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Resumo. A idéia de que existe uma
dicotomia entre fato e valor tem va-
rias fontes – metafísicas,
epistemológicas e lógicas – que são
introduzidas sistematicamente. Esta
idéia é criticada, principalmente, a
partir dos argumentos de Hilary
Putnam que defende, em vez de uma
dicotomia, a existência de uma
imbricação de fatos e valores. Neste
artigo são apresentados cinco aspec-
tos desta imbricação e introduzidos
argumentos em favor deles.
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alistas – valores cognitivos – termos
éticos estritos – ciência livre de valo-
res – neutralidade.

Abstract. The idea that there exists a
dichotomy between fact and value
has several sources – metaphysical,
epistemological and logical – which
are introduced systematically. Then,
this idea is criticized principally
drawing upon arguments of Hilary
Putnam that maintain that, rather
than a dichotomy, there exists an
entanglement of facts and values.
Five aspects of the entanglement are
presented, and arguments for them
introduced.
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A idéia de que entre fato e valor existe não só uma distinção, mas
também uma separação profunda, um abismo insuperável, ou uma
dicotomia, originou-se no século XVII, especialmente nos escritos de
Galileu, Bacon e Descartes (MARICONDA, 2006; MARICONDA;
LACEY, 2001). Fez parte essencial das suas interpretações filosóficas
da natureza e estatuto epistêmico da metodologia e teoria científica,
que – durante séculos – desenvolveram-se na idéia ou no ideal, sus-
tentado amplamente pela tradição da ciência moderna, segundo a
qual a ciência é livre de valores1  (LACEY, 1998; 2006a; no prelo-2).
Ainda hoje, freqüentemente, afirma-se que esta dicotomia é necessá-
ria para defender o ideal da ciência livre de valores, incluindo o seu
componente mais fundamental, imparcialidade, de acordo com a qual
a aceitabilidade de uma teoria científica (ou a avaliação dela como
portadora de conhecimento bem confirmado) é baseada unicamente
em dados empíricos e critérios cognitivos apropriados – de modo
que os valores éticos e sociais não desempenham nenhum papel le-
gítimo na avaliação da aceitabilidade.

1

A idéia da dicotomia tem várias fontes – metafísicas,
epistemológicas e lógicas – que introduzirei sistematicamente.2

A metafísica materialista constitui uma fonte. De acordo com ela,
os fatos correspondem ao ‘mundo tal qual realmente é’, i.e., à tota-
lidade das estruturas (e os seus componentes) subjacentes aos fe-
nômenos e estados de coisas do mundo, aos seus processos e as
suas interações, geralmente não-observáveis, e às leis (tipicamente
formuladas matematicamente) que as governam. Nesse âmbito, os
poderes gerativos das estruturas, processos, interações e leis são
suficientes para explicar todos os fenômenos e estados de coisas
numa maneira que os dissociam de qualquer lugar que eles têm em
relação à experiência humana, à organização social e ecológica, e a
valores éticos e sociais.
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Nesta visão, os fatos são os fatos brutos [bare facts], os fatos des-
providos de vinculação, não só de valores e fins, mas também de
qualidades sensoriais, e mesmo de observadores e conhecedores
humanos. Desde que, no auto-entendimento da tradição da ciência
moderna, a ciência investiga apenas os fatos do mundo, segue-se
que as suas teorias devem conter hipóteses sobre quais são os fatos
brutos, e nada mais. Então, as teorias devem se restringir a repre-
sentar fenômenos em termos da sua geração (ou possibilidade de
geração), da sua estrutura, processo, interação e lei natural,
dissociada dos contextos ecológico, humano e social – i.e., as teori-
as científicas devem ser formuladas utilizando categorias disponí-
veis dentro das estratégias materialistas (LACEY, 1998; 2006a: Intro-
dução; a sair-2: cap.1). Os fatos brutos, uma vez conhecidos, seriam
formulados em teorias confirmadas no curso de pesquisa empre-
endida sob estratégias materialistas, e, em princípio, o mundo (tal
qual realmente é) seria completamente descritível com as categori-
as empregadas por estas estratégias, ou por aquelas já disponíveis
ou aquelas que seriam desenvolvidas no futuro. Portanto, as cate-
gorias, utilizadas para enunciar os fatos brutos e disponíveis sob
estratégias materialistas, não têm implicações ou conotações
valorativas; por exemplo, elas são tipicamente quantitativas, do tipo
usado caracteristicamente em teorias físicas, tais como: força, mas-
sa, velocidade etc. Assim, por exemplo, a partir da lei da gravitação
de Newton, não se segue nenhum juízo de valor; e não faz nenhum
sentido perguntar se a lei é boa ou má, ou se devemos agir de acor-
do com ela. A lei de Newton – se realmente enunciar um fato –
enuncia um fato bruto; fiel ao modo como os objetos do mundo
realmente são, não há nenhum juízo de valor entre as suas pressu-
posições ou implicações.3

