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Resumo 

Por meio da aproximação com o senso comum em Boaventura de Souza Santos e da 
recuperação da contenda isenção versus inserção de valores na atividade científica em Hugh 
Lacey, realizou-se uma discussão sobre a influência e efeitos da ciência. Do ponto de vista da 
sua influência há grandes desafios com relação a questões de acesso à educação e à difusão 
mais satisfatória do conhecimento produzido. Com relação aos efeitos relativos à produção de 
tecnologia, que aproxima ciência e sociedade desde a modernidade, ocorre, na pós-
modernidade, uma necessidade de revisão das responsabilidades dos cientistas, além de seu 
maior comprometimento e engajamento para a configuração de uma sociedade mais 
equilibrada. 
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Abstract 

By the approximation with the common sense of Boaventura de Souza Santos and the 
recuperation of the contention exemption versus insertion of values in the scientific activity of 
Hugh Lacey, was debated about the influence and effects of the science. From the point of 
view of his influence there are huge challenges related to questions about the access of 
education and the more satisfaction diffusion of knowledge produced. About the relation of 
the effects of the technology production, which approximate science and society since its 
modernity, occurred in post-modernity, the need to review the scientists’ responsibilities, and 
their commitment and engagement into the configuration of one more equilibrated society.  
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INTRODUÇÃO 
 
 No momento atual, entendido como ciência pós-moderna, emergem fortemente 

questões que dizem respeito não apenas ao status científico de uma teoria, ao método de 

pesquisa ou sobre quem pode ou deve realizá-la. Novos questionamentos na ciência residem 
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na sua influência e efeitos na sociedade e natureza. Agora, mais intensamente que em outras 

épocas, se avaliam criticamente inter-relações entre: ciência e sociedade, ciência e tecnologia, 

ciência e ética, ciência e ambiente dentre outras. 

 Logo, a ciência pós-moderna tem sido observada a partir de conexões que recuperam 

temas como senso comum, autonomia, ética, neutralidade, estratégias, imparcialidade, crises 

de paradigmas e imbricações entre ciência, tecnologia e sociedade. Ocorre a observação das 

atitudes, posturas, valores e responsabilidades do cientista não só como pesquisador, mas 

como cidadão. Suas práticas deverão ser analisadas não apenas pela relevância das 

contribuições científicas, mas do ponto de vista das suas implicações. 

 Dentre outros autores, Hugh Lacey e Boaventura de Souza Santos têm fundamentado e 

produzido discussões nesse sentido. Pretende-se neste trabalho realizar algumas considerações 

a respeito de partes de seus pontos de vista, nas quais influência e efeitos da atividade 

científica são incorporados à discussão do papel da ciência. Serão analisadas: a proposta de 

aproximação entre ciência e senso comum em Boaventura e a retomada mais profunda feita 

por Lacey da tradicional contenda inserção versus isenção de valores, em sua “[...] abordagem 

alternativa à questão do que constitui um juízo científico correto.” (LACEY, 1998. p. 61). 

 Nestes dois autores, há duas propostas que se relacionam intrinsecamente com 

questões cruciais a respeito da influência e efeitos da ciência. Na dimensão da influência, tem-

se a sua difusão, por meio da aproximação com o senso comum e; na dimensão dos efeitos, 

sua utilização como fonte de inovação técnica, na qual a recuperação de valores poderia 

garantir a integridade e responsabilidade nestas inovações. Assim, temos duas possibilidades 

de aproximação entre ciência e sociedade: sua influência na produção do conhecimento que 

chega à população em geral e seus efeitos por meio da geração de tecnologias. 

 Inicialmente, o texto apresenta uma breve reconstituição do contexto científico 

moderno até meados do século XX; recupera a noção de valores e autonomia identificada em 

Popper e Kuhn, considerando que suas obras tiveram grande repercussão na atividade 

científica do século passado e sua persistência como referenciais; segue com as contribuições 

para o surgimento da pós-modernidade e assim, chega às visões de Boaventura e Lacey. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
 Questionamentos sobre o que é ou não é científico ainda são comuns e por vezes 

necessários. Porém, o desenrolar do século XX e primeiros anos do século XXI, contribuíram 

para o surgimento de discussões mais profundas, que ultrapassam ideias rígidas de 
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cientificidade. Isto se deu em grande medida pela acelerada evolução tecnológica, a 

ocorrência de eventos sociais extremos (de movimentos sociais a grandes guerras) e ao 

surgimento de teorias científicas cada vez mais complexas.  

