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Qual é o alcance da pesquisa científica?

Hugh Lacey*

Descartes escreveu, perto do fim de Os Princípios de Filosofia: “Não há nenhum fenômeno da natureza
que não foi tratado nesta obra” (Princípio 199, Parte 4). Para ele, não só todos os fenômenos situam-se ao
alcance da ciência, mas também os princípios mecânicos, formulados nos Princípios, satisfazem para a
explicação dos fenômenos. Poucas décadas depois, porém, Newton demonstrou que, de fato, os princípios
de Descartes têm pequeno poder explicativo e que eles possuem defeitos irremediáveis. Embora Newton
não tenha reivindicado que os seus próprios princípios fossem suficientes para explicar todos os fenôme-
nos naturais, pensava que a ciência que procura princípios matemáticos, modelada a partir dos princípios
de Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural que mostraram grande poder explicativo na mecânica e na
astronomia planetária, desenvolveria os recursos suficientes para abranger todos eles. E, desde o fim do
século XVII, tem sido amplamente sustentado que – no devido tempo, com a descoberta de mais princípios
matemáticos que regem os fenômenos em outros campos como o eletromagnetismo – todos os fenômenos
naturais poderiam tornar-se parte do alcance da ciência. Contudo, para Descartes e Newton, “fenômenos
da natureza” não incluem os eventos e estados mentais, caracterizados por intencionalidade; a mente, em
contraste com a matéria, não é o tipo de substância aberto à investigação científica. Hoje, porém, o dualismo
cartesiano tem sido amplamente rejeitado e, para quase todos os cientistas, os eventos e estados mentais
estão incluídos no âmbito dos fenômenos naturais – e, ainda que o conjunto dos fenômenos tenha sido
aumentado para incluir fenômenos psicológicos, persiste a ideia de que o alcance da ciência inclui todos
os fenômenos. Como devemos interpretar esta ideia hoje? E podemos defendê-la?

1 ENTENDIMENTO CIENTÍFICO

Pesquisa científica é investigação sistemática e empírica que visa obter entendimento dos fenôme-
nos e objetos (Lacey, 2010a). Entendimento incorpora conhecimento – conhecimento dos fenômenos e dos
objetos; das suas estruturas subjacentes e dos seus componentes; dos seus contextos causais; de como
eles foram gerados; de quais são os seus poderes para produzir efeitos; e dos princípios que servem para
identificar as suas possibilidades e explicar as suas interações (Lacey, 2008a). Entendimento e conheci-
mento científico são expressos em teorias. Há muita controvérsia sobre a natureza e as características das
teorias científicas, e as condições que teorias aceitáveis devem satisfazer. Neste artigo não entrarei nesta
controvérsia. É suficiente lembrar três coisas:
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1. A aceitabilidade de uma teoria depende de testes que envolvem investigação empírica1.
2. De acordo com um ideal amplamente sustentado, o entendimento científico estabelecido é ex-

presso em teorias que podem ser aceitas conforme a imparcialidade (Lacey, 2010a).
3. Na interpretação dominante da tradição da ciência moderna, entender um fenômeno implica

identificar sua relação com princípios fundamentais teóricos – mostrar como o fenômeno é
gerado a partir de (e como suas possibilidades são encapsuladas por) sua ordem subjacente:
estruturas subjacentes, processos e interações dos seus componentes, e as leis que os governam.

A partir do século XVII, foram desenvolvidas muitas metodologias em resposta a esta interpretação
dominante – começando com a concepção mecanicista de Descartes, seguida pela articulação de Newton
do caráter matemático das leis científicas e, mais tarde – em química, em mecânica quântica, em biologia
molecular, em psicologia cognitiva, em neurociência – variações de maneiras através das quais as teorias
podem representar estruturas moleculares subjacentes, mecanismos físico-químicos, leis matemáticas e
propriedades quantitativas. Essas metodologias servem para obter entendimento dos fenômenos em ter-
mos de sua geração da ordem subjacente. Para fazer isso, dissociam os fenômenos dos seus contextos
humanos, sociais e ecológicos; e, portanto, nas categorias teóricas permitidas por estas metodologias não
são incluídas algumas das categorias sensoriais, intencionais e de valor que usamos espontaneamente na
vida diária. Denomino eles “metodologias da abordagem descontexualizada” (Lacey, 2008b; 2011)2.

