mais controvertido da tese de Lacey 

que é o estabelecimento de um vínculo interno e necessário entre o valor de controle e 

o  entendimento  materialista  dado pela  ciência.  Em um ambiente  social  no qual  a 

perspectiva  de controle  está  ostensivamente  incorporada,  a  eficácia  das aplicações 

acaba, na prática, tornando-se um elemento de legitimação suficiente para o estímulo 

tanto financeiro quanto intelectual daquele tipo de pesquisa básica conduzido sob a 

estratégia materialista de restrição e seleção de teorias. Como são muito mais eficazes 

e rentáveis, as aplicações tecnológicas decorrentes da pesquisa conduzida sob essa 

estratégia acabam por interagir  com a perspectiva de controle, reforçando-a. Deste 

modo,  a  adoção  da  estratégia  materialista,  como  a  que  ocorreu  desde  o 

estabelecimento  da  ciência  moderna  até  os  dias  de  hoje,  ter-se-ia  dado  não  em 

decorrência do fato dela ser neutra ou fiel às representações da realidade ou ainda 

devido à sua extrema fertilidade e sim, pelo fato desta primazia ter-se consolidado, 

sobretudo, em decorrência de sua relação de reforço mútuo com o valor de controle.

Considerações finais 

Partindo  das  concepções  esboçadas  nos  trabalhos  que  focalizaram 

períodos  de  importância  para  a  história  da  ciência,  vários  filósofos  buscaram 

responder  a  perguntas  tais  como:  o  que  torna  a  ciência  uma  atividade  social 

específica? Como se estabelece o caráter  social  dessa atividade? O que orienta  as 

ações e o comportamento dos que adotam essa prática social particular? 

Nas respostas dadas a tais perguntas, um ponto central que aproxima os 

autores é a importância que conferem ao tema da adesão a valores para a explicação 
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da prática da ciência. Evidencia-se a preocupação central em considerar, na análise da 

atividade científica, o conjunto de crenças e normas institucionalizadas que orientam 

a prática concreta dos cientistas. A relevância de estabelecer um diálogo entre essas 

maneiras de entender a ciência para o debate contemporâneo está no fato de que as 

questões  levantadas  podem  apresentar-se  como  um  contraponto  aos  estudos  que, 

enfatizando  o  caráter  instrumental  e  contingente  das  ações  dos  cientistas, 

desqualificam a importância de um sistema de valores para subsidiar tais ações.

Ao  criticar  a  ciência  Lacey  não  está  isolado  no  panorama  intelectual 

contemporâneo.  Ao  contestar  as  pretensões  da  ciência  de  gerar  uma  forma  de 

conhecimento  perfeitamente  objetiva  e  universalmente  válida  e  de  por  meio  da 

tecnologia contribuir para o progresso material da humanidade, as posições de Lacey 

se  mantêm  longe  tanto  do  relativismo  pós-moderno,  quanto  do  racionalismo 

cientificista  ainda  predominante  na  filosofia  analítica  da ciência  e  no pensamento 

oficial da ciência, que determina de fato as decisões referentes à prática científica. Sua 

posição constitui uma síntese que busca superar a contradição entre a tese cientificista 

e antítese pós-moderna.

No cenário da produção de teorias geográficas esse tipo de postura chama 

a atenção uma vez que nos faz refletir sobre a ciência que queremos e podemos buscar 

ter.  Em  Geografia  comumente  não  se  discute  sobre  as  estratégias  de  seleção  e 

restrição  das  teorias,  mas  o  estatuto  epistemológico  destas  últimas  possibilita  a 

inteligibilidade  de  uma  realidade  espacial  com a  qual  a  ciência  geográfica  busca 

trabalhar dada também pelas mesmas necessidades de um contexto histórico-social no 

qual essas teorias se apresentam como alternativas de prática científica adequadas aos 

eventos historicamente interligados com o avanço do conhecimento geográfico. Mas é 

assim  que  funciona  essa  dinâmica?  Nem  tão  pura  sociologia  e  nem  tão  pura 

epitemologia?

