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Princípios éticos formam a base da ciência. A ideia da verdade como o princípio regulador 

fundamental é um princípio ético. A busca da verdade e a ideia da aproximação da verdade 

são também princípios éticos; como o são a ideia da honestidade intelectual e a da 

falibilidade, que nos conduz à atitude autocrítica e à tolerância. 

Karl Popper, Em Busca do Mundo Melhor, 2007 p. 258. 
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RESUMO 

 

A partir da querela sobre o Debate do Positivismo na Sociologia Alemã, Positivismusstreit, é 

plausível estabelecer uma relação entre os fundamentos epistemológicos e a ética normativa. 

O racionalismo crítico, advogado por Karl Popper e Hans Albert, e a teoria crítica de 

Theodor Adorno e Jürgen Habermas corroboram em rejeitar o relativismo epistemológico. 

Porém, ambas partem de perspectivas distintas. O racionalismo crítico possui como fulcro a 

investigação da intolerância, através das ideologias políticas baseadas no dogmatismo das 

teorias pseudocientíficas. Já a teoria crítica, através do método da dialética negativa, 

demonstra as formações das ideologias políticas através da associação da esfera pública com o 

modo de produção econômica do capitalismo tardio, responsável pela despolitização da esfera 

pública. O racionalismo crítico fundamenta a lógica situacional, método dedutivo puro, que 

torna da ciência neutra e objetiva. Esse método alicerçado na tradição crítica do princípio da 

falseabilidade seria responsável pelo progresso das ciências sociais, pois distinguiria as 

ciências, do dogmatismo intolerante das ideologias que geram ações violentas na política. 

Porém, para Adorno, esse método gera a instrumentalização da razão, pois o objetivo juízo da 

totalidade sócio-histórica é alienado ao valor subjetivo do mercado e na venda da força de 

trabalho. Essas características, segundo Habermas, compõem a ideologia burguesa que 

aparelha a esfera pública, tornando o poder político paralelo ao sistema de produção 

econômica. Por isso, é necessário uma nova hermenêutica do racionalismo crítico para 

responder as críticas de Adorno e Habermas. A nova hermenêutica é uma perspectiva de 

relação entre a ética e a ciência, elaborada por Mariano Artigas e Paulo Eduardo Oliveira, 

visando estabelecer uma fundamentação de princípio moral para o funcionamento da ciência.  

 

Palavra chaves: Positivismo, Racionalismo Crítico, Teoria Crítica, Autonomia, Ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Since the quarrel on The Positivist Dispute in Germany Sociology, Positivismusstreit, it is 

possible to establish the relation between the epistemological foundations and normative 

ethics. The critical rationalism, advocated by Karl Popper and Hans Albert, and critical 

theory of Theodor Adorno and Jürgen Habermas confirm to reject the epistemological 

relativism. However, departing from different perspectives. The critical rationalism, has a 

core research intolerance, through the political ideologies based on dogmatism of 

pseudoscientific theories. On the other hand, the critical theory, by the method of negative 

dialectics, demonstrates the formations of political ideologies through the public sphere 

association with the economic mode of production of late capitalism, responsible for the 

depoliticization of the public sphere. The critical rationalism based on the situational logic, 

pure deductive method, that turns the science into a neutral and objective one. This method 

founded on the critical tradition of the principle of falsifiability would be responsible for the 

progress of the social sciences, because it would distinguish the intolerant dogmatism science, 

of ideologies that generate violent acts in politics. Notwithstanding, for Adorno, the principle 

of falsifiability creates the instrumentalization of the reason, as the objective judgment of the 

socio-historical totality is sold to the subjective value of the market and the sale of labor 

power. These characteristics, according to Habermas, compose the bourgeois ideology that 

equips the public sphere, making the political power parallel to the economic production 

system. Therefore, a new hermeneutics of critical rationalism to answer criticism of Adorno 

and Habermas is required. The new hermeneutc perspective is a relation between the 

epistemological foundations of science and ethics, developed by Mariano Artigas and Paulo 

Eduardo Oliveira, to establish a moral principle reasons for the operation of science.  

 

Key word: Positivism, Critical Rationalism, Critical Theory, Autonomy, Science. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Durante a década de 1960, simultâneo aos acontecimentos políticos gerados pela 

bipolarização mundial da Guerra Fria, foi realizado um debate sobre os fundamentos 

científicos das ciências sociais
1
 e suas consequências políticas, sendo nomeado por 

Positivismusstreit.
2
 O debate iniciado no sul da Alemanha Ocidental ocorreu na cidade 

universitária de Tübingen, situada a 30 quilômetros da capital distrital, em Stuttgart. A 

discussão foi formada por representantes de duas correntes: a do racionalismo crítico,
3
 

advogado por Karl Popper e Hans Albert e a da teoria crítica,
4
 cujos correspondentes eram 

                                                             

1
 O termo ciências sociais surge na obra de William Thompson, An Inquiry into the Principles of the 

Distribution of Wealth (1824), com a finalidade de estabelecer um projeto de pesquisa sobre a economia política. 

Atualmente, as ciências sociais designam vários campos de estudos acadêmicos, da qual a sociologia é um 

desses componentes. Segundo Alain Touraine: "O objeto da sociologia é, pois, as relações sociais, todas as 

relações por mais diferentes que sejam umas das outras, porque o objeto da sociologia não é uma coisa, mas uma 

operação: fazer aparecer as relações pode de trás das situações. Aqui pouco importa que se trate de relações de 

classes, de relações de influência, de diferenciação funcional, de relações hierárquicas ou de relações conflituais. 

Cada uma das grandes categorias das relações sociais define um domínio da análise sociológica." (TOURAINE, 

1982, p. 30). 
2
Traduzindo do alemão, como Disputa do Positivismo, esse debate teve uma repercussão histórica na tradição 

das ciências sociais na Alemanha. O Positivismusstreit ocorrido foi uma terceira fase dentro da série de debates 

acadêmicos sobre os fundamentos da sociologia. A primeira fase do debate remonta ao Methodenstreit (disputa 

do método) que foi entre os estudiosos de macroeconomia, por volta de 1890. De um lado Carl Menger, teórico 

sobre a utilidade marginal na economia, representando a Escola Austríaca, e do outro lado Gustav Von 

Schmoller, que adotava o método empírico e de descrição histórica para suas análises socioeconômicas, sendo 

por isso o expoente da Escola Historicista Germânica. Posteriormente, antes da I Guerra Mundial, a querela do 

método das ciências sociais retomou entre os membros da Verein Für Socialpolitik (Associação Política e Social) 

fundada por Schmoller. O debate nomeado Werturteilsstreit (disputa de juízo de valores) foi realizado entre Max 

Weber, influenciado pelo neokantismo, e Werner Sombart representando as perspectivas do historicismo 

germânico. Essa querela remete aos princípios estabelecidos pela epistemologia iluminista do idealismo 

transcendental de Immanuel Kant e do romantismo característico pelo idealismo absoluto de Hegel. 
3
Kritischer Rationalismus foi uma nomenclatura utilizada por Karl Popper para classificar seu próprio 

pensamento. “A fim, pois, de ser um pouco mais preciso, será melhor explicar o racionalismo em termos de 

atitude prática ou comportamento. Podemos então dizer que o racionalismo é uma atitude de disposição a ouvir 

argumentos críticos e a aprender da experiência." (POPPER, 1987, p. 232). Essa inspiração remonta aos 

princípios da Crítica da Razão Prática de Immanuel Kant. Popper é um confesso “kantiano não-ortodoxo” 

(POPPER, 1974, p.90). A sua principal tese, o critério demarcador de distinção da metafísica, forma de 

pensamento baseada em conjecturas hipotéticas e da ciência marcada pela refutação crítica. Assim como a 

filosofia gerada durante o Iluminismo, Popper procura estabelecer um método em que os fenômenos 

sobrenaturais seriam explicados segundo o critério científico da razão científica. Porém, Popper em uma 

entrevista para o jornal Die Press, em 1975, afirmou que o racionalismo crítico coaduna com a tradição social, 

pois, em suas próprias palavras, as “posturas teórico-científica e teórico cognitiva que descrevi, apreende-se que 

devemos partir sempre de pontos de vista e de teorias já existentes; mesmo que os utilizemos apenas como ponto 

de partida para nossa crítica, para depois ultrapassá-los e refutá-los de forma revolucionária. Mas isto significa 

que não há uma oposição entre tradição e crítica.” (POPPER, 1994, p. 52). 
4
Kritische Theorie teve sua definição por Max Horkheimer num ensaio escrito em 1937, Tradicional and 

Critical Theory. A finalidade principal da crítica é a mudança social em sua totalidade, tendo por fim a busca da 

autonomia do indivíduo. Dessa forma, Horkheimer busca uma forma alternativa ao método, inspirado na 

dialética hegeliana da Fenomenologia do Espírito, reformulando posteriormente com o conceito da dialética 

negativa por Theodore Adorno. Esse método seria uma alternativa metafísica a dialética materialista de Karl 

Marx e também uma crítica antimetafísica do positivismo lógico que pretendiam reduzir a dialética a um método 

não científico. 
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Theodor Adorno e Jürgen Habermas. A moderação do debate ficou sob a responsabilidade de 

Rarf Dahrendorf e Harald Pilot. 

 As correntes no debate do Positivismusstreit
5
 tinham por finalidade investigar as 

fundamentações epistêmicas nas ciências sociais que ocasionaram os movimentos políticos 

autoritários na Europa ao longo do século XX. É possível realizar uma aproximação 

conceitual entre as correntes do debate, pois ambas rejeitam o subjetivismo decorrente do 

relativismo epistemológico, tendo em vista a elaboração de uma proposta ética por meio de 

uma prática política que vise a autonomia social inspirada na democracia grega. Todavia, as 

duas perspectivas apresentam maneiras antagônicas em relação às suas perspectivas 

metodológicas: o racionalismo crítico e a lógica situacional advogam que a ciência é neutra e 

objetiva, e por isso, distinta da metafísica; e a teoria crítica, com o método da dialética 

negativa, estabelece que é necessário a compreensão da totalidade do contexto sócio-

histórico, através da relação com as produções econômicas, para que se possa realizar uma 

análise sobre a sociedade. 

Por um lado, o racionalismo crítico de Karl Popper, tal como é apresentado na 

Sociedade Aberta e seus Inimigos, investiga a intolerância das ações políticas que ocasionou 

na Sociedade Fechada
6
. Partindo de uma concepção determinista da história

7
, o Estado é 

fundamentado no controle do tempo que repercute numa maneira autoritária da política. Por 

outro lado, os críticos dessa perspectiva, Theodor Adorno e Jürgen Habermas, afirmam que as 

                                                             

5
No Brasil, o debate foi objeto de estudo já no século XXI. Entre os que produziram trabalhos específicos sobre 

o tema encontra-se: Túlio Velho Barreto que escreveu: “Positivismo versus Teoria Crítica em torno do debate 

entre Karl Popper e Theodor Adorno acerca do método das Ciências Sociais” em 2001. Sendo acompanhado por 

uma série de pesquisadores com: "A disputa do positivismo na sociologia alemã: o confronto entre Karl Popper e 

Theodor Adorno no congresso da Sociedade de Sociologia Alemã de 1961" de André Constantino Yazbek em 

2006; Júlio César Pereira com o texto: “Positivismo versus Teoria Crítica em torno do debate entre Karl Popper 

e Theodor Adorno acerca do método das Ciências Sociais” em 2010 e mais recentemente com o artigo “Karl 

Popper versus Theodor Adorno: Lições de um confronto histórico” de Ângela Ganem em 2012.  
6
Na nota introdutória Popper esclarece: as expressões “sociedade aberta” e “sociedade fechada” foram usadas 

pela primeira vez, ao que me parece, por Henri Bergson em “As duas fontes da moral e da religião” (Edição 

inglesa, 1935). “A despeito de considerável diferença (devido à focalização essencialmente distinta de quase 

todos os problemas da filosofia) entre a forma por que Bergson e eu utilizamos as referidas designações, existe 

também certa similitude que eu não queria deixar de reconhecer.” (POPPER, 1987, p. 219). A distinção à qual 

Popper se refere é que na sua concepção a sociedade fechada constrói suas bases institucionais em crenças não 

científicas, em tabus mágicos, em mitos e superstições. Já a sociedade aberta é fincada no racionalismo, quando 

os componentes sociais passam a interpretar de maneira crítica seus tabus, refutando as certezas estabelecidas, 

admitindo o erro e a autoridade passa a ser a própria inteligência e não um guru. Contudo, segundo Popper, 

Bergson considera esses conceitos contrários. Na concepção bergsoniana a sociedade aberta é a que encontra 

uma compreensão intuitiva e mística. Para Popper, o misticismo astrológico era típico das sociedades fechadas e 

primitivas, antagônicas ao racionalismo crítico característico da sociedade aberta. 
7
Para o racionalismo crítico o historicismo segue uma metodologia metafísica, baseada em especulações e 

conjecturas. Segundo Popper, as origens desse pensamento remontam a “Hegel, a fonte de todo o historicismo 

contemporâneo, foi seguidor direto de Heráclito, Platão e Aristóteles.” (POPPER, 1982, p. 33). As características 

deterministas do historicismo serão apresentadas no primeiro capítulo do presente trabalho. 
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influências dos aspectos econômicos são excluídas da política. Dessa forma, a teoria crítica 

realiza uma análise a partir da epistemologia do racionalismo crítico sobre a impossibilidade 

da distinção entre a ciência e a metafísica. Afinal, da mesma forma que as ideologias políticas 

constituem instrumento de dominação da classe detentora dos meios de produção econômica, 

a neutralidade científica, defendida por Karl Popper, seria para a teoria crítica mais uma 

ideologia do sistema de exploração capitalista.  

Em contrapartida, o racionalismo crítico observa que as sociedades fechadas têm 

como fundamento a união entre as leis da natureza com as leis normativas, que são apenas 

consequentes da conversão social. Dessa forma, os membros das sociedades fechadas apenas 

aceitam a superioridade da sua etnia e de seus costumes normativos como consequência 

análoga às suas crenças supersticiosas, recorrendo a forças coercitivas como meio para 

corrigir toda discordância crítica que deslegitimem a sua soberania sagrada do Estado. Por 

isso é fundamental, segundo a perspectiva do racionalismo crítico apresentado na Lógica da 

Pesquisa Científica, a distinção entre a ciência, baseada no princípio da falseabilidade, e a 

metafísica, que seria fundamentada em conjecturas hipotéticas. 

No entanto, ao realizar uma digressão histórica sobre as origens da modernidade
8
, 

Adorno e Habermas demonstram que essas heranças do racionalismo crítico remontam aos 

princípios políticos do Aufklärung
9
e a economia do laissez-faire

10
. Características essas 

                                                             

8
 A concepção de modernidade será a dotada a partir da perspectiva de Menezes, que, embasado na teoria 

hebermasiana, constitui "em torno da ideia do projeto da Modernidade, uma proposta de análise genético-

estrutural da sociedade ocidental, que se situa no âmbito de uma teoria evolutiva ampla, voltada para buscar as 

soluções das patologias, a partir da reconstrução dos processos de formação, princípios de organização e crises 

das formações societárias. Ela apresenta como pressuposto a analogia entre os processos de transformação 

societária com os processos coletivos de aprendizagem, onde a complexidade gerada corresponde à introdução 

de processos discursivos, como princípios universalizáveis de estruturação da sociedade, localizados espaço-

temporalmente na delimitação da Modernidade histórica entre os séculos XVIII e XX no hemisfério Norte." 

(MENEZES, 2008, p.53).   
9
O Iluminismo Alemão apresentou características ímpares quando comparado com os pensadores de outras 

regiões como na França. O Iluminismo Francês possuía um impulso revolucionário contra o poder aristocrático, 

porém, o iluminismo alemão teve colaboração do Frederico, o Grande da Prússia. Segundo expõe Störig: 

"Frederico o Grande da Prússia (1712-1786) não só influenciou de forma direta o movimento do Iluminismo 

Alemão, ao trazer para sua corte eruditos alemães e estrangeiros, através dos quais ideias inglesas e francesas 

acharam entrada no pensamento alemão com mais força do que de certo não teria conseguido sem ele. O 

"filósofo de Sanssouci" também pertence ele próprio ao mesmo espírito proeminente. Suas obras reunidas, 

publicadas no século XIX, que enchem 30 volumes, contêm uma série de tratados filosóficos. Seus interesses 

sempre se dirigem menos à face teórica da filosofia - metafísica e teoria do conhecimento - do que à prática. 

(STÖRIG, 2009, p. 328). 
10

Expressão original da língua francesa: Laissez faire, laissez aller, laissez passer que significa “deixai fazer, 

deixai ir, deixai passar.” Frase originalmente atribuída para um comerciante chamado Legendre, ela também 

poderia ter sido pronunciada quando Colbert, ministro das finanças do Estado francês, perguntou: “Que faut-il 

faire pour vous aider?" (O que poderia fazer por vós?). A expressão tornou-se uma máxima dos teóricos do 

liberalismo francês, os fisiocratas, e posteriormente, o liberalismo inglês. 
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consequentes da ascensão burguesa que ocasionou o advento de uma nova ideologia: o 

cientificismo.  

A divisão entre ciência e metafísica é uma arbitrariedade epistemológica. Segundo 

Adorno, essa divisão repercute numa forma de mistificação fetichista da razão. Na análise de 

Habermas
11

 sob a óptica do contexto da sociedade do capitalismo industrial, realizado na obra 

Mudança Estrutural da Esfera Pública, apresenta que o progresso do conhecimento científico 

é apenas uma forma de aperfeiçoamento técnico que resulta na razão instrumental
12

. Dessa 

maneira, a razão instrumental é apontada pela teoria crítica como a responsável pela 

alienação da opinião pública da sociedade para com a totalidade (Totälitat)
13

 do contexto 

sócio-histórico, despolitizando assim a esfera pública (Öffentlichkeit)
14

.  

Contudo, segundo a nova hermenêutica sobre o racionalismo crítico apresentada por 

Paulo Eduardo de Oliveira
15

, a fundamentação científica não busca estabelecer um princípio 

                                                             

11
 O pensamento de Habermas abordada para essa questão será a partir de um alinhamento de posições entre 

Adorno e Habermas, seguindo por uma perspectiva de continuidade. Será estabelecido uma leitura crítica de 

Habermas centrada na primeira fase do pensamento, presente em Ciência e Técnica como Ideologia (1968) e 

Mudança da Esfera Pública (1962), seguindo a hipótese de continuidade da teoria crítica clássica. Para isso, 

será necessário apoiar a ideia em Oliveira (1993), Menezes (2008), Lubnow (2010) e Cupani (2010). Essa leitura 

adoptada traduz a ideia de continuidade sob a ótica da indistinção de Habermas na posição da teoria crítica 

clássica (composta por Adorno, Horkheimer e Marcuse). Apesar das novas fundamentações propostas por 

Habermas na Teoria da Ação Comunicativa (1981), será tomada como referencial teórico apenas as obras 

contemporâneas ao debate do Positivismusstreit. Por isso, será seguida a hipótese de continuidade da teoria 

crítica clássica, que resulta numa aproximação de Habermas com  Adorno e Marcuse. 
12

Termo utilizado pelos teóricos da Escola de Frankfurt para se referir à razão que tem como finalidade controlar 

a natureza e os seres humanos. A ciência de ser uma forma de conhecimento verídico tornando-se um 

instrumento de dominação, sendo um suporte ideológico do cientificismo, gerando uma mitificação da ciência 

como uma nova religião. Essa forma de pensamento é oposta a autonomia e a razão crítica. Segundo Menezes: 

“a partir do diálogo crítico de Habermas com a tradição frankfurtiana - notadamente Horheimer e Adorno - em 

torno da questão da crítica da razão e da sua reconstrução pela metacrítica, a qual aglutina a perspectiva de 

reformulação da Teoria Crítica e a diagnose do problema das sociedades modernas em termos da compreensão 

da racionalidade." (MENEZES, 2008, p. 18). 
13

O conceito de totalität central no pensamento de Adorno tem uma matriz de influência nos pensadores do 

idealismo alemão, mas especificamente voltado para o conceito de absoluto hegeliano e na dialética materialista 

marxiana. Tanto Höderlin e Lukács vão tomar a perspectiva da totalidade voltada para o aspecto da estética da 

expressão artística. “A totalidade para Adorno é uma categoria crítica e não afirmativa e, por conseguinte, a 

indicação de um movimento que deve ser percorrido pelo esforço dialético. Isto significa que paralelamente à 

totalização (a relação do particular com o universal, do objeto com o todo) o esforço dialético procura salvar 

sempre tudo aquilo que se opõe à totalidade ou que indica uma singularização que está fora do que é elaborado 

pelo conceito. O universal (conceito, sistema, totalidade, sistema de troca) não pode se sobrepor à diversidade do 

particular.” (REZENDE, p. 2006 p.112). 
14

Na Mudança estrutural da esfera pública, Habermas realiza uma analise histórica sobre a formação da esfera 

pública. Desde a antiguidade, iniciada em Atenas com o espaço da ágora, praça pública onde se realizavam as 

discussões políticas, até os salões e cafés literários durante a modernidade. Habermas observa que a esfera do 

poder privado começa a dominar o espaço público utilizando-se da hegemonia econômica para a formação da 

opinião pública. Esses elementos alienam os cidadãos, despolitizando a sociedade, inviabilizando a 

imparcialidade das eleições democráticas. 
15

Professor doutor titular de filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em Curitiba, e da 

Faculdade Cenecista de Campo Largo (FACECLA). No livro Da ética à Ciência, Oliveira apresenta " a filosofia 

de Popper, para muitos, é vista de modo parcial, fragmentário e incompleto. Desse modo, podemos perceber a 
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ético-normativo. Essa nova hermenêutica foi iniciada por Mariano Artigas Mayayo, também 

tem sido seguida por Gabriel Zanotti. Ao contrário, através da ética é que se torna possível 

estabelecer princípios para a ciência. A nova hermenêutica defende uma unidade na filosofia 

de Karl Popper, divergindo da leitura ingênua que define o racionalismo crítico de maneira 

desconexa entre a teoria dos princípios lógicos e epistêmicos, como o princípio da 

falseabilidade, das considerações éticas e políticas apresentados na Sociedade Aberta e seus 

Inimigos. Para apresentar a nova hermenêutica como uma solução às críticas realizadas no 

Positivismusstreit será necessário dividir a exposição em três capítulos.  

No primeiro capítulo – Os Problemas dos Fundamentos Metodológicos das Ciências 

Sociais – apresentando numa abordagem tradicional sobre a questão, tomando como partida 

os embasamentos epistemológicos das ciências sociais. Esse capítulo será dividido em duas 

partes, sendo que a primeira terá subdivisões de quatro etapas e a segunda de três etapas.  

Na primeira etapa 1.1 – O Historicismo: O Problema Metodológico das Ciências 

Sociais – faz-se uma abordagem sobre a crítica do método do historicismo de Popper, cuja 

análise parte do princípio epistemológico da falseabilidade, demonstrando que o historicismo 

consiste em uma conjectura metafísica com característica: essencialista
16

, intuitiva e holista. 

Já as perspectivas historicistas funcionam, segundo Popper, como previsões autorrealizáveis
17

 

que são imperativas à ação política e camufladas por um método pseudocientífico. Dessa 

maneira, os agentes sociais realizam inconscientemente as ações previstas. Essa é a causa da 

estagnação do progresso das ciências sociais em comparação com o método científico 

utilizado nas ciências naturais. 

Na segunda etapa, 1.2 – A Objetividade Metodológica do Racionalismo Crítico –

discute-se a pesquisa de Karl Popper sobre a Lógica das Ciências Sociais, tendo a 

objetividade como maior característica do conhecimento científico.  

Na terceira etapa, 1.3 – A Neutralidade Metodológica do Racionalismo Crítico –

demonstra-se que a relação entre o cientista e o conhecimento científico tem que se 

estabelecer de maneira crítica, aplicando o princípio da falseabilidade.  

                                                                                                                                                                                              

necessidade de superação também da leitura parcial, a fim de que a busca da base ética da filosofia de Popper 

possa dar algum resultado satisfatório." (OLIVEIRA, 2011, p. 27). 
16

Segundo Popper, “para um essencialista, o conhecimento ou a compreensão do estado devem claramente 

significar o conhecimento de sua essência ou Espírito.” (POPPER, 1987, p. 44). 
17

Popper esclarece sobre essas características na Miséria do Historicismo, que será exposto no primeiro capítulo 

do presente trabalho. 
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Por fim, 1.4 – Os Fundamentos da Lógica Situacional
18

 para as Ciências Sociais – 

aborda-se a proposta do racionalismo crítico em relação às ciências sociais. Essa metodologia 

visa avaliar a sociedade a partir das instituições que a constituem. 

Na segunda parte, expõem-se Os Problemas das Fundamentações Epistêmicas do 

Racionalismo Crítico à luz das perspectivas de Theodor Adorno e Jürgen Habermas. Ambos 

alegam que existem influências do positivismo no racionalismo crítico. Para a teoria crítica, 

apesar das críticas ao Círculo de Viena
19

, Karl Popper apresenta a distinção entre a metafísica 

e a ciência que é característica dos positivistas. Essa segunda etapa será subdividida em três 

partes: 2.1 - O Conhecimento da Totalidade: A inviabilidade da distinção da Ciência e a 

Metafísica, a partir do método da dialética negativa, Adorno estabelece que o contexto 

socioeconômico deve ser o foco de pesquisa das ciências sociais, buscando a compreensão de 

sua totalidade histórica. Em, 2.2 - A Instrumentalização da Razão: A Inviabilidade da 

Neutralidade do Método Científico, na qual será apresentada a crítica de Adorno sobre a 

impossibilidade da neutralidade do conhecimento científico para com os cientistas, que 

consequentemente, instrumentalizam a razão
20

. Por último, 3.2 - A Emancipação: Os 

Fundamentos das Ciências Sociais à Luz da Teoria Crítica, que segundo Adorno, consiste 

num processo de conscientização da sociedade sobre a exploração do sistema econômico
21

. 

                                                             

18
A proposta de Popper é elaborar um método científico, neutro e objetivo, capaz de realizar análises sociais sem 

possuir a finalidade de nenhuma ideologia política. Essa proposta estabelecida em sua palestra sobre a Lógica 

das Ciências Sociais será mais bem detalhada no primeiro capítulo do presente trabalho. 
19

O Círculo de Viena (Wiener Kreis) foi um grupo de filósofos que frequentaram a Universidade de Viena entre 

1922 e 1936. O grupo coordenado por Moritz Schlick teve também como participantes Richard von Mises, 

Ludwing Wittgenstein e Rudolf Carnap. Hans Joaquim Störig sintetiza a questão dessa corrente da seguinte 

forma: “Tal como os outros pensadores do Círculo de Viena, Carnap viu uma profunda insuficiência na filosofia 

tradicional e, particularmente, na metafísica: há aqui efetivamente um autêntico progresso do conhecimento, 

comparável com os progressos que foram obtidos na matemática e nas ciências empíricas, antes de tudo nas 

ciências naturais?” (STÖRIG, 2009, p. 576). Entre os principais objetivos do Círculo de Viena está a unificação 

das ciências e a constatação da superação da metafísica. Segundo Wittgenstein, no Tractatus Logico-

Philosophicus, seria um pensamento inválido segundo a lógica atomística, substituindo a antiga função da 

metafísica para a distinção de significados linguísticos. Essa herança anti-metafísica do Círculo de Viena, 

remonta ao pensamento positivista de Comte, por isso, eles são muitas vezes classificados como neopositivistas. 

Todavia, essa corrente de pensamento foi criticada por Karl Popper na Lógica da Pesquisa Científica que 

contrapunha a proposta anti-metafísica dos pensadores do Círculo de Viena era de maneira metafísica e não era 

algo científico. Nesse livro, Popper crítica o critério do significado de Wittgenstein e propõe o método do critério 

da falseabilidade para distinguir a ciência da metafísica. Popper reconheceu a função da metafísica como 

importante para formulações de conjecturas iniciais que virão a ser validadas pelo teste do princípio da 

falseabilidade. 
20

Conceito estabelecido por Max Horkheimer em Eclipse da Razão em 1947. Segundo o autor “quanto mais 

emasculado se torna o conceito da razão, mais facilmente se presta à manipulação ideológica e à propagação das 

mais clamorosas mentiras. O avanço do Iluminismo dissolve a ideia de razão objetiva, dogmatismo e 

superstição; mas com frequência a reação e o obscurantismo tiraram muito proveito dessa evolução. Interesses 

adquiridos que se opõem aos tradicionais valores humanitários apelarão para a razão neutralizada e imponente 

em nome do “senso comum.” (HORKHEIMER, 2002, p. 29). 
21

Nesse aspecto, Adorno encontra uma profunda influência do pensamento marxista sobre a formação do capital 

como a alienação dos bens realizada pela classe burguesa ao proletariado, sendo o papel da educação, de 
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No segundo capítulo, As Implicações Políticas dos Fundamentos Metodológicos das 

Ciências Sociais, o principal objetivo será expor as implicações políticas de cada abordagem 

metodológica apresentada, do racionalismo crítico e a da teoria crítica. Para expor essa 

temática, que não foi abordada diretamente durante o Positivismusstreit, será realizada uma 

divisão em duas partes, sendo a primeira parte três subdivisões e a segunda parte com duas 

subdivisões.  

Na primeira etapa, 1.1 - A Autonomia Política à luz do Racionalismo Crítico, em que 

Popper explica a relação da democracia grega para com o conceito da Sociedade Aberta. Na 

segunda etapa, 1.2 - O Critério Prático da Distinção entre Sociedade Aberta e Sociedade 

Fechada, será abordado o critério da conduta ética que distingue a sociedade aberta e a 

sociedade fechada: o derramamento de sangue
22

. Apenas a Sociedade Aberta tem 

característica de sobreviver às constantes mudanças do poder político. Na terceira etapa, 1.3 - 

Os Fundamentos Práticos da Sociedade Aberta: O Paradoxo da Tolerância e a formação da 

Opinião Pública, será realizada uma análise sobre a necessidade das forças coercivas para 

autodefesa da Sociedade Aberta contra grupos intolerantes, e, a formação da crítica da opinião 

pública para que através das eleições possam realizar transformações graduais na sociedade.  

Na segunda parte 2.1, serão analisados Os Fundamentos Ideológicos do Cientificismo: 

A distinção da Razão Instrumental da Razão Comunicativa, tomando como principal fonte a 

análise realizada por Habermas
23

 que, a partir de uma perspectiva histórica, demonstra a 

formação do modo de produção capitalista e sua relação com o processo de 

instrumentalização da razão, que gera uma simbiose entre a esfera pública e as forças 

produtivas econômicas, passando a interferir diretamente na democracia através da 

                                                                                                                                                                                              

esclarecer as classes trabalhadoras sobre sua condição histórica. Na Ideologia Alemã, Marx afirma que “de todo 

o desenvolvimento histórico até os nossos dias que as relações comunitárias em que entram os indivíduos de uma 

classe, e que eram sempre condicionadas por seus interesses comuns em face de terceiros, consistiam sempre em 

uma comunidade que englobava esses indivíduos unicamente enquanto indivíduos médios, na media em que eles 

viviam nas condições de existência da sua classe; eram, portanto, em suma, relações nas quais eles participavam 

não enquanto indivíduos, mas sim enquanto membros de uma classe.” (MARX, 1998, p. 93). 
22

 Corroborando com essa perspectiva, Hans Albert explica que “o entusiasmo por uma coisa sagrada conduz 

frequentemente, como sabemos, ao fanatismo e à intolerância, à diabolização do opositor e finalmente ao terror e 

à violência. O engajamento total - mesmo que ponha em jogo o nome de uma razão dialética ou crítica, para 

apoio das suas exigências e reivindicações - não pode nos trazer, de forma alguma, a salvação daquele 

irracionalismo ao qual um pensamento analítico que se coloca sob a exigência de neutralidade, ou um 

pensamento hermenêutico entregue a tradições de qualquer tipo, podem ceder espaço para seu desenvolvimento, 

e isso se explica porque ele mesmo é apenas uma forma desse irracionalismo." (ALBERT, 1976, p.19). 
23

 A concepção de razão instrumental de Habermas,presentes nesse tópico são incompatíveis com a interpretação 

presente na Teoria do Agir Comunicativo (1981). Visto que Habermas apresenta uma continuidade ao projeto 

histórico do Iluminismo - uma razão encarnada. Todavia, seguindo a hipótese da teoria crítica clássica, será 

aproximado a posição entre Adorno e Habermas, tomando como base fundamental os textos dos debates 

realizados com os representantes do racionalismo crítico: Karl Popper e Hans Albert. 
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publicidade e propaganda, alienando a opinião pública, comprometendo a neutralidade do 

processo eleitoral. Por fim, 2.2 - Os Fundamentos Educacionais contra a Barbárie: A 

Emancipação à luz da Teoria Crítica, em que Adorno expõe seu modelo pedagógico da 

teoria crítica, e a democracia deliberativa
24

, também inspirado na democracia grega, 

apresentada por Habermas como uma solução alternativa para a autonomia do modelo político 

quando sofre intervenções econômicas.  

. No terceiro capítulo – A Nova Hermenêutica para o Racionalismo Crítico –, propõe-se 

uma análise sobre o estudo realizado por Paulo Eduardo de Oliveira em Da Ética à Ciência: 

uma leitura de Karl Popper (2011), sobre a nova proposta de interpretação para a filosofia de 

Karl Popper. Essa perspectiva é também realizada por Mariano Artigas em Lógica y Ética en 

Karl Popper (1998), João Manuel Cardoso Rosas em Uma Reconstrução da Filosofia Política 

de Karl R. Popper (1990).  

 Esse último capítulo está dividido em duas etapas: o primeiro momento sobre 1.1 - O 

Problema do Contexto Histórico para as Ciências Sociais, retomando ao debate do 

Positivismusstreit, abordando a tréplica de Karl Popper as críticas realizadas por Adorno e 

Habermas e demonstrando a necessidade da distinção entre a metafísica e a ciência. Também 

apresentando sua perspectiva para origem das ideologias políticas intolerantes
25

. E na segunda 

parte, 1.2 - A Ética para os Fundamentos da Ciência 
26

, a nova interpretação de Paulo 

Eduardo de Oliveira do racionalismo crítico, pois os fundamentos epistemológicos são 

norteados pelos princípios da ética. 

 A finalidade de reconstruir a organização da filosofia de Karl Popper possibilita uma 

reconfiguração dos fundamentos metodológicos das ciências sociais e a formação de uma 

                                                             

24
Segundo Claudia Pires Farias: “o conceito de democracia discursiva/deliberativa, está preocupado com o modo 

que os cidadãos fundamentam racionalmente as regras do jogo democrático. Para a teoria democrática 

‘convencional’ a fundamentação do governo democrático se dá por meio do voto. (...) Nessa teoria, a legitimação 

do processo democrático deriva, portanto, dos procedimentos e dos pressupostos comunicativos da formação 

democrática da vontade e da opinião que, por sua vez, funcionam como canais para a racionalização discursiva 

das decisões do governo e da administração.” (FARIAS, 2000, p. 48-49) 
25

No Mito do Contexto, Popper realiza a distinção entre os princípios da revolução científica e a revolução 

ideológica: “A revolução ideológica pode estar ao serviço da racionalidade ou pode  miná-la. Mas, muitas vezes, 

não passa de uma moda intelectual. Mesmo quando ligada a uma revolução cientifica, pode ter um caráter 

fortemente irracional e cortar conscientemente com a tradição. Mas, uma revolução científica, não obstante a sua 

radicalidade, não pode realmente cortar com a tradição, pois deve preservar o êxito das suas antecessoras. É por 

esta razão que as revoluções científicas são racionais.”(POPPER, 2009, p.64-65). 
26

 Para Anor Sganzerla e Paulo Eduardo de Oliveira: “Popper assevera que não existe uma base científica para a 

ética. Em outras palavras, o filósofo sustenta a convicção de que não há critérios, pressupostos ou métodos 

científicos para avaliar ou justificar a validade dos juízos morais ou dos princípios éticos. Embora, por definição, 

a ética seja a ciência da moral, sua estrutura fundamental difere da ciência empírica e por isso não se pode, na 

perspectiva do pensamento popperiano, pretender conferir à ética o mesmo tratamento que é dispensado para a 

ciência.” (OLIVEIRA, Paulo Eduardo de; SGANZERLA, A, 2012, p. 331). 
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nova perspectiva sobre os movimentos políticos contemporâneos. Será tomado, como ponto 

de partida, a hipótese de que a unidade da obra de Popper consiste na atitude crítica como 

uma resposta as críticas realizadas pela teoria crítica de Adorno e Habermas. Por isso, é 

necessário expor a teoria crítica numa perspectiva de continuidade, para utilizar a uma 

unidade conceitual das interpretações sobre a razão instrumental presente em Adorno e 

Habermas. Dessa forma, seguindo uma análise sobre a dedutiva metodologia da ciência da 

lógica situacional, é possível expor a nova hermenêutica como uma solução diante das 

críticas realizadas por Adorno e Habermas durante o Positivismusstreit. 
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 CAPÍTULO I  

 Os Problemas dos Fundamentos Metodológicos das Ciências Sociais 

 

 1.1 - O Historicismo: O Problema Metodológico das Ciências Sociais 

 

Durante a modernidade
27

, o método epistemológico científico passa a divergir da 

tradição filosófica ditada pelo cânone da escolástica
28

. O conhecimento se desvencilhou da 

premissa academista do magister dixit para enfatizar o método do conhecimento adquirido 

através da prática, ou seja, da experiência individual. Esse processo trouxe profundas 

mudanças na história da filosofia que foram sintetizadas por Kant através da máxima de 

Horácio: Sapere Aude
29

. Essa frase que se encontra no livro O que é o Iluminismo?
30

, escrito 

em 1784, é como um imperativo para busca individual do conhecimento verdadeiro através de 

uma metodologia racional. 

O Iluminismo foi uma das maiores influências dos pensadores da modernidade
31

 

Störig diz, ao falar sobre esse importante momento, que "praticamente em nenhum período de 

                                                             

27
Popper propõe como principal marco da modernidade a Revolução Científica. Esse termo foi cunhado pelo 

historiador e filósofo Alexandre Koyré, em 1939, que tinha o objetivo de pesquisar os fenômenos observados na 

história da ciência do século XVI ao XVIII. Durante esse período ocorreu um florescimento de descobertas 

científicas no ocidente geradas pela invenção de novos recursos tecnológicos, como o telescópio, que permitiu à 

astronomia reformular o conceito sobre o movimento dos astros (o modelo heliocêntrico); o microscópio que 

permitiu à biologia descobrir as bactérias; e novas máquinas de calcular construídas por Pascal e Leibniz. Na 

mesma época, surgem diversas ciências, como a mineralogia com Georgius Agricola; a química com os 

trabalhos de Robert Boyle e Lavoisier e a física de Galileu e Newton. 
28

 Sobre esse aspecto Hans Albert comenta que: “a certeza de possuir a verdade, que se origina no pensamento 

da revelação, e a correspondente intolerância, é comum a estes movimentos ideológicos agudos e a escolástica 

crônicas, nas quais eles adquirem com frequência suas ideias de salvação." (ALBERT, 1976, p. p. 122). 
29

Popper realiza uma citação do livro O Que é o Iluminismo, no seguinte trecho: “O Iluminismo é a emancipação 

do homem de um estado de tutela que ele impõe a si mesmo... da incapacidade de usar sua própria inteligência 

sem uma orientação externa. Defino esse estado de tutela como 'auto-imposto', porque é devido não à falta de 

inteligência, mas sim à falta de coragem e de determinação para usar a inteligência sem a ajuda de um guia. 