Vou parafrasear a interpretação enunciada em #3: as teorias nas quais o entendimento científico se
expressa são produtos de pesquisa conduzida usando metodologias descontextualizadas. Esta interpreta-
ção não segue das exigências de que teorias aceitáveis precisam ser sujeitas a testes empíricos (#1) e
aceitas de acordo com a imparcialidade (# 2). Naturalmente, #3 é consistente com esses dois itens – e o uso
da abordagem descontexualizada faz possível a aceitação, conforme a imparcialidade, de teorias de mui-
tos, e de cada vez mais, domínios dos fenômenos – e permitiria fazer isso indefinidamente.

2 O ALCANCE DA PESQUISA CIENTÍFICA CONDUZIDA DENTRO DA ABORDAGEM DESCONTEXTUALIZADA

Não conheço razão alguma para duvidar que o número e a variedade dos fenômenos que podem ser
incorporados ao alcance de investigação da ciência conduzida usando metodologias da abordagem
descontextualizada irão aumentar, efetivamente, sem limite. A natureza é um imenso repositório de possi-
bilidades; e, no curso do desdobramento desta abordagem da ciência, utilizamos as práticas experimen-
tais e da tecnologia que nos tornam capazes de realizar sempre mais destas possibilidades, inclusive das
possibilidades de novos tipos de fenômenos (tecnocientíficos) que possamos criar no curso destas práti-
cas. No entanto, isso não implica (mesmo em princípio) que fomos capazes de entender todos os fenôme-
nos, ou todos os seus aspectos, através do uso de metodologias descontextualizadas. O alcance da aborda-
gem descontexualizada não tem limite, ao menos não um limite previsível; o poder desta abordagem de
abranger cada vez mais variedades de fenômenos é sempre aumentado, e em maneiras imprevisíveis vincu-

1 Ver seção 5 para a distinção entre a aceitação e o endossamento de uma teoria ou hipótese. Em outros
trabalhos (Lacey, 2010a), enfatizo que aquilo que é aceito de acordo com a imparcialidade é a aplicabilidade
de uma teoria a um certo domínio dos  fenômenos, e não uma teoria sem qualificação. Exis tem vários
sentidos de “aceitar ” uma teoria, que não vou discutir neste artigo.
2 Anteriormente denominei essas metodologias “metodologias, ou estratégias, materialistas” (Lacey, 2008a;
2010a).
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ladas às inovações de novas variedades das metodologias descontextualizadas – a história da ciência
moderna demonstra que essa abordagem é notavelmente frutífera e versátil. Mesmo assim, certos tipos de
fenômenos permanecem permanentemente fora do seu alcance. A ausência de um limite [limit] deste tipo
não implica que não haja uma fronteira [boundary] que não possa ser atravessada (Lacey, 2009)3. Talvez
alguns fenômenos, devido a suas características distintivas, não possam ser entendidos adequadamente
em termos de sua ordem subjacente. Dentro da abordagem descontextualizada, p. ex., podemos entender as
atividades humanas envolvidas na condução de pesquisa dentro da abordagem descontextualizada (p. ex.,
na construção dos espaços experimentais, na determinação das suas condições limítrofes e das condições
iniciais de eventos experimentais), e todas as consequências significativas da aplicação do conhecimento
que obtemos nesta pesquisa? Do ponto de vista lógico, fica claro que a ausência de um limite não implica
que não haja uma fronteira. Mas o meu interesse é metodológico, não simplesmente lógico. Tem importân-
cia metodológica a possibilidade lógica de que a abordagem descontextualizada seja sem limite, mas
ainda confinada dentro uma fronteira? Se a reposta for sim, como podemos conduzir a investigação cien-
tífica ao outro lado da fronteira?