 Este aprofundamento, também se deu por conta de grandes preocupações no final do 

século XIX a meados do século XX no que diz respeito à definição dos requisitos formais 

para atribuir o status científico a uma pesquisa. Os métodos, teorias e modelos criados e 

consolidados até então, em confronto com a realidade em profunda transformação tecnológica 

e social, começaram a ser repensados ou contestados, estabelecendo-se dilemas, paradoxos e 

contradições. 

 Ainda assim, até meados do século passado, em virtude dos grandes avanços 

científicos que intervinham no avanço tecnológico da humanidade, não era tão incomum a 

impressão de que a produção relativa à epistemologia da ciência e seus métodos já havia 

solucionado diversos desses dilemas. Círculos científicos, institutos de pesquisa, meios de 

publicação consagrados e grandes universidades, tinham regras estabelecidas sobre o que era 

conhecimento científico e senso comum; ciência exata ou ciência humana; quanto ao uso de 

experimentação ou abstração; subjetividade ou objetividade etc. Determinava-se com certa 

segurança, inclusive, qual o escopo que pertencia a cada disciplina ou área de conhecimento.  

A racionalidade [...] se estabelece como um dos principais determinantes das 
relações sociais, pelo fato de proporcionar e, ao mesmo tempo, fundamentar 
o desenvolvimento tecnológico. A ciência, dada sua força de explicação e 
transformação da tecnologia e, consequentemente, da estrutura social, é 
reconhecida como forma privilegiada de entendimento do mundo (SCHOR, 
2007, p. 338). 
 

 Mesmo considerando a existência de outras correntes filosóficas importantes como a 

marxismo e a fenomenologia, o positivismo lógico determinava as linhas gerais para 

estabelecer tais definições, exclusões ou separações categóricas, principalmente entre o que 

seria ou não seria considerado científico. Esta questão demandava grandes esforços de quem 

analisava o curso e métodos da ciência, deixando outras em segundo plano. 

[...] a tecnologia estava ligada à ideologia comteana do progresso científico e 
humano. Esse conceito de progresso inevitável tinha sido inicialmente 
enunciado, no final do século XVIII, por Condorcet [...] assim, a filosofia de 
Condorcet e de Comte fundiram-se para tornar-se uma peça central da 
modernidade. (SHINN, 2008, p. 47). 
 

 Em meados do século XX, começaram a repercutir as obras de estudiosos da ciência 

como Karl Popper e Thomas Kuhn, as quais se confrontavam com os preceitos estabelecidos 

pelo positivismo. Emergiram assim, outras questões como: o problema da indução, o rigor nos 
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testes de hipótese e experimentos, além do exercício da autocrítica em Popper; a capacidade 

de persuasão do pesquisador e o papel da comunidade científica na aceitação e consolidação 

de um paradigma em Kuhn. Nestas ideias, já se percebe a incorporação dos valores, decisões 

e atitudes dos cientistas e da comunidade acadêmica nas atividades de pesquisa e difusão do 

conhecimento. 

 Popper (1982), por meio de seu racionalismo crítico, afirma que é impossível admitir a 

existência do conhecimento humano, sem aceitar por implicação, ao mesmo tempo, que ele é 

feito de arbitrariedade e caprichos individuais. Recupera o princípio da autonomia kantiano, 

destacando que no campo da ética e do conhecimento moral, “[...] sempre que defrontamos 

um comando dado por uma autoridade devemos julgar, criticamente, se obedecê-lo será um 

ato moral ou imoral”. (POPPER, 1982, p. 54).  

 Percebe-se que Popper levanta a necessidade de consideração dos valores do 

pesquisador, uma vez que a partir de seus julgamentos e capacidade de falsear e testar suas 

conjecturas, que serão determinados os tipos de conhecimento os quais visa corroborar, se 

aprofundar e dar continuidade.  