A resposta que Lacey possibilita com a discussão não dos valores, mas 

das estratégias de restrição e de seleção por traz desses valores, possibilita que se 

possa  entender  melhor  a  natureza  do  conhecimento  geográfico  e  de  suas 

transformações. Costuma-se dividir a produção científica da geografia conforme as 

tendências do pensamento geográfico. Isso é um pouco incomodante porque, embora 

sendo de fato real, dá a sensação de que se permanece sempre na superfície de tais 

fatos, já que é difícil aceitar que tais tendências tenham exatamente sido hegemônicas. 
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Mas quando se pensa em estratégias que sobressaíram na escolha das teorias que são 

hegemonicamente  de  fato  trabalhadas  no  contexto  do  avanço  do  conhecimento 

geográfico, esse dado parece paupável.

Desta  forma,  traçar  um paralelo  entre  os  filósofos  que  se  debruçaram 

sobre este tema pode significar o enriquecimento do debate em certas vertentes de 

estudos  contemporâneos  da  Geografia  e  fazer  avançar  as  investigações  que 

correlacionam a história e a filosofia da ciência  com o campo da pesquisa de sua 

epistemologia, que enseja não apenas melhores respostas aos seus problemas teórico-

metodológicos, mas novas qualificações nas alternativas de análise.

A idéia de trazer a evidência empírica no que diz respeito à análise dos 

valores  proposta  por Lacey (1998),  dentre  outros,  parece  fascinante  ao pensarmos 

sobre  seus  resultados  possíveis.  No  caso  da  ciência  geográfica,  essa  perspectiva 

parece ainda mais promissora, uma vez que são escassos os estudos sobre a natureza e 

a  evolução  dessa  ciência,  suas  teorias  e  as  escolhas  sobre  elas.  Entretanto,  é 

dificultoso  estabelecer  parâmetros  dessas  evidências,  principalmente  quando  nos 

empenhamos  em  buscá-las  num  campo  de  investigação  institucionalmente  jovem 

quanto  é  o  da  ciência  geográfica.  Com  base  no  exposto,  objetivamos,  em  uma 

próxima etapa de pesquisa, desenvolver um referencial de investigação de valores que 

satisfaça aos critérios de coerência e consistência no campo dessa ciência.

A forma de compreensão do mundo inaugurada na modernidade com a 

física galileana norteia-se pela busca de uma ordem causal supostamente inerente a 

toda  classe  de  fenômenos,  assim  como  pelo  entendimento  de  que  o  mundo  é 

constituído  de  quantidades  e  de  relações  nomológicas  entre  quantidades.  Essa 

estratégia  de  investigação  potencializa,  via  desdobramentos  tecnológicos,  assegura 

Lacey,  a  capacidade  humana  de  submeter  os  processos  naturais  e  sociais  ao  seu 

controle.

No caso das ciências sociais, Lacey mostra que nessa estrutura a noção de 

controle  assume  lugar  predominante.  Significa  dizer  que  também  no  âmbito  das 

ciências do homem e da sociedade ter-se-ia privilegiado fortemente o entendimento 

que mobiliza termos mecanicistas e fisicalistas. As teorias sociais acabariam, nesse 

caso, por solapar aquilo que é verdadeiramente humano e esse processo desembocaria 

numa  situação  na  qual  os  próprios  agentes  humanos  também  se  tornam  objetos 
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passíveis de controle. Isso não é novo, repete-se aqui. Desde os anos de 1970 esse tipo 

de idéia vem se difundindo principalmente entre as ciências sociais. Mas a proposta 

de Lacey compreende também uma justificativa para trazer a evidência empírica de 

sustentação  de  valores  presentes  no  processo  de  escolha  de  teorias  científicas  na 

análise geográfica. Isso é que o chama a atenção.

Espera-se poder ter contribuído para dar ênfase à idéias que possam ser 

debatidas no contexto da epistemologia da geografia,  buscando fazer avançar  esse 

campo tão carente não de reflexão, mas de instrumentos para que essa se realize mais 

profunda e fortemente.
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