Para Descartes, a versão mecanicista de metodologia descontextualizada é abrangente para os
fenômenos naturais, e seu argumento em favor desta reivindicação foi baseado na metafísica materialista.
Este argumento é a priori – e, como já mencionei, exclui a psicologia do alcance da ciência. Hoje em dia,
argumentos a priori, propostos por filósofos racionalistas, têm poucos seguidores. Além disso, vários
programas de pesquisa bastante divulgados e sofisticados estão sendo feitos para incorporar a psicologia
ao alcance da ciência conduzida dentro de metodologias descontextualizadas (behaviorista, cognitivista,
neurocientífica, evolutionista, entre outras). Hoje, a metafísica materialista pode ser considerada a reivin-
dicação de que todos os fenômenos – inclusive os fenômenos psicológicos e a ação humana – podem ser
entendidos em termos de sua relação com a ordem subjacente; nenhum fenômeno existe fora do alcance da
pesquisa científica conduzida dentro da abordagem descontextualizada (Lacey, 2011). Existem razões para
apoiar esta metafísica materialista que não está comprometida com o dualismo cartesiano?

Não existem razões baseadas em resultados da pesquisa científica aceitos conforme a imparcialida-
de (Lacey, 2011). Como já expliquei, a fertilidade e a versatilidade das metodologias descontextualizadas
fornecem boa evidência em favor da ausência de limites para o alcance dos fenômenos que elas podem
abranger, mas não em favor da ausência de fronteiras. Mais importante do que isso, existem boas razões
para reivindicar que as metodologias descontextualizadas têm fronteiras (mas não limites): a ação huma-
na e as mudanças das estruturas sociais, p. ex., não podem ser entendidas adequadamente dentro da
abordagem descontextualizada. A ação humana, p. ex., inclusive nas atividades da pesquisa conduzidas
dentro da abordagem descontextualizada, pode ser explicada apenas com o uso de categorias intencionais
(Lacey, 2001)4. Além disso, argumentei em vários escritos (Lacey, 2006a; 2010a) que as práticas – entre as
quais considero a agroecologia o caso exemplar – dependem de um tipo de conhecimento que não pode ser
obtido dentro da abordagem descontextualizada, mas que pode ser obtido, e conforme a imparcialidade, se
metodologias adequadas (não descontextualizadas) estiverem sendo usadas.

Claro, uma argumentação mais detalhada (ver Lacey, 2010a) é necessária para sustentar as minhas
reivindicações de que: (1) há certos fenômenos que não podem ser abrangidos dentro da abordagem
descontextualizada – a ação humana é o caso exemplar – aos quais, em discurso comum, atribuímos tais

3 Compare-se com o fenômeno de que podemos listar os números racionais sem encontrar um limite, mas
a enumeração não incluirá um único número irracional.
4 Ver Dutra (2000) para uma crítica desta reivindicação.
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características como intencionalidade; e (2) usando as categorias do discurso comum podemos formular
conhecimento que seja aceitável conforme a imparcialidade. Essas duas reivindicações não implicam que,
a longo prazo, um melhor entendimento dos mesmos fenômenos não será obtido sob alguma nova versão
da metodologia descontextualizada. Sou cético quanto a isso. Mas meu ceticismo não substitui uma argu-
mentação. Não obstante, ele não pode ser resolvido simplesmente através da condução de mais pesquisa
dentro da abordagem descontextualizada – seria necessário comparar o suposto melhor entendimento
obtido no interior da abordagem descontextualizada com os resultados obtidos usando metodologias não
redutíveis às descontextualizadas. O pluralismo metodológico (Lacey, 2010a; 2011) é necessário para
testar se o alcance da abordagem descontextualizada fica apenas sem limites ou também sem fronteiras.
Porém, se o pluralismo metodológico for utilizado, não existe razão alguma para pensar que alguns fenô-
menos situam-se necessariamente fora do alcance da pesquisa científica. Hoje, a grande ambição cartesiana
para a ciência pode permanecer uma aspiração viável, não com base em argumentos a priori, mas sujeita
aos resultados de pesquisa a longo prazo – porém, apenas se utilizarmos o recurso não cartesiano do
pluralismo metodológico. Permanece uma ambição viável, mas sem garantia de realização, porque, a
longo prazo, permanece possível que alguns fenômenos continuem frustrando tentativas de explicá-los
cientificamente. A respeito deste assunto, nada pode ser determinado a priori.

3 O ALCANCE DA PESQUISA CIENTÍFICA À LUZ DO PLURALISMO METODOLÓGICO

Esta conclusão, de que não existe razão alguma para pensar que alguns fenômenos situam-se neces-
sariamente fora do alcance da pesquisa científica, tem relevância prática?