 Na atualidade, de acordo com Oliveira (2011) esta autonomia do cientista 

individualmente, irá se refletir nas formas de autonomia da ciência e na maneira como ela 

vem sendo reivindicada. Assim como ocorre com os valores e o senso comum, situa a 

autonomia em função de sua influência e efeitos da atividade científica. “Dada a importância 

desse requisito, pode ser chamada autonomia com responsabilidade social, ou autonomia 

socialmente responsável” (OLIVEIRA, 2011, p. 557). 

 Kuhn amplia a noção de escolhas e atitudes de um pesquisador individualmente para o 

grupo ou comunidade científica, afirmando que “Homens cuja pesquisa está baseada em 

paradigmas compartilhados estão comprometidos com as mesmas regras e padrões da 

prática científica” (KUHN, 1998, p. 30).  

 A partir de sua obra, é possível realizar análises das “[...] relações de poder dentro e 

fora da comunidade científica e assim esclarecer os mecanismos através dos quais se cria 

‘consenso científico’ e se orienta o desenvolvimento da ciência [...]” (SANTOS, 1989, 

pg.137). Suas concepções de paradigma e comunidade acadêmica, respectivamente, são 

fundamentais no entendimento das obras de Boaventura e Lacey. 

 Na passagem para a ciência pós-moderna, juntam-se a estas novas visões a respeito da 

atividade científica, progressos teóricos e técnicos e problemas afirmativos que surgiam e 

ainda surgem constantemente. Em um movimento no qual a ciência não parecia mais ocupar 
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um lugar diferenciado, superior, neutro ou a priori, tal como definido por Gödel que 

ousadamente questionou a matemática afirmando que sobre ela havíamos conferido certa 

invulnerabilidade.  

 Antes de sua Teoria da Incompletude, nunca havia sido colocada à prova, a ideia de 

que os matemáticos ocupavam “No castelo altaneiro da Razão Pura, [...], supremos, a torre 

mais elevada, seus métodos consistindo em pensar, puro pensar” (GOLDSTEIN, 2008, pg. 

15). Este tipo de investida de Gödel foi mais um contribuinte para fomentar novas e retomar 

antigas questões invisibilizadas em outros momentos da história da ciência, fundamentando a 

impressão de crise na ciência moderna. Tratando da gênese da pós-modernidade, Terry Shinn 

(2008) cita mais exemplos contribuintes para seu surgimento e destaca: 

A descrença na ciência e as dúvidas acerca de muitos aspectos relacionados 
à modernidade proporcionaram, assim, um terreno fértil para a reflexão anti-
moderna e para a emergência da visão de mundo pós-moderna. A metade do 
século XX, com suas novas formas de cognição e de tecnologia, é também 
comumente associada à gênese da pós-modernidade. (SHINN, 2008, p. 50). 
 

 Então, neste momento entendido como pós-modernidade, esta reflexão “anti-moderna” 

é bastante vívida nas ideias de alguns autores, ora moderadamente, ou então como forma de 

realmente romper com a ciência moderna em alguns pontos.  

 Santos (2008), por exemplo, justificando a formação de um novo senso comum, 

afirma que a ciência moderna nos ensina pouco sobre a maneira de estar no mundo e “[...] 

produz conhecimentos e desconhecimentos. Se faz do cientista um ignorante especializado faz 

do cidadão comum um ignorante generalizado [...]” (SANTOS, 2008, p. 88).  

 Se fosse possível isolá-la, apenas a influência desta proposta de aproximação entre 

senso comum e conhecimento científico, constitui-se como perspectiva revolucionária na 

ciência pós-moderna. Vale destacar que o novo senso comum tem como base uma construção 

teórica do autor bem mais complexa em relação à ideia geral que se tem do termo.  

O que corresponde a uma elaboração do senso comum enquanto crítico dele 

mesmo. Essa reflexividade analítica e crítica do senso comum é o que lhe 
permite estar muito mais em conformidade com as ideias de significação e 
de verdade. A lição não é fundamentalmente diferente daquela das ciências. 
Mas estas últimas nos ajudam a precisá-la e a ampliá-la. (PATY, 2003, p. 
12). 
 