Sapere Aude! Tem a coragem de usar tua inteligência! Este é o grito de batalha do Iluminismo." (POPPER, 

1982, p. 204-205). A Frase latina que tem o significado de “ouse saber”; “atreva-se a saber”. O imperativo é 

colocado no sentido de instigar a capacidade racional dos homens. Assim para Popper, a máxima representa a 

auto-emancipação pelo conhecimento, pois “só pelo conhecimento podemos nos libertar espiritualmente – da 
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30

A propósito dessa indagação sobre o fundamento do Iluminismo (Aufklärung), Antônio Basílio Novaes 

Thomaz de Menezes tece o seguinte comentário: “A força histórica do Aufklärung se apresenta nos planos 

concernentes ao significado da pergunta e da relação desta com a problematização contemporânea da ética. 

Assinala o caráter atual da experimentação histórica naquilo que lhe delimita. E traduz uma compreensão das 

múltiplas configurações do jogo das relações de poder, tomadas enquanto um conjunto de significação própria, o 

qual se encontra diretamente remetido à atualidade do acontecimento." (MENEZES, 2005, p. 22). 
31

Na História Geral da Filosofia, Störing enumera as correntes que os pensadores se encontravam durante o 

Iluminismo. Uma delas seria o Racionalismo que teria a maior confiança na razão, como Descartes e Spinoza. 

Outra seria o empirismo inglês que depositava na experiência como forma de fundamentação do conhecimento, 

como John Locke. O ceticismo vai ser uma corrente antagônica a esse otimismo em relação às capacidades 

cognoscíveis da razão, como era a filosofia de Bayle e David Hume. 
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nossa história a filosofia influenciou tão fortemente a opinião pública e o desenvolvimento 

social como na época do Iluminismo.” (STÖRIG, 2009, p. 330). O autor afirma que o 

Iluminismo foi uma época marcada pelas defesas intelectuais da tolerância religiosa, liberdade 

política, de expressão, abolição da tortura e das perseguições às bruxas e dos hereges. Popper 

explica que isso ocorreu devido ao enorme entusiasmo otimista dos intelectuais na capacidade 

cognoscível da ciência, pois “o racionalismo repousa, ele mesmo, na tradição; na tradição do 

pensamento crítico, da livre discussão, da linguagem simples, claro, e da liberdade política.” 

(POPPER, 2006, p. 268). Na introdução do livro Conjecturas & Refutações, Popper afirma 

que o “nascimento da ciência e da tecnologia modernas inspirou-se nesta epistemologia 

otimista, cujas figuras mais proeminente foram Bacon e Descartes.” (POPPER, 1982, p. 33).  

Contudo, existe uma maneira antagônica ao otimismo epistemológico
32

: o pessimismo 

epistemológico
33

.  

 

A descrença no poder da razão humana, na capacidade do homem de 

discernir a verdade, está quase sempre ligada à desconfiança no próprio 

homem. Assim, o pessimismo epistemológico está historicamente ligado à 

depravação do homem; tende a gerar a necessidade de tradições fortes e de 

uma autoridade poderosa que poderia salvar o homem da sua loucura e 

maldade. (POPPER, 1982, p.34).  

 

O pessimismo epistemológico, segundo Popper, é chamado na metafísica de 

essencialismo
34

 e busca conjecturar explicações para a totalidade dos fenômenos da realidade, 

propondo enunciados absolutamente certos e irrevogáveis. Para isso, são necessárias 

premissas genéricas e universais, sem detalhes particulares, tornando o raciocínio uma forma 

dogmática. Com a finalidade de excluir da ciência o caráter especulativo, característico da 

                                                             

32
Segundo Popper, o otimismo epistemológico é explicado na máxima: “o homem pode conhecer, logo pode ser 

livre. É esta a fórmula que explica a ligação entre o otimismo epistemológico e as ideias liberais." (POPPER, 

1982, p. 33). 
33

O pessimismo epistemológico para Popper é resultado de um ceticismo absoluto consequente de um 

sentimento misantropo. Popper também identifica o pessimismo como oriundo do niilismo: "Mas essa 

importante descoberta, que, entre tantos outros mal-estares, também produziu o existencialismo, é apenas uma 

meia-verdade, e o niilismo pode ser superado. Pois, embora não possamos justificar racionalmente nossas 

teorias, nem sequer prová-las como prováveis, podemos criticá-las racionalmente. E podemos distinguir as 

melhores das piores." (POPPER, 1980, 115). Portanto, Popper afirma que "na interpretação pessimista, a queda 

condena todos os mortais - ou quase todos - à ignorância." (POPPER, 1982, p. 39). 
34

Karl Popper na Miséria do Historicismo estabeleceu o complexo conceito de essencialismo. Trata-se de uma 

metodologia utilizada pelo idealismo, corrente filosófica metafísica que parte da premissa axiomática da 

existência incondicional de uma única essência universal para todas singulares particularidades. Já o 

nominalismo se trata de uma metodologia utilizada pelo realismo que realiza um método contrário ao idealista, 

construindo leis e padrões universais partindo inicialmente das singularidades. Essa divisão também é chamada 

como Problema dos Universais. Popper se nomeia um realista. Em outras palavras, essencialismo seria uma 

maneira pré-científica, seria uma alusão de Popper ao método dialético hegeliano e a metafísica do idealismo 

alemão. A identificação de Popper ao realismo é uma maneira própria de aludir as escolas neokantianas. 
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metafísica, Karl Popper vai elaborar “um conceito de ciência empírica (...) de modo a traçar 

uma clara linha de demarcação entre Ciência e idéias metafísicas – ainda que essas ideias 

possam ter favorecido o avançar da ciência através de sua história.” (POPPER, 2007, p. 40, 

grifo do autor). Consistindo a função da ciência, para Popper, na análise crítica das 

consequências lógicas de suas sentenças, testando a veracidade das hipóteses propostas.  

Desde o outono de 1919, Popper se debruçou sobre o problema do critério para 

classificar uma teoria como científica
35

. Reestruturando os fundamentos epistêmicos da 

tradição do método científico que estabelecia da seguinte maneira: “a ciência se distinguia da 

pseudociência – ou ‘metafísica’- pelo uso do método empírico, essencialmente indutivo, que 

decorre da observação ou da experimentação” (POPPER, 1982, p. 1963). Dessa forma, na A 

Lógica da Pesquisa Científica, Popper terá como finalidade reorganizar os critérios 

metodológicos para fundamentar a pesquisa científica, a partir de uma nova maneira de 

distinção entre a ciência e a metafísica. 

Popper estabelece, por meio de uma analogia com o jogo de xadrez, duas regras para 

dar consistência à ciência. A primeira regra apresenta a ciência como uma busca de 

aperfeiçoamento contínuo, através de tentativa e erro, na qual as refutações têm sempre 

espaço, pois se forem extintas, permitindo haver apenas a verificação que justifique a proposta 

defendida, a ciência distancia-se do caráter de científico. A segunda regra estabelece o critério 

de falseabilidade, que deve ser aplicado para que todas as hipóteses possuam uma finalidade 

científica.  

                                                             

35
Para Giovanni Reale, "Karl Popper, desde sua Logick der Forschung de 1934, mostrou-se inimigo por 

excelência da concepção positivista, em especial na versão renovada dos positivistas lógicos do Círculo de 

Viena." (REALE, 2002, p. 45). Hans Hahn, Otto Neurath e Rodolf Carnap, em 1929 publicaram o manifesto A 

Concepção Científica do Mundo. Reale faz a referência do manifesto: "Se um metafísico ou um teólogo não 

desejam manter na linguagem representações, e sim expressões; que não sugerem teorias, informações, mas 

poesias ou mitos [...]. A concepção científica do mundo rejeita a metafísica. (H. Hahn, O. Neurath, R. Carnap, La 

concezione scientifica del mondo, trad it. Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 76-77)." (REALE, 2002, p. 53). A tese 

central defendida pelo Círculo de Viena era a total eliminação da metafísica e o estabelecimento de uma ciência 

unificada por meio de uma linguagem lógica que transmitiram com objetividade o processo da ciência. Será por 

isso estabelecido o princípio da verificabalidade, que distinguiria o significado semântico de uma proposição 

científica. Popper discorda dos princípios elaborados pelos membros do Círculo de Viena, pois a metafísica não 

poderia ser substituída devido essa ser o sustentáculo da ciência. Os críticos da metafísica estavam numa 

contradição lógica, segundo Popper, porque realizavam uma crítica metafísica à própria metafísica. A unidade da 

ciência a partir da observação e da experimentação não é suficiente para Popper, pois, o princípio da 

verificabilidade é insuficiente para garantir a veracidade do pensamento científico. Por isso, Popper propõe a 

mudança do princípio do critério de demarcação, entre metafísica e ciência, baseado no principio da 

falsidicabilidade. "Esse princípio da falsidicabilidade separa as asserções significantes em dois grupos bem 

distintos: o das asserções significantes e não-falsificáveis e o das asserções significantes e falsificáveis. Só as 

asserções falsificáveis têm caráter cientifico; no âmbito das não-falsificáveis incluem-se também os enunciados 

da metafísica." (REALE, 2002, p. 46) Por esse aspecto, Popper alega na sua Autobibliografia Intelectual que 

refutou as principais teses do Círculo de Viena, grupo que jamais chegou a frequentar presencialmente, apesar de 

ter tido convites. Todavia, Theodor Adorno identifica a distinção entre ciência e metafísica que originou o 

método do falsificacionismo como um resultado da influência do positivismo. 
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(1) O jogo da ciência é, em princípio, interminável. Quem decida, um dia, 

que os enunciados científicos não mais exigem prova, e podem ser vistos 

como definitivamente verificados, retira-se do jogo. 

(2) Uma vez proposta e submetida à prova a hipóteses e tendo ela 

comprovado suas qualidades,  não se pode permitir seu afastamento sem 

uma “boa razão”. Uma “boa razão” será, por exemplo, sua substituição por 

outras hipóteses, que resistam melhor às provas, ou o falseamento de uma 

consequência da primeira hipótese (POPPER, 2007, p. 56). 

 

 

Ao tomar essas regras para a ciência, Popper se apresenta crítico à perspectiva da 

epistemologia otimista, que teria como princípio o método indutivo
36

. Demonstrando a 

insuficiência do indutivismo para fundamentar um método científico, pois os dados 

adquiridos apenas pelo meio da verificação não são suficientes para formular leis e regras a 

serem utilizadas na ciência. Em outras palavras, o autor exemplifica que a verificação, através 

da observação, que constate, por exemplo, a existência de cisnes brancos numa lagoa não é 

suficiente para elaborar uma lei universal de que “todos os cisnes são brancos.” (POPPER, 

2007, p. 28). De acordo com o autor, bastaria a existência de um único cisne não branco para 

invalidar a lei.  

Popper propôs uma nova forma de observar a ciência e defendeu que as leis científicas 

não deveriam constituir o resultado da verificação de observações empíricas, mas de testes 

que as refutem. Segundo o autor, os enunciados teóricos das ciências naturais são afirmativos 

e também podem ser expressos através de enunciados existenciais negativos, como, por 

exemplo, a lei da conservação de energia expressa, implicitamente, a negação da existência 

de uma máquina de movimento perpétuo. (POPPER, 2007). Nesse caso, Popper conclui que 

se houvessem eventos físicos provando a existência de uma máquina de movimento perpétuo, 

a lei da conservação de energia estaria refutada. Logo, para Popper nenhuma teoria científica 

                                                             

36
O precursor do método indutivo, Francis Bacon, estabeleceu no Novum Organum (1620), a perspectiva de que 

o conhecimento é adquirido através da indução, perpassando por uma acumulação de experiências empíricas. 

Essa tradição seguiu através de muitos filósofos ingleses, entre eles: John Locke. Contudo, Popper apresenta que 

inúmeros filósofos realizaram críticas ao método não com finalidade de falsificar e refutar as teses do empirismo, 

mas para fornecer argumentos ad hoc. Como fez David Hume, na Investigação sobre o Entendimento Humano 

(1748). Ele vai refletir sobre a indução afirmando que esta não é suficiente para garantir a consolidação do 

conhecimento verdadeiro. Mas Hume sugere que através da continuidade dos costumes o conhecimento 

científico indutivo se afirma de uma forma psicológica. Popper estabelece um diálogo com esses três autores 

pontuando sua crítica ao conhecimento indutivo pela ausência do critério da testabilidade. Segundo Popper, a 

repetição de um fenômeno não pode ser um critério verídico para construção de leis científicas válidas, pois elas 

excluem a possibilidade do erro. A solução de Hume não era suficiente para Popper, pois demonstram que a 

mente, psicologicamente, pode estar induzida a perceber a confirmação da teoria, que o autor já se predispõe ser 

verdade. Por isso, Popper fortalece sua tese de que o conhecimento genuinamente científico tem que ser mais 

testado do que verificado.   
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pode possuir uma forma interminável, pois os contra-argumentos não são uma verificação e 

visam apenas a confirmação da teoria com hipóteses ad hoc
37

.  

Sendo assim, o enunciado “choverá ou não choverá aqui, amanhã” não é considerado 

científico, porque não admite refutação, ao passo que será considerado científico o enunciado 

“choverá aqui, amanhã.” (POPPER, 2007). O propósito da ciência não é o de estabelecer 

enunciados absolutos e irrevogavelmente verdadeiros, alicerçados em bases definitivas, mas, 

segundo os princípios expostos por Popper, é necessário submeter as hipóteses ao critério da 

falseabilidade, aperfeiçoando-o através da tentativa e da eliminação do erro
38

. Para Popper, "a 

ciência começa, portanto, com os mitos e a crítica dos mitos: não se origina numa coleção de 

observações ou na invenção de experimentos, mas sim na discussão crítica dos mitos, das 

técnicas e práticas mágicas." (POPPER, 1982, p. 80). 

No entanto, a perspectiva das leis nas ciências empíricas
39

 se dá por meio de uma 

estimativa de probabilidades: toda e qualquer probabilidade somente pode ser calculada 

quando é previamente estimada. Essa concepção, segundo Popper, não estabelece uma 

perspectiva determinista nem indeterminista das leis naturais, pois apesar de elas serem 

apenas estimativas, isso não as torna previsões precisas sobre o futuro, pois “se usássemos as 

estimativas de probabilidade para, desse modo, ‘explicar’ regularidades observadas, e não 

introduzirmos precauções específicas, veremos imediatamente envolvidos em especulações 

que, de acordo com a maneira geral de entender, caberia dar como típicas da metafísica 

                                                             

37
São hipóteses que surgem com o fim de evitar o teste da falsificação de uma teoria, permitindo sua 

durabilidade. Sendo adicionadas hipóteses que não estavam previstas na lei central com a virtude de adaptar a 

realidade à teoria. Todavia, Popper coloca que podem existir hipóteses auxiliares para a teoria, mas, elas são 

válidas somente se também respeitarem o princípio da falseabilidade. 
38

 Sobre esse aspecto, Popper afirma que: "só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for 

passível de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que deve ser tomado como critério de 

demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que um 

sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez por todas, em sentido positivo; exigirei, 

porém, que sua forma lógica seja tal que se torna possível validá-lo através de recurso a provas empíricas, em 

sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico." (POPPER, 2007, 

p. 42, grifo do autor). 
39

Para Popper, assim como na biologia, a ciência deve se estabelecer como a teoria da seleção darwiniana, na 

qual afirma o aperfeiçoamento da espécie mais apta, gerando um progresso evolutivo. Dessa maneira, o 

racionalismo crítico propõe o progresso das teses da ciência falseando-as, pois ao confrontá-la ocasionaria no 

aperfiçoamento num processo ad infinitum. De outra forma, a pseudociência, ou a metafísica, consiste num 

aprendizado lamarquista, que visa apenas o melhoramento através do esforço da confirmação verificacionista, 

consolidando-se através de argumentos ad hoc para se fortificar diante das críticas. Essa analogia com a biologia 

é exposta por Popper na sua Autobiografia Intelectual, ao ilustrar o processo de crescimento que distingue entre 

a ciência e metafísica. É, portanto, necessário para Popper estabelecer qual é a missão de um cientista: "A missão 

do cientista é a de buscar leis que o habilitem a deduzir previsões. Essa missão compreende duas partes. De um 

lado, ele deve tentar descobrir leis que lhe deem condição para deduzir previsões isoladas (leis “causais” ou 

“deterministas” ou “enunciados de previsão”). De outro lado, deve tentar formular hipótese acerca de 

frequências, ou seja, leis que asseverem probabilidades, a fim de deduzir previsões de frequência. Nada há, 

nessas duas tarefas que as tornem incompatíveis." (POPPER, 2007, p. 270). 
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especulativas.” (POPPER, 2007, p. 216). Por esse motivo, Popper reconhece que as possíveis 

falibilidades das leis descobertas pela ciência tornam mais simples o melhoramento da 

precisão das leis.
40

 Dessa forma, "a tradição científica se distingue da tradição pré-científica 

por apresentar dois estratos; como esta última, ela lega suas teorias, mas lega também com 

elas uma atitude crítica com relação a essas teorias." (POPPER, 1982, p. 80). 

Para Popper, cabe aos filósofos aceitarem ou não os critérios metodológicos dos testes 

do princípio da falseabilidade
41

. Desse modo, os filósofos se tornam cientistas. (POPPER, 

2007, p. 58). Na perspectiva de Popper, a metafísica encontra-se atrelada ao princípio da 

indução e da verificação empírica das teorias, sem que os enunciados venham a ser falseáveis. 

Entretanto, mesmo ainda separando a metafísica da ciência, Popper não menosprezava a 

função da metafísica
42

. Consignava a ela uma condição ímpar, pois é a partir da metafísica 

que surge o conhecimento científico
43

. Popper afirma que o critério da metafísica
44

 é de 

                                                             

40
Popper prossegue explicando no mesmo capítulo a questão das leis naturais tomando a perspectiva do estudo 

da física, debatendo o determinismo da física newtoniana e os rumos tomados pelo indeterminismo da física 

quântica de Heisenberg e suas consequências para a pesquisa científica. Segundo Karl Popper, "do ponto de vista 

histórico, é perfeitamente compreensível o surgimento de metafísica indeterminista. Por longo tempo, os físicos 

acreditaram na metafísica determinista. Porque não se compreendia inteiramente a situação lógica, o fracasso das 

várias tentativas de deduzir os espectros de luz - que são feitos estatísticos - a partir de um modelo mecânico do 

átomo, levou a colocar o determinismo em crise. Hoje, vemos claramente que o fracasso era inevitável, pois é 

impossível deduzir leis estatísticas a partir de modelo não estatístico (mecânico) do átomo. Naquela época, 

entretanto (por volta de 1924, ocasião em que se esboçava a teoria de Bohr, Kramers e Slater), não podia deixar 

de parecer que, no mecanismo de operação de cada átomo isolado, as probabilidades estavam tomando o lugar de 

leis estritas. O edifício determinista estava minado - especialmente porque os enunciados de probabilidades eram 

expressos como enunciados formalmente singulares. Das ruínas do determinismo surgiu o indeterminismo, 

apoiado no princípio da incerteza, formulado por Heisenberg. Ele desenvolveu-se, porém - vemo-lo agora- a 

partir dessa mesma incompreensão a cerca do significado de enunciados de probabilidade formalmente 

singulares. A lição a tirar dessas considerações é a de que devemos tentar estabelecer leis estritas - proibições - 

que possam apoiar-se na experiência. E a de que devemos, porém, abster-nos de colocar proibições que ponham 

limites às possibilidades de pesquisa." (POPPER, 2007, p. 274). 
41

Para perspectiva de Popper a descoberta filosófica não possui uma característica definitiva que possa ser sujeita 

ao teste do princípio da falseabilidade, pois, "a descoberta de um problema filosófico pode ser algo definitivo: 

nunca é definitiva, pois não se pode fundamentar numa prova final, ou numa refutação decisiva - essa é a 

consequência da irrefutabilidade das teorias filosóficas." (POPPER, 1982, p.226). 
42

Os membros do Círculo de Viena pretendia eliminar a metafísica por ser um pensamento não científico. Porém, 

Popper alega que a metafísica, mesmo como conhecimento pré-científico, possui um importante papel para 

formação do pensamento científico, formulando conjecturas que serão falseadas pelo processo científico. Nesse 

aspecto, Popper diverge das teses do positivismo lógico. Todavia, para Adorno a distinção entre ciência e 

metafísica proposta pelo princípio da falseabilidade ainda é um elemento de herança positivista implícita no 

pensamento de Karl Popper. 
43

Dessa maneira, Popper explica que "encarando a matéria do ponto de vista psicológico, inclino-me a pensar 

que as descobertas científicas não poderiam ser feitas sem fé em ideias de cunho puramente especulativo, e por 

suas vezes, assaz nebulosas, fé que, sob o ponto de vista científico, é completamente destituída da base, e em tal 

medida, é “metafísica.” (POPPER, 2007, p. 40). 
44

Para Popper, o princípio do falsificacionismo, também chamado de tentativa e erro, iniciou-se das 

especulações metafísica de Empédocles. O filósofo pré-socrático formulou uma cosmogonia a partir dos quatro 

elementos (terra, água, fogo e ar), sendo as transformações causadas a partir de duas forças antagônicas: amizade 

(φιλία) e a discórdia (νεῖκος). Segundo Empédocles a amizade era uma força de agregação dos elementos, 

gerando a vida, enquanto a discórdia seria a força de segregação ocasionando o óbito. Popper atesta que a 

metafísica tenha essa propriedade agregadora, através da natureza especulativa, enquanto as faculdades críticas 
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conjectura demasiado abstrata e imprecisa, consequência da utilização do método indutivo. 

Porém, para o conhecimento científico, “era suficientemente tolerante para admitir, e até 

postular a necessidade de ideias metafísicas como guias para o físico, mesmo em sua 

atividade experimental.” (POPPER, 1977, p. 161).  

Após avaliar o método científico na abordagem das ciências empíricas, ou seja, as 

ciências naturais como a física, Popper vai conduzir suas reflexões para as ciências sociais
45

. 

De maneira análoga assim como realizou nas pesquisas sobre as ciências naturais, Popper 

detecta que as ciências sociais tiveram um retrocesso em relação às ciências naturais, já que 

no campo das ciências sociais teoréticas, excluída a economia, as tentativas conduziram a 

pouco mais que decepção. (POPPER, 1980). Popper afirma que essa estagnação das ciências 

sociais foi uma consequência da utilização de método pseudocientífico do historicismo
46

, que 

pode ser entendido como uma conjectura metafísica proveniente da metodologia do 

pessimismo epistemológico. 

Popper realiza uma breve digressão histórica sobre as ciências em seu livro A Miséria 

do Historicismo
47

. Segundo o autor, as ciências naturais tiveram uma grande evolução na 

                                                                                                                                                                                              

da razão sejam responsáveis pelo princípio da falseabilidade; seria como a força da discórdia. No Conjectura & 

Refutações, Popper enumera ideias científicas que surgiram a partir de conjecturas metafísicas, como a teoria da 

evolução por erros e acertos de Empédocles e o mito de Parmênides sobre a imutabilidade do universo 

(POPPER,1982, p.68). Esta última, por sua vez, transformou se em fundamento para a teoria atomista de 

Leucipo e Demócrito, que durante a modernidade, através da testabilidade, revelou-se um conhecimento 

científico. 
45

Pode-se perceber que Popper utiliza a mesma abordagem tanto para as ciências naturais quanto para as ciências 

sociais, seguindo, mesmo que indiretamente, os passos de Augusto Comte. Contudo, segundo Comte as leis 

absolutas regiam as ciências naturais, e consequentemente a sociedade era regida por leis universais. Ao 

contrário de Comte, Popper observa que a natureza não segue padrões absolutos, equivalendo o mesmo para as 

pesquisas sociais. 
46

Historicismo para Popper é o método da dialética hegeliana e marxista como maior culpado da falta de 

desenvolvimento das ciências sociais. "O princípio da identidade de razão e realidade de Hegel é caracterizado 

ocasionalmente como 'idealismo absoluto', porque afirma que a realidade é idêntica ao entendimento ou 

racionalmente à sua essência. Mas é evidente que se pode inverter, sem dificuldade, uma filosofia dialética, de 

tal forma que ela se torne uma espécie de materialismo. Os defensores desse materialismo argumentam que a 

realidade é, na sua essência, material ou física, como corresponde ao pensamento ingênuo. E com a afirmação de 

que ela é idêntica à razão ou ao espírito, implica-se que a razão ou espírito são igualmente fenômenos materiais 

ou físicos ou, para se menos radical, que no caso do espírito se revelar, por qualquer forma diversa da realidade 

material, esta diferença não pode ter grande importância. Um tal materialismo pode ser considerado como uma 

revivescência de determinados aspectos (modificados devido à ligação com a dialética) do cartesianismo." 

(POPPER, 1994, p.45). 
47

Durante 1935 e 1936 Popper fizera duas longas viagens à Inglaterra, uma curta permanência em Viena. Foi 

nesse período que ele apresentou seus primeiros esboços sobre as ciências sociais, sob o título de A Indigência 

do Historicismo. O trabalho de Popper "viu-se estampado pela primeira vez, em três partes, na Econômica, N.S., 

vol. XI, nº 42 e 43, em 1944, e vol. XII, nº 46, em 1945. Apareceram depois, sob forma de livro, uma tradução 

italiana (Milão, 1945) e uma tradução francesa (Paris, 1956). O texto dessa edição foi revisto, recebendo alguns 

acréscimos." (POPPER, 1980, p. 4). O trabalho ganhou sua forma final em inglês em 1957, com o nome Miséria 

do Historicismo. O título escolhido por Popper fazia uma proposital alusão ao livro de Karl Marx A Miséria da 

Filosofia escrito em 1847, que consistia numa crítica ao livro Filosofia da Miséria de Pierre-Joseph Proudhon 

escrito em 1846. 



26 
 

modernidade, como a física de Galileu e Newton, e a biologia com Louis Pasteur. Já nas 

ciências sociais, a psicologia, com Wundt, adotou o método experimental da física, gerando 

um desenvolvimento satisfatório, e a economia gerou, como reconhecido por Popper, bons 

frutos
48

. Contudo, as demais áreas das ciências sociais, como a sociologia, apresentaram um 

desenvolvimento insatisfatório devido ao obstáculo do historicismo, um método que não 

obedece aos critérios do teste falsificacionista, característico da atitude crítica
49

 da ciência. Na 

perspectiva de Popper, o historicismo foi a estrutura epistemológica que inspirou as ações dos 

movimentos sociais opressivos que culminaram com o totalitarismo na Europa
50

. Por essa 

razão a obra foi dedicada a todas as vítimas dos regimes autoritários
51

. 

Popper identifica o historicismo como uma metodologia que fundamenta a existência 

de leis imutáveis que se encontram ocultas nos percursos das transformações temporais da 

sociedade. Segundo ele, é impossível falar de mudanças ou desenvolvimento sem pressupor 

                                                             

48
Provavelmente, Popper nesse momento faça uma alusão ao seu amigo economista Frederick August von Hayek 

que era natural de Viena. Foi um importante economista expoente da corrente da Escola Austríaca. Fortemente 

antagônico aos teóricos da economia planificada foi agraciado com o prêmio Nobel de Economia, em 1974, por 

sua contribuição científica. O grande laço de amizade entre Hayek e Popper foi muito importante para ambos. 

Popper respeitava-o muito; considerava que Hayek tinha salvado sua vida, em dois momentos cruciais. Primeiro, 

quando ele tentava publicar seu livro The Open Society and Its Enemies, em fevereiro de 1943, Popper 

encontrava uma grande rejeição por parte dos editores para publicar o livro. Hayek conseguiu um editor para o 

livro. E, no segundo momento, quando Hayek ofereceu, em 1945, uma posição na Universidade de Londres, na 

"London School of Economics." (POPPER, 1977, p. 129). Isso gerou grande admiração por parte de Popper que, 

em 1963, dedicou seu livro Conjectura & Refutações à Hayek. 
49

Segundo Popper, essa atitude crítica consiste no "livre debate sobre as teorias para identificar seus pontos 

fracos e aperfeiçoá-las é uma atitude razoável e racional." (POPPER, 1982, p. 80). O início desse método 

epistemológico, para Popper, se realizou com os filósofos gregos, porem "provocou, inicialmente, a esperança 

enganosa de que ela (a atitude crítica), levaria à solução de todos os grandes problemas do passado; de que 

estabeleceria o conhecimento certo; de que ajudaria a provar nossas teorias, a justificá-las." (POPPER, 1982, p. 

80). 
50

Os movimentos sociais que originaram tanto o fascismo como o comunismo, à luz da perspectiva de Popper, 

foram ocasionados pelo uso do método do historicismo. Pois todos os teóricos estavam empenhados em 

encontrar padrões universais na sociedade, como formas de leis sociais, gerando no caso do fascismo, o racismo 

que afirma: “a superioridade biológica do sangue da raça escolhida explica o curso da história, o passado, o 

presente e o futuro; resume-se apenas à luta das raças pela hegemonia.” (POPPER, 1987, p.21) E no caso do 

comunismo, tomando uma abordagem determinista do materialismo histórico de Marx, na qual “toda história 

deve ser interpretada como uma luta de classes pela supremacia econômica.” (POPPER, 1987, p. 21). Por isso, 

que Karl Popper dedica o seu livro às vítimas do fascismo e do comunismo, porque ambos fincam suas crenças 

na “Inexorável Lei do Destino Histórico.” (POPPER, 1964, p.4). 
51

Uma das personalidades citadas no livro é Karl Hilferding, ex-aluno de Popper, e encontrava-se presente 

durante a primeira exposição do trabalho da Miséria do Historicismo em Bruxelas e tinha feito uma 

"contribuição importante ao debate da questão". (POPPER, 1980, p.4).  Sobre a contribuição ao trabalho, Popper 

disserta: “Dr. Karl Hilferding levantou um ponto interessante, assim como fizera observações importantes os 

filósofos Carl Hempel e Paul Oppenheim. Hilferding assinalou uma relação entre algumas das minhas 

observações acerca da explicação histórica e a seção 12 de Logik der Forschung” (POPPER, 1977, p. 125, grifo 

do autor). Como fonte principal, Popper cita o artigo de Hilferding, Le fondement empirique de la science, 

publicado na Revue des questions scientifiques em 1936. Karl Hilferding era filho de Rudolf Hilferding, um 

político socialdemocrata e judeu. Era um cientista físico-químico. Em 1938, iniciou o seu noviciado nos 

Missionários do Verbo Divino, ordem católica criada na Holanda no século XIX. Sonho interrompido em 1942, 

pois “se tornaria uma vítima da Gestapo e das superstições historicistas do Terceiro Reich.” (POPPER, 1980, 

p.4).  
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uma essência imutável e, em consequência, sem preceder de acordo com o essencialismo 

metodológico (POPPER, 1980). Essa metodologia tem como finalidade a realização de 

previsões sobre o futuro da sociedade. Popper define o seu entendimento do historicismo 

“como principal objetivo, o fazer predição histórica, admitindo que esse objetivo seja 

atingível pela descoberta dos ‘ritmos’ ou dos ‘padrões’, das ‘leis’ ou das ‘tendências’ 

subjacentes à evolução da História” (POPPER, 1980, p.08 grifo do autor).  

Popper conclui que a metodologia do historicismo é a causa da estagnação das 

ciências sociais, ao contrário quando comparado ao progresso científico das ciências naturais 

e físicas. Popper interpreta que a utilização do método dialético pelo historicismo se 

fundamenta a partir do conhecimento metafísico e pré-científico. Constituindo, portanto, uma 

crença supersticiosa para o destino da história
52

. Por isso, o historicismo para Popper é um 

método pobre, que não produz fruto algum (POPPER, 1980). Toda tentativa de criar um 

método nas ciências sociais capaz de prever o futuro é falha, porque é impossível antever os 

fatos históricos de maneira científica. No prefácio de sua obra, Popper enumera os cinco 

principais pontos que inviabilizam o historicismo:  

 

1) O curso da história humana é fortemente influenciado pelo crescer do 

conhecimento humano. (A verdade dessa premissa tem de ser admitida até 

mesmo para aqueles que as ideias, inclusive as ideias científicas, não passam 

de meros subprodutos do desenvolvimento material desta ou daquela 

espécie). 2) Não é possível predizer, através de recursos a métodos racionais 

ou científicos, a expansão futura de nosso conhecimento científico. (Esta 

asserção pode ser logicamente demonstrada por meio de considerações que 

são feitas adiante.). 3) Não é possível, consequentemente, prever o futuro da 

história humana. 4) Significa isso que devemos rejeitar a possibilidade de 

uma História teorética, isso é, de uma ciência social histórica em termos 

correspondentes aos de uma Física teorética. Não pode haver uma teoria 

científica do desenvolvimento histórico a servir de base para predição 

histórica. 5) O objetivo fundamental dos métodos historicistas está, portanto 

mal colocado e o historicismo aniquila-se. (POPPER, 1980, p.05, grifo do 

autor.). 
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Para Popper o historicismo possui a mesma característica da religião: o dogmatismo. Como assinala Paulo 

Eduardo de Oliveira, "o historicismo, em suas diferentes facetas, pode ser compreendido como um movimento 

de reação social, que fortalece ainda mais a ideia de tribo." (OLIVEIRA, 2012, p. 319). Tal como as religiões 

possuem profecias sobre o destino da humanidade, Popper atesta que o historicismo seria uma tentativa de 

organizar uma ciência da história capaz de prever os acontecimentos futuros. Porém, segundo o critério 

epistemológico de Popper, esse método não é uma abordagem científica, apenas uma conjectura metafísica, que 

tem como finalidade estabelecer o domínio político de estratificação social, impedindo que haja transformações 

na sociedade. A perspectiva essencialista do historicismo tem como característica fornecer legitimidade 

atemporal ao poder das autoridades políticas, que passam a ter uma natureza divina. Essa mesma característica 

também é a origem do nacionalismo, segundo Popper, quando um povo, como no caso, os judeus, tem como 

concepção de ser um povo eleito por Deus para conquistar o destino da humanidade. Segundo Oliveira: "o ponto 

nefrálgico da rejeição popperiana ao judaísmo parece estar na crença judaica na doutrina do povo escolhido, que 

implica uma forma de nacionalismo." (OLIVEIRA, 2012, p. 322). 
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 Como exposto no segundo enunciado, Popper observa que o conhecimento humano 

acompanha um processo evolutivo, impossibilitando previsões sobre o conhecimento do 

futuro
53

. Para Popper (1980), se o conhecimento humano crescer, não há como antecipar hoje 

o que tão somente saberemos amanhã. Desse modo, essas tentativas de previsão, dentro das 

ciências sociais, somente são realizadas quando o fato já ocorreu
54

 ou quando é demasiado 

tarde para uma previsão, e “só dão resultado quando a previsão do futuro se faz previsão do 

passado.” (POPPER, 1980, p.05). Consequentemente, para Popper, é impossível estabelecer 

um método científico capaz de prever os estágios futuros da história de uma sociedade, tal 

como foi esboçado pelas doutrinas do positivismo de Augusto Comte
55

 e a do materialismo 

histórico de Karl Marx
56

. Dessa forma, Popper observa que o historicismo apresenta duas 

maneiras de aplicação ao tentar abordar as questões das ciências sociais: 
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No estudo de Cristina de Amorim Machado, Popper, A Demarcação da Ciência e a Astrologia, o estatuto da 

astrologia não era científico, “segundo Popper, as interpretações dos astrólogos são muito vagas e explicam 

qualquer coisa, inclusive os falseadores potenciais da teoria astrológica. Para fugir da falsificação, os astrólogos 

impossibilitaram a testabilidade da astrologia.” (OLIVEIRA, 2012, p. 60). Diferentemente dos astrônomos que 

têm como alicerce uma ciência experimental, possibilitando a testabilidade, a astrologia trata de conjecturas 

metafísicas que não podem ser falseáveis. 
54

Popper nomeia esse fenômeno das ciências sociais de Efeito de Édipo, ou a profecia autorrealizável. Inspirado 

na peça de Sófocles, Édipo Rei, Popper afirma que todas as profecias possuem a característica de um imperativo 

implícito para sua realização na prática. Ou seja, o personagem, alvo da profecia, realizada pelas suas próprias 

ações todos os acontecimentos que foram profetizados. Sofrendo, consequentemente, todos os eventos previstos 

pelo oráculo. No caso da lenda, Édipo tenta evitar a profecia fugindo de sua cidade. Todavia, ele tinha sido 

adotado, e ao encontrar o seu pai legítimo, o qual nunca havia visto na vida. Édipo briga com seu pai, 

desconhecendo sobre sua consanguinidade, resultando na fatalidade do parricídio. Porém, foi o conhecimento da 

profecia que havia levado o pai de Édipo a abandoná-lo para evitar o trágico acontecimento. Por esse motivo 

Popper nomeou o fenômeno social como 'efeito de Édipo', “visando indicar a influência da predição sobre os 

acontecimento predito (ou, de modo mais geral, para indicar a influência de uma peça de informação sobre a 

situação a que a mesma informação faz referência), independentemente dessa influência tender a provocar o 

evento predito ou impedi-lo.” (POPPER, 1980, p. 13). Dessa maneira, para Popper, o historicismo realiza 

previsões com status de científicas tendo como objetivo a persuasão retórica dos agentes sociais que são alvo das 

previsões, tendo em vista que eles realizem os eventos previstos. Essa influência direta que o historicismo exerce 

sobre a realidade, segundo Popper, não é um método científico, mas uma ideologia polít ica, muito utilizada por 

povos tribais, que visa produzir efeitos na sociedade ao seu favor. 
55

O primeiro, no livro Discurso Preliminar sobre o Conjunto do Positivismo, esboçou a sua teoria de forma 

sintética sobre a sua forma de observar a história da humanidade, seguindo a lei dos três estágios, a lei geral da 

evolução humana: Proclama, como se sabe, a passagem necessária de todas as nossas especulações por três 

estados sucessivos; primeiro, o teológico, em que dominam francamente as ficções espontâneas, desprovidas de 

qualquer prova; depois, o estado metafísico, caracterizado sobretudo pela preponderância habitual das abstrações 

personificadas ou entidades; por fim, o estado positivo, sempre fundado numa exata apreciação da realidade 

exterior. O primeiro regime, embora puramente provisório, constitui em toda parte nosso único ponto de partida; 

o terceiro, o único definitivo, representa nossa existência normal; quanto ao segundo, comporta apenas influência 

modificadora, ou melhor, dissolvente, que se destina somente a dirigir à transição de uma a outra constituição. 

Tudo começa, com efeito, sob a inspiração teológica, para desembocar na demonstração positiva, passando pela 

argumentação metafísica. Desse modo, uma mesma lei geral nos permite de agora em diante abarcar ao mesmo 

tempo o passado, o presente e o futuro da humanidade. (COMTE, 2007, p. 90). 
56

Para Marx o processo de exploração imposto pela infraestrutura econômica é o elemento central para avaliar o 

percurso das sociedades na história. Esse é o conceito conhecido como Materialismo Histórico. Os meios de 

produção, que são a infraestrutura da sociedade, apresentam características especificas: o modo de produção 

primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção greco-romano, o modo de produção feudal, o modo 
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Segundo a maneira como se colocam diante da aplicabilidade dos métodos 

da física, procede classificar essas escolas em naturalisticas e 

antinaturalisticas, denominando “naturalisticas”, ou “positivas” as 

favoráveis à aplicação dos métodos da física às ciências, e 

“antinaturalisticas”, ou “negativas”, as que se opõem à utilização de tais 

métodos. (POPPER, 1980, p. 07, grifo do autor.). 