É dito que os fatos brutos, quer conhecidos quer não, são obje-
tivos; eles correspondem ao mundo tal qual realmente é. Por outro
lado, os metafísicos materialistas e seus aliados empiristas argu-
mentam, freqüentemente, que juízos de valor não têm ‘valor de
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verdade’; de modo diferente dos enunciados, eles não são nem ver-
dadeiros nem falsos, ou (segundo o empirismo lógico) carecem de
‘significado cognitivo’. Em vez disso, eles necessariamente refle-
tem perspectivas pessoais e funcionam como expressões de prefe-
rências subjetivas, ou desejos ou utilidades subjetivas, talvez com
base nas emoções. Desta maneira, a dicotomia entre fato e valor
fica reforçada pela dicotomia entre objetivo e subjetivo. A ciência
interessa-se por fatos; ela é objetiva. A ética, e outras dimensões de
valor, interessa-se por preferências; ela é subjetiva. A eficácia de
objetos tecnológicos, baseada em teorias científicas bem confirma-
das, situa-se ao lado dos fatos. A legitimidade das suas
implementações práticas, porém, depende de juízos éticos que não
poderiam ser derivados logicamente dos fatos brutos que expli-
cam a eficácia da tecnologia e as possibilidades materiais que os
tornam disponíveis.

A segunda fonte das dicotomias entre fato e valor, e entre obje-
tivo e subjetivo, é epistemológica. A epistemologia empirista identifi-
ca os fatos – fatos confirmados – com o que é bem suportado por
dados empíricos (os fatos observados); portanto, muitos fatos confir-
mados são enunciados em teorias científicas bem confirmadas4 . Para
esta posição filosófica, fatos confirmados são baseados, não na cor-
respondência com estados de coisas do mundo, mas na inter-sub-
jetividade, i.e., em replicabilidade e consenso, que atravessam pers-
pectivas valorativas e normas culturais. Objetividade fica re-inter-
pretada como inter-subjetividade; mas juízos de valor não são consi-
derados inter-subjetivos. Na prática, dentro das tradições científica e
empirista, as duas noções de fato tendem a fundir-se e, em ambas as
fontes, juízos de valor são considerados subjetivos, em contraste com
os resultados científicos que são considerados objetivos.

Finalmente, a lógica fornece uma terceira fonte da dicotomia
entre fato e valor. Para muitos filósofos, esta é a fonte principal e,
na tradição da filosofia analítica, certamente a mais discutida. É
dito que Hume demonstrou que existe um abismo lógico insuperá-
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vel entre fato e valor, porque enunciados factuais (aqueles que enun-
ciam fatos) não têm implicações dedutivas a respeito de juízos de
valor; ou, na formulação mais conhecida, ‘dever’ não é dedutiva-
mente implicado por ‘ser’, ou ‘é bom’ por ‘é’. A marca de um fato,
no argumento humeano, é lingüístico: o papel do ‘é’ e de verbos
gramaticamente relacionados, e a ausência de termos tais como
‘bom’ e ‘dever’.

Menos discutida é a tese complementar de Bacon sobre a
invalidade de inferir ‘é’ de ‘dever ser’ ou ‘seria bom se fosse’, ou de
que serviriam os seus próprios interesses. Por exemplo, poderia
servir ao interesse de legitimar a implementação de uma nova
tecnologia, que ela não dá origem a riscos sérios para a saúde hu-
mana; mas este interesse não tem nenhuma relevância para deter-
minar quais sejam os fatos a respeito dos riscos.5

2

Muitas críticas têm sido feitas à idéia de que existe uma
dicotomia entre fato e valor, por exemplo, das perspectivas do
pragmatismo e da teoria crítica. Em vez de uma dicotomia, o
pragmatista Hilary Putnam argumenta que existe uma imbricação
[‘entanglement’] (PUTNAM, 2002).6  Concordo! Passo, agora, a dis-
cutir alguns aspectos da imbricação entre fato e valor.7