Antes de responder, gostaria de dizer algumas palavras a respeito de meu interesse sobre a questão
do alcance da ciência. Está vinculado à minha participação nas controvérsias sobre os transgênicos e ao
potencial de práticas agrícolas alternativas, p. ex., a agroecologia, que fazem parte integral das propostas
feitas por movimentos populares para políticas de soberania alimentar (Lacey, 2006a; 2008b; Lacey, Lacey,
2010). Nessas controvérsias, os proponentes do uso bem difundido dos transgênicos frequentemente rejei-
tam evidências propostas contra a legitimidade deste uso, através do discurso de que a análise de risco
deve ser “baseada em ciência bem-feita” [‘based in sound science’] e que não deve levar em consideração
fatores “não científicos” ou “ideológicos”.

Concordo que a análise de risco deva ser baseada em ciência bem feita o tanto quanto for possível.
Contudo, o que os proponentes atualmente querem insinuar é que a análise de risco deve ser baseada em
ciência conduzida dentro da abordagem descontextualizada (Lacey, 2006a). Isso significa que a análise de
risco envolve apenas a investigação empírica (experimental) da seriedade, da probabilidade de ocorrên-
cia, e da capacidade para administração de potenciais riscos a curto prazo (caracterizados com categorias
utilizadas em teorias que podem ser admitidas em  metodologias descontextualizadas), cujos mecanismos
são físicos, químicos ou biológicos, e cujo impacto potencial pode ser quantificado. Este tipo de análise
não inclui, p. ex., a investigação de potenciais riscos a longo prazo ao meio ambiente ou aos seres humanos
que fazem parte de mecanismos socioeconômicos – p. ex., a destruição da biodiversidade, aumento dos
gases estufa na atmosfera, ou o enfraquecimento da produção agroecológica – ou a seriedade dos riscos
potenciais do uso dos transgênicos em comparação com aqueles ocasionados pela agroecologia, que não
é baseada em inovação tecnocientífica (Lacey, 2006a; 2008b; 2008c).

Mas,
1. Assuntos não incluídos nas pesquisas descontextualizadas são pertinentes para avaliar a legiti-

midade do uso dos transgênicos, e podem ser investigados empiricamente.
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2. Devido ao fato de que o contexto faz parte essencial dos fenômenos vinculados aos riscos liga-
dos a mecanismos socioeconômicos, a investigação adequada dos riscos não pode ser conduzida
dentro da abordagem descontextualizada – mas, com o pluralismo metodológico, eles podem
situar-se no alcance da pesquisa científica.

3. Portanto, se for parte da natureza da ciência utilizar as metodologias descontextualizadas, então
seria importante não limitar a análise de risco – pertinente para fazer juízos sobre a legitimidade
– àquela que alega ser “baseada em ciência” (ciência descontextualizada), porque para fazer
juízos sobre a legitimidade é necessário considerar assuntos não abertos à investigação
descontextualizada.

4. A ciência – pertinente para fazer juízos sobre a legitimidade – precisa incorporar o pluralismo
metodológico.

Não sugiro que juízos de legitimidade possam ser derivados de resultados científicos confirmados –
apenas que devem ser informados por certos tipos de resultados científicos. Alguns valores éticos também
estão envolvidos quando fazemos esses juízos. Quando proponentes dos transgênicos – ou outras inova-
ções tecnocientíficas – dizem que a análise de risco deve ser “baseada em ciência bem-feita”, na verdade,
eles estão utilizando implicitamente um princípio ético, que denomino princípio de legitimidade de inova-
ções tecnocientíficas: “normalmente, a não ser que correntemente existam provas científicas [descontex-
tualizadas] que confirmem que existam riscos sérios, é legítimo implementar – sem demora – aplicações
eficazes de conhecimento científico confirmado imparcialmente, e mesmo tolerar um grau de perturbação
social e ambiental em seu favor” (Lacey, 2008c; 2010b).

Aqueles que questionam a legitimidade de usar os transgênicos em escala larga não são nem mais,
nem menos “ideológicos” devido ao fato de que eles valorizam mais a preservação da biodiversidade e o
fortalecimento da agroecologia. Não é como se fosse menos “ideológico” por os valores do capital e do
mercado ou os valores do progresso tecnológico acima dos valores da preservação da biodiversidade e do
fortalecimento da agroecologia. Os impactos dos transgênicos na biodiversidade e nas condições para a
prática de agroecologia poderiam ser investigados cientificamente, independentemente da maneira em que
são valorizados (Lacey, 2006a).