 Algumas razões podem ser levantadas na dificuldade de formação de um novo senso 

comum. O próprio Boaventura (2008), afirma ser uma proposta com dimensões de certa 

forma utópicas e libertadoras. Neste contexto em que “[...] todo conhecimento visa tornar-se 

senso comum [...]” (SANTOS, 2008, p. 88), no plano da produção e difusão do conhecimento, 

existem muitas implicações de ordem prática. 
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 São questões principalmente associadas ao acesso desigual à educação nos moldes 

formais e à dificuldade de conexão com saberes tradicionais, os quais são bastante diversos e 

passam por um processo de maior valorização que tem originado um movimento contrário de 

aproximação, ou seja, destes saberes para a ciência. Um ponto que tem avançado nesse 

sentido é a institucionalização e incentivo a estudos multidimensionais e interdisciplinares, 

requisitos primordiais apontados pelo autor para existência do novo senso comum. 

 Uma vez que “Não podemos conceber a compreensão ou a comunicação sem fazer 

referência ao senso comum que é uma espécie de terreno fértil para nosso pensamento e 

nossas ações” (PATY, 2003, p. 9), existem dificuldades relativas aos avanços nas tecnologias 

da informação devido à sua natureza contraditória. Ao mesmo tempo em que ocorre uma 

ampliação sem precedentes das possibilidades de acesso a informação, a facilidade e a falta de 

critérios na veiculação de notícias, textos e opiniões dificultam as chances de algo realmente 

fecundo ser difundido satisfatoriamente. 

 Assim, diante deste contexto, apesar dessa aproximação com o senso comum se 

mostrar como um movimento positivo dos pontos de vista da influência e efeitos da ciência, 

diminuindo lacunas entre ciência e sociedade, não é nessa relação que esta possibilidade tem 

se manifestado mais evidentemente. Essa diminuição de lacunas se dá, e tem sua relevância 

garantida na prática, por meio da produção de tecnologia, uma característica que persiste 

desde a modernidade.  

 É importante lembrar que existem discussões mais complexas sobre a ideia de 

“tecnociência” (LATOUR, 2000), oferecendo vertentes interessantes de pensamento sobre a 

relação ciência e tecnologia, relativizando a ideia exposta acima. 

 Contudo, baseando-se em Lacey e considerando o grande peso desta característica, 

pode-se chegar a uma definição de atividade científica como sendo “[...] um padrão de 

racionalidade, que explica e desenvolve a tecnologia [...]” (SCHOR, 2007, p. 337).  

 Nessa perspectiva de seus efeitos e enfatizando exemplos de ordem social e 

tecnológica, Lacey (1998; 2008b) propõe que esta racionalidade seja analisada em termos de 

valores cognitivos e não-cognitivos do pesquisador e da comunidade científica que faz parte, 

ao invés de pautar-se em um conjunto de regras aparentemente imaculadas e 

descontextualizadas persistentes na academia.  

Valores sociais, éticos e pessoais podem legitimamente afetar não apenas 
decisões feitas nos momentos não centrais, mas também a dinâmica e a 
textura das práticas científicas: quando, onde, e por quem são conduzidas, 
quão rápida e amplamente são desenvolvidas, e se são acolhidas ou 
restringidas em determinadas sociedades. (LACEY, 2008b, p. 84). 
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 A definição de teoria científica proposta por Lacey encontra-se inserida no plano das 

limitações humanas e no contexto da sociedade capitalista e materialista, “[...] sendo a 

capacidade explicativa do mundo da experiência vivida e de seus objetos o ponto crucial de 

sua afirmação como científica” (SCHOR, 2007, p. 341). Ou seja, uma teoria científica que 

“[...] primordialmente e acima de tudo forneça sentido ao mundo da experiência vivida” 

(Lacey, 1998, p. 106). Tem-se assim, a passagem de uma situação de produção científica e 

tecnológica desconectada da realidade para uma ciência que responde, junto com outros 

fatores, pela configuração social e ambiental. 

 Na definição de valores cognitivos essenciais ao cientista – sobretudo neutralidade, 

imparcialidade e autonomia – Lacey (2008a) apresenta um conjunto de juízos científicos 

norteadores, os principais são: a definição de estratégia de trabalho, adequação da teoria à 

realidade empírica observada (pesquisa situada no contexto), verificação de sua consistência 

interna, existência de elevado poder explicativo e simplicidade.  