1. Fatos confirmados: parcialmente constituídos por juízos
de valor cognitivo

Muitos fatos significantes são articulados e confirmados em
teorias científicas, p. ex., fatos acerca das estruturas moleculares de
ácidos. Quer uma teoria seja bem confirmada, quer não – e, portan-
to, quer as propostas articuladas nela representem fatos confirma-
dos, quer não – depende da satisfação de critérios, exigindo-se que
certas relações sustentem-se entre a teoria e os fatos observados
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relevantes e disponíveis. Entre filósofos da ciência, permanece con-
testado, exatamente, quais são estas relações; e isto se reflete nas
controvérsias acerca da indução e de inferências feitas à luz da su-
posta estrutura hipotético-dedutiva das teorias científicas.

Sem dúvida, todavia, as teorias não são conseqüências deduti-
vas dos fatos observados; i.e., não podemos ‘provar’ as propostas
teóricas por meio da dedução de enunciados dos fatos observados.
Os critérios que precisam ser satisfeitos são aqueles necessários para
avaliar o conhecimento e entendimento científico proposto em teo-
rias. À luz da tarefa de avaliar o conteúdo cognitivo (conhecimento
e entendimento) das teorias, i.e., o seu valor cognitivo, estes critéri-
os têm sido chamados, por muitos filósofos da ciência, de valores
cognitivos.8  A listagem deles, embora sujeita à controvérsia, inclui
adequação empírica, poder explicativo e consistência. Valores
cognitivos, embora distintos dos outros tipos de valores – de acor-
do com meus argumentos (LACEY, 2003; 2006b), mas contra aque-
les de outros filósofos (p. ex., LONGINO, 1990) –, são uma espécie
de valores em geral com as mesmas características formais de valo-
res éticos e sociais (LACEY, 1999: caps. 2–3; 2003).

Juízos de valor cognitivo voltam-se para a adequação da mani-
festação dos valores cognitivos numa teoria à luz dos fatos obser-
vados disponíveis. Aceitar, corretamente, que uma proposta (arti-
culada numa teoria) enuncia um fato confirmado é equivalente a
sustentar o juízo de valor cognitivo, que os valores cognitivos são
manifestados na teoria em grau suficientemente alto e que não pre-
cisamos empreender mais pesquisa com o fim de testar, mais rigo-
rosamente, a proposta. Longe de ser um abismo insuperável entre
fato e valor, fatos confirmados são constituídos, parcialmente, por
juízos de valor cognitivo. Por causa disso, o contraste, ‘fato–objeti-
vo / valor–subjetivo’ está posto em dúvida: se os fatos confirma-
dos forem objetivos, será difícil negar que (alguns) juízos de valor
cognitivo também são objetivos.
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2. Fatos: pressuposições e suporte racional para valores

O argumento de Hume, por si mesmo, não mostra que enunci-
ados factuais não poderiam fornecer suporte racional para juízos
de valor. Caso contrário, proibiria que fatos observados pudessem
fornecer suporte de evidência para fatos confirmados quando uma
teoria está aceita. Isso porque, como disse acima, a aceitação de
uma teoria não é baseada em sua dedução de fatos observados. Mesmo
assim, a sua aceitabilidade envolve inferências baseadas em fatos
observados; relações dedutivas não são especialmente importantes
para analisar os modos como fatos observados podem fornecer
suporte de evidência (racional) para fatos confirmados (expressa-
dos numa teoria). Por que, então, insistir que, na ausência de rela-
ções dedutivas, fatos não possam fornecer suporte racional para
juízos de valor?

Considere o enunciado: ‘A legislação recentemente decretada
é a causa principal do aumento atual de fome e mortalidade infan-
til.’ Isso é um enunciado factual, porque tem as marcas lingüísticas
relevantes e porque, a partir de investigação empírica, poderia ser
confirmado (i.e., poderia tornar-se um fato confirmado) ou não confir-
mado. Ao mesmo tempo, se esse enunciado for confirmado, supor-
taria o juízo de valor ético de que a legislação deve ser mudada.
Isso porque, ceteris paribus (i.e., ao menos que existiam outros fato-
res que devam ser levados em consideração), se for aceito que o
enunciado sobre as causas da fome enuncia um fato confirmado,
não faria nenhum sentido negar que a legislação deve ser mudada.
Evidentemente, o movimento de inferência do fato confirmado,
ceteris paribus, ao juízo de valor não é uma implicação dedutiva; às
vezes é chamado uma implicatura [implicature]. É difícil negar a va-
lidade de implicaturas deste tipo.9  A existência delas não refuta o
argumento de Hume, mas questiona a importância dele.