Acima, concluí que não há razão alguma para considerar que qualquer fenômeno situa-se, em prin-
cípio, fora do alcance da pesquisa científica, sob a condição de que a pesquisa científica permita o pluralismo
metodológico. E esta conclusão tem significado prático – uma vez que, sem ela, a ciência tem muito pouca
relevância para a avaliação da legitimidade das inovações tecnocientíficas.

4 ENTENDIMENTO CIENTÍFICO E A IMPARCIALIDADE

Ainda permanece uma lacuna em meu argumento. Podemos investigar empiricamente esses fenôme-
nos pertinentes a juízos sobre a legitimidade usando uma pluralidade de metodologias; mas é possível, de
fato, obter conhecimento científico – conhecimento conforme a imparcialidade – acerca deles desta manei-
ra? De acordo com o meu argumento, isso não é possível sem a utilização de metodologias não redutíveis às
descontextualizadas – mas é possível com elas?

Quais são os assuntos implícitos ao levantar estas questões? Lembrem-se de que os proponentes do
uso dos transgênicos defendem que a análise de risco, e outras questões pertinentes aos juízos de legitimi-
dade, devem ser “baseadas em ciência bem-feita”. O princípio de legitimidade de inovações tecnocientíficas
fornece uma interpretação para esta exigência. É legítimo implementar inovações, ao menos que esteja
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disponível conhecimento imparcial de que existem riscos sérios. Por isso, a reivindicação repetida por
parte dos proponentes: não há evidências científicas de que existem riscos sérios. Naturalmente, isso não
implica que exista conhecimento imparcial de que não há riscos. O papel do princípio é de pôr o ônus de
prova sobre aqueles que questionam a legitimidade de uma implementação. De acordo com o princípio, a
legitimidade de uma implementação não depende da existência de conhecimento científico de que não há
riscos sérios, depende apenas do conhecimento da indisponibilidade de evidências de que existem riscos.
Pelo menos atualmente, não é óbvio que o ônus desta prova possa ser assumido pelos oponentes das
implementações – mas isso talvez se deve ao fato de que é muito difícil obter recursos para a pesquisa
conduzida fora da abordagem descontextualizada.

Contudo, esta exigência, imposta pelos proponentes, de que os oponentes devem assumir o ônus
desta prova, não se deriva de quaisquer resultados científicos, mas dos valores que fornecem a razão para
sustentar o princípio de legitimidade de inovações tecnocientíficas (Lacey, 2008c) – e a sustentação desses
mesmos valores fornece motivação para identificar a pesquisa científica com aquela conduzida dentro da
abordagem descontextualizada (2010a). Ao questionar a legitimidade de usar os transgênicos, os críticos
– p. ex., quando fazem apelo ao princípio de precaução (Lacey, 2006b) – estão tentando inverter a exigência
para pôr o ônus da prova nos proponentes, para que eles produzam conhecimento científico decisivo de
que não há sérios riscos (e não há alternativas melhores) – e, ao mesmo tempo, obter recursos para a
pesquisa conduzida utilizando o pluralismo metodológico. Indiferente à interpretação dada a ‘baseado na
ciência bem feita’, as deliberações acerca da legitimidade de inovações tecnocientíficas não podem evitar
a necessidade de tomar uma posição no conflito entre os dois princípios éticos: o princípio de legitimidade
de inovações tecnocientíficas, e o princípio de precaução – pelo menos no momento atual.

Hoje em dia – e imagino que isso seja parte permanente da condição humana – é frequente que
precisarmos agir de modos não informados por conhecimento científico aceito em conformidade com a
imparcialidade, mesmo quando estamos engajados em atividades para aplicar conhecimento científico
bem confirmado. Em contextos de aplicação, introduzimos inovações tecnológicas, cujo funcionamento e
eficácia (idealmente) podem ser explicados por teorias que (com respeito a certos domínios de fenômenos)
satisfazem a imparcialidade. Mas a legitimidade de introduzir uma inovação depende, também (entre
outras coisas), da reivindicação de que não existam riscos sérios, i.e., que a inovação não produza certos
tipos de efeito (a respeito da saúde humana, do meio ambiente, etc.). Na prática, à luz do curto período
disponível para deliberação, tais reivindicações raramente podem ser aceitas de modo imparcial no mo-
mento em que precisamos decidir sobre a implementação (ou não) de uma aplicação. Além disso, essas
hipóteses, pertinentes à legitimidade, não têm um interesse teórico geral que as tornem dignas de investi-
gação em outros momentos.