 

 À luz das análises de Popper sobre o pessimismo e otimismo epistemológico, o 

historicismo também vai apresentar em sua abordagem duas características distintas. O 

historicisimo naturalistico
57

 apresenta uma forma experimental
58

 de elaboração da pesquisa 

social, fazendo uso dos mesmos métodos da física, gerando a visão de que a transformação na 

sociedade é um progresso evolutivo e contínuo
59

. A partir da perspectiva de um otimismo 

                                                                                                                                                                                              

de produção do capital, que culminaria com a revolução do proletariado, realizando a transição do socialismo até 

o advento do comunismo. Na perspectiva de Popper, "estas observações referem-se especificamente ao 

'materialismo dialético' desenvolvido por Marx. O elemento materialista desta teoria pode ser formulado com a 

relativa facilidade de uma forma tal que se não podem levantar contra ele quaisquer objeções sérias. Tanto 

quanto eu vejo, o ponto mais importante pode ser apresentado como se segue: não existe qualquer motivo para 

aceitar que as ciências sociais necessitem de uma infraestrutura idealista à maneira de Hegel, enquanto que as 

ciências naturais se podem desenvolver com base na perspectiva realista do homem comum. De fato, esta 

hipótese foi muitas vezes levantada no tempo de Karl Marx (e hoje também); reforçou-a o fato de Hegel ter 

influenciado fortemente as ciências sociais com a sua teoria idealista do Estado, talvez de tê-la até 

proporcionado; todavia a esterilidade da opinião que professava no âmbito das ciências naturais - pelo menos 

para os cientistas - era demasiado notória.” (POPPER, 1997, p. 45). 
57

Para Popper o historicismo naturalista utiliza os mesmos métodos experimentais da física, logo, aceita a 

experimentação e a objetividade da ciência social. Essa modalidade do historicismo, apesar de não ser submetida 

ao teste do falsificacionismo, está mais próxima da ciência do que o Historicismo Antinaturalista, por reconhecer 

a forma experimental. Porém, o seu problema consiste em tentativas de realizar previsões sociais. Todos 

intelectuais classificados com esse pensamento encontram-se estritamente dentro do período da modernidade, tal 

como a lei dos três estágios de Augusto Comte, o materialismo histórico de Karl Marx, o cálculo da felicidade 

de Jeremy Brentham, o valor da utilidade de John Stuart Mill, o conceito de civilização de Toynbee e a 

sociologia do conhecimento de Karl Mannheim. Na Miséria do Historicismo, Popper relaciona que todos os 

movimentos sociais inspirados nessa metodologia dotada do otimismo do progresso será o alicerce dos partidos 

socialistas de esquerda. 
58

O historicismo naturalista, que almeja o status de científico, está concatenado com o surgimento da sociologia, 

durante o século XIX, como modalidade científica para o estudo da sociedade. Como foi exposto na Segunda 

Lição do Curso de Filosofia Positiva, sobre o tema da hierarquia das ciências positivas, Comte exibe a área da 

“Física Orgânica como possuindo duas seções: a fisiologia propriamente dita e a física social, fundada na 

primeira.” (COMTE, 2000, p. 60). A Física social seria o campo de Estudos dos fenômenos sociais, a que 

atualmente damos o nome de Sociologia. Nesse momento originário, as ciências sociais coadunavam-se com as 

ciências naturais “assim, a física social deve fundar-se num corpo de observações diretas que lhe sejam próprias, 

atentando, como convém para sua íntima relação necessária com a fisiologia propriamente dita”. (COMTE, 

2002, p. 60). 
59

Seguindo por essa linha, Karl Marx irá desenvolver uma metodologia para análise sociológica, também sob a 

abordagem do historicismo naturalista, construindo uma teoria da história social, tomando como base a 

infraestrutura econômica da sociedade e as transformações sociais geradas pelas lutas de classes. Tal método 

viria a ser conhecido como Materialismo Histórico, que foi sintetizado por Friedrich Engels na terceira parte do 

livro Do Socialismo Utópico ao Científico: A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, 

e com ela troca dos produtos, é a base de toda ordem social; de que em todas as sociedades que desfilam pela 

história, a distribuição dos produtos, e juntamente com ela a divisão social dos homens em classes ou camadas, 

determinada pelo que a sociedade produz não devem ser procuradas nas cabeças dos homens, nem na ideia de 
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epistemológico, Popper atesta que os pensadores que usam esse método possuem um 

sentimento otimista em relação ao futuro da humanidade
60

. Por outro lado, o historicismo 

antinaturalista
61

 assegura a impossibilidade de uma harmonia entre o uso metodológico das 

ciências naturais com a abordagem de estudo das ciências sociais. Segundo Popper, o 

historicismo antinaturalista rejeita a aplicação metodológica da física nas ciências sociais, 

realizando uma aproximação com as ciências biológicas, passando a analisar a sociedade 

como um organismo, pois “à semelhança de todas as ciências 'biológicas', isto é, de todas as 

ciências que lidam com objetos vivos, não deve proceder de maneira atomística, mas segundo 

o prisma que é, agora, denominado 'holístico.'” (POPPER, 1980, p. 15).  

                                                                                                                                                                                              

que eles façam da verdade eterna ou da eterna justiça, mas nas transformações operadas no modo de produção e 

de troca; devem ser procuradas não na filosofia, mas na economia da época de que se trata. (ENGELS, 2007). 
60

 “É esta a orientação que denomino utopismo. Toda a atuação racional e politicamente desinteressada está, de 

acordo com este conceito, de proceder uma determinação dos objetivos definitivos e não apenas dos objetivos 

intermédios ou parciais, que são apenas passos no caminho para o objetivo definitivo e que, por conseguinte, só 

devem ser considerados como um meio e não com um fim. A atuação política racional tem, portanto, de se 

fundamentar numa descrição mais ou menos detalhada ou num projeto de Estado ideal e num plano ou esboço do 

caminho histórico que conduz a esse objetivo. (...) Se utilizarmos tudo isto em relação ao problema do utopismo, 

então, em primeiro lugar temos de compreender que o problema de projetar uma planta utópica não pode 

possivelmente ser resolvido apenas com a ajuda dos meios da ciência. Antes mesmo que o sociólogo possa 

começar a esboçar um projeto, os objetivos têm, ao menos, de lhe ser patentes. Nas ciências naturais 

encontramos a mesma situação. Nenhum conhecimento científico poderá dizer a um cientista que ele está agindo 

corretamente quando constrói um arado, um avião ou uma bomba atômica. Ou ele tem de eleger os objetivos, ou 

então eles têm de lhe ser dados; e tudo o que ele pode fazer como cientista é apenas produzir os instrumentos 

com a ajuda dos quais se poderão realizar esses objetivos.” (POPPER, 1994, p. 7). 
61

Popper classifica como historicismo antinaturalista os intelectuais que se negam a seguir os princípios da física 

nas ciências sociais, mas utilizam os métodos da biologia, relacionado a sociedade ao um corpo biológico. Para 

Popper, essa estrutura de pensamento remonta às tradicionais mitologias dos povos tribais da Antiguidade, que 

realizavam constantes analogias da sociedade com o corpo de uma divindade, tal como no sistema de castas da 

Índia. O historicismo antinaturalista tem a concepção de que as ciências sociais não podem ser experimentais, 

nem dotadas de objetividade. Procurando, portanto, uma constante luta contra as forças físicas da natureza, para 

preservar a ordem social. Sendo apenas através da epistemologia intuitiva que se é capaz de compreender toda 

totalidade da sociedade, pois, as partes em sua somatória tem maior valor do que a unidade final: a sociedade 

orgânica. Desta forma, a base da integridade social consiste na pureza racial que é transformada numa 

necessidade de saúde pública. Por isso, Popper categorizou que o historicismo antinaturalista é um método de 

característica holista e essencialista, que tentou prestar o status de ciência para o racismo moderno. Ao contrário 

do historicismo antinaturalista, as suas origens remonta desde os pensadores da antiguidade. Para Popper, são 

classificados dentro desse padrão de pensamento, como: as mitologias dos povos maoris, a teoria do povo eleito 

da teologia judaica; o mito do destino em Homero; o mito das 5 raças apresentado por Hesíodo em Trabalhos e 

os Dias; o pessimismo em relação à mudança da natureza que fez Heráclito estabelecer uma razão (λόγος) que 

determina a realidade; a essencialista teoria das formas e a decadência da sociedade narrado na República, 

conhecido com a teoria dos 5 regimes de Platão; o ensaio sobre a diferença social baseado no conceito de raça 

do Conde Arthur de Gobineau; o historicismo de Hegel que advogaria a superioridade do Estado prussiano; e, 

por fim, pessimismo de Oswald Spengler ao narrar a decadência da civilização ocidental. Para Popper, todos 

esses intelectuais possuem a utilização do pessimismo epistemológico, decorrente do sentimento de rejeição para 

com as transformações sociais, interpretando-as como decadência da maneira ideal de sociedade, sendo gerado 

um sentimento de saudosismo que os faz advogar o uso da força para manter suas arcaicas instituições sociais. 

Segundo Popper, na Miséria do Historicismo, essa metodologia empregada por esses intelectuais geraram os 

movimentos sociais reacionários, que culminaram com o racismo do nacional-socialismo e o autoritarismo 

fascista. 
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 A inviabilidade da experimentação científica – outra característica do historicismo 

antinaturalista – ocorre devido à visão de uma sociedade como um corpo orgânico e coeso, 

impossibilitando sua análise em partes fracionadas e isoladas, maneira necessária para 

experimentação, já que "a artificialidade do isolamento eliminaria exatamente os fatores que 

em Sociologia são de maior relevo." (POPPER, 1980, p. 11).  Essa perspectiva, de que a 

sociedade é constituída por um corpo orgânico, é categorizada por Popper como holista, com 

a qual o historicista antinaturalista procura descrever a essência da sociedade que não perece 

nas transformações aparentes do tempo. Por isso, Popper demonstra que o historicismo 

antinaturalista é consequente do pessimismo epistemológico, gerando uma aversão às 

transformações sociais, e apresentando uma perspectiva nostálgica de sociedade ideal 

coerente como a anatomia do corpo humano
62

, sendo as transformações sociais interpretadas, 

pelo historicismo, como uma degradação da essência das instituições sociais.  

 

Em Mecânica, por exemplo, todas as mudanças são movimento, isto é, 

alterações espaço-temporais sofridas por corpos físicos. A Sociologia, 

entretanto, cujo principal interesse está voltado para as instituições sociais, 

enfrenta dificuldades maiores, porque estas instituições, após terem sofrido 

mudança, não são tão fáceis de identificar. Em sentido simplesmente 

descritivo, não é possível ver uma instituição social antes da transformação 

como essa mesma instituição após a transformação - talvez que, do ponto de 

vista descritivo, ela seja inteiramente outra. Uma descrição naturalística das 

instituições governamentais inglesas, em nossos dias, talvez as desse como 

inteiramente diversas do que foi há quatro séculos. Todavia, cabe dizer que 

na medida da existência de um governo, este é essencialmente o mesmo, 

ainda que possa ter experimentado considerável transformação. Sua função, 

na sociedade moderna, é essencialmente análoga à função que, há 

quatrocentos anos desempenhava. Embora dificilmente haja conservado 

qualquer dos traços então apresentados, a identidade essencial da instituição 

se preservou, permitindo que a vejamos hoje como uma forma do que foi: 

nas ciências sociais, é impossível falar de mudanças ao desenvolvimento 

sem pressupor uma essência imutável e, em consequência, sem proceder de 

acordo com o essencialismo metodológico. (POPPER, 1980, p. 35). 

 

 Para solução do problema da metodologia das ciências sociais, Karl Popper propôs 

uma nova metodologia que foi aperfeiçoada ao longo de sua maturidade intelectual
63

. 

                                                             

62
Popper associa a característica do holismo como fundamentador do princípio da identidade nacional, que 

resgata os valores primitivos da sociedade fechada, visando reinstalar um novo despotismo moderno que se 

sustenta pela superstição e a violência social. Segundo Popper "o coletivismo radical de Hegel depende tanto de 

Platão quanto depende de Frederico Guilherme II, rei da Prússia, no período durante e após a Revolução 

Francesa. Sua doutrina é a de que o estado é tudo, e o indivíduo, nada, pois deve tudo ao estado, tanto na 

existência física como espiritual." (POPPER, 1987, p. 37-38). 
63

Segundo Brena Paula Magno Fernandez, no seu texto A defesa do Método uno: O Modelo Nomológico 

Dedutivo, publicado nos Ensaios Sobre o Pensamento de Karl Popper, organizado por Paulo Eduardo Oliveira 
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Inicialmente, Popper adotou uma perspectiva, ainda inspirada no positivismo, de que as 

ciências sociais deveriam adotar a mesma metodologia das ciências naturais, sendo proposto 

um monismo metodológico para ambas as ciências. Porém, nos anos sessenta, Popper 

aperfeiçoou sua perspectiva sobre abordagem metodológica. No trabalho A Lógica das 

Ciências Sociais,
64

 apresentado na abertura do Congresso da Sociedade Alemã de Sociologia 

em Tübingen, Popper expôs de maneira dedutiva as 27 teses sobre a metodologia abordada 

nas ciências sociais. Sua apresentação dividida por teses não visava estabelecer dogmas 

infalíveis sobre o estudo das ciências sociais, mas foi uma maneira sugerida para o autor 

expor de maneira mais clara o desenvolvimento de seu pensamento. Segundo a estudiosa do 

debate, Ângela Ganem, é possível identificar quatro elementos na trajetória do pensamento de 

Popper, da época da publicação da Lógica da Pesquisa Científica até a Lógica das Ciências 

Sociais: 

É possível identificar quatro questões que percorrem aquela trajetória e que 

fornecem boas pistas para o entendimento do autor: a) a novidade do método 

falibilista aplicado às chamadas ciências experimentais (sem distinção); b) as 

diversas tentativas em toda a sua obra de marcar uma posição antipositivista; 

c) uma perspectiva teórico-ideológica crítica ao historicismo (leia-se 

marxismo) e ao psicologismo e, finalmente, d) o método da lógica 

situacional que revela o esforço teórico de levar em conta a especificidade 

das ciências sociais e que pode ser lido como o resultado desse longo 

percurso teórico e crítico. (GANEM, 2012, p. 90). 

 

  Em sua exposição, Karl Popper estabelece vinte sete teses sobre as ciências sociais, 

tendo o objetivo de melhorar a maneira da exposição dos argumentos de Popper. Dividiremos 

as teses em três partes: da primeira tese até a nona,  nas quais Popper aborda a problemática 

                                                                                                                                                                                              

em 2012. Popper mudou de ideia ao longo da história sobre sua concepção metodológica para as ciências sociais 

e naturais. Segundo a autora, no início do desenvolvimento da teoria social de Popper, em 1944/1945, quando 

publicou a Miséria do Historicismo e a Sociedade Aberta e seus Inimigos, Popper advoga o monismo 

metodológico para ambas as ciências. Porém, posteriormente, na década de 1960, com o debate com Adorno, 

Popper apresenta uma transição na concepção falsificacionista do método científico. Nessa etapa da obra de 

Popper, Fernandez (2012) identifica que o filósofo austríaco reformulou profundamente sua perspectiva, 

defendendo uma Lógica Situacional para compreensão objetiva da sociedade, não mais o monismo 

metodológico. 
64

Esse trabalho foi primeiramente publicado em Kölner Zeitschrift für Sozialogie und Sozialpsychologie em 

1962. Posteriormente, Adorno foi convidado para realizar uma palestra na universidade em Tubinga, que daria 

continuidade aos estudos realizados sobre a questão das ciências sociais, abordados anteriormente por Karl 

Popper. Porém, Adorno realizou críticas para proposta da Lógica Situacional, principalmente sobre a 

neutralidade e objetividade da ciência. Relacionando a distinção entre ciência e metafísica como uma herança 

positivista no pensamento de Karl Popper. O debate continuou entre Habermas e Hans Albert, sendo os estudos 

posteriormente reunidos na publicação do Der Positivismusstreit in der Deutschen Soziologie. Foram 

acrescentadas nessa publicação alguns escritos póstumos de Adorno que não tinham sido apresentados nas 

palestras na universidade de Tübingen. 



33 
 

epistemológica de um método científico e o objetivo das ciências sociais; da décima até a 

décima oitava será abordado o critério de falseabilidade como método científico e adequado 

para assegurar a neutralidade da ciência. Por fim, da décima nona até a vigésima sétima é 

apresentada a proposta de Karl Popper da Lógica Situacional como o campo das ciências 

sociais
65

. As primeiras nove teses de Karl Popper, sobre os fundamentos da objetividade das 

ciências sociais, podem ser divididas em três etapas, em que cada uma terá três teses. Parte-se 

do ceticismo sobre o conhecimento absoluto apresentado na primeira, segunda e terceira tese; 

na segunda etapa parte-se dos fundamentos epistemológicos dos princípios da tentativa e 

erro, na quarta, quinta e sexta tese; e, por fim, a primeira solução ao problema da 

metodologia das ciências sociais na sétima, oitava e nona tese. 

 

 1.2 – A Objetividade Metodológica do Racionalismo Crítico 

 

 A primeira tese de Karl Popper aborda a capacidade cognitiva que o homem tem para 

conhecer uma diversidade de elementos diferentes sobre a realidade. Não se trata apenas do 

conhecimento de importância prática, mas que também pode "nos transmitir profundo 

discernimento teórico e uma espantosa compreensão do mundo." (POPPER, 2006, p. 92). 

Todavia, Popper prossegue na segunda tese afirmando que a “ignorância é ilimitada e 

desilusiva. De fato, é justamente o progresso assombroso das ciências naturais (a que se refere 

a minha primeira tese), que sem cessar nos abre os olhos para nossa ignorância, até mesmo 

das próprias ciências naturais." (POPPER, 2006, p. 92-93). 

Portanto, nesse momento, é perceptível uma influência da "ideia socrática de 

ignorância"
66

 em Popper, pois apesar da aparente contradição entre a condição ilimitada da 

ignorância e a capacidade de acumular conhecimento, a importância está no significado do 

conhecimento. Popper esclarece que apesar de muito conhecimento acumulado ao longo da 

                                                             

65
Theodor Adorno, em O Positivismo na Sociologia Alemã, vai relacionar as teses de Popper ao positivismo, 

apresentando-o como um dissidente do Círculo de Viena. Para Adorno, os problemas sociais são complexos e 

correspondem a paradigmas reais. Portanto, Popper, segundo Adorno, realiza uma confusão, ao tentar solucionar 

os problemas reais de razão material, partido de um pressuposto de que são apenas problemas formais. Popper 

excluiu assim a totalidade crítica que é a única forma legitima em que o método crítico deve atuar, não apenas 

refutando as premissas, mas o método necessita da autocrítica. Logo, Adorno conclui que a Lógica Situacional 

de Popper consiste numa fetichização da ciência, sendo apenas uma instrumentalização para impedir a 

verdadeira emancipação individual. Os maiores detalhes sobre a crítica de Adorno ao modelo de Popper será o 

fulcro da parte 2 - Os Problemas das Fundamentações Epistêmicas do Racionalismo Crítico. 
66

Nessas primeiras teses, Popper parece realizar uma alusão ao ceticismo socrático, inspirado na máxima: ἓν οἶδα 

ὅτι οὐδὲν οἶδα (Uma coisa sei: que eu não sei nada). Popper examina que todos os paradigmas do conhecimento 

científico possuem uma origem em comum com a tensão entre conhecimento e ignorância, pois, quanto maior é 

a busca e o esforço realizado para a compreensão cognoscível da realidade, mais complexa e paradigmática a 

realidade mostra-se ao conhecimento humano. 
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história das descobertas científicas, paralelamente, a condição de ignorância em que o ser 

humano se encontra permanece. No desfecho desse momento inicial, Karl Popper elabora sua 

terceira tese: 

   

Toda teoria do conhecimento tem uma tarefa fundamentalmente importante, 

que se pode considerar talvez até mesmo uma pedra de toque decisiva, que 

consiste em fazer justiça a nossas duas primeiras teses e aclarar as relações 

entre nosso conhecimento espantoso e constantemente maior e nosso 

discernimento constantemente maior de que na verdade, nada sabemos. 
(POPPER, 2006, p. 93). 

  

 Popper inicia sua exposição dedutiva, nas primeiras três teses, partindo do ceticismo 

sobre o conhecimento absoluto, no qual todo paradigma do conhecimento é um objeto 

aporético. Dessa maneira, é necessário resgatar uma perspectiva mais abstrata da realidade, 

aplicando a metodologia da tentativa e erro
67

. 

 Na quarta tese, Popper contradiz o principio axiomático do positivismo e da tradição 

indutivista de que o conhecimento é derivado da experiência observacional. A ciência não é 

formada a partir de observações, mas de problemas, pois "não existe conhecimento sem 

problema, nem tão pouco problema sem conhecimento." (POPPER, 2006, 94.). Seguindo para 

a quinta tese, Popper afirma que esses problemas práticos, quando passam a ser estudados 

pela ciência, tornam-se problemas teóricos e epistemológicos, já que os “problemas práticos 

levam à reflexão, à teorização e, com isso, a problemas teóricos.” (POPPER, 2006, p. 95). O 

anúncio da fundamentação metodológica para o estudo epistemológico das ciências sociais, o 

princípio da falseabilidade, ou o método da tentativa e erro
68

, encontra-se na sexta tese, na 

qual Popper esboça a aplicação do método em seis etapas: 

 

a) O método das ciências sociais, como o das ciências naturais, consiste em 

experimentar tentativas de solução para seus problemas - os problemas dos 

quais ele parte. Soluções são sugeridas e criticadas. Se uma tentativa de 

solução é aberta à crítica objetiva, ela é, justamente por isso, excluída como 

                                                             

67
A origem do termo tentativa e erro é creditada C. Lloyd Morgan, cientista reconhecido por pesquisas com 

animais voltadas para a psicologia experimental e comportamentalista. Popper atribui a forma do método da 

tentativa e erro com a teoria evolucionista de Darwin. Em contraponto ao método indutivo desenvolvido por 

Jean-Baptiste Lamarck, de característica metafísica,  baseado apenas na verificação empírica da hereditariedade 

das características adquiridas. Segundo as palavras de Popper na sua Autobibliografia Intelectual: "Minha Logik 

der Forschung apresentou uma teoria do crescimento do saber por meio da tentativa e da eliminação de erro, ou 

seja, por seleção darwiniana e não por aprendizado lamarckiano; esse ponto (que insinuei no citado livro) fez 

aumentar, naturalmente, meu interesse pela teoria da evolução." (POPPER, 1977, p. 176). 
68

Será a partir dessa premissa do pensamento de Karl Popper, que Theodor Adorno vai elaborar suas objeções à 

metodologia do racionalismo crítico. Essa crítica será mais bem apresentada na segunda parte do presente 

capítulo sobre a inviabilidade da distinção entre metafísica e ciência. 
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não científica, embora talvez apenas provisoriamente. b) Se ela está aberta a 

uma crítica objetiva, então tentamos refutá-la; pois toda crítica consiste em 

tentativas de refutação. c) Se uma tentativa de solução é refutada por nossas 

críticas, propomos outra solução. d) Se ela resiste à crítica, nós a aceitamos 

temporariamente; e a aceitamos sobretudo como digna de continuar sendo 

criticada e refutada. e) O método da ciência é, portanto, o da tentativa 

experimental de solução (ou de ideia), que é controlada pela mais rigorosa 

crítica. Trata-se de um aperfeiçoamento crítico do método de tentativa e erro 

(trial and error). f) A assim chamada objetividade da ciência consiste na 

objetividade do método crítico; isso é, sobretudo, no fato de que nenhuma 

teoria está livre de crítica, e também no fato de que os instrumentos lógicos 

de crítica - a categoria da contradição crítica é objetiva. (POPPER, 2006, 

95-96). 

 

 

 Nas últimas três teses dessa primeira etapa (tese sétima, oitava e nona), Popper propõe 

a primeira solução ao problema da metodologia das ciências sociais. Essa proposta é 

elaborada com o intuito de transformar as ciências sociais em campo de estudo do 

naturalismo ou cientificismo metodológico. Segundo Popper essa perspectiva é errônea, 

porque “se apoia num mal-entendido do método das ciências naturais e, do fato, num mito: 

[...]: o mito do caráter indutivo do método das ciências naturais e do caráter da objetividade 

das ciências naturais.” (POPPER, 2006, p. 97). Nessa sétima tese, Popper afirma que a tensão 

entre ignorância e conhecimento tem uma característica insolúvel na história. Aos primeiros 

que buscaram a solução dessa tensão, Popper chama de naturalistas
69

, os quais iniciavam suas 

pesquisas através da observação e da coleta de dados estatísticos para elaboração de leis 

universais. Segundo os naturalistas, os métodos aplicados nas ciências sociais deveriam seguir 

os mesmos métodos das ciências naturais,
70

 auxiliando a ciência social na busca de encontrar 

um método objetivo. Mas, “o cientista social, só nos casos mais raros, pode se emancipar das 

valorações de sua própria classe social e assim chegar a alcançar um grau relativo de 

liberdade quanto a valores e da objetividade.” (POPPER, 2006, p. 97).  

Porém, para Popper a observação não é um critério seguro para elaboração de uma 

teoria científica, pois toda observação é uma perspectiva parcial da realidade e, portanto, é um 

meio inviável de formulação de leis universais. Já a objetividade das ciências sociais buscada 

pelos naturalistas através da unidade metodológica com as ciências naturais é impossível para 
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Popper categoriza de naturalismo ou cientificismo metodológico errôneo com os princípios empíricos do 

método indutivo aplicado pelo neopositivismo do Círculo de Viena. 
70

Tal como já foi apontado por Brena Paula Magno Fernandez, no seu texto A defesa do Método uno: O Modelo 

Nomológico Dedutivo, publicado nos Ensaios Sobre o Pensamento de Karl Popper, em 2012, Popper mudou sua 

perspectiva sobre a relação monismo metodológico ao longo de sua história. Nos primeiros escritos de filosofia 

sociopolítica, Popper defende a mesma aplicação metodológica das ciências naturais para as ciências sociais. 

Porém, nesse trabalho, vinte anos depois, Popper já apresenta uma possível distinção entre ambos. 
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Popper, porque o critério dos juízos de valores dos cientistas vai retirar a objetividade do 

método científico nas ciências sociais. 

  

Há, por exemplo, o naturalismo ou cientificismo metodológico errôneo e 

equivocado, que exige que as ciências sociais finalmente aprendam com as 

ciências naturais o que é método científico. Esse naturalismo errôneo impõe 

exigências como: comece com observações e medidas (isso significa, por 

exemplo, com a coleta de dados estatísticos); então avance para 

generalizações e formação de teorias. Dessa maneira, você se aproximará do 

ideal da objetividade científica, na medida em que isso seja possível nas 

ciências sociais. (POPPER, 2006, p.97). 

  

 Na oitava tese, Popper esclarece que as teses naturalistas datam de antes da Segunda 

Guerra Mundial
71

 e que essa ideia das ciências sociais serem compatíveis com o método da 

física foi advogada pela antropologia social
72

 ou etnologia, consolidando os primeiros 

esforços para encontrar os fundamentos das ciências sociais. Porém, Popper, discorda dessas 

proposições da antropologia social.  

Na nona tese, ele afirma que essas transformações nas relações entre sociologia e 

antropologia são extremamente interessantes, não por causa das disciplinas ou seus nomes, 

mas porque elas apontam a vitória do método pseudocientífico (POPPER, 2006). Dessa 

forma, Popper demonstra a inviabilidade da objetividade da ciência segundo os padrões da 

antropologia social. Prosseguindo com a continuidade das demais teses, Popper apresenta sua 

perspectiva para a neutralidade metodológica do Racionalismo Crítico, sendo esse tópico 

subdividido em três etapas: a proposta da objetividade metodológica do Racionalismo Crítico 

(teses 10, 11 e 12); a formação de uma lógica dedutiva pura para as ciências sociais (teses 

13, 14 e 15); e, por fim, a primeira conclusão de Popper apresentada sobre os fundamentos da 

lógica situacional para as ciências sociais (teses 16, 17 e 18). 

  

                                                             

71
 Na oitava tese Popper explique que houve uma mudança do status entre a sociologia e a antropologia. Antes a 

primeira era responsável por analises gerais e a antropologia por pesquisas especificas. Segundo Popper "hoje, 

no entanto, essa relação se inverteu de uma forma espantosa. A antropologia social ou etnologia se converteu 

numa ciência social geral; e parece que a sociologia se conforma cada vez mais em se tornar uma parte da 

antropologia social; a saber, uma antropologia social aplicada a uma forma de sociedade bastante especial - a 

antropologia das formas de sociedade altamente industrializada da Europa Ocidental." (POPPER, 2006, p. 98). 
72

Karl Popper nomeia como antropologia social, porém não especifica qual é o maior expoente dessa corrente. 

Provavelmente a crítica esteja direcionada ao antropólogo Franz Boas, fundador da antropologia americana. 

Boas combateu a perspectiva etnocêntrica que era característica das teorias evolucionistas nas ciências sociais, 

todavia, a antropologia de Boas se aproxima a uma maneira de um relativismo cultural. Segundo Silva: "Em 

todos os seus trabalhos, Boas insistia no relativismo cultural, o que lhe deu condições de estudar culturas com 

um mínimo de preconceitos etnocêntricos." (SILVA, 2005/2006, p. 203). Por causa da ausência da perspectiva 

do progresso social, à luz do desenvolvimento da racionalidade humana, apresenta as consequências relativistas 

da antropologia social que torna-se alvo das críticas de Popper na Lógica das Ciências Sociais. 
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 1.3 - A Neutralidade Metodológica do Racionalismo Crítico 

 

 A perspectiva da antropologia social, segundo a décima tese, apresenta para Popper 

uma metodologia estritamente observacional que se utiliza ostensivamente de generalizações 

através do raciocínio indutivo baseada apenas na experiência da observação. Por isso, a 

utilização do método da antropologia não assegura a neutralidade do método científico para 

ciências sociais. Um antropólogo que observe o planeta Marte, muitas vezes, acredita está 

exercendo com excelência a sua função social, mas "tampouco temos motivo para supor que 

um habitante de Marte nos veria 'de modo mais objetivo' do que nós, por exemplo, nos 

vemos." (POPPER, 2006, p. 99). Dessa maneira, Popper demonstra que o critério meramente 

observacional não tem sustentabilidade para a formação de algo científico, pois a observação 

sempre é dotada de uma perspectiva prévia que norteia o campo de observação. Por isso, 

Popper descarta a primeira hipótese de que o método observacional da antropologia social 

seja o fulcro das ciências sociais. 

Popper, na décima primeira tese, afirma que a objetividade como critério submeteria a 

ciência ao juízo de valor do observador, no caso o cientista, que é totalmente parcial. Por esse 

motivo é "errôneo supor que a objetividade da ciência depende da objetividade do cientista." 

(POPPER, 2006, p. 103). A credibilidade de que o cientista natural é mais objetivo que os 

cientistas sociais é também equivocada, pois os cientistas naturais também são unilaterais e 

parciais como qualquer outro observador
73

.  Dessa maneira, Popper traça na décima segunda 

tese um esboço de conclusão dedutiva baseada nas teses anteriores: "O que pode designar 

como objetividade científica reside tão somente na tradição crítica; naquela tradição que 

tantas vezes permite, a despeito de toda resistência, criticar um dogma dominante" (POPPER, 

2006, p. 103). Portanto, a objetividade, fulcro do método científico, não se encontra 

                                                             

73
Karl Popper exemplifica o que seria a característica da objetividade do método científico como no caso de 

Robson Crusoé, personagem na literatura que ficou isolado numa ilha: "A fim de aplicar estas considerações ao 

problema da publicidade do método científico, suponhamos que Robinson Crusoé conseguisse construir em sua 

ilha um laboratório químico e físico, observatórios astronômicos, e etc., e escrevesse grande número de 

documentos baseados inteiramente na observação e na experimentação. Admitamos mesmo que ele tivesse 

tempo ilimitado a seu dispor e que conseguisse construir e descrever sistemas científicos que efetivamente 

coincidissem com os resultados atualmente aceitos pelos próprios cientistas. Considerando o caráter dessa 

ciência robinsoniana, certas pessoas seriam inclinadas, à primeira vista, a asseverar que se trata de ciência real e 

não de uma 'ciência revelada'. E, sem dúvida, parece-se muito mais com a ciência do que o livro científico 

revelado ao vidente, pois Robinson Crusoé teria aplicado boa quantidade do método científico. Afirmo, contudo, 

que essa ciência robinsoniana é ainda da espécie 'revelada'; falta-lhe um elemento do método científico e, 

consequentemente, o fato do Crusoé haver chegado a nossos resultados é quase tão acidental e miraculoso como 

foi o caso do vidente (...) Para resumir essas considerações, pode-se dizer que aquilo que achamos 'objetividade 

científica' não é um produto do caráter social ou público do método científico; e a imparcialidade do cientista 

individual, até onde existe, não é a fonte, mas antes o resultado dessa objetividade da ciência socialmente ou 

institucionalmente organizada." (POPPER, 1987, p. 227). 
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resguardada na matriz cognitiva do critério observacional e verificação empírica do cientista, 

mas na tradição crítica, no exercício inteligível do teste racional. 

 

Em outras palavras, a objetividade da ciência não é um assunto individual 

dos diferentes cientistas, mas um assunto social de sua crítica mútua, da 

amistosa/hostil divisão de trabalho dos cientistas, de sua cooperação e 

também de sua competição. Ela, portanto depende em parte de toda uma 

série de circunstâncias sociais e políticas, que possibilitam essa crítica. 
(POPPER, 2006, p.103). 

 

 Assim, Popper encerra a primeira etapa do segundo tópico de seu pensamento sobre a 

objetividade do método científico. Na segunda etapa, Popper apresenta sua lógica dedutiva 

pura para aplicar nas ciências sociais, sendo iniciada na décima terceira tese, na qual Popper 

realiza uma crítica para uma segunda solução ao método das ciências sociais: a sociologia do 

conhecimento
74

. Essa metodologia estabelece que a função das ciências sociais é pesquisar os 

elos das ideias dos cientistas e as condições sociais em que os mesmos se encontram. Toda 

maneira de conhecimento seria apenas consequências das relações sociais. Popper diverge 

dessa perspectiva, visto que a mesma, ao analisar o contexto social, também parte de 

pressupostos da observação, ignorando o verdadeiro critério objetivo que é o da tradição 

crítica. Popper ironiza: "o que a sociologia do conhecimento deixou de ver não foi nada senão 

a própria sociologia do conhecimento." (POPPER, 2006, p 104).  

 Por esse motivo, na décima quarta tese, Popper afirma que é necessário para o 

desenvolvimento do método científico distinguir a questão da verdade de uma asserção (como 

a relevância do problema estudado) dos problemas extracientíficos, por exemplo, o bem estar 

da sociedade, a política nacional, os conflitos internacionais. Popper reconhece que é 

impossível encontrar uma função na ciência livre de implicações extracientíficas, porém "uma 

das tarefas da crítica científica e da discussão científica é combater a confusão das esferas de 

                                                             

74
O termo foi cunhado por volta da década de 1920, pelos sociólogos alemães: Max Scheler e Karl Mannheim. 

Essa tradição do pensamento sociológico tomou grandes dimensões durante os anos 60, época do debate de Karl 

Popper com Adorno, tendo como principais expoentes Peter L. Berger, Thomas Luckmann com o livro A 

Construção da Realidade social publicado em 1966. Em Ideologia e Utopia, escrito por Karl Mannheim, 

esclarece que à "sociologia do conhecimento se atribuiu a tarefa de resolver o problema do condicionamento 

social do pensamento, reconhecendo ousadamente estas relações, trazendo-as para o horizonte da própria ciência 

e usando-as para verificar as conclusões de nossa pesquisa." (MANNHEIM, 1970, p. 286). Esse campo de 

pesquisa tem como finalidade estudar as relações dos contextos sociais, políticos e culturais em que se inserem 

os filósofos e cientistas, tendo como finalidade demonstrar o surgimento das ideias como consequências dos 

contextos sociais em que os seus autores se encontram. "Sob o nome de 'sociologia do conhecimento' ou 

'sociologismo', essa doutrina foi recentemente desenvolvida (especificamente por M. Scheler e K. Mannheim) 

com uma teoria da determinação social do conhecimento científico. A sociologia do conhecimento argumenta 

que o pensamento científico e especialmente o pensamento sobre questões sociais e políticas não opera num 

vácuo, mas numa atmosfera socialmente condicionada." (POPPER, 1987, p. 220). 



39 
 

valores e, especialmente, eliminar valorações extracientíficas das questões relativas à 

verdade." (POPPER, 2006, p.105). A ciência completamente neutra de implicações externas é 

o ideal
75

 que segundo Popper, deve ser buscado, assim como a distinção entre as questões da 

verdade e o extracientífico são importantes para o desenvolvimento legítimo da ciência. 

 

O caso não é apenas que a objetividade e a liberdade de valores são 

praticamente inatingíveis para o cientista individual, mas também que a 

objetividade e a liberdade de valores são, elas mesmas, valores. E, como a 

liberdade de valor é ela mesma um valor, a exigência de uma incondicional 

liberdade de valor é paradoxal. Essa objeção não é tão importante, mas vale 

observar que o paradoxo desaparece por si só se substituímos a exigência da 

liberdade de valores pela exigência de que uma das tarefas da crítica 

científica deve ser expor confusões de valores e separar as questões de valor 

puramente científicas de verdade, relevância, simplicidade etc., das questões 

extracientíficas. (POPPER, 2006, p. 106). 

 

 Dessa maneira, Popper apresenta o desfecho dessa segunda etapa com a décima quinta 

tese afirmando: "A função mais importante da lógica dedutiva pura é construir um órganon da 

crítica." (POPPER, 2006, p.107). Nessas próximas três teses, momento final desse segundo 

tópico, Popper vai apresentar sua proposta para as ciências sociais inspirada na lógica 

dedutiva pura: o princípio da falseabilidade. 

 Para Popper, na décima sexta tese, apenas o método dedutivo tem capacidade de 

realizar a transferência da verdade, pois, se as premissas admitidas são verdadeiras, logo a 

conclusão também é verdadeira. Para o autor, a lógica dedutiva pura deve ser o critério 

metodológico das ciências sociais. Na décima sétima tese, Popper demonstra o processo de 

transferência da verdade das premissas para conclusão: "se todas as premissas são 

verdadeiras e a inferência é válida, então a conclusão também deve ser verdadeira; e se, 

portanto, numa inferência válida, a conclusão é falsa, não é possível que as premissas sejam 

todas verdadeiras." (POPPER, 2006, p. 107). A transferência da verdade
76

 trata, portanto, 

também de uma retransmissão da falsidade
77

 da conclusão pelo menos para uma das 

                                                             

75
Essa característica do pensamento de Popper será criticada por Adorno como uma falsa objetividade, pois é 

uma distinção arbitrária e subjetiva que gera a fetichização da ciência. Essa crítica será apresentada no tópico 

2.2. do presente capítulo. 
76

Segundo Popper, a décima sétima tese consiste na seguinte proposta: "podemos dizer: se todas as premissas são 

verdadeiras e a inferência é válida, então a conclusão também deve ser verdadeira; e se, portanto, numa 

inferência válida, a conclusão é falsa, não é possível que as premissas sejam todas verdadeiras. Esse resultado 

trivial, mas decisivamente importante, também pode ser expresso do seguinte modo: a lógica dedutiva não é 

apenas a teoria da transmissão da verdade das premissas para a conclusão, mas também, ao mesmo tempo, a 

teoria da retransmissão da falsidade da conclusão para pelo menos uma das premissas." (POPPER, 2006, p.107). 
77

 Para Hans Albert: "um argumento dedutivo válido garante apenas: a) transferência do valor positivo de 

verdade - da verdade - do conjunto de premissas para a conclusão, e consequentemente, também: b) a 
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premissas antes admitidas. Por isso, na décima oitava tese, Popper afirma que a lógica 

dedutiva é o método da teoria da crítica racional, base do racionalismo crítico. Segundo o 

autor "toda crítica racional assume a forma de tentativa de mostrar que consequências 

inaceitáveis podem ser deduzidas da asserção a ser criticada. Se conseguimos deduzir 

logicamente de uma afirmação conclusões inaceitáveis, então a afirmação está refutada." 