Ligado a isso, reciprocamente, o valor ético da legislação pres-
supõe que a implementação dela não gera, causalmente, conseqü-
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ências eticamente não-desejáveis tais como o aumento de fome; o
juízo de valor ético pressupõe um enunciado factual, i.e., um enun-
ciado que poderia ser confirmado ou não confirmado
empiricamente.10

3. Algumas sentenças funcionam tanto para produzir enun-
ciados factuais quanto juízos de valor

O argumento da seção anterior ilustra, também, que não há
uma separação nítida entre os predicados usados em enunciados
factuais e juízos de valor. Quando afirmamos que a legislação cau-
sa fome, poderíamos estar usando a sentença para enunciar um
fato ou, alternativamente, para fazer um juízo de valor, i.e., desa-
provação da legislação. A forma lógica e lingüística da sentença
permite o seu uso em um ou outro dos papéis, exemplificando, desse
modo, que os predicados usados nos discursos factuais e éticos se
sobrepõem. Aqueles predicados que podem ser usados simultane-
amente para servir a ambos os fins - factuais (descritivos) e
valorativos, têm sido chamados termos éticos estritos [thick ethical
terms], termos tais como ‘honestidade’, injusto’ – e também ‘fome’
e ‘mortalidade infantil’ – em contraste aos termos éticos tênues [thin
ethical terms], tais como ‘bom’ e ‘dever’.11

A afirmação de que a legislação causa fome envolve, simul-
taneamente, descrição e (ceteris paribus) crítica ética. O uso de ter-
mos éticos estritos, no discurso factual, não cria um obstáculo para
obter resultados que sejam bem confirmados à luz dos valores
cognitivos e os dados empíricos disponíveis – e quando tais resul-
tados ficam bem confirmados, a avaliação ética fica mais forte. Te-
orias que contêm tais resultados não são neutras: eles fornecem
suporte para avaliações éticas particulares.12  Certo, os valores éti-
cos dos pesquisadores podem explicar porque eles participam na
pesquisa relevante e empregam os termos éticos estritos como ca-
tegorias chaves.Valores éticos podem influenciar quais são os fatos
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que um cientista investiga e, a partir da investigação, confirma; mas
eles não são relevantes para avaliar quer os fatos estejam bem con-
firmados, quer não o estejam. O emprego de termos éticos estritos
não é per se um obstáculo para obter resultados bem confirmados
de acordo com a imparcialidade.

4. Avaliação científica, em certas condições, pode (e preci-
sa) envolver não só considerações empíricas, mas também
a sustentação de juízos de valor

Avaliação empírica nunca fornece certeza. Em princípio, mes-
mo os enunciados bem confirmados podem ser não confirmados à
luz de mais investigação empírica. No caso de teorias e hipóteses
aceitas de acordo com imparcialidade, isso refere-se só a uma pos-
sibilidade lógica, porque há boa razão para crer que a sua não
confirmação é muito improvável. No contexto de aplicação, porém,
freqüentemente, decisões não podem ser informadas pelo conheci-
mento científico que está aceito de acordo com imparcialidade, prin-
cipalmente porque elas requerem juízos acerca da legitimidade éti-
ca de uma aplicação, que dependem de hipóteses (p. ex., sobre ris-
cos) que, pelo menos, hoje em dia, por causa das urgências do con-
texto de aplicação, não podem ser aceitas de acordo com imparcia-
lidade.13  Quando uma hipótese (não aceita de acordo com imparciali-
dade) é aplicada ou utilizada para informar decisões práticas, é ne-
cessário fazer a avaliação de que ela está suficientemente bem confir-
mada pelos dados empíricos disponíveis, de tal forma que, nas considera-
ções pertinentes à legitimidade da aplicação, não seja necessário levar em
conta: (1) que poderia ser não confirmada por mais investigação, e (2)
que, se fosse falsa, a aplicação poderia dar origem a algumas conseqüênci-
as com valor ético negativo (um juízo de valor ético). Nesta avaliação,
existem papéis não só para os valores cognitivos, mas também para
os valores éticos, e é impossível separar os dois papéis, porque os
padrões de confirmação que precisam ser satisfeitos, dependem (em
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parte) de juízos sobre a importância ética destas conseqüências,
juízos que, freqüentemente, variam com a perspectiva de valores
sustentada.14