Isso implica que essas reivindicações, de fato, ficam fora do alcance da pesquisa científica? Se
ficarem, a exigência de que a análise de risco deve ser “baseada em ciência bem-feita” seria vazia – um fato
escondido pelo uso implícito do princípio de legitimidade de inovações tecnocientíficas.

5 COMO FUNCIONA O IDEAL DA IMPARCIALIDADE?

Acredito que, à luz desta situação, precisamos olhar mais cuidadosamente para o modo como o
ideal da imparcialidade funciona e deve funcionar nas caracterizações da natureza da ciência. De acordo
com a minha análise, uma teoria (ou reivindicação do conhecimento) é aceita de acordo com a imparcia-
lidade somente se manifestar os valores cognitivos em alto grau à luz dos dados empíricos disponíveis – em
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que os valores cognitivos, que são os critérios para a avaliação de teorias como portadores de entendimen-
to científico, são distintos de valores éticos, sociais e de todos os outros tipos (Lacey, 2010a).

Se, no momento de fazer uma decisão sobre uma implementação tecnocientífica, não houver conhe-
cimento imparcial relevante disponível, a questão seguinte fica pertinente: Os dados empíricos disponíveis
fornecem evidências suficientes para sustentar a reivindicação de que não há alta probabilidade de sérios
riscos? Fornecem evidências para afirmar que é suficientemente provável que, se mais investigação for
conduzida, esta reivindicação seria estabelecida de acordo com a imparcialidade? Se assim for, então
seria legítimo proceder ao uso dos transgênicos em larga escala. As respostas a esta questão não podem
ser aceitas de acordo com a imparcialidade – mas qualquer ação ou política, sobre usar ou não usar
determinado conhecimento, será informada pela resposta que as pessoas endossam.

Eu faço uma distinção entre a aceitação e o endossamento de uma teoria ou hipótese (Lacey, 2008d).
Endossar uma hipótese, P, é avaliar que é legítimo agir de modos informados por P – que se possa agir
supondo a verdade de P, a partir de agora, até o momento em que mais evidências relevantes estiverem
disponíveis. Um papel para os valores éticos e sociais nas deliberações que conduzem a endossamentos
não pode ser eliminado.

Aqueles que sustentam o princípio de precaução (Lacey, 2006b), que incorpora um conjunto de
valores específicos vinculados à sustentabilidade, aos direitos humanos e à justiça social, propõem o
adiamento da implementação, p. ex., dos transgênicos, para permitir mais investigação sobre os assuntos
ligados aos riscos e às alternativas. Por outro lado, o agronegócio, que incorpora diferentes valores (do
capital e do progresso tecnológico) e é mais influenciado pelo risco de perder lucro nos seus investimentos,
quer dar prosseguimento às implementações. Os porta-vozes das corporações e (frequentemente) das
instituições científicas, porém, tendem de afirmar que não há evidência científica de que existem (ou há alta
probabilidade de) riscos sérios. Eles conduziram a análise de riscos diretos utilizando metodologias
descontextualizadas, e introduziram no mercado apenas produtos que passaram pelos testes desta análise
– para eles, já se conduziu pesquisa científica suficiente. Desta maneira, seu compromisso com a exclusi-
vidade da abordagem descontextualizada encobre o fato de que valores (latentes no princípio de legitimi-
dade de inovações tecnocientíficas) vão influenciando seu endossamento de que “não há sérios riscos”.
Para eles, as evidências citadas pelos oponentes não contam como “evidências científicas”, mas simples-
mente como “uma reflexão da sua ideologia”, já que muitas delas são obtidas por meio do uso de metodologias
que não fazem parte da abordagem descontextualizada.