(POPPER, 2006, p.107.). 

 

 1.4 - Os Fundamentos da Lógica Situacional para as Ciências Sociais 

 

 Nessas nove teses finais, da décima nona até a vigésima sétima, Popper vai realizar o 

desfecho sobre os fundamentos das ciências sociais. Nessa última etapa, a reflexão de Popper 

vai perpassar por três momentos: fundamentos lógicos das ciências sociais na décima nona, 

vigésima e vigésima primeira teses; uma crítica ao psicologismo
78

 na vigésima segunda, 

vigésima terceira e vigésima quarta; e, por fim, os fundamentos da Lógica Situacional nas 

vigésima quinta, vigésima sexta e vigésima sétima. 

 No primeiro momento, na décima nona tese, Popper declara que o método dedutivo é 

utilizado nas ciências por dois motivos: por ser um método capaz de resolver problemas 

científicos e pela possibilidade de ser criticado por suas consequências. Popper acrescenta na 

vigésima tese a necessidade do juízo de valor: a verdade. 

 

O conceito de verdade é indispensável para o criticismo aqui desenvolvido. 

O que criticamos é a pretensão de verdade. O que nós, como críticos de uma 

teoria, tentamos mostrar é evidentemente que sua pretensão de verdade não 

está correta- que é falsa. A ideia metodológica fundamental que aprendemos 

com nossos erros não pode ser compreendida sem a ideia reguladora de 

verdade: o erro que cometemos consiste em não termos alcançado nosso 

objetivo, nossa norma, como base no critério ou no princípio-guia de 

verdade. Denominamos uma proposição "verdadeira" quando ela concorda 

com os fatos ou corresponde aos fatos, ou quando as coisas são tais como a 

proposição descreve. Esse é o assim chamado conceito absoluto ou objetivo 

de verdade, que cada um de nós emprega constantemente. Um dos resultados 

mais importantes da lógica moderna consiste em ter reabilitado com enorme 

êxito esse conceito absoluto de verdade. (POPPER, 2006, p. 108). 

                                                                                                                                                                                              

retrotransferência do valor negativo de verdade - da falsidade - da conclusão para o conjunto de premissas." 

(ALBERT, 1976, p, 26). 
78

O psicologismo tornou-se uma corrente filosófica discutida no final do século XIX. Entre alguns de seus 

representantes, encontrava-se John Stuart Mill e Gustave Le Bon. Entre os críticos encontrava-se Frege e 

Husserl, que vão influenciar Karl Popper. Segundo Tourinho: "Entre os psicologistas do final do século XIX 

citados por Husserl, tais como Lipps, Stuart Mill, dentre outros, prevalece a convicção segundo a qual os 

fundamentos da lógica encontram-se na própria psicologia, de maneira que a lógica consistiria apenas em uma 

parte ou ramo da ciência psicológica." (TOURINHO, 2011, p. 123). 



41 
 

 A importância do resgate do conceito absoluto de verdade
79

 é significante para Popper, 

pois distanciou o criticismo do relativismo cético que retiraria o valor objetivo da tradição 

crítica. Através desse conceito de verdade, Popper explica que é possível estabelecer um eixo 

de explicação causal, a partir de um esquema lógico fundamental, no qual cada explicação é 

uma inferência dedutiva lógica, e as premissas são constituídas pela teoria e pelas condições 

iniciais. Dessa forma, é possível distinguir uma hipótese demonstrável cientificamente de uma 

hipótese ad hoc, que não possui o mesmo grau de importância de sua anterior
80

. A partir dessa 

metodologia observa-se que: "O primeiro desses conceitos é o da aproximação da verdade, e 

o segundo, o da força explicativa ou do conteúdo explicativo de uma teoria." (POPPER, 2006, 

p. 110). Para Popper, ambos os conceitos são puramente lógicos. Por isso, a vigésima 

primeira tese conclui que: "Não há uma ciência puramente observadora, mas apenas ciências 

que teorizam de maneira mais ou menos consciente e crítica. Isso vale também para as 

ciências sociais." (POPPER, 2006, p. 111). 

 Após as críticas realizadas sobre a antropologia social e a sociologia do conhecimento, 

nesse momento final Popper critica a abordagem da psicologia dentro das ciências sociais
81

. 

Na vigésima segunda tese, Popper afirma que é impossível explicar todos os fenômenos 

sociais apenas em termos reduzidos da psicologia. Conclui que "a psicologia não pode, 

portanto, ser vista como a ciência básica das ciências sociais" (POPPER, 2006, p. 111) e 

portanto, a sociologia é autônoma, afirma ele na vigésima terceira tese, pois esta se encontra 

independente da psicologia: 
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Para resgatar esse conceito, Popper afirma que recorreu ao pensamento do lógico Alfred Taski. "só posso dizer, 

de modo inteiramente dogmático, que Tarski conseguiu explicar, de maneira mais simples e convincente 

imaginável, em que consiste a concordância de uma proposição com os fatos." (POPPER, 2006, p.109). 
80

O método da lógica situacional das ciências sociais deve, portanto, estar sob a perspectiva do princípio da 

falseabilidade de Karl Popper. Segundo Cristina de Amorim Machado, "com seu critério - a falseabilidade-, 

Popper transfere para o momento da crítica da teoria a possibilidade de identificá-la como científica ou não, ou 

seja, se uma teoria não fornece os meios para um possível falseamento empírico, se não há experiência capaz de 

falseá-la, ela deve ser reconhecida como um mito, explicação pseudocientífica do real. Uma teoria científica 

deve ser falseável empiricamente, ou seja, se as proposições observacionais dela deduzidas forem falseadas, a 

teoria será falsa." (MACHADO, 2012, p. 51-52). 
81

O principal alvo dessa crítica de Popper é a corrente conhecida como: psicologismo. Segundo Popper, é um 

erro habitual "presumir que, no caso da sociedade humana, a animação de um modelo social tem de ser fornecida 

pela anima ou psique humana e que, por isso, temos aqui de substituir as leis do movimento de Newton ou pelas 

leis da psicologia humana em geral, ou talvez pelas leis da psicologia individual, pertencentes a caracteres 

individuais implicados como atores na nossa situação". (POPPER, 2009, p. 271). Tal abordagem tinha como 

finalidade última de sobrepor a lógica à epistemologia como meros resultados de reações psicológicas. Segundo 

Karl Popper o psicologismo é uma "doutrina de que, sendo a sociedade o produto de mentes inter-atuantes, as 

leis sociais devem finalmente ser redutíveis a leis psicológicas, pois os acontecimentos da vida social, inclusive 

suas convenções, devem ser o resultado de motivos que nascem das mentes dos homens individuais." (POPPER, 

1987, p. 98). Porém, Popper prossegue na sua crítica: "o fato de que o psicologismo é forçado a operar com a 

ideia de uma origem psicológica da sociedade constitui, em minha opinião, um argumento decisivo contra ele. 

Não é, porém, o único. Talvez a crítica mais importante do psicologismo seja a de que ele deixa de entender a 

tarefa principal das ciências sociais explicativas." (POPPER, 1987, p. 102). 
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A competição é um fenômeno social que habitualmente não é desejável para 

os competidores, mas pode e deve ser explicado como uma consequência 

não desejada (habitualmente inevitável) de ações (conscientes e planejadas) 

dos competidores. Não importa o que se possa explicar psicologicamente a 

respeito das ações dos competidores: o fenômeno social da competição é 

uma consequência social psicologicamente inexplicável dessas ações. 
(POPPER, 2006, p. 112). 

 

Dessa maneira, Popper conclui na vigésima quarta tese que a sociologia é uma ciência 

livre das demais, como uma "sociologia compreensiva". (POPPER, 2006, p.112). Na vigésima 

quinta tese, último tópico da exposição sobre as ciências sociais com os fundamentos da 

Lógica Situacional, Popper afirma que a investigação lógica dos métodos da economia 

política pode ser reempregada nas ciências sociais. Isso resulta em um método puramente 

objetivo. Isso faz com que a ciência social se torne objetivo-compreensiva, independente de 

contextos antropológicos e psicológicos. Para Popper, a compreensão objetiva é apropriada à 

situação, um método individualista, que não está ligado aos aspectos das explicações 

psicológicas, e por isso é nomeada de lógica situacional. (POPPER, 2006). Prosseguindo, na 

vigésima sexta tese, afirma que apenas a metodologia da lógica situacional permite uma 

análise racional, empiricamente criticável e passível de constante aperfeiçoamento, como a 

tentativa e erro. Em contraponto, as hipóteses do método psicológico-caracteriológico são 

dificilmente falseáveis.  

 Por fim, Popper apresenta na vigésima sétima uma metodologia prática: a lógica 

situacional
82

. Para analisar a sociedade, é necessário que se pesquisem as instituições que a 

formam, pois, quem as compõe são indivíduos que agem situados em determinados contextos. 

Por isso, as instituições sociais determinam o caráter valorativo da situação individual
83

. 

                                                             

82
A lógica situacional é um programa de pesquisa como a teoria evolucionista de Darwin. Para Popper "desse 

ponto de vista, a questão do status científico do darwinismo - no sentido amplo, a teoria da tentativa e eliminação 

de erro - torna-se interessante. Cheguei à conclusão de que o darwinismo não é uma teoria científica passível da 

prova, mas um programa de pesquisa metafísica - um possível sistema e referência para teorias científicas 

comprováveis. E mais ainda: encaro o darwinismo como uma aplicação que denomino 'lógica situacional'. O 

darwinismo como lógica situacional pode ser entendido como segue. Admitamos que haja um mundo, um 

sistema de referência de constância limitada, no qual existam entidades de variabilidades limitadas. Então, 

algumas das entidades resultantes da variação (aquelas que 'se adaptam' ' às condições do sistema) podem 

'sobreviver', ao passo que outras (as que entram em conflito com a situação) podem ser eliminadas." (POPPER, 

1977, p. 177).  
83

O método das ciências sociais da lógica situacional teria como finalidade avaliar suas instituições e seu 

contínuo progresso dentro da história do conhecimento científico. Sua sustentação social apenas seria possível 

dentro da Sociedade Aberta, projeto político de Karl Popper semelhante a uma democracia liberal. Sobre esse 

aspecto, Solange Regina Marin afirma que “uma sociedade aberta, como defende Popper, desenvolve a liberdade 

individual e as instituições políticas participativas e não autoritárias, ou seja, as pessoas podem participar 

livremente nas diversas decisões sociais como agentes críticos e responsáveis. Isso é possível porque tal 

sociedade confia na democracia e nas tradições, valoriza o debate crítico e o racionalismo crítico. Uma 

democracia constitucional é melhor do que uma democracia tirânica, na política ou na ciência, na qual as pessoas 
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1 - as instituições não agem, mas apenas os indivíduos em, ou para 

instituições. A lógica situacional geral dessas ações seria a teoria das quase-

ações das instituições. 2- Poderíamos construir uma teoria das consequências 

institucionais desejadas e indesejadas de ações dotadas de um propósito. Isso 

também poderia levar ao surgimento e desenvolvimento de instituições. 

(POPPER, 2006, p.114). 

 

 A lógica situacional esboçada por Popper tem como finalidade inserir a tradição 

crítica nas ciências sociais, evitando o dogmatismo determinista do método historicista que 

estabelece leis eternas e imutáveis que regem a sociedade. Para o autor, o dogmatismo que 

gera a "crença na autoridade e da arrogante presunção do saber atinge os partidários da 

sociologia do conhecimento e da sociologia da ciência com muito mais frequência do que 

suas vítimas, os grandes cientistas naturais." (POPPER, 2006, p. 65). 

Como apresentado na sessão 1.1 do presente capítulo, Popper apontou na Miséria do 

Historicismo que o malogrado desenvolvimento das ciências sociais foi causado pela 

utilização ostensiva do método historicista. O historicismo visa encontrar as leis eternas dos 

contextos culturais e, consequentemente, exclui a responsabilidade das atitudes individuais, 

pois as explicações psicológicas para as atitudes individuais retira a responsabilidade dos 

agentes causadores das ações. Por isso, Popper afirma que as ciências naturais "possuem um 

critério objetivo e não-ideológico de progresso: de progresso rumo à verdade." (POPPER, 

2006, p. 65). 

 Dessa maneira, Popper procura estabelecer com a lógica situacional um método 

objetivo, puro e dedutivo, capaz de avaliar as particularidades sociais, em que as causas 

teleológicas das ações não seriam encontradas em elementos externos aos agentes da ação, 

mas nos próprios agentes causadores
84

. Logo, Popper reconhece na racionalidade a última 

causa das suas ações, sendo, portanto, o agente causador o responsável final pelas suas ações. 

A lógica situacional busca compreender as situações da sociedade à luz das instituições, que 

                                                                                                                                                                                              

com ‘mente livres’ podem discutir as diferentes teorias que nada mais são do que tentativas de solução para os 

males da sociedade”. (MARIN, 2012, p. 256). 
84

Para um método científico das ciências sociais é necessário que não haja a interferência subjetiva do cientista 

para como o objeto de estudo. A lógica situacional para Popper tem como finalidade estabelecer um método 

neutro, capaz de avaliar os problemas sociais. Popper enumera os oito maiores problemas sociais: "a pobreza, o 

desemprego e certas forma de insegurança social, a doença e a dor, a crueldade penal, a escravidão e outras 

formas de servidão, a discriminação racial e religiosa, a falta de oportunidades educacionais, a rigidez das 

diferenças de classe e a guerra" (POPPER, 1982, p. 403). A função da lógica situacional é de estabelecer um 

critério científico com a finalidade de avaliar e buscar solucionar esses problemas sociais enumerados por 

Popper. Porém, "uma teoria científica, pode tornar-se uma moda intelectual, um substituto da religião, uma 

ideologia enquistada." (POPPER, 2009, p. 50). A formação de ideologias políticas que visam apenas agitação 

social, para Popper, tem causado seu retrocesso e agravado os problemas sociais, gerando autoritarismo, como 

foi apresentado na sessão anterior sobre a ligação do historicismo ao dogmatismo e autoritarismo. 
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são compostas por indivíduos que agem em conjunto tendo uma finalidade em comum. Esses 

grupos também são responsáveis pelos cumprimentos éticos de suas atitudes
85

. “O método da 

análise situacional é, portanto, um método individualista, mas não psicológico, pois ele, por 

princípio, exclui elementos psicológicos e os substitui por elementos situacionais objetivos” 

(POPPER, 2006, p. 113). 

 Nessa perspectiva, segundo Ângela Ganem, Popper busca distanciar-se dos 

positivistas, pois sua finalidade “não é o de provocar a derrocada da Metafísica, como 

pretendem os positivistas, desqualificando-a e jogando-a no campo da não significação, da 

conversa vazia.” (GANEM, 2012, p. 90, grifo da autora). Para Popper o “movimento 

asséptico dos positivistas, cientificamente neutro e expurgado de todos os valores, fez com 

que se aprisionasse a própria ciência no reino da metafísica.”  (GANEM, 2012, p. 90).  

Todavia, o querela entre Popper e Adorno é conhecido como o Debate do Positivismo 

(Positivismustriet). Segundo André Constantino Yazbek, essa nomenclatura demonstra que a 

perspectiva da teoria crítica prevaleceu sobre a organização do debate:  

 

Nota-se ainda que a controvérsia entre Adorno e Popper ficaria conhecida 

justamente como “o debate do positivismo na Sociologia Alemã, o que já 

evidencia em grande medida que se trata do ponto de vista da “teoria 

crítica”, no qual o termo “positivismo” é aplicado de forma muito ampla, 

recobrindo tradições de pensamentos que habitualmente não receberiam esta 

designação. Sob esta perspectiva, Popper será enquadrado na moldura geral 

de defensor do positivismo – algo que está longe de ser evidente. 
(YAZBEK, 2004). 

 

 O fato da adoção dessa nomenclatura foi lamentada por Popper (2009), em virtude da 

sua crítica constante ao positivismo
86

. Todavia, no texto de Adorno – Introdução à 
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Para Popper, a lógica situacional seria um método que não teria a influência subjetiva do cientista, garantindo 

um resultado neutro, objetivo e científico. Realizando novamente um paralelo com a personagem literária de 

Robson Crusoé, Popper afirma que a neutralidade do conhecimento neutro não seria abstraída das necessidades 

sociais, afinal "a razão, como a linguagem, pode ser considerada um produto da vida social. Um Robinson 

Crusoé (insulado na meninice) poderia ser bastante arguto para dominar muitas situações difíceis; mas não 

inventaria nem a linguagem nem a arte da argumentação. É exato que muitas vezes discutimos conosco mesmos; 

mas estamos acostumados a fazê-lo apenas porque aprendemos a discutir com os outros e porque aprendemos, 

desse modo, que mais vale o argumento do que a pessoa que discute." (POPPER, 1982, p.233). 
86

 Em um pequeno artigo intitulado de "Razão ou Revolução", Popper esclarece brevemente sobre os 

acontecimentos que levaram ao debate: "Começarei por contar parte da história do livro e do seu título, que 

induz ao erro. Em 1960, fui convidado a abrir um debate sobre 'A lógica das Ciências Sociais" num congresso de 

sociólogos alemães, em Tubinga. Aceitei - e disseram-me que a minha intervenção de abertura seria seguida por 

uma resposta do Professor Theodor W. Adorno, de Francoforte. Foi-me sugerido pelos organizadores, que de 

molde a tornar possível uma discussão frutuosa, formulasse os meus pontos de vista em determinada quantidade 

de teses rigorosas. Fi-lo: a minha intervenção de abertura, feita em 1961, consistia em vinte e sete teses 

nitidamente formuladas, acrescidas de uma formulação programática sobre a tarefa das ciências sociais teóricas. 

É óbvio que formulei essas afirmações de modo a dificultar a qualquer hegeliano ou marxista (como Adorno) a 
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controvérsia sobre o positivismo na sociologia alemã –, publicado cinco anos após sua morte, 

é explicitada, segundo Ângela Ganem, a semelhança entre o racionalismo crítico de Popper e 

a filosofia positivista de Comte, principalmente por priorizar a lógica formal, uma concepção 

cientificista, em que o pensamento persegue a mais extrema objetividade, purificada de todas 

as projeções subjetivas (GANEM, 2012). Segundo Adorno, a tentativa de realização de uma 

ciência social pura, objetiva e dedutiva, acaba por gerar uma maneira quimérica de unidade 

das ciências
87

. Essa característica unificadora, aponta Adorno, formaliza de maneira 

quantitativa a instrumentalização das ciências sociais, tornando-a uma herdeira das 

proposições do Círculo de Viena dos neopositivistas, que visavam ordenar a ciência inspirada 

também nos princípios de objetividade e neutralidade
88

. Para Ganem, a contra-argumentação 

de Adorno pode ser organizada em três grandes temas: 

 

1 - quanto ao método de Popper e à natureza do objeto: O método 

popperiano é uma explicação unívoca, simplificada, diante do objeto 

sociedade, que é complexo e não unívoco. É nesse ponto que reside a tensão 

essencial, e não entre conhecimento/ignorância como Popper afirma. A 

contradição está no objeto sociedade, o que significa para Adorno tratar-se 

de um problema de caráter prático, e não de um problema de caráter 

                                                                                                                                                                                              

sua aceitação. E defendi-as por meio de argumentos o melhor que me foi possível. Devido à escassez do tempo 

disponível, cingi-me ao fundamental e tentei evitar repetições de outras afirmações por mim antes feitas. A 

resposta de Adorno foi lida com enorme entusiasmo, mas mal aceitou o meu desafio- isto é, as minhas vinte e 

sete teses. No debate que se seguiu, o Professor Ralf Dahrendorf expressou o seu grande desapontamento. 

Afirmou ter sido intenção dos organizadores trazer à luz do dia algumas das diferenças flagrantes - pelo visto 

referia-se às diferenças tanto políticas como ideológicas - entre a minha abordagem das ciências sociais e a de 

Adorno. Mas a impressão criada pela minha intervenção e pela resposta de Adorno era, declarou, de branda 

concordância - o que o deixou estupefato. Lamentei, e ainda lamento muito este fato. Mas tendo sido convidado 

para falar sobre "a lógica das ciências sociais", não me desviei do meu caminho para atacar Adorno e a escola 

'dialética' de Francoforte (Adorno, Horkheimer, Habermas, etc), fato que nunca considerei importante, a não ser 

talvez de um ponto de vista político. Não estava ciente das intenções dos organizadores, e em 1960 nem sequer 

estava ciente da influência política desta escola. Embora hoje não hesitasse em descrever esta influência 

utilizando termos como 'irracional' e 'destruidora da inteligência', nunca consegui levar a sério a sua metodologia 

(independentemente do que querem dizer), quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista acadêmico. 

(POPPER, 2009, p. 116-117). 
87

Segundo Adorno, a vigésima primeira tese de Popper encerra numa maneira abstrata: “Em Popper ele significa, 

sem qualquer determinação de conteúdo, um ‘puro mecanismo de confirmação provisória de proposições 

universais da ciência’, e no correlator, ‘o desdobramento das contradições da realidade efetiva através do 

conhecimento desta’; de qualquer maneira, o coautor já havia esclarecido o equívoco. Ele não é, porém, uma 

simples contaminação de significados diferentes na mesma palavra, mas é fundamentado no conteúdo. Se 

aceitamos o conceito popperiano de crítica, puramente cognitivo ou, se o quisermos, ‘subjetivo’, que prende 

apenas a unanimidade do conhecimento e não a legitimação da coisa conhecida, então a tarefa do pensamento 

não se detém aqui. Pois aqui e ali a razão crítica é a mesma; não são duas ‘faculdades’ que entram em ação; a 

identidade não é mero acaso. (ADORNO, 1980, p. 225). 
88

A neutralidade da ciência para Adorno trata-se de uma “grandiosa consequência da coisificação cientificista, 

lhe parece ser a força da forma subjetiva, que constitui a realidade efetiva, em verdade constitui a summa 

daquele processo histórico em que a subjetividade libertada e por isso coisificada se apresentava como soberana 

total da natureza, esquecendo a relação de dominação, e transformando, deslumbrada, na criação do dominado 

pelo dominador”. (ADORNO, 1980, p. 224). 
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epistemológico. 2 - quanto à objetividade científica: Uma possível 

neutralidade científica em busca da verdade não residiria nem no método 

nem no cientista. A pretensa objetividade do positivismo purgada de toda 

projeção subjetiva e o cientista como identificador de problemas 

significativos não dão conta dessa pretensão equivocada. Ou seja, não existe 

a possibilidade de julgamentos a priori acerca da relevância dos assuntos 

nem a separação entre valores científicos e extracientíficos. 3 - quanto à 

natureza da crítica e da sociologia: A crítica permeia todo o processo de 

conhecimento e não se traduz num elemento que põe em questão uma 

hipótese explicativa. O método da análise situacional não escapa a esta 

crítica. A sociologia é crítica do objeto. Se a sociologia pretende que seus 

conceitos sejam verdadeiros, então ela deve ser crítica com relação à 

sociedade. (GANEM, 2012, p. 102). 

 

  Tomando essa estrutura de tópicos proposta por Ganem, a subdivisão do segundo 

momento do capítulo I – Os Problemas das Fundamentações Epistêmicas do Racionalismo 

Crítico – será dividida em três etapas: O Conhecimento da Totalidade, A Inviabilidade da 

Distinção da Ciência e a Metafísica. Neste segundo momento, será demonstrada a 

metodologia dialética e o conceito de totalidade esboçado por Adorno, esclarecendo sobre a 

inviabilidade da distinção entre a metafísica e a ciência por meio do método da tentativa e 

erro de Popper; A Instrumentalização da Razão: A Inviabilidade da Neutralidade Científica 

que expõe a fetichização da ciência
89

, consequência da distinção da ciência e da metafísica, 

gerando uma neutralidade meramente formal da ciência, tornando o método da tentativa e erro 

impassível de críticas. Por fim, A Emancipação: Os Fundamentos das Ciências Sociais à luz 

da Teoria Crítica apresenta a crítica de Adorno ao racionalismo crítico como uma 

consequência positivista que instrumentaliza a razão, ocasionando, como atesta também 

Habermas, na alienação da sociedade através de sua despolitização. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

89
Para Adorno, existe uma distinção entre a perspectiva da totalidade dialética, e a concepção positivista. "A 

diferença entre a visão dialética da totalidade, e a positivista, se aguça justamente porque o conceito dialético de 

totalidade pretende ser 'objetivo', isto é, ser aplicável a qualquer constatação social singular, enquanto as teorias 

de sistemas positivistas tencionam somente, pela escolha de categorias mais gerais possíveis, reunir constatações 

sem contradição em um contínuo lógico, sem reconhecer os conceitos estruturais superiores como condição dos 

estados de coisas por eles subsumidos. Ao denegrir este conceito de totalidade como retrocesso mitológico e pré-

científico, o positivismo, em infatigável luta contra a mitologia, mitologiza a ciência." (ADORNO, 1980, p. 

219). 
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 2 - Os Problemas das Fundamentações Epistêmicas do Racionalismo Crítico 

 

 2.1 - O Conhecimento da Totalidade: A Inviabilidade da distinção entre Metafísica e a 

Ciência 

 

 A principal estrutura do racionalismo crítico advogado por Karl Popper consiste na 

distinção entre a metafísica e a ciência
90

. A primeira seria responsável por elaborar 

conjecturas, hipóteses sobre a realidade, expressada através de uma linguagem alegórica 

repleta de metáforas oraculares que esclarecem as suas premissas explicativas
91

. Tal como o 

método indutivo que consiste nas verificações das experiências empíricos dos fenômenos 

particulares, tendo como finalidade de criar leis universais. Já a segunda, o raciocínio 

científico seria caracterizado por um esforço evolutivo de eliminar através do teste do 

falseamento, também conhecido como o da tentativa e erro, todas as conjecturas que se 

apresentem como regras universais. Para Popper, “a crítica racional, guiada pela ideia da 

verdade é, portanto, o que caracteriza a ciência, enquanto a fantasia é comum a toda atividade 

criativa, seja arte, mito, seja ciência.” (2006, p. 80).  

                                                             

90
Para Adorno, a distinção entre metafísica e ciência possui uma herança histórica no positivismo. Tanto 

Augusto Comte como o seu mentor, Saint Simon, realizava uma distinção conceitual entre a metafísica e a 

ciência. Pois, numa escalda de progresso histórico, o Estado Científico, ou positivo, seria superior ao Estado 

Metafísico, na qual a sociologia teria a função de física social, realizando previsões de acontecimentos na 

sociedade, tal como a física realiza nas ciências naturais.Comte trabalhou por anos no escritório do Conde de 

Saint Simon, considerado como o precursor da sociologia. A sociologia de Simon concebida das forças sociais: 

orgânicas (de característica estável, responsáveis pela manutenção do progresso social) e críticas (de 

característica revolucionária, responsável pela mudança do sistema social). Saint Simon toma como ponto de 

partida a França, sendo a Revolução Francesa um momento em que a força crítica rompeu com o sistema feudal 

e do Ancien Regime, e a Revolução Industrial com a força orgânica responsável pelo progresso tecnológico. 

"Esta distinção contém um potencial duvidoso, que do ponto de vista atual Popper certamente não tinha em 

mente. De acordo com este ponto de vista, a sociologia, por conta de seu retrocesso notável em relação às 

ciências exatas, deve iniciar-se como coleta de conteúdo de fatos e elucidar os métodos antes de levantar a 

reivindicação de certeza e, ao mesmo tempo, de conhecimento relevante. As reflexões teóricas sobre a sociedade 

e sua estrutura são frequentemente um tabu como a inadmissível antecipação do futuro. Mas, se alguém vê a 

sociologia como início com Saint-Simon, antes que o seu discípulo Comte, então ela possui mais de 160 anos de 

idade." (ADORNO et al, 1977, p. 105-106). 
91

 Segundo Hans Albert as características da metafísica são de "duas esferas dotadas de pretensões metódicas, a 

qual, em relação à ideia da dupla verdade, parece adequada para proteger certas concepções tradicionais contra 

determinados tipos da crítica e, com isso, criar um campo isolado de verdade inatacável. Neste âmbito, então, se 

está disposto, em certas circunstâncias, a colocar a lógica fora de combate, a fim de que as contradições 

verdadeiras sejam aceitáveis, e isso ocorre na maior das vezes sem que se compreenda o alcance e o absurdo de 

um tal empreendimento. Pois o abandono do princípio de ausência de contradição, em favor de um pensamento 

muitas vezes denominado 'dialético', pode parecer extremamente cômodo em certos casos, mas ele torna 

derivável, como nós sabemos quaisquer consequências; significa, portanto de um certo modo uma catástrofe 

lógica, já que ela envolve o desmoronamento de toda argumentação com sentido. Mas isso significa que ela nada 

mais é do que um procedimento dogmático, um retorno ao dogmatismo perfeito, e isto significa o retorno à 

arbitrariedade perfeita." (ALBERT, 1976, p. 132). 
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Porém, segundo a perspectiva de Theodor Adorno, o racionalismo crítico consiste 

numa máquina infernal da lógica. Para ele, Popper elabora um sistema de pensamento 

fechado e coercitivo na própria imanência lógica
92

 (ADORNO et al., 1980, p. 210). Esse 

sistema de pensamento tem seu esgotamento no que Adorno nomeou de princípio fetichizado 

da lógica imanente, ou seja, a tradição crítica utiliza ostensivamente da lógica para 

fundamentação da metodologia científica. Por isso, o falsificacionismo
93

 encontra-se 

inalienável dos efeitos realizados por ela mesma. Segundo Adorno, Popper estabelece uma 

forma absoluta para a lógica, inviabilizando uma autocrítica epistemológica do racionalismo 

crítico. A divisão da metafísica da ciência realizada pelo racionalismo crítico é uma abstração 

que gera uma perspectiva dual da realidade, que não possui existência real, sendo esse o 

critério herdado direto da filosofia positivista de Comte. Segundo Adorno, a distinção 

apresentada por Popper, entre a metafísica e a ciência, possui uma contradição: a elaboração 

conceitual da distinção é de natureza metafísica, pois para se realizar uma crítica para uma 

teoria científica é necessário reduzir a crítica a fatos observados, tornando o racionalismo 

crítico de Popper uma hipótese, que é uma característica da metafísica. 

 

De acordo com Popper, se uma tentativa de solução científica não é acessível 

ao criticismo factual, então a solução, por essa razão, vai ser excluída como 

não científica, mesmo que apenas temporariamente. Isto é, no mínimo, 

ambíguo. Se o tal criticismo implica na diminuição dos ditos fatos como o 

completo resgate do pensamento através do que é observado, então este 

desejo reduziria o pensamento a uma hipótese, que seria como roubar da 

sociologia daquele momento de antecipação que essencialmente pertence a 
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Adorno está em acordo com Popper sobre o problema da relatividade dos conceitos das ciências sociais, 

todavia o formalismo lógico, que é consequente da distinção entre metafísica e ciência, para Adorno, gera como 

consequência o relativismo e não a solução. A proposta epistemológica de Popper, inspirada na lógica semântica 

de Taski, acaba por gerar o relativismo nas ciências sociais. "Alguém poderia fetichizar a ciência ao distinguir 

radicalmente seus problemas imanentes dos problemas reais, que são fracamente refletidos em seu formalismo. 

Nenhuma doutrina do absolutismo lógico de Tarski é mais formal do que a de Husserl, que estaria em uma 

posição de decretar que os fatos obedecem a princípios lógicos que derivam sua pretensão de validade de uma 

purgação de tudo que diz respeito à realidade. Devo contentar-me com uma referência à crítica do absolutismo 

lógico no Zur Metakritik Der Erkenntnistheorie que está lá associada a uma crítica do relativismo sociológico, 

sobre o assunto que eu estou de acordo com Popper. A concepção da natureza contraditória da realidade social 

não significa, contudo, sabotar o conhecimento dela e expô-la ao meramente fortuito. Tal conhecimento é 

garantido pela possibilidade de compreender a contradição como necessária e, portanto, estendendo a 

racionalidade a ele." (ADORNO et al, 1977, p. 109). 
93

Podemos obter em síntese a lógica epistemológica do falsificacionismo com a definição de José Francisco dos 

Santos: “o falsificacionismo, como critério de demarcação entre ciência, pseudociência e metafísica, mostra sua 

veia realista enquanto faz o cientista buscar evidência que refutem sua teoria. Cada vez que uma teoria é 

falseada, ela terá se chocado com a realidade e terá havido um avanço em direção à verdade, o ideal regulativo 

da ciência. O verificacionismo, ao contrário, como Popper mostrou na sua discussão acerca da tese freudiana da 

interpretação dos sonhos, tende sempre a enxergar em tudo a confirmação da teoria proposta, uma vez que toda 

observação está carregada de teoria. Isto dificulta o confronto com a realidade, estimula a formulação de 

hipóteses ad hoc e serve mais para salvar a reputação da teoria e do próprio cientista do que para buscar a 

verdade" (SANTOS, 2012, p. 119). 
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ela. Há teoremas sociológicos que, conforme o entendimento de mecanismos 

da sociedade, operam por trás de fachada e a princípio, por razões sociais, 

sempre contradizem as aparências, de tal forma que não podem ser 

adequadamente criticadas pelo criticismo. Ao criticismo cabe à teoria 

sistemática, após uma reflexão mais aprofundada, mas não, por exemplo, 

sobre o confronto com o procedimento de declarações. (Popper, aliás, não a 

formula dessa maneira também.) Os fatos na sociedade não são a última 

coisa a qual o conhecimento pode juntar-se, uma vez que eles próprios são 

mediados por intermédio da sociedade. Nem todos os teoremas são 

hipóteses; a teoria é o telos, não o meio da sociologia. [...] A refutação é 

apenas frutífera como uma crítica imanente. (ADORNO et al., 1977, 

p.112). 

 

 Por esse motivo, o problema da distinção entre metafísica e ciência é o da camuflagem 

subjetiva do conceito de ciência, advogado pelos cientistas sociais como um critério objetivo, 

e funciona apenas como um fim retórico para consolidar argumentos sobre determinados 

campos de pesquisa. Por isso, Adorno demonstra que a ciência, para o racionalismo crítico, 

tem uma finalidade ideológica
94

. Trata-se de uma peça doutrinária central da sociologia, pois 

a lógica formal é fruto das relações sociais produtivas. Segundo a perspectiva de Adorno, essa 

característica “abala criticamente a tese fundamentada da autonomia absoluta da ciência, do 

seu caráter constitutivo para qualquer conhecimento.” (ADORNO et al., 1980, p. 211). Para 

ele, a contradição inerente gerada pela distinção entre ciência e metafísica elimina o próprio 

critério de objetividade científica. 

 

O positivismo, para o qual contradições são anátemas, possui a sua mais 

profunda e inconsciente de si mesma ao perseguir, intencionalmente, a mais 

extrema objetividade, purificada de todas as projeções subjetivas, contudo 

apenas enredando-se sempre mais na particularidade de uma razão 

instrumental simplesmente subjetiva. Os que se sentem vitoriosos frente ao 

idealismo lhes são bem mais próximos do que é a teoria crítica: hipostasiam 

ao controle científico o sujeito cognoscente, se bem que não mais como 

sujeito criador, absoluto, mas ainda como topos noeticos de toda validade. 

Enquanto querem liquidar a filosofia, simplesmente advogam uma que, 

apoiada na autoridade da ciência, se torna impermeável, a si mesma. 
(ADORNO et al., 1980, p. 212). 
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A ciência passa a possuir uma característica de ideologia na medida em que tem uma finalidade de estabelecer 

uma fundamentação de distinção das demais categorias epistemológicas, visando uma legitimação científica. 

Segundo Thompson, uma das características da ideologia consiste na exigência de legitimação. "Uma estratégia 

típica é o que chamamos de racionalização, através da qual o produtor de uma forma simbólica constrói na 

cadeia de raciocínio que procura defender, ou justificar, um conjunto de relações, ou instituições sociais, e com 

isso, persuadir uma audiência de que isso é digno de apoio." (THOMPSON, 1995, p. 83). Essa maneira da 

ciência moderna torna-se uma nova ideologia do Estado e que foi abordada por Feyerabend: "a tentativa de fazer 

do sucesso da ciência uma medida da realidade de seus ingredientes fracassa também por outras razões [...] a 

'revolução verde' foi um sucesso do ponto de vista das práticas de marketing ocidentais, mas um terrível fracasso 

para as culturas interessadas em autossuficiência." (FEYERABEND, 2010, p. 151). 
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 Dessa maneira, a metodologia utilizada pelo racionalismo crítico procura resolver as 

contradições da realidade, tomando a distinção entre as conjecturas metafísicas e as refutações 

científicas
95

. Por outro lado, ela automaticamente cria uma contradição inerente à distinção 

realizada pelo racionalismo crítico. A tentativa de construir, através das refutações, um 

método científico e objetivo, que caracterizaria o falsificacionismo, para Adorno é uma forma 

de razão instrumental
96

. O que o racionalismo crítico denomina como conhecimento 

científico é fruto das relações sociais geradas a partir de uma crítica subjetiva da realidade, 

pois as refutações possuem um fundamento no sujeito, que é passível de impulsos e interesses 

específicos em sua crítica. As refutações propostas pelo racionalismo crítico com o método 

falsificacionista são parciais, pois inviabilizam a autocrítica do seu próprio método. Segundo 

Adorno, a divisão entre metafísica e ciência eliminou uma característica inerente na realidade: 

a totalidade (Totalität)
97

. De acordo com seu ponto de vista, a totalidade não se trata de uma 

categoria afirmativa, mas sim crítica, pois "a crítica dialética se propõe a ajudar a salvar ou 

restaurar o que não está de acordo com a totalidade, o que se lhe opõe ou o que, como 
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A origem da distinção entre metafísica e ciência, que consiste num ponto fulcral na filosofia de Karl Popper, 

possui uma herança na distinção entre corpo (res extensa) e mente (res cogitans). Ângela Ganem aponta que o 

racionalismo crítico de Karl Popper propõe uma nova perspectiva frente à indução de Francis Bacon e ao 

racionalismo dedutivo. “Popper, considera que através de sua razão crítica, estaria superando Descartes, Bacon e 

ainda a tentativa de síntese kantiana nos juízos sintéticos a priori. Constante com seu tempo, em que a razão 

moderna sofre abalos sísmicos, Popper mediante seu método dedutivo, acena com a provisoriedade do 

conhecimento, posto que limitado por nossas ignorâncias latentes. Seu compromisso é com proposições 

constantemente renovadas por novas conjecturas, frutos da correção constante de erros. Tateando entre erros e 

acertos, o critério que dá substância ao seu método é o da falseabilidade, ou o confronto rigoroso e impiedoso 

das teorias com a observação e a experiência. Em última instância, trata-se de eliminação das teorias incapazes 

de resistir aos testes e da sua substituição por outras conjecturas especulativas mais promissoras.” (GANEM, 

2012, p. 90). 
96

O termo foi cunhado por Theodor Adorno e Hokhaimer para descrever as características da ciência gerada pelo 

aufklärung (Iluminismo). Fátima Bayma de Oliveira realiza o trajeto histórico do desenvolvimento do conceito: 

“O saber idealizado pelo Iluminismo, todavia, foi direcionado para a ciência e para a técnica, em detrimento da 

emancipação do ser humano. E a razão iluminista transformou-se em razão instrumental, isto é, instrumento para 

manutenção do poder através da dominação e repressão. É esta racionalidade da ciência e da técnica, elementos 

centrais nas sociedades modernas.” (OLIVEIRA, 1993, p. 16). Dessa maneira, é possível relacionar o saber 

instrumental, gerado pela perspectiva de ciência do racionalismo crítico que possui uma profunda influência 

iluminista kantiana. Oliveira prossegue no apanhado histórico: “A partir do final do século XIX, quando a 

ciência transforma-se na principal força produtiva, surgem várias denúncias em relação à fragilidade dos 

fundamentos científicos e de sua aplicação. Dentre eles, combate-se a falácia da neutralidade da técnica e da 

ciência e o mito da ciência como processo necessário ao progresso e ao desenvolvimento de uma sociedade mais 

humana e feliz. Dedicados ao estudo do movimento dialético da razão iluminista e ao resgate da razão 

emancipatória, visando o futuro da sociedade emancipada, os frankfurtianos lançam-se à tarefa de criticar a 

ciência.” (OLIVEIRA, 1993, p. 16). 
97

O conceito de totalität central no pensamento de Adorno tem uma matriz de influência nos pensadores do 

idealismo alemão, mais especificamente voltado para o conceito de absoluto hegeliano e na dialética materialista 

marxiana. Tanto Höderlin e Lukács vão tomar a perspectiva da totalidade voltada para o aspecto da estética da 

expressão artística. Segundo Adorno "há que se apegar à proposição hegeliana de que é preciso a essência se 

manifestar; é deste modo que isso incorre na referida contradição com o fenômeno. A totalidade não constitui 

uma categoria afirmativa, mas sim crítica." (ADORNO et al, 1980, p. 217). 
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potencial de uma individualidade que ainda não é, está apenas em formação" (ADORNO et 

al., 1980, p. 217). 