O caso dos transgênicos fornece uma boa ilustração.15  Para le-
gitimar as implementações da tecnologia transgênica, é preciso acei-
tar (entre outras) a hipótese segundo a qual ‘não há riscos sérios
para o meio ambiente nas plantações dos transgênicos’. Esta hipó-
tese (hoje em dia) não é aceita de acordo com a imparcialidade,
porque a aceitação dela está baseada em poucas pesquisas empíricas
relevantes. Segue-se que a confiante aceitação dessa hipótese está
implicada no juízo de valor de que os riscos potenciais não são eti-
camente sérios – um juízo feito facilmente por aqueles que susten-
tam o valor de lucro para as empresas agrícolas e agro-químicas,
mas que é rejeitado por outros que sustentam, por exemplo, os va-
lores da integridade ecológica e proteção da biodiversidade. Isso
não significa que a investigação empírica não seja relevante para a
avaliação cognitiva desta hipótese, mas apenas que, atualmente, os
dados empíricos disponíveis não são suficientes, no contexto do
papel dos valores cognitivos, para resolver a questão, de modo que
esteja de acordo com imparcialidade. Então, sua aceitação ou rejei-
ção está implicada em juízos de valor ético.

Freqüentemente, no contexto da aplicação dos resultados cien-
tíficos e da formação de políticas públicas para ciência, a autorida-
de da ciência é cooptada para apoiar hipóteses (enunciados factuais,
potencialmente fatos confirmados), tais como sobre riscos, que –
de fato –  não estão aceitas hoje em dia sem a contribuição do com-
promisso com certos valores éticos. Poderia haver boas razões para
aceitar tais hipóteses, especialmente perante as urgências da apli-
cação, mas a autoridade da ciência limita-se apenas a propostas
aceitas de acordo com imparcialidade.
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5. A trajetória da ciência moderna – e o corpo dos fatos con-
firmados nas ciências – contribui para a incorporação am-
pla da valorização do controle nas instituições predomi-
nantes modernas

Uma vez que existem fatos confirmados – que, também, são
fatos que fornecem informação para guiar seguramente a ação hu-
mana– que empregam termos éticos estritos, nem todos os fatos
confirmados são fatos brutos. Isso desafia a perspectiva metafísica
de que o mundo ‘realmente é’ como seria representado na totalida-
de dos fatos brutos; e, também, enfatizo que o enunciado, “o mun-
do ‘realmente é’ deste modo”, não é nem fato bruto nem fato con-
firmado. Cientistas podem escolher voltar sua atenção apenas para
os fatos brutos, e assim adotar só as estratégias materialistas. Em-
bora isso não forneça a única abordagem metodológica frutífera,16

dentro da qual podemos investigar e confirmar conhecimento
factual (fatos confirmados), a pesquisa empreendida dentro dela
produziu, durante os últimos quatro séculos, uma quantidade enor-
me de conhecimentos de importância social e tecnológica inesti-
mável. Além disso, em virtude do fato de que as suas categorias
são escolhidas deliberadamente para descrever os fatos sem o uso
dos termos éticos estritos – uma vez que estas estratégias requerem
dissociacão dos contextos humanos e valorativos dos fenômenos e
requerem atenção fixada só nos fatos brutos – o conhecimento con-
firmado sob estratégias materialistas é neutro, no sentido (o segun-
do sentido da nota 13) de que não há nenhum juízo de valor em
suas implicações lógicas (talvez, possamos dizer que há uma
dicotomia entre fatos brutos e juízos de valor ético).