Ao fazer juízos de endossamento, os valores éticos e sociais desempenham papéis de várias manei-
ras: (1) O juízo de que a análise de risco padrão é adequada, apesar do fato de que não considera os riscos
que podem ser ocasionados pelos contextos socioeconômicos e agroecológicos da implementação, depen-
de do princípio de legitimidade de inovações tecnocientíficas. (2) O próprio termo “risco” implica em
valores (e valores contestados) – e assim não tem nenhum lugar nas teorias e hipóteses físicas/químicas/
biológicas. Na análise de risco padrão, são investigados efeitos potenciais (descritos usando termos
aceitáveis em teorias que podem ser confirmadas utilizando metodologias descontextualizadas), que fo-
ram previamente identificados como “riscos” porque (do ponto de vista de alguma perspectiva de valores)
são considerados prejudiciais. Portanto, juízos de valor estão envolvidos neste processo de identificação.
Depois da identificação de certos efeitos potenciais como “riscos”, mais juízos de valor passam a desempe-
nhar um papel: (3) Na decisão sobre quais desses efeitos potenciais (possivelmente muito numerosos)
devem ser submetidos empiricamente à análise de risco, (4) para determinar a postura que deve ser adota-
da frente a efeitos possivelmente não previstos, não previsíveis, ou não quantificáveis, e possivelmente
irreversíveis, e quem deve assumir o ônus da prova frente a eles. (5) Uma vez que a análise de risco padrão
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sempre envolve “incertezas científicas” (Lacey, 2010c), os valores são relevantes para definir quais são os
critérios que devem ser adotadas na análise de erro e na determinação do que deve ser considerada uma
evidência “suficientemente forte” para endossar uma hipótese. Quando se endossa que “não há riscos”,
também se endossa que “as evidências que sustentam esta reivindicação são suficientemente fortes, tal
que não é necessário levar em conta as consequências que seguiriam, se ela viesse a informar ações, e na
verdade fosse falsa” (Douglas, 2009). Quão forte é “suficientemente forte”? Não podemos dar uma resposta
geral, mas apenas respostas caso a caso, que levam em consideração a seriedade moral do risco de dano:
quanto maior a seriedade moral do risco de dano, maior deve ser a probabilidade de que o dano realmente
não ocorrerá (Lacey, 2010c). P. ex., se o enfraquecimento da segurança alimentar de milhões de pessoas for
potencialmente uma consequência de uma inovação agrícola, então as evidências que sustentam que “não
há riscos” devem ser muito fortes para justificar o seu endossamento – em comparação a uma consequência
como a mudança do cor dos grãos produzidos. Endossamentos, portanto, dependem de juízos acerca da
seriedade moral dos danos potenciais – assim, tais juízos variam com as perspectivas de valores mantidas.

Tirar a conclusão de que “não há riscos sérios” sempre implica em juízos de valor de pelo menos
esses cinco tipos. Em parte, isso explica por que conclusões tão divergentes acerca de tais reivindicações
são extraídas por aqueles que sustentam o princípio de legitimidade de inovações tecnocientíficas e aque-
les que sustentam o princípio de precaução. Porém, o fato de que juízos de valor estão necessariamente
envolvidos não significa que a pesquisa científica não tenha uma ligação crucial com questões acerca de
riscos – e que a avaliação das evidências disponíveis é crucial.

Anteriormente, concluí que não há razão alguma para considerar que qualquer fenômeno situa-se,
em princípio, fora do alcance da pesquisa científica, sob a condição de que a pesquisa científica permita o
pluralismo metodológico. E esta conclusão tem significado prático – já que, sem ela, a ciência tem muito
pouca relevância para a avaliação da legitimidade de inovações tecnocientíficas.

Agora, vimos que – quando decisões precisam ser feitas acerca de inovações – não podemos esperar
que juízos aceitos em acordo com a imparcialidade estejam disponíveis para todos os assuntos pertinen-
tes. Às vezes, talvez na maior parte dos casos, precisemos agir informados por hipóteses endossadas mas
não aceitas – e valores são parte integrante de juízos de endossamento. A conclusão de que um fenômeno
situa-se ao alcance da investigação científica não garante que venhamos a aceitar o conhecimento a
respeito dele. Não implica que poderemos ignorar a ideal da imparcialidade. Permanece o horizonte que
todos os resultados científicos devem ser avaliados (Lacey, 2010c). Quando só tivermos evidências que
permitam o endossamento de uma hipótese, sempre restarão mais pesquisas que poderiam ser conduzidas5.
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