 Adorno aponta que a principal distinção entre o método dialético e o dos positivistas 

ou do racionalismo crítico é que apenas a metafísica possui a totalidade dos fenômenos da 

realidade, ou seja, as teorias positivistas pretendem "pela escolha de categorias as mais gerais 

possíveis, reunir constatações sem contradições em um contínuo lógico, sem reconhecer os 

conceitos estruturais superiores como condições dos estados de coisas por eles subsumidos.” 

(ADORNO et al., 1980, p. 219).  

A perspectiva da teoria crítica é que o princípio da falseabilidade gera uma forma 

instrumental, ou seja, subjetiva, pois o método do pensamento de Popper inviabiliza a 

autocrítica ao seu próprio método racionalista. A instrumentalização da razão é uma forma de 

fetichismo da ciência, cujo princípio da falseabilidade se impõe como dogma inviolável para 

o conhecimento. Afinal, o instrumental científico que fornece o cânone do que é científico, 

também constitui instrumental de uma maneira não sonhada pela razão instrumental: meio 

para respostas a questões que têm sua origem além da ciência e que vão além dela (ADORNO 

et al., 1980). 

 A consequência dessa instrumentalização é a tentativa de construir uma forma 

epistemológica alheia às contradições inerentes aos eventos sociais separando metafísica de 

ciência. O racionalismo crítico, para Adorno, gera duas realidades abstratas inexistentes, 

porque procura através da lógica solucionar todas as contradições sociais. Adorno atesta a 

contradição do método do racionalismo crítico quando propõe que o conhecimento científico 

estaria distante da metafísica que seria holística
98

 e essencialista
99

. Contrariamente o 
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Popper caracteriza o historicismo antinaturalístico, pseudociência das ciências sociais, como holista. O 

historicismo antinaturalístico observa que a análise das ciências sociais deve permanecer longe das metodologias 

recorridas pela física, se atendo a uma perspectiva estritamente voltada para aspectos mais profundos que 

deveriam embasar a pesquisa social: o organismo social. O historicismo vai aproximar sua linguagem a uma 

analogia com as ciências biológicas, pois ao interpretar a sociedade como um corpo orgânico, suas análises têm 

que compreender o todo desse corpo social. Essa característica específica do historicismo antinaturalista é 

nomeada por Popper como holismo. Os grupos sociais, que são objeto de estudo da ciência social, não são meros 

agregados, porque cada um dos grupos sociais apresenta uma estrutura ímpar. Mesmo que formados pelos 

elementos semelhantes, a formação das ordens e funções deles pode variar, gerando assim um caráter histórico 

de cada grupo independentemente um do outro. Por isso todos os grupos sociais possuem suas tradições, 

instituições e ritos próprios, sendo este o ponto fulcral do objeto de estudo do historicista, para poder assim, 

passar a compreender e realizar uma profunda análise sociológica. Dessa maneira, Popper explica que as ciências 

sociais é abordada pelo historicismo antinaturalista através de uma compreensão intuitiva. “Os historicistas, em 

sua maioria, acreditam existir uma razão ainda mais profunda para explicar por que os métodos da ciência física 

não podem ser aplicados às ciências sociais. Afirmam que a sociologia, à semelhança de todas as ciências 
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racionalismo crítico designa para o método científico a função de realizar uma crítica de 

natureza metafísica contra as conjecturas metafísicas. Para Adorno essa contradição é devido 

ao fato de Popper ser antagônico ao método dialético
100

, tratando-o como uma conjectura 

essencialista e metafísica que deve ser distinto do método científico. Segundo Ângela Ganem, 

Adorno nos adverte que um conhecimento é tão livre de preconceitos como pretende o 

positivismo ser capaz de dizer tudo, embora não seja claro. (GANEM, 2012). A realidade se 

apresenta como uma contradição ambígua, em que o critério do sentido lógico não é 

suficiente, pois, a complexidade social impossibilita a compreensão da racionalidade formal, 

voltada para a mera identidade lógica, devido às ações humanas serem compostas de atos 

subjetivos que tornam impossível a inteligibilidade através de uma Lógica Situacional
101

. 

  

                                                                                                                                                                                              

“biológicas”, isto é, de todas as ciências que lidam com objetos vivos, não deve proceder de maneira atomística, 

mas segundo o prisma que é agora, denominado holismo.” (POPPER, 1980, p. 15). 
99

O historicismo tem outra característica fundamental: o essencialismo. Para Popper, parte do pressuposto da 

existência de formas universais, para realizar sua reflexão dentro das ciências sociais, ignorando os elementos 

acidentais do epicentro de sua pesquisa. Seguindo esse pensamento, Popper assevera que o essencialista 

metodológico foi criado por Aristóteles, que tinha a finalidade de responder as questões do tipo: “Que é a 

matéria?', 'Que é a força? ''Que é a justiça?'. Buscando compreender a natureza essencial com que os elementos 

são denotados, essa corrente opõe-se aos nominalistas metodológicos que advoga a função da ciência ser de 

descrever como os elementos da realidade se apresentam, respondendo questões como: 'Como se comporta esta 

porção de matéria?'; 'Como se move ela, na presença de outros corpos?'; tomam as palavras apenas como 

instrumento que auxiliam na descrição do objeto. O historicismo naturalista utiliza o recurso ao nominalismo, 

enquanto os antinaturalistas advogam o apoio no essencialismo, afirmando ser o objetivo da ciência social 

compreender as entidades sociais como o Estado, ação econômica, o grupo social, e assim por diante; e que essa 

tarefa somente será realizada se houver penetração das essências dessas entidades." (POPPER, 1980, p. 22).  A 

finalidade de compreender a essência das entidades sociais consiste na busca de reconhecer a sua verdadeira 

natureza. Com o decorrer do tempo, as alterações ocorrem, gerando mudanças; todavia, essas transformações 

somente podem ser reconhecidas como diferentes quando se concebe a essência originária. Por isso, para poder 

analisar as instituições sociais, os historicistas têm que buscar como eram antes das transformações que 

ocorreram, para assim, ao analisar as diferenças, saber quais elementos foram mudados a posteriori. Devido a 

esse fato, é inevitável abordar a mudança, ou desenvolvimento da sociedade, sem antes saber a essência original, 

que é a parte imperecível diante das alterações temporais: “O essencialismo, entretanto, não apenas crê na 

existência de universais (isto é de objetos universais), mas, a par disso, acentua-lhes a importância para a ciência. 

Os objetos singulares, assinala, apresentam muito traços acidentais, traços que não se revestem de interesse para 

a ciência. Exemplificando com as Ciências Sociais: a economia interessa-se por dinheiro e crédito, mas não se 

preocupa com as formas particulares que moedas, notas e cheques possam ter. A ciência deve afastar o acidental 

e penetrar na essência das coisas. A essência, porém, é sempre algo universal”. (POPPER, 1980, p. 21). 
100

Segundo Ângela Ganem, a influência do conceito dialético abordado por Adorno remonta a Hegel e Marx: 

“Tanto na Dialética do esclarecimento como na Dialética Negativa, Adorno dedicou-se à dialética, entendendo-a 

como um método crítico capaz de enfrentar os inúmeros desafios teóricos ditados pela hegemonia do 

pensamento positivista e pelo idealismo hegeliano. Somaram-se a essas questões, outras, concernentes à 

reprodução ideológica do capitalismo contemporâneo e aquelas ligadas às formas totalitárias stalinistas e 

nazistas. A dialética, para Adorno, teria a incumbência de ser uma reflexão filosófica sobre aquilo que os 

conceitos e análises não dão conta.” (GANEM, 2012, p. 95). 
101

A proposta realizada por Popper na Lógica das Ciências Sociais é de que um método científico, falsificável e 

dedutivo, capaz de realizar uma analise socioeconômica dos institutos sociais e de seus componentes, os 

indivíduos. Segundo Ângela Ganem: “A lógica situacional admite o mundo físico, o mundo social, outros povos 

e as instituições sociais, mas as instituições não agem. Ao descartar a ação das instituições, reafirma que o que 

há de concreto são os indivíduos que agem.” (GANEM, 2012). 
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Ao denegrir este conceito de totalidade como retrocesso mitológico e pré-

científico, o positivismo, em infatigável luta contra a mitologia, mitologiza a 

ciência. Seu caráter instrumental, quer dizer, sua orientação em direção ao 

primado de métodos disponíveis, em vez de à coisa e seu interesse, inibe 

considerações que afetam tanto o procedimento científico como o seu 

objetivo. O cerne da crítica ao positivismo consiste em que este se fecha à 

experiência da totalidade cegamente dominante, tanto quanto à estimulante 

esperança de que finalmente haverá uma mudança, satifazendo-se com os 

destroços desprovidos de sentido que restaram após a liquidação do 

idealismo, sem interpretar e descobrir a verdade, por sua vez, da liquidação e 

do liquidado. Em lugar disto, encontra díspar o dado interpretado 

subjetivamente, e de modo complementar, as formas puras do pensamento 

do sujeito. Estes momentos diferenciados do conhecimento são reunidos 

pelo cientificismo contemporâneo tão superficialmente como o fez outrora a 

filosofia da reflexão, que por este preciso motivo merece a sua crítica pela 

dialética especulativa. A dialética contém também o posto da hybris 

idealista. Afasta a aparência de qualquer possível dignidade naturalmente 

transcendental do sujeito singular, compreendendo a este e às suas formas de 

pensamento como algo social em si: nesta medida, ela é mais ‘realista’ do 

que o cientificismo de todos ‘critérios de sentido’. (ADORNO et al., 1980, 

219). 

 

A distinção entre o conhecimento pré-científico, metafísico, e a ciência – elemento 

fulcral na reflexão de Popper –, é inviável para Adorno, pois toda crítica, como o princípio da 

falseabilidade do método científico, também é uma perspectiva restrita e subjetiva da 

realidade
102

. Em outras palavras, o método que gera a distinção entre ciência e metafísica não 

é científico, mas sim uma especulação metafísica. Por isso, Adorno aponta essa característica 

como uma contradição inerente ao pensamento do racionalismo crítico. Tendo visto a 

inviabilidade da distinção entre os valores científicos e extracientíficos, Adorno aponta que o 

cientificismo do racionalismo crítico, que visa o conhecimento objetivo, na verdade aliena o 

verdadeiro sentido subjetivo. Dessa maneira, ocorre a instrumentalização do conhecimento 

científico
103

, o que não gera a emancipação da ciência.  
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De acordo com Adorno, o racionalismo crítico apresenta uma fundamentação subjetiva, e consequentemente 

relativista, devido à distinção entre metafísica e ciência ter uma natureza subjetiva. Segundo Adorno "o 

subjetivismo da sociologia positivista em seu segundo significado. Ao menos em um setor bastante considerável 

de sua atividade, ela parte de opiniões, de modos de comportamento, da autocompreensão dos sujeitos singulares 

e da sociedade, em vez de partir desta. Numa tal concepção, a sociedade é, em ampla medida, a consciência ou a 

inconsciência média a ser obtida estatisticamente de sujeitos socializados e que agem socialmente, e não ao meio 

em que estes se movimentam. A objetividade da estrutura, para os positivistas uma relíquia mitológica, é, 

segundo a teoria dialética, o a priori da razão subjetiva cognoscente." (ADORNO et al., 1980, p. 214). 
103

Essa instrumentalização da razão apresenta relações diretas com a dominação: "numa grandiosa consequência 

da coisificação cientificista, lhe parece ser a força da forma subjetiva, que constitui a realidade efetiva, em 

verdade constitui a summa daquele processo histórico em que a subjetividade liberdade e por isto coisificada se 

apresentava como soberana tal da natureza, esquecendo a relação de dominação, e a transformando, 

deslumbrada, na criação do dominado pelo dominador." (ADORNO et al., 1980, p. 224). 
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O fato sempre de novo observado e também confirmado pelos próprios 

positivistas de uma cisão de seu pensamento enquanto falam como cientistas 

e enquanto falam extracientificamente, mas providos de razão legitima a 

revisão daquela dicotomia. O classificado como pré-científico não é somente 

o que ainda não atravessou ou evita mesmo o trabalho autocrítico da ciência 

sustentado por Popper. Pelo contrário, enquadra-se nisto também tudo de 

racionalidade e experiência que é excluído pelas determinações 

instrumentais da razão. Ambos os momentos são inseparáveis. Uma ciência 

que não acolhe de modo transformador impulsos pré-científicos condena-se 

à indiferença não menos do que o faz o descompromissamento amadorístico. 

No mal conceituado âmbito do pré-científico reúnem-se os interesses 

copiados pelo processo de cientificação, não se trata dos menos relevantes. 

Tão certo como sem disciplina científica não haveria progresso da 

consciência, é certo que a disciplina paralisa simultaneamente os órgãos do 

conhecimento. (ADORNO et al., 1980, p. 222). 

 

A finalidade da distinção entre a metafísica e a ciência para o racionalismo crítico é 

encontrar a possibilidade de um conhecimento científico neutro, eliminando qualquer 

implicação subjetiva na formação do conhecimento. Todavia, a inviabilidade dessa distinção é 

causada pelas contradições dialéticas que ocorrem intrinsecamente na realidade, tornando essa 

distinção entre metafísica e ciência uma especulação imaginária e subjetiva, que tem como 

consequência o fetichismo da razão
104

. A neutralidade torna-se uma quimera
105

, pois a crítica 
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O conceito de fetichismo da razão de Adorno é uma reformulação do conceito de Karl Marx encontrado no 

primeiro livro d'O Capital: o fetichismo da mercadoria: "A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, 

uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, 

provenham do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se 

diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de produção." 

(MARX, 2012, p. 57).  Marx, por sua vez, tomou o conceito de fetichismo do pensamento teológico de 

Feuerbach, que propunha uma perspectiva antropológica sobre a formação das religiões, tomando como 

referência que "a essência divina não é nada mais do que a essência humana, ou melhor, a essência do homem 

abstraído das limitações do homem individual, real, corporal, objetivada, contemplada e adorada como uma 

outra essência própria diversa da dele - por isso todas as qualidades da essência divina são qualidades da 

essência humana." (FEUERBACH, 2007, p. 45-46). Ou seja, a imagem de Deus é formada segundo a imagem da 

natureza dos fieis que depositam sua fé nele. A partir dessa perspectiva de Feuerbach, Marx transpõe para a 

economia sob o conceito do fetichismo da mercadoria. As trocas realizadas no mercado têm como finalidade 

alienar o valor objetivo econômico do objeto, transformando apenas num desejo subjetivo de consumo. 

"Segundo essa aparência ilusória, uma mercadoria não se torna dinheiro somente porque todas as outras nela 

representam seu valor, mas, ao contrário, todas as demais nela expressam seus valores, porque ela é dinheiro. Ao 

se atingir o resultado final, a fase intermediária desaparece sem deixar vestígios. As mercadorias, então, sem 

nada fazerem, encontram a figura do seu valor, pronta e acabada, no corpo de uma mercadoria existente fora 

delas e ao lado delas. Ouro e prata já saem das entranhas da terra como encarnação direta de todo trabalho 

humano. Daí a magia do dinheiro. Os homens procedem de maneira atomística no processo de produção social e 

suas relações de produção assumem uma configuração material que não dependem de seu controle nem de sua 

ação consciente individual. Esses fenômenos se manifestam na transformação geral dos produtos do trabalho em 

mercadorias, transformação que gera a mercadoria equivalente universal, o dinheiro. O enigma do fetiche 

dinheiro é, assim, nada mais do que o enigma do fetiche mercadoria em forma patente e deslumbrante." (MARX, 

2012, p. 117). Assim, Adorno observa que a distinção entre ciência e metafísica como sendo fruto do mesmo 

processo de alienação, pois, a condição objetiva do conhecimento científico torna-se apenas uma maneira 

idolátrica, quase religiosa, como uma maneira de culto da razão como uma forma divina. Dessa forma "a teoria 

dialética não pratica nenhum culto da razão total; mas a critica" (ADORNO et al., 1980, p. 256). 
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da razão é inviabilizada segundo seus próprios princípios críticos. Adorno compara que esse 

fenômeno da neutralidade da ciência, novo axioma da ciência criado pelo positivismo, com a 

proibição divina para os homens não consumirem o fruto da árvore do conhecimento do bem 

e do mal
106

. Portanto, o racionalismo crítico, para Adorno, repreende a curiosidade, que por 

sua vez é a base da investigação científica. Ou seja, "a curiosidade é punida na nova face do 

pensamento, a utopia dele deve ser expulsa sob qualquer configuração, inclusive a da 

negação." (ADORNO et al., 1980, p.250). 

 

 2.2 - A Instrumentalização da Razão: A Inviabilidade da Neutralidade Científica 

 

 Após expor suas vinte e sete teses sobre as ciências sociais, Popper revela que sua 

inspiração remonta ao ceticismo de Xenófanes
107

 sobre a inviabilidade da capacidade 

cognoscível da ciência em compreender a totalidade dos fenômenos da realidade. As três 

primeiras teses apresentadas por Karl Popper no tópico o ceticismo sobre o conhecimento 

absoluto, possuem características do ceticismo, traço do método dedutivo cartesiano
108

. Em 

suas teses iniciais, Popper expõe as ciências sociais a partir de uma perspectiva cética. No 

entanto, para Adorno, à luz da exposição de Ângela Ganem, esse ceticismo de que há uma 

“ideia do conhecimento crescente e de uma ignorância ilimitada está insuficientemente 

                                                                                                                                                                                              

105
A objetividade científica, apresentada na décima segunda tese de Popper, Adorno examina nas seguintes 

palavras: "Em face ao controle do pensamento científico, cujo nome pré-condiciona a própria sociologia, é 

particularmente importante que Popper conceda às críticas a categoria de uma posição central. O impulso crítico 

está em harmonia com a resistência à conformidade rígida de cada opinião dominante. Este assunto também 

ocorre com Popper. Em sua décima segunda tese, ele equivale estritamente a objetividade científica com a 

tradição crítica que 'a despeito de toda resistência se torna possível criticar um dogma dominante. '" (ADORNO 

et al, 1977, p.112-113). 
106

Segundo a tradição judaico-cristã, no livro de Gênesis 2:9, 16, 17; 3:1-24, encontram-se referências à Árvore 

da Ciência do Bem e do Mal. Durante a criação do Jardim do Éden, Deus proibiu que Adão e Eva se 

alimentassem dos frutos da árvore da ciência do bem e do mal; caso fizessem isso morreriam. Para Adorno, o 

princípio da falseabilidade possui a autoridade de um imperativo divino, que protege o método, que se advoga 

racionalista, de uma crítica da razão. Dessa forma, os fundamentos epistemológicos do método de Karl Popper 

são contraditórios. 
107

Popper considera Xenófanes como um dos pioneiros a estabelecer o pensamento do racionalismo crítico, 

devido ao seu ceticismo para com as concepções religiosas da antiguidade.  A partir disso, Popper afirma que é 

impossível a compreensão da totalidade, pois trata-se apenas de um impulso subjetivo de controlar a realidade e 

não de compreendê-la. Xenófanes foi um filósofo pré-socrático natural da cidade de Colofão, por volta do século 

VI a.C. O ceticismo que influenciou a tradição crítica provem de suas poesias que antagonizavam com as 

concepções antigas dos deuses de Homero e Hesíodo que mostrava os deuses com atitudes semelhantes aos 

humanos: roubando, cometendo adultério, fraudando uns aos outros. Segundo Xenófantes "os mortais acreditam 

que os deuses são gerados, que como eles se vestem e têm voz e corpo." "Mas se mãos tivessem os bois, os 

cavalos e os leões e pudessem com as mãos desenhar e criar obras como os homens, os cavalos semelhantes aos 

cavalos, os bois semelhantes aos bois desenhariam as formas dos deuses e os corpos fariam tais quais eles 

próprios têm." (PRÉ SOCRATICOS, 2007, p.70-71).  
108

Esse modelo de argumentação de Popper é inspirado no livro Meditações concernente à Primeira Filosofia, 

na Primeira Meditação: Das coisas que se podem colocar em Dúvida, em que Descartes expõe o conceito de 

"dúvida hiperbólica", que consiste na avaliação crítica sistemática da razão sobre a totalidade, inclusive sobre si 

mesma.  
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explorada em Popper. Além disso, o não conhecimento passageiro não suportável por aquilo 

que se denomina síntese.” (GANEM, 2012, p. 101). 

 No princípio das teses apresentadas por Popper sobre as ciências sociais, Adorno 

concorda que a ignorância humana é indeterminada e ilimitada. Logo, o conceito de 

totalidade no racionalismo crítico estaria presente no vazio da ignorância humana e não na 

razão crítica. Segundo Adorno, o fundamento do ceticismo crítico tem como principal 

finalidade o rompimento com a resistência da opinião dominante, pois o conhecimento 

humano tem um progresso diante da absoluta ignorância. Adorno procura fundamentar a sua 

crítica nas tentativas de Karl Popper de estabelecer uma unidade para o método único entre as 

ciências sociais e humanas
109

. Ao rastrear a raiz da distinção entre metafísica e ciência, 

realizada pelo racionalismo crítico, Adorno identifica no ceticismo de Xenófanes uma das 

principais influências no pensamento de Karl Popper, que teria como consequência denegrir a 

função das ciências sociais diante das ciências naturais. 

 

Popper concluiu seu trabalho com uma citação de Xenófanes que é 

sintomático,  ninguém está satisfeito com o fato da separação entre a 

filosofia e a sociologia, pois é uma separação que apenas denigre a função da 

sociologia. Mas Xenófanes também, apesar de sua ontologia eleática, 

representa o Iluminismo. Não é sem razão que, mesmo nele, é possível 

encontrar uma ideia que se repete em Anatole Fance, ou seja, de que uma 

espécie animal poderia conceber uma divindade que seria sua própria 

imagem. As críticas deste tipo têm sido transmitidas por todo o Iluminismo 

europeu desde o começo. Hoje, sua herança repercutiu em grande medida na 

ciência social. O criticismo implica na desmitologização. Isto, entretanto, 

não é um mero conceito teórico nem uma iconoclastia indiscriminada que, 

com a distinção entre verdadeiro e falso, também iria destruir a distinção 

entre justiça e injustiça. (ADORNO et al., 1977, p. 121). 

 

 Outro desdobramento que Adorno aponta como problemático no projeto para as 

ciências sociais realizadas pelo racionalismo crítico são as teses 4, 5 e 6. Na quarta tese, 

Popper adverte que a pesquisa científica não é uma realização apenas da observação, já que é 
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Porém Adorno concorda com as críticas de Popper realizadas a Karl Mannheim, teórico da Sociologia do 

Conhecimento. Segundo Mannheim "a sociologia do conhecimento é um dos mais novos ramos da sociologia; 

enquanto teoria, procura analisar a relação entre conhecimento e existência; enquanto pesquisa histórico-social-

lógica, busca traçar as formas tomadas por esta relação no desenvolvimento intelectual da humanidade." 

(MANNHEIM, 1976, p. 286). Segundo essa perspectiva, as ideias filosóficas se tornariam consequência do meio 

social, resultando provavelmente numa defesa do relativismo sociológico. Tanto Popper como Adorno buscam 

evitar o relativismo conceitual de suas conjecturas sobre as ciências sociais, "por essa razão, tem-se o 

subjetivismo aberto ou oculto, da sociologia do conhecimento que Popper denunciou corretamente, e na grande 

tradição filosófica é como um concreto trabalho científico." (ADORNO et al, 1977, p 116). 
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um aspecto imparcial da realidade. Em seguida na quinta tese, Popper designa que os 

problemas reais se tornam problemas abstratos e teóricos, sendo a solução anunciada na sua 

sexta tese, possibilitada pela neutralidade do método da tentativa e erro, em que os problemas 

abstratos serão avaliados criticamente, não segundo a neutralidade do cientista, mas pela 

neutralidade da capacidade crítica da razão.  

Todavia, Adorno demonstra que o método da tentativa e erro, característica do 

racionalismo crítico, apenas soluciona os problemas formais gerados pela abstração da 

realidade, sem uma solução prática da emancipação humana. "Conceitos como o de hipótese, 

e o de testabilidade, que lhe é subordinado, não admitem uma simples transferência das 

ciências naturais às da sociedade" (ADORNO et al, 1980, p. 239). 

 A neutralidade do método da tentativa e erro é inviável
110

, pois é impossível 

estabelecer um juízo a priori sobre a relevância dos problemas estudados pelo método 

científico. Na tréplica de Adorno, interpretada em tópicos por Ângela Ganem, é posto que a 

solução proposta por Popper é apenas formal ao invés da perspectiva emancipatória, como é a 

dialética. Por isso a sociologia tem necessidade de pesquisar a totalidade mesmo quando o 

foco são as particularidades. (GANEM, 2012, p. 104). A solução esboçada por Popper, de que 

as ciências sociais deveriam se tornar uma lógica situacional, é criticada por Adorno: “Nem o 

método da lógica formal nem o da lógica situacional têm um papel preponderante para o 

conhecimento. Não é o método que garante a objetividade e a neutralidade da empreitada 

científica em busca da verdade.” (GANEM, 2012, p. 101). 

 

Quando Popper critica o fato de que a objetividade da ciência é confundida 

com a objetividade do cientista, ele se apodera do conceito de ideologia, que 

foi degradada totalmente, mas não apreende a sua concepção autêntica. (...) 

Quando Popper apela para a paradoxal demanda de liberdade incondicional, 

uma vez que a objetividade científica e o valor da liberdade são valores deles 

próprios, essa percepção é quase tão sem importância como considera 

Popper. Poderíamos afirmar que as avaliações dos filósofos-cientistas não 

podem ser proibidas ou destruídas, sem destruí-los como um ser humano e 

também como um cientista. (ADORNO et al., 1977, p. 116-117). 
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Segundo a óptica de Adorno, apenas o método dialético possui independência do objeto, pois não "obedece ao 

critério da definição, critica-o" (ADORNO et al, 1980, p. 215). Para Adorno, o problema do racionalismo crítico 

e do método da lógica situacional é de que procura uma solução de causa formal, ignorando os fundamentos 

teleológicos das ciências sociais. Como é descrito o positivismo para Adorno: "falta-lhe arkhé". (ADORNO et 

al., 1980, p. 215). 
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Com a finalidade de demonstrar que o conceito de totalidade inviabiliza a 

hipervalorização das características da razão e desprezo pela imaginação e fantasia, através da 

proposta do teste falsificacionista, Adorno propõe um método dialético capaz de compreender 

a realidade dentro de suas contradições internas sem que haja uma instrumentalização do 

conhecimento, como é proposto na Lógica das Ciências Sociais. Isso caracterizaria apenas 

uma maneira ideológica de fazer ciência com o intuito de justificar e manter o status quo 

sociopolítico e econômico
111

. Dessa forma, "a difamação da fantasia, a impotência de 

representar o que ainda não é, transforma,-se em areia na engrenagem do aparelho, logo que 

se percebe um confronto com fenômenos não previstos em seus esquemas."(ADORNO et al., 

1980, p. 245-246). Por isso, Adorno critica a tentativa de Popper, dentro de sua exposição 

dedutiva das vinte e sete teses sobre as ciências sociais, de que é possível existir uma 

neutralidade científica, pois segundo a própria teoria do racionalismo crítico, o cânone da 

supremacia da razão jamais poderia ser questionado, inviabilizando, portanto, o método 

crítico total.  

 

A nulidade é usufruída também como destruição, enquanto o formalismo 

vazio é indiferente face a qualquer existente, motivo por que é conciliável: a 

impotência real converte-se numa atitude espiritual autoritária. Talvez o 

vazio objetivo exerça uma atração específica sobre o tipo antropológico 

ascendente do vazio desprovido de experiência. A ocupação afetiva do 

pensar instrumental, alienado de sua coisa, é mediatizada pela sua 

tecnização: ela o apresenta como sendo de vanguarda. Popper postula uma 

sociedade ‘aberta’. Sua ideia contudo contradiz o pensar regulamentado, não 

aberto, postulado por sua lógica científica como “sistema dedutivo”. O 

positivismo encontra-se inscrito sobre o corpo mesmo do mundo governado. 
(ADORNO et al, 1980, p. 251). 

 

De acordo com a perspectiva de Adorno, o formalismo lógico
112

, que visa evitar 

contradições, malogra porque resulta numa falácia. Apenas através do método dialético é que 
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É essa característica principal que Adorno aponta de semelhante entre Popper e o positivismo de Augusto 

Comte. Ambos tomam a razão como a única forma de aperfeiçoar a ciência, distanciando-se da metafísica, que 

seria uma mera pseudociência, atingindo um estado científico, que culminaria no projeto político. No caso de 

Comte era a Ditadura Republicana do Estado Positivo; para Karl Popper culminaria na democracia liberal da 

sociedade aberta. Sem alterar os sistemas de exploração econômica que existe no modo de produção capitalista, 

pois a o planejamento cientifico faria da sociedade um objeto da ciência, consequentemente, haveria um controle 

político em todas esfera pública. "Mesmo na racionalidade de uma condução científica dos negócios da 

sociedade global, que se desembaraçou aparentemente de todas as suas cadeias, sobreviveu a dominação. A dos 

cientistas se confundiu, mesmo contra sua vontade, com os interesses dos grupos poderosos; uma tecnocracia dos 

sociólogos manteria o caráter elitista." (ADORNO et al, 1980, p. 234). 
112

Adorno faz alusão a forte herança da lógica na filosofia analítica, e principalmente no pensamento de Karl 

Popper que foi muito influenciado pela teoria semântica da verdade do filósofo polonês Alfred Tarski. A teoria 

semântica da verdade busca uma análise pura e formal do sentido semântico das palavras para estabelecer o 
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o conhecimento tem a firmeza para avaliar as contradições e gerar um verdadeiro 

conhecimento que leve à emancipação, desvinculado do conhecimento ideológico
113

 da 

técnica: a instrumentalização da razão
114

. Por isso, a função da sociologia para Ganem é 

buscar a elaboração de críticas ao objeto de estudo: a sociedade. Pois, a sociologia possui a 

finalidade de que os conceitos sejam verídicos, para isso é necessário ser crítico com relação à 

sociedade. "A crítica é ao objeto, a sociedade capitalista liberal. A sociologia crítica não se 

reduz apenas a uma autocrítica da disciplina, mas estende a crítica ao próprio objeto da 

análise e às hipóteses, conceitos e teorias desenvolvidos para analisá-la.” (GANEM, 2012, p. 

101).  

 2.3 – A Emancipação: Os Fundamentos das Ciências Sociais à luz da Teoria Crítica 

  

 Ao apontar a inviabilidade da neutralidade do método científico da tentativa e erro do 

racionalismo crítico, Adorno demonstra que o contexto sociopolítico encontra-se camuflado 

pelo pensamento ideológico de Karl Popper. O racionalismo crítico, que segundo Adorno, 

remonta ao empirismo do método indutivo de Francis Bacon e ao positivismo de Comte, 

apresentou uma forma de estrutura epistemológica semelhante aos princípios filosóficos que 

geraram o movimento do Aufklärung. Para Adorno, todas essas correntes filosóficas possuíam 

a característica do otimismo em relação à possibilidade de reedificar a ordem social, com uma 

nova estrutura do Estado que secularizada se tornaria mais tolerante a respeito das diferenças 

                                                                                                                                                                                              

critério de verdade. Para Adorno, isso se trata de apenas uma abstração da realidade, que gera a alienação sobre a 

ciência. "A teoria dialética precisa cada vez mais afastar-se da forma de sistema: a própria sociedade se afasta 

sempre mais do modelo liberal que lhe imprimiu o caráter de sociedade, e seu sistema cognitivo perde o caráter 

de ideal, porque na configuração pós-liberal da sociedade, sua unidade sistemática via-se amalgamar, como 

totalidade, com a repressão." (ADORNO et al. 1980, p. 228). 
113

 Adorno faz uma analogia entre as estratégias militares de logística racionalista e as táticas de guerra 

irregulares realizadas durante o conflito no Vietnã. "Generais burocráticos conduzem uma estratégia calculista, 

que não pode antecipar a tática de Giap, irracional de acordo com suas normas; a condução científica dos 

negócios, em que se converteu a condução da guerra, torna-se uma desvantagem militar." (ADORNO, ET al, 

1980, p. 246). 
114

A razão instrumental segundo a perspectiva histórica apresentada por Fátima de Oliveira: "A essência do 

iluminismo consistia em libertar o homem da ignorância, dos mitos, fortalecendo o saber e o uso da razão como 

instrumento emancipatório. Libertar o homem equivale a torná-lo consciente de sua realidade e responsável pelo 

seu próprio destino. A razão iluminista, da forma como fora concebida originalmente, conduziria, portanto. a 

humanidade à autonomia e à autodeterminação. O saber idealizado pelo Iluminismo, todavia, foi direcionado 

para a ciência e para a técnica, em detrimento da emancipação do ser humano. E a razão iluminista transformou-

se em razão instrumental, isto é, instrumento para manutenção do poder através da dominação e repressão. É esta 

a racionalidade da ciência e da técnica, elementos centrais nas sociedades modernas. Constata-se, na cultura 

moderna, a valorização do conhecimento científico, da especialização e da técnica. A legitimidade do espírito 

científico reside na divulgação e ideologização da ideia de progresso a partir do Iluminismo. A ciência se ocupou 

em divulgar a ideia de que, segundo o credo científico, poder-se-ia dominar a natureza e apresentar respostas 

para todos os problemas e, com isto, lograr-se-ia um maior controle e previsão da realidade. A humanidade, 

consequentemente, seria beneficiada com o bem-estar gerado pela ciência." (OLIVEIRA, 1993, p. 16).  
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religiosas. Já o poder econômico adotaria uma política de redução na arrecadação tributária 

para melhorar a circulação da produção no mercado. Todas essas correntes declaravam-se 

como tolerantes e liberais, pois visavam destituir o Ancien Régime
115

, caracterizado pelo 

intervencionismo da economia mercantilista, a soberania absolutista do direito divino dos reis 

e a estrutura dogmática do método escolástico
116

. 

 Esse acontecimento da modernidade teve como principal agente revolucionário a nova 

classe emergente: a burguesia. Segundo a perspectiva de Adorno, o contexto do Iluminismo 

encontra-se associado à ascensão da burguesia ao poder político. Por esse motivo, a 

transformação filosófica tinha como finalidade apenas estruturar uma nova hierarquia social 

estática, visando sustentar a ideologia da classe burguesa, e não eliminar o sistema de 

exploração econômica. Segundo Adorno, a crítica iluminista é fundamentada no ser humano, 

que seria o primeiro a ter que produzir uma sociedade na qual fosse dono de si mesmo. No 

entanto, a sociedade contemporânea é o seu único indicador socialmente falso (ADORNO et 

al., 1977). 

 

Um iluminismo desprovido de reflexão vira reflexão. O que há de subalterno 

e melindroso na doutrina positivista não é culpa de seus representantes; 

frequentemente eles nada têm disto ao abandonarem a toga. O espírito 

burguês objetivo enfunou-se em substituto da filosofia. No que é 

inconfundível o parti pris pelo princípio de troca, abstraído naquela norma 

do ser-para-outro, a que obedece como medida de todo espiritual o critério 

da ratificação posterior e o conceito de comunicação formado ultimamente 

na indústria cultural. (...) Suas categorias constituem de um modo latente 

aquelas categorias práticas da classe burguesa, em cujo iluminismo figurava 

desde o início a negativa daqueles pensamentos que colocassem em dúvida a 

racionalidade da ratio dominante. (ADORNO et al, 1980, p. 250.) 

 

                                                             

115
O termo depreciativo surgiu no final do século XVIII. Tinha como referência principal a estrutura 

administrativa que se iniciou na modernidade, pela dinastia de Valois e Bourbon na França. O conceito explica a 

forma política absolutista que possuía uma economia intervencionista mercantilista. Essa etapa foi considerada 

por Marx como uma fase monopolista do sistema capitalista. 
116

 Para Hans Albert, a presença ideológica, religiosas e seculares, na perspectiva crítica consiste numa 

problemática para fundamentação de um método científico e neutro. Afinal, não são apenas as ciências sociais 

que são ameaçadas pela ideologia, mas também a matemática e as ciências naturais. "A tradição do pensamento 

crítico que se originou na antiguidade grega e que, por muito tempo, produziu lá ricos frutos, foi pelo menos 

encoberta e absorvida por outras tradições (se não despareceu nas guerras de poder da época helenística). Ela 

ressuscitou novamente, sobretudo no pensamento científico e nas correntes liberais da cultura moderna a ele 

ligadas. Ela se consolidou em muitos campos sociais dessa cultura e ganhou a simpatia de muitos membros da 

sociedade moderna, até daqueles que de alguma maneira têm suas raízes nas teologias políticas dessa época." 

(ALBERT, 1976, p 124). 



61 
 

 Dessa forma, o método do racionalismo crítico é fruto da instrumentalização da 

razão
117

, já que procurando a essência da crítica na eliminação das contradições lógicas do 

conhecimento pelo progresso deste, Popper torna seu próprio ideal em crítica às coisas, ao ter 

a contradição seu lugar cognoscível nela e não apenas em seu conhecimento (ADORNO et al, 

1980). Em contra partida, Hans Alberta, adepto do racionalismo crítico, afirma que é 

necessário distinguir as ideologias do método científico para evitar essa possível 

instrumentalização, pois "o modelo dogmático de racionalidade, que se manifesta numa 

correspondente interpretação do método científico, é eo ipso o modelo de pensamento 

ideológico." (ALBERT, 1976, p; 111). Na perspectiva de Hans Albert os fundamentos 

metodológicos do racionalismo crítico distinguem os aspectos ideológicos tendo em vista 

evitar que a ciência torne-se um dogma sacramental. 

 

Que se possa elevar a linguagem da ciência pura, livre de valoração em 

determinados aspectos, a um modelo racional, e que se possa impor esse 

ideal, é uma esperança utópica, que, além do mais, se orienta na tese 

problemática de que esta linguagem, que é de facto um complicado e 

relativamente esotérico instrumento especial, criado para puras finalidades 

de conhecimento, possibilite a melhor solução do problema da comunicação 

em qualquer situação. Sob pontos de vista criticistas, pode-se muito mais 

destinar à critica da ideologia a tarefa de reduzir a irracionalidade da vida 

social, tornando os resultados e método do pensamento crítico fecundos para 

a formação da consciência social, e, com isso, também da opinião pública; 

em resumo: a tarefa do esclarecimento. (ALBERT, 1976, p. 111-112) 
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O conceito de razão instrumental de Adorno tem uma herança no pensamento de Karl Marx sobre a 

comoditização. Segundo Marx, "as mercadorias, tais como são, entram no processo de troca. Este produz uma 

bifurcação da mercadoria em mercadoria e dinheiro, estabelecendo-se entre estes uma oposição externa em que 

se patenteia a oposição, imanente à mercadoria, entre valor-de-uso. Na oposição externa, as mercadorias se 

confrontam, como valores-de-uso, com dinheiro, como valor-de-troca." (MARX, 2012, p.132). Essa 

transformação dos bens e serviços em commodity faz com que os seres humanos sejam sujeitos a 

mercantilização. Paralelamente a isso, Adorno observa o mesmo fenômeno em relação à instrumentalização da 

razão, consequente do fetichismo da mercadoria, que gera uma maneira de conhecimento alheio sobre as 

condições sócio-históricas, tendo como finalidade apenas o aperfeiçoamento técnico capaz de realizar a 

revolução tecnológica, sem fazer com que o sujeito tome a consciência da exploração econômica e realize a 

revolução contra o modelo de produção capitalista. Popper postula uma sociedade 'aberta'. Sua ideia, contudo, 

contradiz com o pensar regulamentado, não aberto, postulado por sua lógica científica como 'sistema dedutivo'. 