Ao mesmo tempo, a contribuição do conhecimento científico
(obtido sob estratégias materialistas) ao aumento da capacidade
humana para exercer controle sobre a natureza tem sido muito va-
lorizada, ao longo da tradição da ciência moderna. Em outras pu-
blicações, argumentei que esta abordagem da pesquisa científica,
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que se volta apenas para os fatos brutos, atingiu hegemonia quase
total na ciência moderna, por causa das suas vinculações dialéticas
com a sustentação de alto valor ético a um conjunto de valores –
que chamo ‘a valorização moderna do controle’ – que inclui o valor
de aumentar a capacidade humana para controlar objetos naturais,
bem como o exercício desta capacidade sempre em mais domínios
da vida.17  Os fatos brutos são especialmente pertinentes para in-
formar os projetos de controle tecnológico; e, algumas vezes, os
resultados da ciência moderna (p. ex. os resultados da biologia
molecular que informam os desenvolvimentos da tecnologia
transgênica) não têm muita aplicação em contextos nos quais ou-
tros valores são sustentados em lugar da valorização moderna de
controle: p. ex. onde estão sustentados, juntamente e em equilíbrio,
os valores de produtividade agrícola, sustentabilidade ecológica,
proteção da biodiversidade e fortalecimento dos produtores locais
e os seus valores culturais – estes valores estão vinculados,
dialeticamente, com a prática da agroecologia (LACEY, 2006a: caps.
1.3; 5; 6).

Portanto, embora os resultados obtidos em pesquisa empreen-
dida sob as estratégias materialistas sejam neutros no primeiro sen-
tido da nota 13 (eles não têm juízos éticos entre as suas implicações
lógicas), geralmente não há razão para crer que eles (mesmo consi-
derados como uma totalidade) sejam neutros no terceiro sentido,
uma vez que eles não podem ser empregados em aplicação para
servir eqüitativamente a todas as perspectivas de valor ético. Te-
mos uma grande quantidade de conhecimento dos fatos brutos,
em parte por causa do fato de que a valorização moderna de controle
está sustentada amplamente na sociedade moderna, e contribui para
formar a estrutura e os interesses primários das instituições cientí-
ficas. Não é a natureza do mundo que nos leva a prestar atenção,
primariamente, nos fatos brutos, mas uma escolha altamente con-
dicionada por valores éticos e socais. E, inversamente, a disponibi-
lidade do conhecimento de fatos brutos contribui para a incorpora-
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ção, sempre mais ampla, nas instituições predominantes modernas
da valorização moderna de controle.

Não há, então, nenhuma objeção (baseada em considerações
metodológicas gerais) à participação em pesquisa com a finalidade
de obter resultados que poderiam informar os seus projetos etica-
mente preferidos. Quaisquer que sejam os fatos confirmados obti-
dos, eles refletem esses valores; mas a avaliação segundo a qual
eles são fatos confirmados, depende só dos fatos observados e dos
valores cognitivos. A sustentação da valorização moderna de con-
trole explica que, dentro dos fatos confirmados descobertos nas ci-
ências, os fatos brutos constituem a maior parte, e também explica
a ausência de interesse em obter conhecimento de outros tipos de
fatos confirmados. Mas a valorização não faz parte da evidência e
dos argumentos para reivindicar, por exemplo, que a lei da
gravitação enuncia um fato bruto.

O ideal de imparcialidade permanece sem desafio. Os valores
éticos não se sobrepõem aos valores cognitivos, e, assim, compro-
missos baseados na ética (ou na ideologia, religião, política, ou ne-
gócios) tornam-se irrelevantes para a avaliação do conhecimento
científico. A ciência não necessita da dicotomia entre fato e valor
para manter o ideal da imparcialidade: uma análise nuançada da
sua imbricação é suficiente.
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 NOTAS

1 Na minha análise, a tese de que a ciência é livre de valores envolve três idéias: imparcialida-
de, neutralidade e autonomia (ver LACEY, no prelo-2: cap.1, para formulações e nuanças
importantes).

2 Para as fontes históricas, ver MARICONDA (2006).
3 Alexandre Koyré escreveu que a dicotomia, utilizada para racionalizar o caráter matemáti-

co e experimental da ciência moderna, deu origem à “rejeição pelo pensamento científico
de todas as considerações baseadas em considerações valorativas, tais como perfeição, har-
monia, significado e fins; e, finalmente, à desvalorização completa do ser, ao divórcio do
mundo do valor do mundo dos fatos” (KOYRÉ, 1957).