 Os valores cognitivos e juízos apresentados por Lacey são sintonizados com as obras 

de diversos autores. Ele indica contribuições que oferecem caminhos metodológicos seguros e 

ajudam a dissociar o conteúdo dos valores não-cognitivos dos cognitivos, como a  

fecundidade na geração de quebra-cabeças de pesquisa em Kuhn, e a falseabilidade de Popper 

e a eficácia instrumental de Putnam. (cf. LACEY, 1999, p. 52-53).  

 Estes juízos científicos corretos não serão alcançados isoladamente, mas sim por meio 

do diálogo e interações entre a comunidade científica em diversas instituições. A aceitação 

correta de uma teoria ocorrerá se houver o endossamento de hipóteses e teorias que 

contenham valores cognitivos em alto grau. (LACEY, 2008b). 

 Lacey (2006) também recupera o princípio de precaução, discordando das críticas 

sobre uma possível intrusão da ética na autonomia da ciência e de que o princípio pode ser 

“irrealista”. Este é outro ponto que interfere diretamente nos efeitos da implantação de 

inovações tecnocientíficas e remete às imbricações entre ciência e sociedade.  

 O princípio é composto de duas propostas: a cautela face à aplicação tecnológica de 

resultados científicos bem confirmados e a importância de empreender investigação em áreas 

comumente pouco pesquisadas.  

O princípio da precaução representa uma posição que pode ser tomada com 
respeito à aplicação do conhecimento tecnocientífico. [...] Esses valores 
(éticos concernentes aos direitos humanos) informam avaliações da 
seriedade dos riscos e, portanto, de qual deve ser o nosso nível de confiança 
de que um dano potencial pode ser adequadamente evitado ou regulado. A 
elaboração responsável dessas avaliações requer a pesquisa, entre outras 
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coisas, dos riscos sociais ou ecológicos [...]. (LACEY, 2006, p. 374, 
comentário inserido). 
 

  Assim, percebe-se que suas ideias sempre convergem para no sentido de acentuar a 

responsabilidade dos cientistas, considerando que a elas “[...] estendem-se também às 

deliberações sobre a legitimidade das aplicações do conhecimento científico” (LACEY, 

2011, p. 489). Esta responsabilidade deve ir além da previsão de riscos e primar pelos valores 

cognitivos, o que garantiria efeitos cada vez mais positivos, com relação à produção de 

tecnologias e sua aplicação. Oliveira (2000) atribuiu o termo “epistemologia engajada” à 

produção de Lacey. Nela, é marcante a busca de comprometimento científico com a sociedade 

e natureza, o que certamente é um dos grandes desafios da ciência pós-moderna, já que a 

inovação tecnológica persiste em avançar a passos largos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Ao analisar a passagem da modernidade para a pós-modernidade, percebe-se que a 

diminuição de lacunas entre ciência, sociedade e natureza parece persistir em avançar mais 

rápido do ponto de vista da tecnologia do que na difusão mais satisfatória do conhecimento 

produzido, temos na obra de Lacey caminhos objetivos para lidar com esta questão.  

 De acordo com sua abordagem bem estruturada e audazes afirmações para propor que 

a ciência não é livre de valores, pode-se considerar que o autor traz uma contribuição que 

beira a urgência no que diz respeito a ideias persistentes e noções difusas a respeito da 

neutralidade, autonomia e imparcialidade da ciência. Assim sendo, com relação aos cuidados 

com os efeitos da atividade científica, tem-se na obra de Lacey uma importante base para a 

revisão da atuação do pesquisador nesse sentido de engajamento e contextualização. 

 É necessário, porém, no plano da influência da atividade científica, que se busque uma 

maior efetividade de propostas como a de Boaventura. Apesar das dificuldades apresentadas 

para alcançar o novo senso comum, essa é uma ideia que não se pode perder de vista na dita 

“sociedade da informação”. Nesta possibilidade, residem as maiores transformações sociais e 

humanas, nas quais as contribuições da ciência podem influenciar decisivamente na produção 

de configuração de um mundo mais equilibrado e justo. 
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