O positivismo mais recente encontra-se inscrito sobre o mesmo corpo do mundo governado. Se nos primórdios 

do nominalismo, e mesmo ainda para burguesia nascente, o empirismo de Bacon opinava pela libertação da 

experiência frente à ordo de conceitos preestabelecidos, o aberto como escape da estrutura hierárquica da 

sociedade feudal, hoje, uma vez que a dinâmica desenfreada da (sociedade) burguesa caminha para nova estática, 

aquela abertura é obstruída pela síndrome do pensamento cientificista, através da reinstituição de sistemas 

fechados de controle espiritual. (ADORNO et al, 1980). 
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 Dessa forma, Hans Albert afirma que a decorrência dessa investigações é formulado 

como a tese da inexistência de uma 'razão pura'
118

. (ALBERT, 1976, p. 114). Contudo, a 

partir de uma perspectiva crítica social ao método do racionalismo crítico, Adorno demonstra 

que além de autocontraditório, segundo seus próprios fundamentos, a lógica situacional visa 

apenas a manutenção da estrutura social, inviabilizando uma crítica na infraestrutura do 

processo de produção capitalista. A lógica situacional é uma instrumentalização da razão com 

a única finalidade de realizar a manutenção e o progresso do status quo social, sem nenhuma 

característica de uma verdadeira metodologia crítica ao modelo liberal da sociedade 

capitalista ocidental. Adorno contrasta com o otimismo de Popper sobre a perspectiva 

política, pois assumindo uma perspectiva totalmente crítica, a sociedade contemporânea gerou 

a barbárie na mesma proporção do desenvolvimento tecnológico.  

 

A autonomia dos processos sociais é em si e não uma "coisa em si", mas 

baseia-se na reificação; até mesmo quando afastados, os seres humanos 

permanecem humanos. Por essa razão, a fronteira entre as duas ciências não 

é mais absoluta que naquela entre a sociologia e a economia, ou a sociologia 

e a história. O conhecimento para a sociedade como totalidade implica 

também que todos os momentos que estão ativos nessa totalidade, e de forma 

alguma perfeitamente redutíveis a outro, deve ser incorporada no 

conhecimento; ele não pode permitir ser aterrorizada pela divisão acadêmica 

do trabalho (...) As comparações entre o grau de maldade nas sociedades de 

várias épocas são precárias. Acho que é difícil assumir que nenhuma 

sociedade pode reivindicar ter sido melhor do que aquela que deu à luz a 

Auschwitz e nessa medida, Popper tem dado inquestionável caracterização 

correta sobre o meu ponto de vista. (ADORNO et al, 1977, p.120). 

 

 A emancipação
119

, na perspectiva de Adorno, seria o rompimento com a alienação da 

mais-valia gerada pelo modo de produção capitalista. Para isso, é necessário substituir a 

ideologia otimista do progresso científico, consequente do Iluminismo e da revolução 
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  Hans Albert estabelece uma distinção entre a racionalidade crítica e a racionalidade dogmática.  Seguindo 

essa perspectiva,  é afirmado que "o fechamento de determinados sistemas individuais de convicções parece estar 

ligado a uma atitude que favorece a aplicação de método de justificação positiva, porém não a aplicação dos 

métodos da avaliação crítica, que justamente prefere a busca de alternativas e informações relevantes, mesmo 

que estas sejam incompatíveis com o próprio sistema. Poder-se-ia considerar a racionalidade crítica da maneira 

acima esboçada e a racionalidade dogmática, que encontramos em sistemas fechados, como dois casos-limite 

tipicamente ideais do funcionamento cognitivo, que se deixam elaborar como modelo metódicos do 

comportamento na solução de problemas nos diferentes campos sociais, e que poderíamos ser examinados tendo 

em vista as sua vantagens sob determinados ponto de vista, de valor, como já acontece, por exemplo, de algum 

modo, na teoria do conhecimento, mas também em alguma parte da filosofia na ética, ou na teoria política e do 

direito." (ALBERT, 1976,  p. -118-199, grifo do autor). 
119

Em Educação e Emancipação,  Adorno avalia os meios possíveis para a emancipação da consciência social, 

em antagonismo a alienação da razão instrumental. Avaliando a função dos meios de comunicação em massa, 

difusores da cultura de massa, como um dos principais causadores da alienação social. 
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burguesa. Para Adorno, esse crescimento verdadeiramente crítico da sociedade teria como 

consequência a formação de um modelo horizontal e autônomo. Adorno identifica a 

valorização da razão instrumental como uma forma de mitologização da razão, e esse culto 

fetichista da razão tem como consequência a selvageria política, como o barbarismo social, 

que politicamente significa o totalitarismo. Adorno identifica no papel pedagógico o único 

meio crítico capaz de transformação social para evitar a instrumentalização da razão e levar a 

emancipação social. 

 Avaliando o papel dos veículos formadores da opinião pública – os meios de 

comunicação em massa
120

–, Adorno demonstra o papel fundamental da cultura de massa
121

 

como meio de alienação social, cabendo apenas às escolas a execução de um projeto 

educacional capaz de transformar a sociedade, evitando o surgimento da razão instrumental.  

Segundo Adorno, a alienação causada pela razão instrumental gera uma sociedade 

heterônoma
122

. Para ele, é por meio da educação que é possível atingir a emancipação
123

. A 
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No texto Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das Massas, publicado no livro Dialética 

do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer estabelecem uma perspectiva crítica para nova maneira de produções 

culturais. A cultura tomou uma maneira de produção na escala do capitalismo industrial, tendo a finalidade de 

manter o consumo. A indústria cultural apenas existe com os meios de comunicação em massa. "O processo 

técnico, no qual o sujeito se coisificou após sua eliminação da consciência, está livre da plurivocidade do 

pensamento mítico bem como de toda significação em geral, porque a própria razão se tornou um mero 

adminículo da aparelhagem econômica que a tudo engloba." (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 42).  
121

Kulturindustrie foi um termo cunhado na Dialética do Esclarecimento, escrita em 1942, por Adorno e 

Horkheimer. Tinha como finalidade realizar uma crítica estética sobre a condição da arte produzida na sociedade 

capitalista industrial. A cultura de massa tem como objetivo alienar os seus consumidores de suas condições 

sociais, mercantilizando a cultura excluindo a consciência social. "Por enquanto, a técnica da indústria cultural 

levou apenas à padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e 

a do sistema social." (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 114). 
122

Quando a hierarquia social de uma sociedade é fundamentada em uma causa externa ao indivíduo, trata-se de 

uma sociedade heterônoma.  Para Adorno a totalidade "é a sociedade como coisa em si, provida de toda carga de 

coisificação. Porém, precisamente porque esta coisa em si ainda não é sujeito sobre global, ainda não é liberdade, 

mas prossegue como natureza heterônoma" (ADORNO, 1980, p 217). Esse conceito de sociedade heterônoma 

contrasta com a autonomia, que inicialmente foi elaborado por Kant na Crítica da Razão Prática, e, é mais 

aprofundado nas reflexões sociais de Cornelius Castoriadis. Para ele as sociedades autônomas constroem suas 

próprias instituições, leis e tradições, sendo auto instituídas, diferente das sociedades heterônomas onde as 

tradições remontam a forças externas à sociedade, como deuses e elementos mitológicos. Segundo explica Dela-

Sávia: “Castoriadis observa que a instituição da sociedade foi, a maior parte do tempo e para a maioria das 

sociedades, o que se pode nomear uma autoreprodução, ou seja, [...] as sociedades tendem a privilegiar a 

perpetuação das suas instituições, a perpetuar-se como sociedade instituída, cuja consequência é a do 

esquecimento, pelos indivíduos concernidos, de que as instituições da sociedade são sua obra.” (DELA-SÁVIA, 

2012, p. 357-358). Dessa forma, a autonomia política para Castoriadis não consiste na amplificação das relações 

intersubjetivas, pois “a política não é apenas a realização, pelo poder político explícito, de uma ‘racionalidade 

instrumental’. Porque o poder político explícito, institucional é e permanece sempre apoiado no poder instituinte 

da sociedade, o qual, contínua e secretamente, a mantém como esta sociedade, ao mesmo tempo em que a altera” 

(DELA-SÁVIA, 2012, p. 363). 
123

A proposta educacional de Adorno consiste em evitar a barbárie e a intolerância racial gerada pelas ideologias 

nacionalistas. Nessa perspectiva, Adorno procura realizar um resgate do antigo conceito grego de παιδεία 

(Paideia). Segundo Werner Jaeger, a educação clássica tinha finalidade de instruir a totalidade do espírito 

humano, buscando equilibrar o corpo e alma dentro da maneira do: κἀγαθός καλὸς (belo e do bom). “A educação 



64 
 

relação do conhecimento gera uma horizontalidade deste, que transmite sua forma plural, livre 

e democrática do conhecimento, evitando a forma hierárquica heterônoma da política 

autoritária. Refletindo sobre o debate, Ângela Ganem afirma que: 

 

O debate tinha como ponto focal tratar a lógica das ciências sociais através 

de uma disputa pelo melhor método para a explicação de fenômenos 

coletivos. Partindo de pressupostos e filiações filosóficas distintas, o 

confronto tornou-se conhecido como a oposição entre o positivismo e a 

dialética. A ideia de oposição ou de confronto que marcou desde o início o 

tom do debate mostrava que o caminho para um consenso na solução das 

controvérsias estava fora de cogitação. Não se tratava de divergências 

teóricas que poderiam ser solucionadas através de uma conversação 

civilizada na busca de uma verdade plausível. Isso sempre soou quimérico 

ou acaciano, sobretudo para os organizadores do debate. Tratava-se de um 

confronto em que matrizes do pensamento disputavam, diante do auditório 

universal, o melhor entendimento para os fenômenos sociais. O fato de as 

questões apresentadas despertarem ainda hoje um permanente interesse na 

academia parece nos mostrar que as ideias avançam no dissenso e sobretudo 

quando as divergências são enfrentadas em disputas corajosas. (GANEM, 

2012, p. 107). 

 

 É notável que ambas correntes, tanto o racionalismo crítico como a teoria crítica, 

possuíam algumas semelhanças, como aponta Ralf Dahrendorf, tanto Popper como Adorno 

"estavam de acordo que a tentativa de uma demarcação nítida entre a sociologia e a filosofia 

poderia ter efeitos prejudiciais para ambos." (ADORNO, et al., 1977, p.124). O racionalismo 

crítico fundamentado na lógica situacional tem como finalidade descrever objetivamente as 

características da sociedade, sem se confundir com dogmatismos de crenças e ideologias 

políticas. Formando uma tradição crítica
124

 nas instituições da sociedade aberta. Por outro 

lado, a teoria crítica diverge sobre a distinção entre a metafísica e a ciência, que denegriria a 

                                                                                                                                                                                              

é uma função tão natural e universal da comunidade humana, que, pela sua própria evidência, leva muito tempo a 

atingir a plena consciência daqueles que a recebem e praticam, sendo, por isso, relativamente tardio o seu 

primeiro vestígio na tradição literária. O seu conteúdo, aproximadamente o mesmo em todos os povos, é ao 

mesmo tempo moral e prático.” (JAEGER, 2003, p.23). 
124

Segundo Adorno é ausente na perspectiva crítica de Popper o aspecto da negatividade que possibilitaria a 

verdadeira forma crítica, evitando a fetichização da ciência: "Em benefício da teoria sacrossanta, de modo algum 

há quem exorcizar a possibilidade de que a coação social seja herança biológico-animal; o desterro sem saída do 

mundo animal se reproduz na dominação brutal de uma sociedade ainda sujeita à história natural. Donde, 

contudo não há que concluir apologeticamente a irremediabilidade da coação. Afinal, o momento de verdade 

mais profundo do positivismo, embora resista a ela como à palavra sob cujo feitiço se encontra, é que os fatos, o 

que é assim e não de outro modo, assumiram unicamente numa sociedade não livre, que escapa ao poder de seus 

próprios sujeitos, aquela violência indevassável, a seguir duplicada no pensamento científico pelo culto 

cientificista dos fatos. Até mesmo a redenção filosófica do positivismo necessitaria do procedimento por ele 

desprezado, da interpretação daquilo que no curso do mundo dificulta a interpretação. O positivismo é o 

fenômeno sem conceito da sociedade negativa na ciência social. No transcorrer do debate, a dialética, encoraja o 

positivismo à consciência de tal negatividade, a sua própria." (ADORNO, 1980, p. 255). 
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função da primeira, fundamentando o método dialético crítico que teria uma abrangência 

teleológica. A razão isolada da metafísica, segundo a teoria crítica, resulta em uma ideologia 

que aliena a sociedade, estabelecendo apenas a manutenção formal da hierarquia social
125

, 

sem levá-la à emancipação. 

  
Isto não é para defender algo semelhante à tendência da antropologia 

cultural, de sobrepor a civilização ocidental com características centralistas 

de algumas sociedades primitivas, por meio de um sistema de coordenadas 

selecionadas. [...] Nos países das sociedades industriais, governados 

democraticamente, a totalidade é uma categoria de mediação, não de 

dominação e subjugação imediata. Isto implica que nas sociedades 

industriais de mercado não significa que simplesmente todo poder pertence 

aos princípios deduzidos da sociedade. Tais sociedades contêm em si 

inúmeros enclaves não capitalistas. (ADORNO et al, 1977, p 107). 

 

 Tomando as duas correntes, a partir de uma perspectiva política e social, tanto a teoria 

crítica de Adorno condenava o autoritarismo burocrático dos países socialistas do leste 

europeu
126

, como Popper expunha críticas ao capitalismo, sugerindo um modelo de produção 

capitalista liberal, tendo como inspiração a democracia na forma do welfare state
127

. Porém, o 

racionalismo crítico é interpretado por Adorno como um falso método epistemológico, que 

fundamenta ideologia do modo de produção industrial capitalista da classe burguesa liberal
128

. 
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Para Adorno, "no interior da sociedade coisificada, nada tem chance de sobreviver que por sua vez não seja 

coisificado. A universidade histórica concreta do capitalismo monopolista se prolonga no monopólio do trabalho 

e todas as suas implicações. Uma tarefa relevante da sociologia empírica seria analisar os elos intermediários, 

demonstrar em detalhe como a adaptação às relações capitalistas de produção transformadas se apodera daqueles 

cujos interesses objetivos à la longue (com o tempo) se contrapõem àquela adaptação." (ADORNO, 1980, p. 

213). 
126

Segundo Ângela Ganem: "Adorno considera que a classe operária está limitada, de um lado, por um 

socialismo burocrático e, de outro, por um capitalismo que reproduz a sua dominação cultural e ideológica de 

forma eficiente e devastadora. Para o autor, as minorias excluídas (aquelas que carregam a força e a dor) são a 

dinâmica viva da sociedade e de suas possibilidades emancipatórias." (GANEM, 2012).  
127

Popper confirma que foi socialista durante muito tempo de sua vida, e sobre a relação entre a liberdade e a 

igualdade ele afirma: "Continuei socialista por vários anos, mesmo após rejeitar o marxismo. E se existisse um 

socialismo capaz de combinar-se com a liberdade individual, eu seria hoje socialista. De fato, nada poderá ser 

mais aprazível do que viver uma vida modesta, simples e livre, numa sociedade igualitária. Foi necessário algum 

tempo para que eu percebesse que isso não passava de um sonho; que a liberdade é mais importante do que a 

igualdade; que a tentativa de chegar ao poder à igualdade põe em perigo a liberdade e que, perdida esta, aquela 

nem chega a implantar-se entre os não-livres" (POPPER, 1977, p.42-43). 
128

A teoria social do racionalismo crítico, segundo Adorno, apresenta um “conceito de sociedade, 

especificamente burguês e antifeudal, implica a representação de uma associação de sujeitos livres e autônomos 

em torno da possibilidade de uma vida melhor, e, dessa forma, implica crítica a relações sociais primitivas. O 

enrijecimento da sociedade civil em algo primitivo e impenetrável constitui sua involução imanente.” 

(ADORNO, 1980, p. 226-227). Porém, toda essa perspectiva otimista de Popper para com o potencial do 

conhecimento científico é observada por Adorno com ceticismo, pois toda absolutização da lógica é ideológica, e 

prossegue afirmando que “desde Pareto, o ceticismo positivista se arranja com qualquer poder vigente, inclusive 

o de Mussolini. Uma vez que toda teoria social está entrelaçada com a sociedade real, seguramente qualquer um 
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Todavia, apesar das considerações de Adorno, para Oliveira (2011), as contribuições 

filosóficas de Popper se relacionam entre a epistemologia e a teoria social
129

 a partir de uma 

"base ética, como pano de fundo, o norte de sua reflexão. [...] Compreender a filosofia de 

Popper nesta perspectiva constitui uma nova forma de ler sua obra. Trata-se de uma nova 

hermenêutica popperiana, uma nova escola de interpretação da filosofia de Popper." 

(OLIVEIRA, 2011, p. 18, grifo do autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

pode ser alvo de abuso ideológico ou de manipulação; mas o positivismo, como toda tradição cético-nominalista, 

presta-se especialmente à manipulação ideológica em virtude de sua indeterminação de conteúdo, seu 

procedimento ordenador, e finalmente a preferência pela certeza frente à verdade." (ADORNO, 1980, p. 230-

231). 
129

 Oliveira se posiciona contrário as críticas de Adorno, que possui uma perspectiva de leitura dualista do 

racionalismo crítico. Pois, "a leitura dualista dificulta a identificação da base ética na medida em que 

reconhece, em Popper, um pensador dividido entre o epistemólogo e o filósofo político. Não reconhece (e não 

poderia reconhecer) o único pensador, preocupado com a adoção de uma atitude coerente e não esquizofrênica 

frente à crise da ciência e da política de seu tempo. Caso tentássemos encontrar a base ética da filosofia de 

Popper a partir da leitura dualista, estaríamos inclinados a admitir que a obra de Popper tem uma raiz ética pouco 

consistente, pois em seus textos alternam-se os momentos em que a política ganha espaço para se manifestar. [...] 

A leitura dualista, assim, deve ser superada, pois nela a ética é apenas um momento ou uma cena da filosofia 

popperiana." (OLIVEIRA, 2011, p. p.30-31). 
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 CAPÍTULO II 

 As Implicações Políticas dos Fundamentos Epistemológicos das Ciências Sociais 

 

 1.1 - A Autonomia política à luz do Racionalismo Crítico 

 

A sociedade aberta é a concepção de autonomia política consequente dos 

fundamentos epistemológicos do racionalismo crítico. Esse modelo social é discutido 

detalhadamente na obra de Karl Popper no livro a Sociedade Aberta e seus inimigos
130

. Esse 

modelo político estabelecido por Popper não é restrito a uma forma específica de Estado. A 

sociedade aberta pode ser tanto sistema monárquico ou republicano, desde que ambos tenham 

as liberdades individuais asseguradas pelos direitos constitucionais. Para Adorno, esse 

conceito político da sociedade aberta é semelhante ao modo de produção capitalista liberal do 

Ocidente, como nos Estados Unidos e na Inglaterra
131

. Todavia, segundo aponta Ian Jarvie, a 

opinião de Popper não se coaduna com a defesa do capitalismo liberal: 

 
A paixão de Popper pela liberdade o qualificou claramente como um porta-

voz do lado Ocidental durante a Guerra Fria, assim como sua elaborada 

crítica as deficiências da análise social marxista. Isso não significa que ele 

tenha apoiado todas as estratégias da Guerra Fria. Em particular, ele não era 
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Enquanto milhares lutavam no front, durante a Segunda Guerra Mundial, Popper declarava que “The Poverty 

e The Open Society foram meu esforço de guerra.” (POPPER, 1977, p.123, grifo do autor). Os trabalhos foram 

fruto das reflexões epistemológicas de Popper, contidas na Logik der Forschung, que tinha demonstrado ser a 

melhor forma de conhecimento obtida através da refutação, pela tentativa e eliminação do erro. Onde o principal 

antagonismo entre o desenvolvimento pré-científico para a elaboração propriamente científica consistia na busca 

dos erros: “a adoção consciente do método crítico torna-se o instrumento principal de desenvolvimento.” 

(POPPER, 1980, p.123, grifo do autor). A partir disso, Popper realiza uma leitura sobre as consequências do 

historicismo sobre os movimentos sociais. Os pensadores historicistas que interpretam o tempo histórico como 

espécie de regras, leis, ou normas imutáveis, compreendem o tempo de maneira enclausurada no mito do destino; 

visto isso, seria possível prever os eventos futuros. Popper demonstra que nessa forma de pensamento, base do 

historicismo, vão se afirmar todos os modelos de ideias totalitárias. Por isso, será necessária uma digressão 

histórica e reinterpretar os clássicos desde o princípio da filosofia, com os pré-socráticos, até culminar com o 

historicismo de Platão. Por isso, Popper decidiu que o aspecto de sua pesquisa era mais abrangente, prometendo 

assim abordar doutrinas sobre a liberdade social e denunciar os pensadores que foram antagônicos a esse 

princípio. Em The Open Society and its Enemies Popper realiza sua leitura histórica desde a Grécia antiga, 

considerada por ele como o berço da civilização ocidental, tendo dedicado o primeiro volume de sua obra 

inteiramente a Platão. O autor nomeou que a teoria platônica foi como uma espécie de encantamento mágico, 

que visava reestabelecer a ordem social, baseada na antiga aristocracia da comunidade gentílica grega. Popper 

considerava “Platão, o maior, mais profundo e genial de todos os filósofos, tinha uma concepção de vida humana 

que acho repulsiva e realmente terrível.” (POPPER, 2006, p.224). “Contudo não foi apenas um grande filósofo e 

o fundador da mais significativa escola profissional de filosofia, mas também um poeta inspirado, que entre 

outras obras formidáveis escreveu a Apologia de Sócrates”. (POPPER, 2006, p.224). No segundo volume da 

obra, Popper vai pesquisar sobre as consequências políticas do historicismo na modernidade, sendo os principais 

representantes: Hegel e Karl Marx. 
131

Jeremy Schearmur estudou na London School of Economics sendo próximo colaborador pessoal de Karl 

Popper. Segundo seu livro The Political Thought of Karl Popper escrito em 1996, Schearmur argumenta que 

Popper não era favorável à perspectiva do liberalismo econômico segundo a proposta de Hayek. Popper admitia 

que o papel do Estado era fundamental para salvaguardar os direitos das comunidades minoritárias que 

compunham o próprio Estado. 
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um defensor do capitalismo desenfreado. Popper era socialista quando 

escreveu o livro, tal como indicado A Questão Inacabada, seus sentimentos 

ainda eram socialistas. A Sociedade Aberta e seus Inimigos não foi usada 

para atacar o socialismo. Parece que Popper, mais tarde, chegou a uma 

objeção insuperável para qualquer tentativa prática de implementá-lo. A 

questão central é o poder. Todo poder foi objeto de abuso; daí todo o poder 

era ruim e seu uso deve ser minimizado e assim o poder estatal era tolerável 

apenas se combatesse a injustiça: um crime, por exemplo, ou a exploração 

devido ao desequilíbrio do poder. Na verdade, o nome disso para sua visão 

era "protecionismo": justificativa do estado para exercer o poder, que reside 

na sua tarefa de proteger a população mais fraca, doente e infeliz. Só podia 

protegê-los da exploração do abuso e opressão. Não pode haver dúvida de 

que ele era partidário do Estado Providencial. Ele nunca levou sua afirmação 

de que o protecionismo impõe intervenção. A intervenção é um exercício de 

poder. O poder deve ser sempre usado minimamente, argumentou; mas para 

proteger, deve ser utilizado. (JARVIE, 1999, p. 13). 

 

A inspiração para a sociedade aberta, proposta por Popper, não teve como alicerce a 

política e a economia dos países anglo-saxões do século XX. Esse modelo conceitual do 

pensamento político de Karl Popper é inspirado na democracia grega, adotado pelas reformas 

de Clístenes
132

 em Atenas durante o século V a.C.
133

. Conforme Popper demonstra, os frutos 

da civilização ocidental tiveram seu florescimento durante as transformações sociais ocorridas 

na Grécia. “Foram eles, parece, os primeiros a dar o passo do tribalismo para o 

humanitarismo.” (POPPER, 1987, p.187).  

                                                             

132
Político ateniense que deu continuidade às reformas políticas de Sólon. Liderou a revolta contra a tirania 

instalada por Pisístrato. Todos os cidadãos homens com mais de 25 anos filhos de pais atenienses poderiam 

participar da Assembleia. Os cargos eram preenchidos por eleição e sorteios. Mas a principal criação de 

Clístenes foi o Ostracismo, instrumento de autodefesa da política ateniense, pois cada cidadão teria o poder de 

votar em quem ameaçasse a democracia. Segundo a historiadora Claude Mossé, as reformas empreendidas por 

Clístenes permitiram o nascimento da democracia através da “isonomia, que traduz concretamente a reforma do 

espaço cívico e, mais simplesmente, o fato de que, doravante, um ateniense não mais se nomearia pelo nome do 

pai, mas pelo do seu demès de origem.” (MOSSÉ, 1997, p. 23). 
133

Apesar de ser um século conhecido como a Era de Ouro de Atenas, chefiada pelo governo de Péricles, foi um 

período varrido por mudanças dentro da sociedade grega. As consequências diretas das guerras pérsicas, como o 

crescimento populacional e pressões sociais fez com que Sólon extinguisse a escravidão por dívida, abrindo 

espaço para fortificação dos ideais democráticos. A formação da Liga de Delos marcou a expansão do poder de 

Atenas sobre as outras cidades, crescendo a classe dos comerciantes, e o surgimento dos Nouveaux Riches que 

passaram a ser educados pela retórica dos sofistas para preencher cargos administrativos e políticos da cidade. 

Por fim, a Guerra do Peloponeso que causou a total derrota de Atenas, estabelecendo-se a tirania pró-espartana 

dos trinta tiranos, deixando um enorme saldo de mortos, e terminando com o restabelecimento da democracia. 

“O desenvolvimento do Pireu simboliza essa preeminência comercial de Atenas. A fim de traçar os planos da 

cidade, Péricles mandara buscar o famoso arquiteto milesiano Hipódamo. Ao redor do empórion – porto de 

comércio – erguiam-se lojas, docas e célebres mercados de trigo, onde se acumulavam as reservas de cereais. 

Uma população matizada aí se comprimia: comerciantes, cambistas agentes comerciais, marinheiros e doqueiros. 

(...) À época de Péricles, os navios mercantes habituavam-se, cada vez mais, a depositar suas cargas no Pireu, 

certos de que aí encontrariam compradores e de que escoariam suas mercadorias, recebendo, em troca, uma 

moeda de bom quilate e de livre curso em toda parte.” (MOSSÉ, 1997, p. 41). 
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A saída do tribalismo, que o filosofo austríaco menciona, é a passagem da sociedade 

antiga, fechada em crenças e superstições, para a sociedade aberta democrática, construída na 

base de fundamentos racionais. Apesar de reconhecer que não há uniformidade no tribalismo 

(POPPER, 1987), Popper estabelece uma relação dos antigos Gregos com os povos da 

polinésia, os maoris, antes do processo de tornar-se uma sociedade aberta.  

 
Pequenos bandos de guerreiros, normalmente vivendo em postos 

fortificados, governados por chefes tribais ou reis, ou por famílias 

aristocráticas, travavam guerra uns contra os outros, no mar assim como em 

terra. Havia, sem dúvida, muitas diferenças entre os modos de vida gregos e 

os polinésios, pois, é sabido, não há uniformidade no tribalismo. (...) Parece-

me, contudo, que certas características podem ser encontradas na maioria 

dessas sociedades tribais, se não em todas elas. Refiro-me à sua atitude 

mágica ou irracional para com os costumes da vida social e à correspondente 

rigidez desses costumes. (POPPER, 1987, p. 187). 

 

A estática hierarquia social, típica da sociedade tribal como a dos maoris, é ocasionada 

pela ausência do critério que realiza a distinção entre as leis naturais e as leis normativas
134

. 

As sociedades tribais estabelecem as leis normativas à luz das leis da natureza, visando 

justificar as ações políticas da comunidade como uma inspiração em forças externas, tornando 

a sociedade fechada em uma estrutura imutável. Decorrente dessa relação, segundo Popper, 

surgem as superstições do conhecimento mágico, como a astrologia, que visa explicar todas as 

leis normativas da sociedade como um fruto das leis naturais imutáveis da ordem cósmica. É 

dessa maneira que a comunidade primitiva encara seus costumes como manifestações 

atemporais e eternas. Como uma divindade, as leis normativas passam a ser dotadas de 

natureza divina, organizando as classes sociais como um organismo análogo ao corpo de uma 

divindade
135

.  

                                                             

134
Da mesma maneira, os fundamentos epistemológicos das ciências, o racionalismo crítico estabelece uma 

distinção entre metafísica e ciência. Na ética das relações políticas é necessário haver uma distinção entre as leis 

naturais e as leis normativas. Quando leis normativas são instituídas pela sociedade autônoma, as leis naturais 

são independentes das normas sociais. Porém, as comunidades primitivas e fechadas buscam interpretar suas leis 

normativas como frutos das leis da natureza, deixando todos os infratores da lei como subversivos da ordem 

natural, caracterizando-se como sociedades heterônomas.  
135

Como afirma Oliveira, “o ponto nefrálgico da rejeição popperiana ao judaísmo parece estar na crença judaica 

na doutrina do povo escolhido, que implica uma forma de nacionalismo. (...) Na doutrina do povo escolhido, 

portanto, Popper identifica traços explícitos das tendências totalitárias, e é esta a principal razão de sua crítica” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 322-323). Tomando essa perspectiva, é possível realizar um paralelo entre a crítica de 

Popper e o pensamento que se encontra no Código de Manu que estabeleceu o sistema de castas na região da 

atual Índia. Esse sistema político, para Popper característico da sociedade fechada e tribal, é de que cada classe 

social representava uma parte do Deus Brahma. Os Brâmanes, que nasceram da cabeça da divindade formam a 

classe sacerdotal e governante. Os Xátrias são os guerreiros, pois eles nasceram dos braços do deus Brahma. Os 

Vaícias são comerciantes, pois nasceram das pernas de Brahma. Os Sudras eram a classe dos servos, pois nasceu 
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É a distinção entre (a) leis naturais, ou leis da natureza, tais como as leis que 

regulam os movimentos do sol, da lua e dos planetas, a sucessão das 

estações, e etc. ou a lei da gravidade, ou digamos, as leis da termodinâmica; 

e, de outro lado (b) leis normativas, ou normas, ou proibições, ou 

mandamentos, isto é regras tais que proíbem ou exigem certos modos de 

conduta, como por exemplo os Dez Mandamentos, ou as regras legais 

reguladoras do processo de eleição dos membros do parlamento, ou as leis 

que formavam a Constituição Ateniense. (POPPER, 1987, p. 71) 

 

Dessa forma, Popper identifica que a estrutura imutável da sociedade fechada 

apresenta uma realidade etnocêntrica. Os povos primitivos, ao se organizarem em sociedades 

fechadas, regidas por leis imutáveis e inspiradas na vontade divina, buscam uma justificativa 

teleológica para suas ações, como a de que é um povo eleito por Deus
136

 e, por isso, estariam 

destinados
137

 a ter a supremacia política por toda esfera terrestre. Por isso, os povos primitivos 

                                                                                                                                                                                              

dos pés de Brahma.  Os Párias seriam a classe mais excluída, porque nasceram do chão e não direto da 

divindade. No antigo Egito, o Livro dos Mortos menciona Maat como a divindade que controla a justiça e a 

ordem cósmica e social; sua imagem estava ligada diretamente ao poder do faraó, que seria filho dos deuses, 

responsável pela ordem dos vivos e dos mortos. 
136

Para Popper: "Um dos traços que têm em comum as doutrinas do povo eleito, de raça eleita e da classe eleita é 

de que as três se originaram e adquiriram importância como reações contra certo tipo de opressão. A doutrina do 

povo eleito adquiriu relevo na época da fundação da igreja judaica, isto é, durante o cativeiro babilônico; a teoria 

da raça ariana dominante do Conde Gobienau foi uma reação do emigrado aristocrático ante a afirmação de que 

a Revolução Francesa havia expulsado com êxito os senhores teutônicos. A profecia marxista da vitória do 

proletariado é a resposta a um dos mais sinistros períodos de opressão e exploração da história moderna". 

(POPPER, 1987, p.221). Segundo algumas passagens da Torá (Êxodo 19:5, Deuteronômio 14:02), Popper afirma 

que os judeus se interpretam como um povo eleito, uma das formas de etnocentrismo das comunidades 

primitivas. Oliveira faz referência às passagens que afirmam a existência da doutrina do povo eleito no antigo 

testamento, presente em “(Daniel 11:15) ‘meu povo, [...] meu eleito’ (Isaías 43:20); ‘Judá foi seu santuário, e 

Israel seu domínio’(salmos 114:2); ‘meus eleitos’ (Isaías 65:15). (...) Subjaz, na doutrina do povo escolhido, a 

ideia de distinção, de honra especial: ‘o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o povo especial, de 

todos os povos que há sobre há terra’(Deuteronômio 7:6).” (OLIVEIRA, 2012, p. 324-235). Porém, num 

relatório divulgado pela Liga da Difamação de Israel afirmam tais teses serem distorções do judaísmo 

tradicional: "Em face dessas doutrinas judaicas expressando preocupação para os homens e mulheres de todas as 

religiões, as tentativas de antissemitas para retratar o judaísmo normativo como intolerantes e odiosos são 

revelados como distorções completas da ética judaica. Eles afirmam, por exemplo, que o termo hebraico goy (pl. 

goyim), que se refere aos não judeus, significa "vaca" ou "animal". Contudo, o termo significa de fato "um 

membro de uma nação" (ver, por exemplo, Génesis 35:11, Isaías 2:4) e não há conotação pejorativa. A Bíblia 

mesma refere-se as pessoas judias como "goy" (Êxodo 19:06), mas através dos milênios se tornou um termo 

genérico como "gentio." Claro que, como os termos utilizados para qualquer outro grupo étnico, o contexto e o 

tom em que é falado ou escrito pode torná-lo pejorativo (com a história da palavra "judeus"), mas que 

dificilmente deve prejudicar alguém ao aparecimento do termo em literatura clássica judaica". (ANTI-

DIFAMATION LEAGE, 2003, p.5). 
137

Os antigos gregos tinham sua concepção literária muito próxima da construção imagética mítico-poética. 

Homero que viveu por volta do século VIII a.C., narra na Ilíada e na Odisseia, acontecimentos que o 

antecederam em tempos imemoriais. Ele só tem capacidade de fazer tal ato pelo fato de encontrar-se inspirado 

pelas musas. "Canta para mim, ó Musas, o varão industrioso que, depois de haver saqueado a cidade sagrada de 

Tróade, vagueou errante por inúmeras regiões, visitou cidades e conheceu o espírito de tantos homens; o varão 

que sobre o mar sofreu em seu íntimo tormentos sem conta, lutando por sua vida e pelo regresso dos 

companheiros. Mas, ai! Nem assim logrou satisfazer o seu desejo de salvá-los: pereceram, em consequência de 

sua cegueira, os insensatos que devoraram os bois de Hélio Hipérion. O qual os privou do dia do regresso. 

Deusas, filha de Zeus, conta-nos, a nós também, algumas dessas façanhas, começando onde quiseres." 

(HOMERO, 1978, p.11) A figura do destino, personificado na figura das Moiras, três fiandeiras, responsáveis 
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possuem um forte apelo à beligerância, pois apenas a guerra seria capaz de selecionar qual 

povo seria definitivamente eleito. 

 
Que o método utópico, que elege uma organização social ideal como 

objetivo que pode servir a todas as nossas atuações políticas, pode levar 

facilmente ao recurso à atuação política, então as divergências de opinião 

quanto à forma social que pareça ideal nem sempre se podem equilibrar pelo 

método da argumentação. Terão, pelo menos em parte, o caráter de 

diferentes religiosos. E entre as diferenças das religiões utópicas não há 

lugar para a tolerância. Pois, os objetivos utópicos destinam-se a servir como 

base para a atuação política racional e para a discussão; e essa ação só parece 

convencer os concorrentes que não compartilham dos seus próprios objetivos 

e que não se declaram partidários de sua própria religião utópica, se não o 

conseguir, têm de procurar submetê-los recorrendo à violência. 
(POPPER,1994, p.8). 

 

Toda estrutura hierárquica que a cosmologia dos povos tribais possui, como a 

genealogia dos deuses, tem como finalidade justificar a ordem social como análoga às forças 

cósmicas. Essa característica, que é consequência da relação das leis normativas com as leis 

naturais, foi denominada por Popper como holismo
138

. Trata-se de uma interpretação da 

sociedade como possuidora da vitalidade de um organismo; por essa razão, todos os 

elementos sociais destoantes, que estivessem fora dos padrões da normalidade hierárquica de 

ser penitenciados como subversivos da ordem cósmica, por ameaçar a saúde da sociedade 

orgânica. 

 
Uma sociedade fechada, no seu aspecto mais completo, pode ser justamente 

comparada a um organismo. A chamada teoria orgânica ou biológica do 

estado pode ser-lhe aplicada em considerável extensão. Uma sociedade 

fechada se assemelha a uma horda ou tribo por ser uma unidade orgânica, 

                                                                                                                                                                                              

por traçar o rumo dos personagens das histórias narradas por Homero e Hesíodo. Quando Ulisses entra no 

palácio de Alcino que lhe diz: “Quando lá tiver chegado, sofrerá o que o destino e as terríveis Fiadeiras lhe 

fiaram ao nascer, quando a mãe o deu à luz. Mas se é um dos Imortais que baixou do céu isso quer dizer que os 

deuses meditam algum novo planto para o porvir”. (HOMERO, 1978 p.68) Para Karl Popper esse poder sobre 

todo universo é como uma “lei inexorável do destino”, que ordena todo o cosmos, e, será sobre esse pressuposto 

que irão se fundamentar as pseudociências historicistas. Até os deuses olímpicos não poderiam alcançar e alterar 

o destino traçado pelas Moiras, Zeus lamenta-se para a sua consorte o destino de não poder ajudar seu filho 

Sapérdon da morte. Na Ilíada no canto 16 no verso 433 Homero declama as palavras de Zeus: “Para a consorte e 

irmã suspira Jove: ‘Dos homens o mais caro, ai! Meu Sarpédon, À lança do Menécio está votado: Hesito n’alma 

se na Lícia o ponha subtraído ao combate lutuoso, Ou se ao cruel destino o deixe entregue.’ Mas a augusta 

olhitáurea: ‘Que proferes, Ó formidável Júpiter? Salvares Mortal à triste Parca já fadado! Salva-o, porém do Céu 

não tens o assenso’”. 
138

Palavra de etimológica grega: holos; todo, total, foi cunhada em 1926, pelo estadista sul-africano Jan Smuts 

no seu livro Holism and Evolucion. Popper emprega essa terminologia para as teorias sociais, inspiradas na 

dialética de Platão e Hegel. Para Popper essas teorias procuram o estabelecimento de uma sociedade tribal, 

inspirada em valores da superstição pagã, da crença do destino pelos historicistas, de que Deus escolhe um povo 

para governar o mundo. 
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cujos membros são mantidos juntos por laços semi-orgânicos – parentesco, 

coabitação, participação nos esforços comuns, nos perigos comuns, nas 

alegrias e aflições comuns. (...) Suas instituições, incluindo suas castas, são 

sacrossantas – tabus. (POPPER, 1987, p.187) 

 

De maneira alegórica Popper, acrescenta que a sociedade fechada é como uma 

estrutura de concreto, formada por indivíduos construídos na base de concreto. As cidades-

estados gregas também se encontravam na mesma situação até ocorrerem as transformações 

políticas do século VI a.C. Com a mudança radical no sistema político, o fim da tirania e a 

instalação da democracia por Clístenes, foi possível a distinção, segundo Popper atesta, entre 

as leis naturais e as leis normativas. As leis normativas passaram a ser criadas através das 

assembleias compostas por cidadãos em que se estabeleciam as normas, com base em 

convenções sociais. Para Popper, a instalação da democracia foi possível porque houve um 

crescimento populacional gerado pelo desenvolvimento das técnicas náuticas e a expansão 

marítima dos gregos. Isso fez com que, gradualmente, se perdessem os laços orgânicos das 

comunidades gentílicas, deixando de constituírem uma "sociedade de concreto" fechada, 

tornando-se uma “sociedade abstrata”, ou seja, aberta, possuindo relações mais tênues e 

flexíveis. Sendo substituídos os laços sociais que mantinham a sociedade estática e orgânica 

devido ao intercambio cultural com outros povos, na perspectiva de Popper, foi-se 

dissolvendo-se o poder supersticioso dos aristocráticos donos de terra. 