4 Parece haver dois conceitos de ‘fato’ de uso comum. No primeiro uso, um fato corresponde,
verdadeiramente, a um estado de coisas no mundo; no segundo, um fato é uma verdade
conhecida. Para a metafísica materialista, todos os fatos (primeiro sentido) são fatos brutos.
Um fato bruto não seria, necessariamente, conhecido; presumivelmente, muitos fatos bru-
tos não são conhecidos e, talvez, poucos sejam conhecidos, porque é possível que as estra-
tégias materialistas, já disponíveis, não permitam a identificação verdadeira da ordem
subjacente do mundo. Sem compromisso com a metafísica materialista, não há razão geral
para crer que todos os fatos conhecidos são fatos brutos, mesmo que os fatos brutos, que
informam a eficácia de objetos tecnológicos, sejam fatos confirmados exemplares.

5 Imparcialidade é resíduo da tese de Bacon, e a tese de Hume expressa um sentido de neu-
tralidade.

6 Pablo Mariconda sugeriu o termo ‘imbricação’ para traduzir a palavra ‘entanglement’, usada
por Putnam.

7 Discutirei mais aspectos da imbricação em trabalhos em preparação. Quase toda minha
discussão dos aspectos 1–3, abaixo, é baseada em Putnam (2002).

8 Para uma discussão detalhada de valores cognitivos e os contribuintes ao desenvolvimen-
to desta idéia, ver LACEY (1998: cap. 3; 1999: cap. 3). A idéia de imparcialidade, introduzida
no início do artigo, pode ser reformulada facilmente usando a noção de valores cognitivos.

9 O termo ‘implicatura’ foi introduzido, mais ou menos há quarenta anos, pelo filósofo inglês,
Paul Grice, para referir às inferências não-dedutivas, que (pelo menos na linguagem comun)
são normalmente consideradas legítimas. A inferência no texto, de uma afirmação fatual a
um juizo de valor, é uma implicatura exemplar. A natureza de implicaturas, e o papel das
cláusulas ‘ceteris paribus’, não é bem entendida. Precisamos de mais investigação e discus-
são deste assunto. Para discussões de alguns aspectos do papel de ‘ceteris paribus’ em
inferências de fato a valor, ver LACEY (1998: cap. 8), e BHASKAR (1986).

10 Para discussão dos pressupostos factuais da sustentação de uma perspectiva de valores,
ver LACEY (1998: caps. 2 e 8).

11 Pablo Mariconda sugeriu as traduções dos dois termos. Putnam (2002) atribui a distinção
entre os dois tipos de termos éticos a Williams (1985).

12 Em Lacey (2006: 12–14), identifico cinco sentidos de ‘neutro’. Neste artigo, faço referência a
três deles: (1) um resultado é neutro, se não tiver juízos de valor entre as suas conseqüênci-
as lógicas; (2) um resultado é neutro, se não tiver implicaturas no domínio de juízos de
valor; e (3) os resultados científicos, considerados como uma totalidade, são aplicáveis eqüi-
tativamente para todas as perspectivas éticas atualmente viáveis. No texto aqui, estou usando
‘neutro’ no segundo sentido. A carência de neutralidade, neste sentido, não proíbe que os
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resultados científicos possam ser neutros em outros sentidos. Para uma outra perspectiva
sobre ‘neutralidade’, ver Oliveira (2003).

13 Para a distinção entre eficácia e legitimidade de uma aplicação, e os problemas especiais
no estabelecimento de determinações de legitimidade por causa da carência de conheci-
mento relevante que esteja de acordo com a imparcialidade, ver LACEY (2006a: caps.1.4; 4; 5).

14 Neste parágrafo, explico uma idéia introduzida por RUDNER (1953). Para mais detalhes, ver
LACEY (2006a: cap. 4.6; 2006b; a sair-1: cap. 3.2).

15 Este parágrafo sumaria argumentos apresentados em detalhe e com nuanças em LACEY
(2006a: cap. 4), em que eu também apresento evidências a favor de todas as afirmações
controversas enunciadas aqui.

16 Em outras publicações, usei o exemplo de ‘estratégias agroecólogicas’ para ilustrar que po-
demos empreender pesquisa frutífera sob estratégias que não podem ser reduzidas às es-
tratégias materialistas (p. ex., LACEY 2006a: cap. 2). Existem muitos outros exemplos nas
ciências humanas.

17 Para uma lista sumária dos valores que constituem a valorização moderna de controle, e os
seus pressupostos factuais, ver LACEY (2006: 19–26). Isto é um exemplo da minha opinião
geral de que a sustentação de uma perspectiva de valores tem pressupostos factuais (ver
Nota 11).