Porém, algumas cidades-estados, como Esparta, que se mantiveram à margem desse 

processo, continuaram com um modelo tribal estruturado por mais tempo. A queda da 

sociedade tribal causou conflitos, pois o indivíduo que antes tinha função em uma estrutura 

orgânica, agora perdeu esse sentido da vida. Por essa razão, na modernidade os filósofos 

historicistas vão advogar em favor de que a sociedade deve manter uma estrutura estática para 

evitar o caos social. Popper explica detalhadamente os pontos principais da política espartana, 

como um exemplo de uma sociedade fechada:  

 

1)Proteção do tribalismo detido: fechar a porta a todas as influencias 

estrangeiras que pudessem por em perigo a rigidez dos tabus tribais. 

2)Antihumanitarismo: fechar a porta, mais especialmente, a todas as 

ideologias igualitárias, democráticas e individualistas. 

3)Autarquia: ser independente do comércio 

4)Anti-universalismo ou particularismo: sustentar diferenciação entre a 

própria tribo e as outras; não se misturar com inferiores. 

5)Dominação: submeter e escravizar vizinhos. 
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6)Não expandir demais: “a sociedade só deve crescer enquanto puder fazê-lo 

sem prejudicar sua unidade” e, especialmente, sem arriscar-se á introdução 

de tendências universalistas. (POPPER, 1987, p. 198). 

  

Na perspectiva de Popper, durante o século V a.C., Atenas se desvinculou dos antigos 

elementos tribais, tornando-se uma sociedade aberta com a instalação da democracia. Popper 

nomeou o ambiente cultural que surgiu em Atenas por Grande Geração
139

. Esse momento 

histórico corresponde a Era de Ouro, período de paz posterior aos conflitos com a Pérsia e 

anterior a guerra do Peloponeso
140

. Durante a hegemonia do poder ateniense, inúmeros 

filósofos tiveram passagem por Atenas: Parmênides, Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. 

Para Popper, esses filósofos estavam reformulando, através de conjecturas metafísicas
141

, a 

natureza (φύσις) das cosmologias
142

 que narravam a origem do universo (ἀρχή). Porém, com 

as transformações políticas, surge a Grande Geração, que segundo Popper foi composta dos 

sofistas: Protágoras
143

, Górgias
144

.  

Os sofistas tiveram uma importância impar na história porque, na perspectiva de 

Popper, o paradigma do questionamento filosófico era sobre a origem do universo (ἀρχή) que 

                                                             

139
A teoria das gerações inicialmente esboçada por Karl Mannheim no livro The Problem of Generations em 

1923 vai ter influência em diversos pensadores, como a teoria geracional strauss-howe, de William Strauss e 

Neil Howe. Segundo essa teoria geracional a "grande geração "se refere ao período de 1901 até 1924. Porém, 

essa teoria foi sistematizada após a publicação da Sociedade Aberta, portanto, não deve haver nenhuma relação 

do termo empregado por Popper com a maneira conceituada pela teoria de strauss-howe. A Grande Geração para 

Popper corresponde aos pensadores que se encontravam no período de hegemonia de Atenas, durante o século V 

a.C. 
140

As Guerras Grego-Persas foram de 499 a.C. até 449 a.C. Já a Guerra do Peloponeso iniciou-se em 431 a.C. e 

terminou em 404 a.C. Durante o período de 18 anos entre os conflitos, floresceu uma efervescente cultura em 

Atenas devido seu período de hegemonia no mar do Egeu. Muitos filósofos e sofistas passam a visitar a cidade 

que, dotada de um regime político ímpar na história, permitia, segundo Popper, o debate crítico racional sobre as 

instituições sociais. 
141

Essas especulações cosmológicas desses quatro filósofos, segundo Popper, foram a inspiração metafísica para 

o racionalismo crítico. Iniciando-se na especulação sobre a imutabilidade do Ser de Parmênides e nas forças de 

agregação e dissuasão de Empédocles, Popper desenvolveu a distinção entre metafísica e ciência do 

racionalismo crítico. A homeomeria de Anaxágoras e a teoria atomista de Demócrito que realizou uma hipótese 

ousada sobre os fenômenos naturais, sendo o alicerce para toda teoria atômica na modernidade. 
142

Segundo Störig: "Todas elas têm como objetivo buscar uma explicação para o mundo natural, sendo, nesse 

sentido, filosofias da natureza; e, como método, trabalharem cm uma reflexão "ingênua". Isso é uma reflexão 

que não chega ainda a ser crítica, mas que neste sentido é dogmática. Em suma, a filosofia dessa época é 

considerada como dos pré-socráticos, uma vez que atuaram antes de Sócrates. Este período mais antigo vai de 

cerca de 600 a.C. até o início do 4º século". (STÖRIG, 2009 p.100). 
143

Sofista natural de Abdera, visitou Atenas durante a fase madura de sua vida, ficando amigo do governante da 

época, Péricles. Porém, foi alvo de perseguição política, teve que sair para o exílio e sua obra foi queimada. 
144

Sofista natural de Leontini, colônia grega na Sicília. Com sessenta anos, em 427 a.C. foi para Atenas como 

embaixador de sua cidade, pedir proteção aos atenienses contra a agressão dos siracusanos. Popular pela sua 

oratória, passou a dar aula de retórica possibilitando acumular uma grande riqueza material. Dentro de seus 

estudos sobre os paradoxos da realidade, Górgias afirmou as seguintes máximas fazendo uma crítica ao 

pensamento de Parmênides, sintetizada na seguinte maneira: "Nada existe, mesmo se algo existisse, não poderia 

ser conhecido, mesmo se algo pudesse ser conhecido não poderia ser comunicado, mesmo que pudesse ser 

comunicado não poderia ser compreendido". 
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conjecturava hipóteses sobre as leis naturais que regeriam a ordem cósmica da natureza 

(φύσις) – âmago da reflexão dos filósofos pré-socráticos – e transferiram para os princípios 

das leis normativas (nομος) como um fruto da convenção social. O domínio da retórica servia 

para isso. 

 

Desde a vitoriosa defesa da liberdade nas guerras contra os persas (500 - 449 

a.C.) surgiu na Grécia, e sobretudo em Atenas, que agora passara a ser o 

centro espiritual e político, o conforto, e mesmo a riqueza e o luxo na 

camada mais alta da população, e com isto, ao mesmo tempo, a necessidade 

de maior formação. A constituição democrática conferiu crescente 

importância à arte de falar em público. Nas assembléias do povo e perante os 

tribunais populares, levava vantagem aquele que soubesse apresentar-se com 

mais habilidades e com melhores argumentos. Quem quisesse fazer carreira - 

e o caminho para isto estava aberto a qualquer cidadão - precisava adquirir 

formação como estadista e orador. Quem procurava responder a esta 

necessidade eram os sofistas. Palavra grega sophistai significa "mestre da 

sabedoria". De início a palavra também teve unicamente este significado, 

sem outras conotações. Como mestres ambulantes, os sofistas andavam de 

cidade em cidade , ensinando mediante pagamento, as diversas artes e 

habilidades, mas sobretudo a arte da eloquência. Não eram, portanto, 

filósofos no sentido próprio, mas sim prático, e, sendo práticos, não 

atribuíam grande valor aos conhecimentos teóricos. (STÖRIG, 2009, p. 

118). 

 

Para Popper, o modelo político da democracia ateniense impulsionou o surgimento das 

artes da retórica pelos sofistas, que passaram a distinguir as leis naturais das normativas, 

estabelecendo não mais as divindades e sim o homem como padrão para as normas sociais
145

. 

Os pensadores dessa Grande Geração foram responsáveis pelo que se ergueu: "Uma nova fé 

na razão, na liberdade e na fraternidade de todos os homens- a nova fé e, como creio, a única 

possível fé, da sociedade aberta.” (POPPER, 1987, p 200). Dentre os que mais se destacaram 

da Grande Geração, Popper ilustra o papel do principal filósofo e do principal estadista desta 

geração: Sócrates e Péricles. 

 
E havia o maior talvez de todos, Sócrates, que ensinou a lição de que 

devemos ter fé na razão humana, mas ao mesmo tempo devemos resguardar-

nos dos dogmatismos; de que os devemos afastar tanto da misologia, a 

desconfiança na teoria e na razão, quanto da atitude mágica daqueles que 
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Segundo Popper "é certo ter sido Protágoras o primeiro a propor uma teoria de que as leis se originam de um 

contrato social." (POPPER, 1987, p. 91). Popper faz uma alusão ao pensamento de Protágoras inspirado na 

máxima: "o homem é a medida de todas as coisas" (ἄνθρωπος μέτρον). Dessa maneira, Popper demonstra que os 

sofistas mudaram o paradigma da pesquisa filosófica, deixando as reflexões sobre a origem do cosmos para 

refletir sobre os princípios éticos das relações sociais. 
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fazem da sabedoria um ídolo; que ensinou, em outras palavras, ser crítico 

com o espírito da ciência. (POPPER, 1987, p. 201). 

 

  Segundo a perspectiva de Popper, Sócrates
146

 foi o filósofo mais importante para a 

democracia ateniense, por ter sido um assíduo crítico das instituições da cidade-estado, dos 

políticos e da opinião deles sobre os fundamentos da justiça. O fruto dessa crítica contra a 

democracia somente era possível porque Sócrates vivia em uma sociedade aberta, que 

garantia seus direitos básicos da livre expressão. Por isso, Popper acentua a figura de Sócrates 

como um indivíduo crítico da democracia, pois ele se encontrava numa sociedade que 

permitia sua crítica. O método socrático, a maiêutica, tinha por finalidade fazer com que os 

indivíduos abandonassem as crenças dogmáticas para tomar a consciência sobre a própria 

ignorância
147

. Por esse motivo, Sócrates foi o filósofo fundamental para a sociedade aberta, 

                                                             

146
Popper estabelece uma relação entre o pensamento de Sócrates e o de Kant: "Tentei esboçar, em linhas gerais, 

a filosofia kantiana do mundo e do homem com suas idéias fundamentais, a cosmologia newtoniana e a ética da 

liberdade; são as idéias fundamentais a que o próprio Kant se refere em sua bela e quase sempre mal 

compreendida declaração: a respeito do céu estrelado sobre nós e da lei moral em nós. Recuando mais no 

passado para atingir uma visão mais abrangente do lugar de Kant na história, podemos compará-lo com Sócrates. 

Ambos foram acusados de ter corrompido a religião do Estado e prejudicado a juventude. Ambos se declararam 

inocentes e ambos lutaram pela liberdade de pensamento. Liberdade significava para eles mais do que ausência 

de coerção: liberdade era para eles a única forma digna da vida humana. O discurso de defesa e a morte de 

Sócrates tornaram a ideia do homem livre uma realidade viva. Sócrates era livre porque seu espírito não podia 

ser subjugado; era livre porque sabia que ninguém podia dizer algo contra ele. A essa ideia socrática do homem 

livre, que é uma herança de nosso Ocidente, Kant dá um novo significado tanto no campo do conhecimento 

quanto no da ética. E acrescentou-lhe ainda a ideia de uma sociedade de homens livres- uma sociedade de todos 

os homens. Pois Kant mostrou que todo homem é livre não porque nasceu livre, mas porque nasceu com um 

fardo - o fardo da responsabilidade pela liberdade de sua decisão." (POPPER, 2006, p.172). 
147

Esse método representa, segundo Popper, a transição da fé na magia tribal para a elaboração de um método 

racional, elemento fundamental para o estabelecimento da liberdade na sociedade aberta. Para as ciências sociais 

é possível observar o mesmo processo de transformação. Popper afirma que a perspectiva social dos povos da 

antiguidade era como uma “engenharia utópica” ou “mecânica utópica”, pois visava estabelecer modelos de 

sociedade perfeita, regida por leis universais imutáveis, seguindo os princípios infalíveis da divina verdade 

cósmica. Todavia, com a transposição da fé dogmática na superstição, para uma fé na razão, Popper afirma que 

as ciências sociais passaram a um novo estágio de “engenharia social gradual”, processo esse iniciado já com os 

sofistas. No exercício de confrontação de teses de discursos contrários, é possível realizar um desenvolvimento 

da vida social, sem um projeto de larga escala e finalizado, mas com medidas locais que vai alterando as bases e, 

com o decorrer do tempo, vão melhorando a sociedade. As medidas graduais são evolucionárias, caso elas sejam 

falhas, basta mudar o rumo para outro foco, aperfeiçoando seu método; isso torna as ciências sociais falseáveis, 

logo, científicas. Os políticos com essa percepção visarão não o melhoramento, mas retirar as imperfeições da 

sociedade paulatinamente. "A consideração utópica é tanto mais perigosa quanto pode parecer ser a única 

alternativa para um historicismo extremado, para uma consideração radicalmente historicista que implica não 

podermos alterar o curso da história; (...) Antes de passar a criticar em minúcia a mecânica utópica, desejo 

esboçar outra consideração da mecânica social, isto é, da mecânica gradual. É uma consideração que julgo 

metodologicamente sadia. O político que adota esse método pode querer, ou não que a humanidade realize um 

dia um estado ideal e alcance a felicidade e a perfeição sobre a terra. Mas será consciente de que essa perfeição 

se puder ser atingível, está muito distante e de que cada geração de homens (...) tem uma reivindicação; talvez 

não tanto uma reivindicação de serem felizes, mas a de não serem infelizes sempre que isso se puder evitar". 

(POPPER, 1987, p.173-174). 
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pois o método maiêutico
148

, segundo a concepção de Popper, inspirava ao falseamento crítico 

das opiniões equivocadas sobre a realidade. A dialética, nesse momento, surgiu de uma 

confrontação de teses opostas, através da tentativa e erro, visando atingir uma verdade sobre a 

realidade
149

. Porém, as críticas de Sócrates contra o sistema político ateniense atraíram, 

segundo Popper, inúmeros indivíduos que viam na democracia um elemento decadente da 

sociedade, e que planejavam restabelecer uma sociedade orgânica tribal, inspirada nos 

modelos espartanos. 

 

Mas se Sócrates era, fundamentalmente, o campeão da sociedade aberta e 

um amigo da democracia, por que então perguntar-se-á, misturou-se- com 

anti-democratas? Sabemos, de fato, que entre seus companheiros se acham 

não só Alcebíades, que por certo tempo esteve do lado de Esparta, como 

também dois tios de Platão, Críticas, que mais tarde se tornou o implacável 

líder dos Trinta Tiranos, e Cármides, que veio a ser o seu lugar-tenente. 
(POPPER, 1987, p. 207). 

 

Após a trágica derrota de Atenas contra Esparta na Guerra do Peloponeso, o governo 

que sucedeu à democracia ateniense foi a Tirania dos Trinta. Esse governo era composto por 

30 elementos pró-lacedemônia, entre os quais dois tios da família de Platão: Críticas
150

 e 

Cármides. Ambos frequentavam o círculo de discípulos socráticos. Muitos dentre os trinta 

viam na crítica de Sócrates em favor da democracia a justificativa para estabelecimento da 

aristocracia das sociedades ancestrais tribais. Com esse intento, a Tirania dos Trinta – 

exemplo de sociedade fechada – matou milhares por terem dado suporte ao regime 
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Do grego: μαιευτική, a maiêutica significa a arte obstetra de dar à luz. Sócrates coloca-se como uma parteira 

de almas; esterilizado de ideias, limita-se a usar do método maiêutico. Primeiramente utilizando-se da ironia e 

depois da refutação argumentativa, Sócrates faz despertar o interlocutor perceber a sua ignorância sobre a 

realidade. Dessa forma, segundo Sócrates, ocorre o nascimento da alma. Segundo Popper a maiêutica consiste no 

"preparo da mente pela 'limpeza' dos preconceitos, a fim de permitir o reconhecimento da verdade evidente - a 

leitura do livro aberto da natureza." (POPPER, 1982, p. 42). 
149

 Esse processo na política é semelhante ao método utilizado pela engenharia social gradual, que visa um 

programa de ações políticas para eliminar os pontos negativos da sociedade; e não criar algo perfeito na 

sociedade; um modelo de melhoramento apenas traria a consequência de manter a comunidade fechada. Para 

Popper, a mecânica gradual é a única racional: "Deveríamos antes esperar que, dada a falta de experiência, 

muitos enganos se cometeriam, só passíveis de eliminação por um longo e laborioso processo de pequenos 

ajustamentos; em outras palavras, por aquele método racional de mecânica gradual cuja aplicação advogamos." 

(POPPER, 1987, p. 183). Todo radicalismo dogmático leva a violência, e inviabiliza a utilização da mecânica 

gradual social. Popper cita um projeto de mecânica social gradual de quando Lênin criou a "Nova Política 

Econômica" durante o décimo congresso do partido comunista em 1922. Segundo Popper, esse processo 

permitiu uma reformulação progressiva da sociedade. 
150

Político ateniense da família aristocrática a que pertencia Platão e Sólon. Liderou o regime pró-espartano que 

governou Atenas alguns meses depois da derrota na Guerra do Peloponeso. Ordenou a morte de inúmeras 

pessoas e o confisco de seus bens. Morreu no porto de pireu durante a revolta liderada pelos líderes pró-

democracia. 



77 
 

democrático. Porém, uma nova revolta estabelece o fim da Tirania dos Trinta e o retorno da 

democracia aconteceu, segundo Popper, devido à fé da Grande Geração ter mostrado a sua 

força. (POPPER, 1987). Contudo, uma nova classe de políticos ainda com ideias autoritárias, 

como Ânito
151

, vão apontar Sócrates como uma persona non grata para a saúde da política de 

Atenas. Devido a isso, foi realizada uma ação judicial contra Sócrates, que se torna bode 

expiatório dos males ocorridos na cidade. Entre as acusações estava a de “corromper a 

juventude”, por causa da participação de vários de seus discípulos no antecedente governo 

opressor
152

.  

No campo da política, Péricles é elencado por Popper como o maior administrador 

ateniense. Pertencente à família alcmeônida, foi um importante general militar. Péricles 

governou Atenas por quase 15 anos e empreende reformas em toda a Acrópole. É durante esse 

período Popper enxerga o florescimento da Grande Geração. Segundo Popper, no discurso de 

Péricles, conhecido como Oração Fúnebre, proferido durante o sepultamento dos primeiros 

mortos da guerra do Peloponeso, o general demonstrou a soberania do sistema democrático 

ateniense e o espírito da Grande Geração, pensamento básico da sociedade aberta: 

 

Nosso sistema político não compete com instituições que vigoram em 

qualquer outra parte. Não copiamos nossos vizinhos, mas tentamos ser um 

exemplo. Nossa administração favorece a maioria em vez da minoria: por 

isso é chamada democracia. As leis concedem justiça, igualmente para todos, 

em suas disputas privadas, mas não ignoramos as reivindicações do mérito. 
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Importante general que lutou na Guerra do Peloponeso. Era de uma família de nouveaux riche com influência 

política contra as famílias aristocráticas tradicionais. Para Ânito a proximidade de Sócrates com muitos 

elementos da aristocracia de Atenas era uma ameaça à democracia. Segundo Mossé, Ânito era um personagem 

importante: "Seu pai, Antêmio, era um homem rico que possuía um estabelecimento de curtição. Ele próprio 

herdara a riqueza do pai, o que lhe permitiu ter acesso aos mais altos cargos. Antêmio era da geração de Cléon, 

mas, ao contrário deste, tinha continuado modesto e não disputara altas funções. Seu filho - que fora um dos 

ouvintes de Sócrates - ao contrário, tinha ambições políticas." (MOSSÉ, 1997, p. 83). 
152

O julgamento e condenação de Sócrates vieram a influenciar profundamente a personalidade de Platão, que 

vai pôr a culpa da morte do mestre, na democracia. Para Popper, isso vai transformar a filosofia política 

platônica numa profunda luta pelo restabelecimento da antiga ordem aristocrática, como fora descrito na 

República, uma sociedade fortemente estratificada, onde os filósofos, únicos possuidores da sabedoria essencial 

da ideia do bem, eram os reis e administradores, procurando manter seu poder através da seleção e 

aperfeiçoamento racial que geraria os guardiões.  Assim, Popper conclui que Platão traiu os princípios de 

Sócrates ao colocá-lo como o interlocutor principal da República. (POPPER, 1987, p. 211). A morte de Sócrates 

foi a “prova sincera de sua sinceridade.” (POPPER, 1987, p. 210), pois assim ele apresentou que “um homem 

poderia morrer não só pelo destino, pela fama ou por outras grandes coisas desta espécie, mas também pela 

liberdade do pensamento crítico e por um respeito de si mesmo que nada tem com a auto-importância ou 

sentimentalismo.” (POPPER, 1987, p. 210).  Para Popper, Platão foi profundamente marcado pela força de 

contrapor a essa Grande Geração aquilo que “foi um esforço para fechar a porta que havia sido aberta, para deter 

a sociedade, lançando sobre ela o fascínio de uma atraente filosofia, ímpar em profundidade e riqueza.” 

(POPPER, 1987, p 215). No campo político, Popper afirma que Platão não apresenta nenhuma novidade em 

comparação com o antigo sistema aristocrático, contra o qual se elevara Péricles. 
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Quando um cidadão se distingue, então será ele chamado a servir ao Estado, 

de preferência aos outros, não como questão de privilégios, mas como 

recompensa ao merecimento; e a pobreza não é obstáculo... (...) Em resumo, 

proclamo que Atenas é a Escola da Hélade e que o ateniense, 

individualmente, cresce desenvolvendo-se em feliz versatilidade, em 

presteza para enfrentar emergências e em confiança em si mesmo. 
(POPPER, 1987, p. 202). 

 

 Dessa forma, Karl Popper elaborou um critério prático de distinção entre a sociedade 

aberta e a sociedade fechada à luz do fundamento do falseamento epistemológico utilizado 

pelo racionalismo crítico para distinguir a metafísica da ciência. Trata-se do critério do 

derramamento de sangue. 

 

 1.2 - Os Fundamentos Práticos da distinção entre Sociedade Aberta e a Sociedade 

Fechada. 

 

A sociedade aberta e a sociedade fechada, segundo Popper estabelece são os dois 

únicos modelos de organização política existente
153

. Em sua obra, Conjecturas & Refutações, 

Popper estabelece que o fundamento para a distinção entre ambas as sociedades seria a 

violência. A sociedade fechada não possui uma rotatividade de diversas correntes políticas 

ininterrupta sem que haja o uso irrestrito da violência física. Já a sociedade aberta é um 

modelo social capaz de conviver com a pluralidade das diferenças sociais, apresentando uma 

rotatividade do poder político entre as diversas correntes ideológicas sem que haja 

derramamento de sangue
154

.  A diferença entre uma democracia e um despotismo é que na 
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Popper compara o racionalismo utópico ao racionalismo crítico. A engenharia do racionalismo utópico do 

historicismo visa estabelecer uma sociedade ideal. Apenas com a violência é possível ordenar todos os 

componentes da sociedade para eles se adequarem com o planejamento da justiça absoluta; “essa atitude 

desequilibrada e imatura, revela uma obsessão com o poder – não só sobre os homens, mas sobre o ambiente 

natural; sobre o mundo como um todo.”. (POPPER, 1982, p. 395). Essa regra é válida não só apenas para os 

seres humanos, mas também para todos os componentes do universo; por isso a intensidade da violência dos 

regimes totalitários é exercida nas suas máximas potências. Popper prossegue: "Podemos demonstrar que o 

método utópico, que escolhe um Estado ideal da sociedade como objetivo das nossas ações políticas, tende à 

produção da violência. Como não temos condições de determinar de modo científico ou por métodos puramente 

racionais os fins últimos da ação política, as diferenças de opinião a respeito do Estado ideal nem sempre podem 

ser superadas pela troca de argumentos. (...) A única forma de evitar essas modificações de objetivo parece ser o 

emprego da violência – incluindo a propaganda, a supressão da crítica e o aniquilamento de toda oposição. (...) 

Os engenheiros utópicos precisam tornar-se assim oniscientes, além de onipotentes. Eles se transformaram em 

deuses, forçando a adoção da norma: 'Não terás outros deuses além de nós'". (POPPER, 1982, p.392.). Por esse 

motivo, Popper conclui que o racionalismo utópico é autodestrutivo. 
154

Popper teve influência na Teoria da Paz Democrática esboçada na Paz Perpétua de Kant, em que é sugerido 

"uma liga das nações, um 'federalismo de Estados livres' com a tarefa de proclamar a paz eterna e manter a paz 

eterna na Terra." (POPPER, 2006, p. 172). 
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democracia é possível livrar-se do governo sem derramamento de sangue; num despotismo 

não. (POPPER, 2009, p. 197) 

Porém, nem toda forma de violência é perniciosa para a sociedade. Segundo o filósofo 

austríaco, apenas existe uma maneira de se colocar fim a uma sociedade fechada – através de 

uma guerra justa
155

. Poderia acontecer de duas maneiras: ou por meio de uma revolução
156

 ou 

de um tiranicídio
157

. Em outras palavras, somente é legítimo o uso da violência como maneira 

de autodefesa da população contra o abuso de poder das autoridades. A sociedade fechada 

apenas se transforma por intermédio da violência e de guerras, e somente pode sair desse 

círculo violentamente. Todavia, Popper atesta também que nem toda revolução é para instalar 

uma Sociedade Aberta. 

De toda forma, qualquer regime fechado só irá decair pelo uso da força, visto que eles 

se estabelecem através da utilização de enormes contingentes militares. Popper conclui que a 

sociedade aberta é instituída sobre o paradoxo da tolerância: ao mesmo tempo em que é 

necessário ao Estado um monopólio do uso legítimo da violência
158

, visando a autodefesa 

para impedir que elementos intolerantes destruam a ordem social, o Estado com o monopólio 

da força vai também exercer uma coerção sobre cidadãos que a compõem.  

 

 1.3 - Os Fundamentos Práticos da Sociedade Aberta: O Paradoxo da Tolerância e a 

Formação da Opinião Pública. 
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Conceito elaborado por Santo Agostinho, São Tomas de Aquino e diversos filósofos da escolástica tardia da 

Escola de Salamanca, tem como finalidade estabelecer uma relação entre a ética das virtudes e a guerra. Sendo 

estudado em duas maneiras: jus ad bellum (direito justo de iniciar uma guerra) e o jus in bello (a conduta justa 

em uma guerra).  
156

Na modernidade, o conceito de Direito a Revolução é desenvolvido através da obra Dois tratados sobre o 

governo, de John Locke. A lei natural é universalmente válida para todas as pessoas, garantido-lhes o direito a 

vida, liberdade e propriedade, e nenhuma autoridade do Estado pode possuir o poder para usurpar esses direitos. 

Para perspectiva de Adorno, essa teoria vai ser base para a democracia burguesa liberal. 
157

Desde os filósofos antigos Platão, Aristóteles, Cícero, advogam o uso da violência contra um governante 

ilegítimo, no caso de uma tirania, sendo esse dever de caráter cívico. Muitos se referem à dupla grega: 

Harmodius e Aristogeiton como os primeiros precursores ao matar o tirano Hiparco, no século VI a.C., assim 

como em Roma, o assassinato de Julio Cesar realizado por Brutus no século II a.C.. Esses exemplos históricos 

foram observados como atitudes virtuosas, pois, se tratava de usar a violência com defesa contra um governante 

ilegítimo. Na modernidade, Benjamin Franklin sugeriu para o grande selo dos Estados Unidos a seguinte frase: 

"A rebelião contra todos os tiranos é uma obediência a Deus". Essa máxima foi inspirada no princípio da defesa 

do tiranicídio.  
158

Do alemão: Das Monopol legitimen physischen Zwanges, esse termo foi utilizado por Max Weber em Política 

como Vocação explicando que a concepção do Estado era a instituição capaz de realizar o monopólio da 

violência dentro de um determinado território geográfico tendo a finalidade de organizar compulsoriamente os 

membros de uma comunidade. 
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 À luz da teoria liberal, Karl Popper estabelece o direito à vida como o mais 

importante, sendo cabível ao Estado garantir esse direito a todos seus cidadãos. Porém, 

Popper define a autoridade do Estado como um “mal necessário”. Em decorrência disso, os 

poderes do Estado “não podem ser multiplicados além da medida necessária.” 
159

 (POPPER, 

2006, p.196). Dessa forma, Popper discorda da perspectiva pessimista de que o homo hominis 

lupus
160

 e de que o homo hominis angelus
161

, devido ao fato de ambos não explicarem a 

verdadeira natureza do Estado. Segundo a perspectiva de Popper, independente do resultado 

da discussão sobre a índole humana, sempre haverá no mundo “homens mais fracos e mais 

fortes, e os mais fracos não teriam nenhum direito de serem tolerados pelos mais fortes; eles 

lhes seriam gratos por sua boa vontade de tolerá-los” (POPPER, 2006, p.196). Mesmo nas 

relações sociais entre fortes e fracos, é unânime a visão de que todos devem ter o direito de 

viver, de reivindicar a proteção contra o poder dos fortes e a existência de um Estado que 

proteja o direito de todos. Para Popper, seria através do uso da violência legítima que o Estado 

poderia manter a proteção interna e externa contra grupos intolerantes. 

 

O paradoxo da tolerância: a tolerância ilimitada pode levar ao 

desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até 

àqueles que são intolerantes; se não estivermos preparados para defender 

uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, o resultado será a 

destruição dos tolerantes, e com eles da tolerância. - Nesta formulação, não 

quero implicar, por exemplo, que devemos sempre suprimir as manifestações 

de filosofias intolerantes; enquanto pudermos contrapor a elas a 

argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a 

supressão seria por certo pouquíssimo sábia. Mas deveríamos proclamar o 

direito de suprimi-las se necessário mesmo pela força, pois bem pode 

suceder que não estejam preparadas para se por a nós no terreno dos 

argumentos racionais e sim que, ao contrário, comecem por denunciar 

qualquer argumentação; assim podem proibir a seus adeptos, por exemplo, 

                                                             

159
Popper nomeia tal princípio por “navalha liberal” em analogia a navalha de Ockham. Esse princípio lógico 

atribuído ao frade franciscano inglês William de Ockham, que afirmava sobre as essências metafísicas não 

poderem ser multiplicadas além do necessário. 
160

A sentença latina significa: o homem é o lobo do homem. Esse termo foi primeiramente escrito pelo romano 

Plauto e foi utilizado por diversos pensadores na modernidade para demonstrar o ceticismo em relação à 

natureza humana. A máxima é mais conhecida como a referência ao livro De Cive (1642) de Thomas Hobbes em 

defesa da soberania do poder absolutista dos monarcas a fim de evitar o caos social. 
161

Nesse momento, Popper faz uma alusão ao Contrato Social de Rousseau que afirma "o homem nasceu livre e 

por toda parte ele está agrilhoado." (ROUSSEAU, 1996, p. 9). Popper apresenta um ceticismo quanto à 

benevolência em relação ao estado de natureza humana; para Popper, isso era apenas uma especulação 

metafísica. Dessa forma, tanto o pessimismo de Thomas Hobbes, que parte das premissa de que a natureza 

humana é má e imperfeita, como o otimismo de Rousseau  resultam numa conjectura metafísica essencialista; 

não são premissas científicas. Por isso, ambos os pensamentos para Popper são perniciosos aos fundamentos 

epistemológicos da razão, pois tratam de uma hipérbole dos fenômenos da realidade. Os dois casos têm resultam, 

segundo a perspectiva de Popper abordada no capítulo anterior, na maneira dogmática do historicismo que é um 

falso método científico nas ciências sociais, cuja finalidade é ocasionar as ações na sociedade sem nenhum 

resultado científico. 
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que deem ouvidos aos argumentos racionais por serem enganosos, 

ensinando-os a responder aos argumentos por meio de punhos e pistolas. 

Deveremos então reclamar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar 

os intolerantes. (POPPER, 1987, p. 299). 

 

 Para que o Estado proteja todos é necessário que esteja numa condição de força maior 

que todas as partes. Por isso, para que o Estado cumpra sua função, ele deve ter mais poder do 

que qualquer indivíduo ou qualquer grupo de cidadãos (POPPER, 2006). O poder estatal 

sempre vai ser maior e a população sempre vai ser uma minoria para o Estado. Mesmo que 

venham a existir instituições que limitem esse poder, ele nunca poderá ser limitado 

completamente. Para que o Estado possa manter o monopólio do uso legítimo da violência, 

segundo Popper, será necessário que se cobrem tributos para manter seu funcionamento, 

visando garantir que o Estado não preste nenhum benefício específico para nenhum cidadão 

em particular. "A democracia é nada senão uma moldura, dentro da qual os cidadãos podem 

agir." (POPPER, 2006, p. 197). Na sociedade aberta os cidadãos podem atuar livremente em 

busca de seus fins, jamais sendo fornecido auxílio por parte do Estado para beneficiar algum 

cidadão em particular
162

. Popper defende que a sociedade aberta é fundamentada em dois 

princípios: a liberdade de imprensa e as eleições democráticas. Para Popper, as eleições 

democráticas só são possíveis devido à liberdade de informação e de expressão, sendo elas 

responsáveis pela formação da opinião pública. Segundo Popper, a opinião pública apresenta 

uma divisão interna: a opinião pública institucional e a informal.  

 

Há duas formas principais de opiniões públicas: uma que se ancora em 

instituições e outra que não se ancora em instituições. Exemplos de 

instituições que servem à opinião pública ou a influenciam são: a imprensa 

(incluindo cartas ao editor), partidos políticos, sociedades comércio de 

livros, radiodifusão, universidades, teatro, cinema, televisão. Exemplos de 

formação de opinião pública sem tais equipamentos especiais: o que as 

pessoas no trem ou em lugares públicos falam sobre o mais recente 

acontecimento ou sobre estrangeiros ou as 'pessoas de cor'; além disso, o que 

elas em especial na Inglaterra, falam umas sobre as outras à mesa do jantar - 

na Áustria, no café; na Baviera, na cervejaria (essas ocasiões podem até se 

tornar sólidas instituições). (POPPER, 2009, p.201). 
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Para Popper, a democracia é instituída no espaço público, no caso de Atenas, a ágora, praça pública e central 

onde os cidadãos abertamente discutem sobre as questões da cidade. Caso o poder público do Estado realizasse 

algum favorecimento a alguém, ou alguma classe específica, por algum motivo qualquer, não se caracterizaria 

mais uma democracia, nem como uma Sociedade Aberta. 
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Examinando as duas formas da opinião pública, Popper atesta que cada uma delas 

possui uma maneira perniciosa quando não está obedecendo à tradição crítica, podendo 

transformar a sociedade aberta em uma sociedade fechada. No caso da opinião informal 

surge o problema do mito da vox populi vox dei
163

. No caso da opinião pública institucional é 

o mito do progresso da opinião pública da teoria avant-garde. Tratando da opinião pública, 

que não se encontra ancorada nas instituições, a população alcança uma força acéfala, que 

opta pelo peso da maioria por uma tirania. Segundo Popper, essa força possui a capacidade de 

transformar a sociedade e mudar regimes políticos devido a sua forma anônima, porém possui 

um poder sem responsabilidade. Dessa forma, para Popper, a opinião pública surge como 

uma espécie de mito, sendo o vox populi vox dei
164

, em que o povo é interpretado como a voz 

de uma vontade divina. Para o autor, essa característica fornece ao governo democrático a 

supremacia da maioria diante das minorias, repercutindo em atos de intolerância.  

Quando interrogado por Brian Magee sobre como a democracia, consequentemente a 

sociedade aberta, não poderia se transformar numa “tirania da maioria” 
165

, Popper 

respondeu: 
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 Para Popper, todos os conceitos de legitimação do poder político, seja através do argumento de que o povo 

possui uma "voz de Deus" ou de uma "volonté générale", são maneiras ideológicas de legitimação da autoridade 

da unanimidade.  Essa característica, segundo Popper observa, permite o surgimento de um elitismo político, no 

qual um grupo ou um líder emerge das classes populares, nomeando-se portador da voz divina, ou do sentimento 

geral da nação. Para Popper, a questão política que essas corrente buscam responder é quem deverá dirigir o 

Estado? ou De quem deve ser a vontade suprema?. Popper propõe uma reformulação dessa problemática, pois, 

nem sempre será possível encontrar dirigentes benevolentes para administração pública, pois na natureza 

humana nem sempre possui uma característica solidária para com a sociedade; dessa forma, Popper substitui a 

pergunta: "'Quem deve governar? ' por esta nova: Como podemos organizar as instituições políticas de modo tal 

que maus ou incompetentes governantes sejam impedidos de causar demasiado dano?" (POPPER, 1987, p. 136). 

Ou seja, a política deve ser uma administração voltada para minimização de danos. 
164

Do latim: "a voz do povo é a voz de Deus".  A inspiração na figura do man in the street (homem da rua, 

homem comum), Popper apresenta uma visão antagônica à perspectiva do Volksgeist (espírito do povo) que 

surgiu no romantismo com Johann Gottfried Herder. Popper coloca que essa posição não leva a opinião pública 

ao verdadeiro esclarecimento, pois os clamores populistas são utilizados segundo as paixões nacionalistas que 

impossibilitam a função das faculdades críticas da razão, fazendo da sociedade um instrumento político para 

realizar atos sem o critério da crítica racional. " 'a voz' pode se guiar por boas intenções e ao mesmo tempo ser 

tola." (POPPER, 2006, p. 192).  
165

O termo foi primeiramente utilizado por John Addams, segundo presidente dos EUA, em 1787 no livro A 

Defence of the Constitution of Government of the United States of America. O termo voltou a surgir com A 

Democracia na América, de Alexis Tocqueville, em 1835 e Sobre a Liberdade, de John Stuart Mill, em 1859. 

Esses três analisaram os modos de como pode uma democracia corromper-se numa tirania. Assim como Popper, 

Tocqueville afirma que o modelo democrático não é inspirado numa “tirania da maioria”, porque "é sempre 

necessário situar em alguma parte um poder social superior a todos os demais; mas também creio que a liberdade 

está em perigo quando esse poder não tem à sua frente nenhum obstáculo que possa deter a sua marcha e dar-lhe 

o tempo de se moderar. O poder extremo parece-me, em si, uma coisa má e perigosa." (TOCQUEVILLE, 1977, 

p. 194). Segundo Popper, as instituições sociais devem ser fundadas em tradições democráticas, pois as tradições 

são "necessárias para criar uma espécie de vínculo ente instituições e os conceitos de valor dos indivíduos." 

(POPPER, 2006, p. 198).  
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Não quero de forma nenhuma definir democracia. De mais a mais, a maioria 

não governa: qualquer que seja o partido que consiga ganhar as eleições, não 

governamos, nem o senhor nem eu, nem a maioria das pessoas. Gostaria 

contudo de deixar claro que distingo entre duas formas de governo. De uma 

forma, podermos liberar-nos sem derramamento de sangue/ de outra forma, 

não conseguiremos desembaraçar-nos sem derramamento de sangue e talvez 

nem mesmo assim. Proponho a denominação de "democracia" para a 

primeira forma e de "tirania" para a segunda. Mas nada depende de palavras. 

Como sempre, o importante é o seguinte: quando um país possui instituições 

que possibilitam uma mudança de regime sem o emprego da força e quando 

um determinado grupo de pessoas tenta empregar a força, porque sem ela 

não seria bem sucedido, então a ação deste grupo, ou aquilo que pensa ou 

tenciona fazer, é a tentativa de chegar ao governo, que será mantido pela 

força e do qual sem uso da força uma pessoa não se pode libertar; por outras 

palavras, este grupo de pessoas procura impor uma tirania. Embora isto seja 

evidente, as pessoas não medem o seu alcance. (POPPER, 1994, p. 72). 

 

 No segundo aspecto, sobre a opinião pública ancorada nas instituições, Popper atesta o 

surgimento do mito sobre progresso da opinião pública, baseada na teoria avant-garde. 

Segundo essa teoria, a formação intelectual da sociedade é baseada na responsabilidade de 

uma pequena elite intelectual, como uma aristocracia de cientistas que seria responsável pelo 

progresso de toda sociedade
166

. Para Popper, a opinião pública institucional, inspirada no mito 

do progresso da opinião pública, tem a capacidade de realizar uma alteração gradual
167

 na 

sociedade fazendo com que os demais cidadãos venham aderir às reformas:  

 
Segundo essa teoria, há alguns líderes ou criadores da opinião pública que , 

por cartas ao Times ou por discursos e moções no parlamento, fazem que 
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Popper apresenta que as ciências sociais tornaram se influenciadas pela teoria da soberania e afirma que a 

sociedade deve ser governada por uma classe social, etnia racial, ou governante popular, pois apenas eles teriam 

a capacidade de maximizar o potencial benéfico da sociedade. Essa maneira de governante ideal, para Popper, 

tem origem no conceito de Rei Filósofo apresentado na República de Platão. Para Popper é inviável a teoria de 

que exista um governante ideal, tal como um déspota esclarecido, pois, a natureza humana não é completamente 

formada pela benevolência. "A primeira e mais importante função do rei filósofo é a de fundador e legislador da 

cidade. É clara a razão de necessidade para Platão de um filósofo para essa tarefa. Se o estado deve ser estável, 

deverá então ser uma cópia verdadeira da divina Forma ou Idéia do Estado. Mas só um filósofo plenamente 

proficiente na mais elevada das ciências, a dialética, será capaz de ver ou copiar o Original celeste." (POPPER, 

1987, p. 160-161). Dessa maneira, Popper propõe que toda filosofia política centrada na questão de “quem deve 

governar” deveria ser substituída pela formulação “como poderemos criar obstáculos ao poder dos 

governantes?”. Para esse problema político, Popper propõe uma quebra de paradigma, pois não se deve jamais 

buscar o governante ideal, mas buscar todas as formas possíveis de limitar o poder do Estado. 
167

Para realização dessa mudança social, Popper sugere que as ciências sociais funcionem como uma forma de 

engenharia social gradual, baseada na princípio epistêmico da falseabilidade, substituindo a maneira da 

engenharia utopista que se inspira na metodologia do historicismo: "A engenharia utópica se coloca entre os 

principais temas do presente estudo, mas há duas razões para considerá-la, a par do historicismo, nas três 

próximas seções. Em primeiro lugar, porque sob a denominação de planejamento coletivista (ou centralizado), 

essa Engenharia utópica é uma doutrina muito em moda, - e dela a 'engenharia de ação gradual' (ou 'tecnologia 

da ação por partes') deve ser nitidamente distinguida. Em segundo lugar, porque o utopismo não apenas se 

assemelha ao historicismo, em sua hostilidade para com a abordagem da ação gradual, mas frequentes vezes 

juntam suas forças às da ideologia historicista." (POPPER, 1980, p. 42). 
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certas ideias sejam primeiro rejeitadas, depois discutidas e finalmente 

aceitas. A opinião pública é concebida aqui como uma espécie de tomada de 

posição pública diante de ideias e esforços daqueles aristocratas do intelecto 

que são criadores de novas ideias, novos conceitos e novos argumentos. Ela 

é pressuposta, portanto, como relativa e lenta, passiva e conservadora; mas é 

capaz de, no fim, reconhecer intuitivamente a verdade contida nas propostas 

de reforma; e isso converte a opinião pública num árbitro decisivo, 

autorizado dos debates da assim chamada elite. (POPPER, 2006, p. 195). 

 

 Esses dois fundamentos da opinião pública, seja de caráter populista como a vox 

populi vox dei, ou seja da maneira elitista como na teoria avant garde, constituem uma 

ameaça para a liberdade da sociedade aberta. Em ambos os casos, Popper atesta a 

consequência relativista, pois o critério científico de verdade não pode estar fundamentado na 

força da quantidade da maioria, nem pela suposta qualidade dos requintes de uma minoria 

formadora de opinião. Segundo Popper, ambas as características têm como consequência o 

boicote da informação, o que comprometeria a liberdade de imprensa. Pode ser realizado tanto 

por um pequeno grupo da sociedade, como no caso da teoria avant garde, como também por 

um grande grupo, como na forma do vox populo vox dei. O boicote à informação através da 

censura
168

 é a principal ameaça à sociedade aberta, pois ameaça, direta ou indiretamente, a 

idoneidade do processo eleitoral. A solução apresentada por Popper para esse problema é que 

a opinião pública tem que possuir uma perspectiva dentro da tradição crítica, fato que 

impossibilitaria a formação de opiniões intolerantes na sociedade.  
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O trabalho de Elisabeth Noelle-Neumann sobre a Espiral do Silêncio: Uma teoria da opinião pública foi 

escrito em 1984, e estuda o problema da formação da opinião pública, que pode ser influenciada por ações de 

grupos isolados. Quando a opinião pública, ancorada nas instituições, pode exercer seu poder pela máquina 

pública, deve-se impedir isso limitando o poder do Estado, para evitar que a maioria da opinião pública não 

venha tornar-se uma tirania para a minoria. Por outro lado, a maioria das pessoas da opinião pública não 

ancorada nas instituições pode tentar demonstrar o poder pela força da maioria e formar, também, um poder 

despótico. Por isso, se faz a necessidade do Estado, para garantir os direitos individuais. Entende-se como já se 

tinha colocado como pilar inicial por Popper, que o Estado é um mal necessário; devido isso ele deve ter o 

tamanho mínimo. Porém, Popper encontra uma serie de problemas no próprio modelo liberal, que ele deixa 

insolúveis. Se existe uma classe de intelectuais que são capazes de transformar a opinião pública: "Até que ponto 

um posicionamento racional contra a censura depende da tradição de uma autocensura voluntária? Até que ponto 

a liberdade de imprensa deve existir para com as ideias desses intelectuais? O monopólio editorial realiza uma 

forma de censura? Pode e deve haver uma liberdade absoluta de publicar tudo? A influência e a responsabilidade 

dos intelectuais: a) interferência estatal, b) interferência privada, c) interferência em nome da opinião pública. 

Elaboração, encenação e 'planejamento' da opinião pública. O problema do gosto: normatização e nivelamento 

(padronização). O problema: propaganda e anúncios de um lado, difusão de notícias de outro. o problema da 

propaganda para crueldade em jornais (especialmente nos 'quadrinhos'), cinema, televisão etc. Um problema 

ainda maior é a moda intelectual do pessimismo" (POPPER, 2006, p. 202-203). Então, Popper define que a 

opinião pública é mais sábia que os burocratas que estão no Estado. Contudo, quando ela se encontra distante da 

moldura moral e da tradição liberal, racionalismo crítico, a opinião pública torna-se um elemento pernicioso 

para própria liberdade. 
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Devemos distinguir a opinião pública da publicidade da livre discussão 

crítica, que é (ou deve ser) o método da ciência, e que inclui a discussão de 

temas relativos à justiça e à moralidade. A opinião pública é influenciada 

pela discussão crítica, mas não resulta dela, nem está sob seu controle. A 

influência benéfica do debate racional sobre a opinião pública será tanto 

maior quanto mais honesta, simples e claramente for ele conduzido. 

(POPPER, 1982, p. 386). 

 

 De acordo com Popper, a sociedade aberta é estruturada pelo Estado, que tem a 

função de uma moldura, e que deve assegurar a existência da liberdade dos cidadãos, através 

do exercício legítimo da violência contra grupos intolerantes. A liberdade de expressão 

permite a formação da opinião pública, ancorada nas instituições formais, ou informais. 

Porém, a livre discussão apenas se vê livre de perspectivas e ideias intolerantes, quando todos 

debatedores se encontram sob a óptica da tradição crítica. Todavia, Popper apresenta duas 

perspectivas antagônicas sobre o conceito de tradição: o tradicionalismo
169

, corrente que 

segundo ele é extremamente antirracionalista e a tradição crítica do racionalismo crítico
170

. A 

maneira tradicionalista consiste de uma conjectura metafísica, inspirada apenas na observação 

do senso comum acrítica, inalterável e infalseável, que pressupõe uma lei universal ou uma 

ordem determinista sobre o destino da sociedade. Tendo como consequência uma 'teoria 

conspiratória da sociedade' "que corresponde a uma versão desse teísmo – da crença em 

divindades cujos caprichos governam o mundo." (POPPER, 1982, p. 150).  
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Essa corrente de pensamento a que Popper se refere é a base do conservadorismo. Essa corrente caracteriza-se 

principalmente pelos aspectos contrarrevolucionários, contra os princípios seculares do Iluminismo, inspirando-

se principalmente no ultramontanismo da Igreja Católica. Seus principais expoentes surgiram após os primeiros 

eventos da Revolução Francesa, influenciando profundamente o Romantismo.  Esses filósofos conhecidos como 

tradicionalistas, na França eram compostos por Joseph de Maistre, Louis de Bonald, o padre Augustin Barruel, 

Lamennais, Ballanche e o Barão Ferdinand d'Eckstein; na Inglaterra, o principal expoente será o Edmund Burke. 

A perspectiva da tradição dessa corrente é criticada por Popper, devido a sua maneira dogmática "o nome mais 

importante associado a esse ponto de vista antirracionalista é o de Edmund Burke que, como sabemos, lutou 

contra as ideias da Revolução Francesa; sua arma mais efetiva foi a análise da importância desse poder irracional 

que conhecemos como 'tradição'. Menciono Burke porque não creio que tenha sido jamais refutado 

adequadamente pelos racionalistas; estes tendem a ignorar suas críticas, perseverando na atitude 

antitradicionalista sem responder ao desafio. Sem dúvida, há uma hostilidade tradicional entre o racionalismo e o 

tradicionalismo." (POPPER, 1982, p. 147). 
170

A tradição crítica estabelecida pelo racionalismo de Karl Popper vai além do ceticismo absoluto e dogmático. 

Isso se distancia do propósito da tradição crítica, que consiste em sempre estar próximo às tradições. Segundo 

sua explicação, realizada numa entrevista para o Die Presse, Popper afirmou: "Para essa crítica do conhecimento 

e da ação política, fixou-se o nome 'Racionalismo Crítico', Mas não estou muito satisfeito com este nome. Tal 

nome parece conter o perigo de um novo dogmatismo. Se eu me considerasse um racionalista crítico, isto pode 

talvez levar a um novo dogma principal e justamente evitar o dogmático: é a postura sempre crítica, até mesmo 

perante ela própria, mesmo a postura crítica tem suas limitações. (...) A tradição (por exemplo, o sistema jurídico 

tradicional de um país) é certamente a condição para a crítica. Não se pode começar a criticar do nada; deve-se 

começar de algo que se critique. Começa-se, portanto, por uma tradição, mesmo quando esta tradição é o objeto 

da crítica. Está-se, portanto, sempre ligado à tradição." (POPPER, 1994, p. 52). 
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Já a tradição crítica, que fundamenta o racionalismo crítico, tem como característica 

principal uma perspectiva evolucionista, progressiva e gradual da sociedade, organizada 

segundo os padrões da tradição científica através do método da tentativa e do erro, ou 

falsificacionista, que estabelecem a moldura moral da sociedade aberta.   

  Esse método, que segundo Popper teve início com os filósofos pré-socráticos
171

, 

culmina na maiêutica socrática e na democracia ateniense da Era Péricles. Porém, assim como 

muitos aristocratas buscavam o retorno aos antigos privilégios, inúmeros pensadores na 

modernidade, norteados pelo pessimismo epistemológico, mostravam-se céticos para com as 

consequências do Iluminismo e da Revolução Francesa, adotando perspectivas anti-

humanistas e antidemocráticas. 

 
Os inimigos modernos da razão querem destruir essa tradição, destruindo e 

pervertendo a função argumentativa da linguagem e possivelmente também a 

função descritiva: voltando-se romanticamente para as funções emotivas - a 

expressiva (fala-se muito hoje em "expressão") e talvez a sinalizadora. 

Sentimos essa tendência, de forma muito clara, e em certos tipos atuais de 

prosa, de poesia e de filosofia - uma filosofia que não argumenta porque não 

lida com problemas susceptíveis de discussão. Os novos inimigos da razão 

são às vezes antirracionalistas, em busca de métodos inovadores e eficazes 

de auto-expressão ou de "comunicação", como também podem ser 

tradicionalistas que exaltam a sabedoria da tradição linguística. Nos dois 

casos sabemos e talvez a segunda das suas funções - na prática o que fazem é 

preconizar a fuga da razão e da grande tradição da responsabilidade 

intelectual. (POPPER, 1982, p. 160). 
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Popper em seu trabalho apresentado à Sociedade Aristotélica em 13 de outubro de 1958, reinterpretava o papel 

dos filósofos pré-socráticos. Popper apresenta semelhante abordagem dos antigos pré-socráticos com a História 

da Filosofia Ocidental de Bertrand Russel. Segundo Popper "a bela teoria de Tales sobre os terremotos e a 

suspensão da Terra, inspirou-se quando menos, numa analogia empírica ou derivada da observação, embora não 

diretamente nessa última. (...) Em minha opinião, a ideia de Anaximandro é uma das mais ousadas, 

revolucionárias e portentosas de toda história do pensamento. Abriu caminho para as teorias de Aristarco e 

Copérnico. Mas o passo dado por Anaximandro foi ainda mais difícil e audacioso que o de Aristarco e 

Copérnico." (POPPER, 1982, p. 164). Para Popper, o desenvolvimento científico foi gerado pelas hipóteses 

ousadas, "quanto aos pré-socráticos, sustento que há uma continuidade prefeita entre suas teorias e os 

desenvolvimentos posteriores da física. A meu ver, pouco importa que sejam chamados de filósofos, pré-

cientistas ou cientistas." (POPPER, 1982, p. 165). Popper também frisa a importância do ceticismo de 

Xenófanes. Outro importante problema estudado pelos pré-socráticos, segundo Popper, foi o problema da 

mudança e do conhecimento. "Esse é o problema da mudança, que levou Heráclito a uma teoria que (...) 

distingue entre as aparências e a realidade. (...). Parmênides, discípulo de Xenófanes, ensinou que o mundo real 

era uno e permanecia sempre no mesmo lugar, sem qualquer movimento. (...) A teoria de Parmênides pode ser 

descrita como a primeira teoria hipotético-dedutiva do mundo. Os atomistas a consideraram assim: afirmaram 

que, uma vez que o movimento não existe, ele é refutado pela experiência." (POPPER, 1982, p.169-170). Pela 

perspectiva de Popper, a tradição racionalista não é contra as mudanças audazes nas doutrinas, ao contrário do 

tradicionalismo dogmático que visa estabelecer eternamente as mesmas premissas. A tradição do racionalismo 

crítico surge durante esse momento no século IV. a.C. e é recuperada apenas três séculos depois com Aristóteles. 

"Dessa forma, a atitude crítica dos pré-socráticos prenunciou e preparou o racionalismo ético de Sócrates: sua 

crença de que a busca da verdade, pela discussão crítica, era um modo de vida - o melhor que ele conhecia." 

(POPPER, 1982, p. 177). 
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 Segundo a perspectiva de Adorno, a relação entre a opinião pública e a verdade, 

buscada através do método da pesquisa social empírica do racionalismo crítico, é inviável. A 

neutralidade da verdade, objetivo final da pesquisa social, não pode estar associada com uma 

vontade geral, nem com uma vontade de todos os formadores de opinião. Para os pensadores 

da perspectiva política liberal, associada por Adorno ao racionalismo crítico, o papel da 

imprensa tem como finalidade estabelecer uma imprensa livre
172

, que estivesse livre da 

censura e do controle do estado, vital para o desenvolvimento de uma política democrática, 

em que as atividades daqueles que governam pudessem ser examinadas, criticadas e, se 

necessário, restringidas (THOMPSON, 1995). Todavia essa óptica, muito utilizada pela 

democracia americana, revela a maneira ideológica com que o racionalismo crítico realiza sua 

pesquisa social, pois o método não tem como resultado a emancipação individual, mas a 

formação de um aparato ideológico
173

, que fornece subsídios instrumentais para manutenção 

de todo status quo da dominação econômica e política na sociedade. 

 
A própria pesquisa social empírica torna-se uma ideologia logo que postula a 

opinião pública como sendo absoluta. Isso é culpa de um conceito 

nominalista irrefletido de verdade que erroneamente iguala a 'vontade de 

todos' com a verdade, visto que a verdade, diferentemente não pode ser 

verificada. Esta tendência é particularmente acentuada na pesquisa social 

empírica nos Estados Unidos. Mas não deve ser dogmaticamente 

confrontada com a mera afirmação de uma 'vontade geral' como uma 

verdade em si, por exemplo, na forma de 'valor' postulado. Tal procedimento 

seria tomado com a mesma arbitrariedade como a instalação de opinião 

popular como objetivamente válida. Historicamente, desde Robespierre, o 
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Porém, Thompson prossegue também estabelecendo uma crítica à perspectiva liberal da liberdade de 

imprensa, visto que na sociedade industrial moderna, os meios de comunicação de massa estabelecem uma 

infraestrutura de produção ideológica tendo como finalidade manter o processo de produção de exploração 

econômica: "A comunicação de massa se tornou um fator principal de transmissão da ideologia nas sociedades 

modernas, mas ela não é, de modo algum, o único meio. É importante acentuar que a ideologia - entendida de 

forma ampla como sentido a serviço do poder - para numa variedade de contextos da vida cotidiana, desde as 

conversações cotidianas entre amigos até as declarações ministeriais no espaço nobre da televisão. Aqueles que 

estão interessados na teoria e na análise da ideologia enganar-se-iam se focalizassem exclusivamente a 

comunicação de massa, como também estariam equivocados se a ignorassem. O segundo esclarecimento é o 

seguinte: enquanto o desenvolvimento da comunicação de massa criou um novo conjunto de parâmetros para 

operação da ideologia nas sociedades modernas, a questão de saber se mensagens específicas mediadas pelos 

meios de comunicação são ideológicas é um problema que não pode ser respondido abstratamente, mas que deve 

ser investigado dentro do marco referencial de uma metodologia interpretativa sistemática." (THOMPSON, 

1995, p. 31-32). 
173

A lógica situacional, para Adorno, é uma instrumentalização das ciências sociais, tendo como finalidade 

apenas de criar uma ideologia para sociedade aberta, que é estruturada ainda na exploração social dos meios de 

produção através da força de trabalho. Segundo a investigação de Leandro Konder, em A Questão da Ideologia, 

"Horkheimer e Adorno comentam que, na sociedade burguesa hipercompetitiva, a teoria kantiana tem uma 

ilustração prática preocupante: nas condições da sociedade burguesa, a combinação do individualismo 

exacerbado, egoísmo e autonomia assegurada pelo entendimento é capaz de engendrar monstros. (KONDER, 

2002, p. 81). 
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estabelecimento da 'vontade geral' por decreto foi possivelmente causador 

ainda mais de danos do que o livre-conceito pressuposto de uma 'vontade de 

todos'. A única maneira de evitar essa alternativa fatídica foi fornecido pela 

análise imanente, consistente ou inconsistente, da opinião em si mesma e de 

sua relação com a realidade. (ADORNO et al., 1977, p. 86). 

 

 Adorno ressalta que os obstáculos enfrentados pelas sociedades primitivas como a 

carência de alimentos talvez exija traços organizatórios de coação, que retornam nas situações 

de carência provada pelas relações de produção e, portanto, desnecessárias, de sociedades 

supostamente maduras (ADORNO et al., 1980). A importância principal da pesquisa das 

ciências sociais deve partir, segundo Adorno, das questões ideológicas que mantém as 

estruturas políticas e econômicas
174

. Assim como os antigos sacerdotes tribais, os xamãs das 

sociedades primitivas, estruturam através do conhecimento místico e mágico uma ideologia 

para sustentação do modelo político e econômico da tribo, os cientistas da sociedade 

contemporâneas
175

 possuem a mesma função de formação ideológica:  "Em benefício da 

teoria sacrossanta, de modo algum há que exorcizar a possibilidade de que a coação social 

seja herança biológico-animal; o desterro sem saída do mundo animal se reproduz na 

dominação brutal de uma sociedade ainda sujeita à história natural." (ADORNO et al, 1980, p. 

255). 

 

 2.1 - Os Fundamentos Ideológicos do Cientificismo: A distinção entre a Razão 

Instrumental e a Razão Comunicativa  

 

Os fundamentos epistemológicos do racionalismo crítico têm como finalidade a 

formação da opinião pública que estruture a maneira democrática da sociedade aberta. Como 

afirma Hans Albert, "o método crítico tem que ser institucionalmente apoiado - também para 
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Segundo Leandro Konder, os pensadores da teoria crítica têm como finalidade estabelecer uma perspectiva de 

reflexão a partir da constatação da exploração do sistema econômico do modo de produção capitalista descrito 

em O Capital. Porém, excluindo o papel revolucionário da classe do proletariado e sobre como seria o processo 

de transição ao socialismo. "O modo de produção capitalista, no século XX, vinha se mostrando ainda mais 

perverso- mas também muito mais capaz de se renovar e perdurar - do que Marx podia ter imaginado. Adorno e 

Horkheimer, exilados nos Estados Unidos, se perguntam de onde o capitalismo extraiu toda a sua surpreendente 

vitalidade. O fato de abominarem o nazifascismo, os regimes vigentes na Alemanha de Hitler e na Itália de 

Mussolini, e o fato de repelirem o regime vigente na União Soviética de Stalin não os torna, por contraste, mais 

indulgentes ou menos drásticos na avaliação que fazem da situação criada pelo capitalismo nos Estados Unidos." 

(KONDER, 2002, p. 79-80). 
175

A proximidade dos princípios ciência moderna com o racionalismo crítico, segundo Adorno, seria como se o 

cientificismo fosse a nova ideologia da sociedade burguesa industrial: "os escritores clássicos da burguesia são 

luminosos: apresentam as coisas sob uma luz que as ordena e lhes confere a aparência de harmonia. Adorno e 

Horkheimer se interessam mais pelos sombrios, como o marquês de Sade e Nietzsche, que revelam com rude 

fraqueza ligação entre racionalidade instrumental e o crime, ou entre ciência e a perversidade, nas sociedades 

burguesas." (KONDER, 2002, p. 81). 
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a sua atuação no âmbito científico - e o seu funcionamento tem que ser possibilitado através 

de medidas institucionais da sociedade." (ALBERT,1976, p. 206, grifo do autor). Todavia, a 

unidade da tradição crítica com a política se torna uma ameaça para a democracia e para a 

sociedade aberta, pois a instrumentalização da razão se torna uma ideologia política.  

Segundo Paul Feyerabend
176

, discípulo de Karl Popper, "não há nada na ciência ou em 

qualquer outra ideologia que a faça inerentemente libertadoras dogmáticas." 

(FEYERABEND, 2011, p. 94). No entanto, para nova hermenêutica
177

 de Paulo Eduardo 

Oliveira, "a atitude ética do pensamento de Popper não é algo que pode ser explicado 

teoricamente, pois está num plano de fé" (OLIVEIRA, 2011, p.43). Dessa forma, Feyerabend 

critica a ciência que se torna, portanto, a nova religião do Estado contemporâneo
178

, e sua 

unidade, tal como no antigo sistema do padroado
179

, rejeita as concepções culturais dos povos 

primitivos e as vê como inferiores aos cânones dogmáticos da ciência ocidental: 
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Paul Feyerabend foi professor de filosofia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e de Filosofia da 

Ciência na Federal Institute of Technology, em Zurique. Estudou com Karl Popper, porém, tornou-se um crítico 

à perspectiva de sua filosofia. Adotando uma perspectiva caracterizada como anarquismo epistemológico, 

Feyerabend é contra a distinção entre ciência e metafísica, e estabelecendo a relação dessa distinção com o 

autoritarismo do Estado moderno. Diante das críticas de que a total ausência de metodologia para a ciência 

repercutiria num relativismo, Feyerabend, em Adeus à Razão, responde que "ao encontrar raças, culturas, 

costumes e pontos de vista pouco familiares, as pessoas reagem de várias maneiras. Podem ficar surpresas, 

curiosas e ansiosas por aprender; podem sentir desprezo e uma sensação natural de superioridade; podem 

demonstrar aversão e até ódio. Estando equipadas com um cérebro e uma boca, elas não só sentem, mas também 

falam- articulam suas emoções e tentam justificá-las. O relativismo é uma das ideias que emergiram desse 

processo. È uma tentativa de dar sentido ao fenômeno da variedade cultural." (FEYERABEND, 2010, p. 27). 
177

 Essa nova hermenêutica proposta por Oliveira estabelece uma unidade interpretativa da filosofia de Karl 

Popper tomando como ponto de partida a ética. Dessa forma, é estabelecido o ponto central: "a compreensão que 

temos de base fundante aproxima-se mais da questão axiológica da atitude popperiana e. por isso, denominamo-

la base ética. Em outros termos: há, em Popper, uma atitude fundamental de caráter ético que se constitui como 

a base fundante, no sentido acima especificado, de toda a sua filosofia." (OLIVEIRA, 2011, p.44). 
178

Feyerabend afirma que a sociedade ocidental encontra-se aquém nos aspectos da tolerância e liberdade. Para 

isso, ele estabelece um paralelo com diversos povos cosmopolitas ao longo da história: "a situação é diferente 

quando tribos, culturas e pessoas que não são parte de qualquer Estado mudam para uma mesma área e agora 

têm de viver juntas. Um exemplo são os babilônios, os egípcios, os gregos, os mitanis, os hititas e os muitos que 

tinham interesse na Ásia Menor. Eles aprenderam uns com os outros e criaram o 'Primeiro Internacionalismo', de 

1600 a 1200 a.C. A tolerância de tradições e credos diferentes era considerável e excedia em muitos a tolerância 

que os cristãos mostraram mais tarde para com formas alternativas da vida. O Yassaq, ou lei de costume, de 

Gengis Khan, que proclamava os mesmos direitos para todas as religiões, mostra que a História nem sempre 

avança e que a 'mente moderna pode estar muito atrás de alguns 'selvagens' com relação à razoabilidade, 

praticabilidade e tolerância." (FEYERABEND, 2001, p. 106). 
179

Sistema político estabelecido pelo acordo do reino de Portugal com a Santa Sé, através da bula papal de 1455, 

Romanus Pontifex, entre o papa Nicolau V e o rei Afonso V de Portugal. O acordo firmava o comprometimento 

do Estado real lusitano de expandir e evangelizar os povos de territórios conquistados nas expansões marítimas. 

Os padres seriam funcionários públicos, pois teriam a remuneração realizada pelo Estado real, enquanto os 

bispos seriam nomeados pelo Papa e pelo rei. Em contrapartida, a Igreja Católica legitimava o poder de Portugal 

para conquista dessas terras do ultramar. O mesmo acordo foi estabelecido com a realeza espanhola. O padroado 

acabou no Brasil com a proclamação da república e a Constituição de 1891. Segundo Feyerabend, "a separação 

do Estado e da Ciência (Racionalismo), que é uma parte essencial dessa separação geral do Estado e das 

tradições, não pode ser introduzida por um único ato político e não deve ser introduzida dessa maneira; muitas 

pessoas ainda não atingiram a maturidade necessária para viver em uma sociedade livre (isso se aplica 

especialmente ao cientista e outros racionalistas). As pessoas em uma sociedade livre devem decidir a respeito de 
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Essa simbiose do Estado e da Ciência não examinada gera um problema 

interessante para os intelectuais e, especialmente, para os liberais.Os 

intelectuais liberais estão entre os princípios defensores da democracia e da 

liberdade. Em alto e bom tom eles persistentemente proclamam e defendem 

a liberdade de pensamento, de expressão, de religião e, às vezes, de algumas 

formas bastante sem sentido de ação política.Esses intelectuais também são 

"racionalistas". E consideram o Racionalismo (que, para eles, coincide com a 

ciência) não apenas uma visão entre muitas, mas uma base para a sociedade. 

A liberdade que eles defendem é, portanto, concedida sob condições que já 

não estão submetidas a ela. Ela é concedida somente àqueles que já 

aceitaram parte da ideologia racionalista (isto é, científicas.). Por muito 

tempo esse elemento dogmático do liberalismo quase não foi percebido, 

muito menos comentado. Há várias razões para este descuido. Quando 

negros, índios e outras raças oprimidas e simpatizantes entre os brancos 

exigiam igualdade. Mas a igualdade, inclusive a "racial", não significa então 

igualdade de tradições; significa igualdade de acesso a uma tradição 

específica - a tradição do homem branco. Os homens brancos que apoiavam 

a demanda abriram a Terra Prometida - mas era uma Terra prometida 

construída com suas próprias especificações e mobiliada com seus próprios 

brinquedos favoritos. (FEYERABEND, 2011, p. 95). 

 

 A sociedade é composta de diversos tipos de cidadãos, cientistas, artistas e religiosos. 

Segundo Feyerabend, é desnecessária a proposta do racionalismo crítico da universalização 

instrumenta para todos os habitante da cidade. Os racionalistas advogam uma metodologia 

científica inspirada numa autoridade paternalista possui a finalidade de orientar toda a 

sociedade. Por isso, "não é nenhuma surpresa que eles (os filósofos da ciência) fiquem 

confusos quando sua autoridade é desafiada." (FEYERABEND, 2011, p. 49). A investigação 

realizada pelo racionalismo crítico, segundo Feyerabend, com o fim de encontrar argumentos 

metodológicos para estabelecer a excelência da ciência não passa de uma quimera, mas é a 

nova crença da modernidade. 

 
A ideia de um método universal e estável que seja uma medida imutável de 

adequação e até a ideia de uma racionalidade universal e estável é tão irreal 

quanto a ideia de um instrumento de medida universal e estável que meça 

qualquer magnitude, não importa as circunstâncias. Os cientistas revisam 

seus padrões, seus procedimentos, seus critérios de racionalidade à medida 

que vão seguindo adiante e entrando em novas áreas de pesquisa. O 

argumento principal para essa resposta é histórico: não há uma única regra, 

por mais firmemente baseada na Lógica e na Filosofia geral, que não seja 

infringida em um momento ou outro. (FEYERABEND, 2011, p.122-123). 

 

                                                                                                                                                                                              

questão muito básica, devem saber como reunir a informação necessária, devem entender o propósito de 

tradições diferentes das suas e os papéis que elas desempenham na vida de seus membros." (FEYERABEND, 

2011, p. 133). 
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 Todas as sociedades possuem liberdade, mas apenas quando os diversos povos, 

tradições e etnias que a compõem possuem isonomia dos direitos e acesso à participação e 

representação no poder. Porém, Feyerabend observa uma segregação diante do racionalismo 

crítico em relação às outras tradições de pensamento de antigas sociedades primitivas e não 

ocidentais, consideradas metafísicas ou teológicas, por não obedecerem aos padrões de 

objetividade e da neutralidade exigidos pelo método racionalista
180

. Todavia, o método do 

racionalismo crítico considera-se superior as demais formas de conhecimento. Os intelectuais 

dizem que é em virtude da 'objetividade' de seus procedimentos – uma deplorável falta de 

perspectiva, como vimos. Não há motivo algum para ficar preso à Razão, mesmo se ela foi 

alcançada por meio de um debate aberto. Há menos motivo para ficar preso a ela se foi 

imposta pela força" (FEYERABEND, 2011, p. 132). As convicções anarquistas de 

Feyerabend em Contra o Método, demonstram o sentido de sua crítica ao racionalismo crítico, 

afinal o anarquismo, ainda que talvez não seja a mais atraente filosofia política, é, com 

certeza, um excelente remédio para a epistemologia e para a filosofia da ciência. 

(FEYERABEND, 2011). 

 
A história da ciência, afinal de contas, não consiste simplesmente em fatos e 

conclusões extraídas de fatos. Também contém ideias, interpretações de 

fatos, problemas criados por interpretações conflitantes, erros e assim por 

diante. Em uma análise mais detalhada, até mesmo descobrimos que a 

ciência não conhece, de modo algum, 'fatos nus', mas que todos os 'fatos' de 

que tomamos conhecimento já são vistos de certo modo e são, portanto, 

essencialmente ideacionais. Se é assim, a história da ciência será tão 

complexa, caótica (...) (que) inversamente, uma pequena lavagem cerebral 

fará muito no sentido de tornar a história da ciência mais tediosa, mais 

uniforme, mas 'objetiva' e mais facilmente acessível a tratamento por meio 

de regras estritas e imutáveis. (FEYERABEND, 2011, p.33). 
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Na perspectiva de Feyerabend, o racionalismo crítico, derivado da cultura moderna, ofereceu um grande 

obstáculo para que fossem redescobertos conhecimentos milenares das tradições primitivas, que contém uma 

importância para humanidade muito maior do que as faculdades críticas da razão: "O conhecimento que possuem 

as civilizações não ocidentais e as chamadas tribos primitivas é verdadeiramente surpreendente. Ele ajuda seus 

médicos em suas próprias condições sociais e geográficas e contém elementos que superam aqueles que os 

elementos correspondentes da civilização ocidental podem fazer por nós. À medida que as descobertas foram 

ficando amplamente conhecidas, a admiração cega pela ciência ocidental e pelo 'racionalismo' que a acompanha 

deu lugar a uma atitude mais diferente e - eu acrescentaria - também mais humanitária: todas as culturas,  e não 

apenas as culturas ligadas à ciência e ao racionalismo ocidentais, fizeram e, apesar de grandes obstáculos, 

continuam a fazer contribuições das quais a humanidade como um todo pode se beneficiar. (FEYERABEND, 

2010, p. 223) 
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 A unificação entre a ciência e o Estado, proposto pela epistemologia do racionalismo 

crítico, visa "evangelizar" toda opinião pública com o falsificacinismo de Karl Popper
181

. Para 

Feyerabend isso caracteriza o projeto político da sociedade aberta, semelhante a um 

totalitarismo racionalista, fundamentado na superioridade da objetividade da razão ocidental 

sobre as demais culturas
182

. Uma sociedade livre tem que se posicionar contra todo e qualquer 

método que possua como fundamento a centralização do conhecimento, pois cada cidadão 

tem a legitimidade racional da liberdade de escolha para suas ações. Por isso, segundo 

Feyerabend, o único princípio para a ciência é o de que vale tudo
183

. Dessa forma será 

possível realizar a fundamental separação entre o poder público e a autoridade quase 

sacerdotal dos cientistas,
184

 pois "mesmo uma ciência pautada por lei e ordem só terá êxito se 

permitir que, ocasionalmente, tenham espaço procedimentos anárquicos" (FEYERABEND, 

2011, p .42). 
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Os fundamentos epistemológicos do racionalismo crítico apresentados segundo o princípio da falseabilidade, 

para Feyerabend, são o novo dogma da ciência moderna, que possui um status de uma organização eclesiástica: 

"Aqui cientistas e filósofos da Ciência agem exatamente como os defensores de Uma Única Igreja Romana 

agiram antes deles: a doutrina da Igreja é verdadeira, tudo o mais é um absurdo pagão. Na verdade, certos 

métodos de discussão e de insinuação, que em determinado momento eram tesouros da retórica teológica agora 

encontram um novo lar na Ciência. (...) A premissa da superioridade inerente da Ciência foi além da própria 

Ciência e passou a ser um artigo de fé para quase todo mundo." (FEYERABEND, 2011, p. 92). 
182

Segundo Feyerabend, o conhecimento herdado pela tradição filosófica do racionalismo muitas vezes não 

apresenta uma funcionalidade prática, como o conhecimento do senso comum sobre a realidade. "Os filósofos 

também não conseguiram fazer com que o uso de conceitos teóricos passasse a ser um hábito popular. (...) 

Pedreiros, metalúrgicos, pintores arquitetos e engenheiros aparentemente continuaram calados, mas deixaram 

prédios, túneis e obras de arte de todos os tipos, o que mostra que o conhecimento que eles tinham do espaço, do 

tempo e dos materiais era mais progressista, mais frutífero e extremamente mais detalhado do que qualquer coisa 

que tivesse emergido das especulações filosóficas." (FEYERABEND, 2010, p. 143). Dessa maneira, Feyerabend 

apresenta que as especulações teóricas da filosófica crítica não apresentam uma superioridade prática diante as 

funcionalidades do conhecimento do senso comum. Assim, a ciência teórica inspirada no princípio da 

falseabilidade trata-se de apenas de uma especulação teórica, cuja prática é muitas vezes inviabilizada. As 

demais culturas primitivas que são baseadas nessa maneira de pensamento não são inferiores ao racionalismo 

crítico da cultura ocidental moderna. "Os racionalistas não podem racionalmente excluir o mito e as tradições 

antigas do tecido básico da Democracia. No entanto, eles os marginalizam, usando sofismas, táticas de pressão, 

pronunciamentos dogmáticos, muitos dos quais consideram argumentos e apresentam na forma de argumentos. 

Um pseudorraciocínio desse tipo ou pode ser exposto pela análise erudita ou pode ser ridicularizado." 

(FEYERABEND, 2011, p. 185). 
183

O anarquismo epistemológico de Feyerabend é uma maneira cética de contestar todo dogmatismo da pretensão 

do racionalismo crítico de estabelecer um método único e universal para as ciências. Segundo o método 

anarquista, o vale tudo, Feyerabend analisa que "a ideia de um método que contenha princípios firmes, imutáveis 

e absolutamente obrigatórios para conduzir os negócios da ciência depara-se com considerável dificuldade 

quando confrontada com os resultados da pesquisa histórica. Descobrimos, então, que não há uma única regra, 

ainda que plausível e solidamente fundada na epistemologia, que não seja violada em algum momento. Fica 

evidente que tais violações não são eventos acidentais, não são resultados de conhecimento insuficiente ou de 

desatenção que podia ter sido evitada." (FEYRABEND, 2011, p. 37). 
184

No Catecismo Positivista, Comte explica, em maneira de um diálogo, os novos dogmas da nova religião da 

humanidade: o positivismo. Nessa nova religião, os cientistas seriam os novos sacerdotes, substituindo a antiga 

espiritualidade de moral judaico-cristão, instalando uma nova moral secular e científica para o progresso da 

humanidade: "Depois de ter apreciado o positivismo como a verdadeira religião, primeiro do amor, em seguida 

da ordem, cumpre, enfim, reconhecer nele também a única religião plenamente conveniente ao conjunto do 

progresso humano, sobretudo moral." (COMTE, 2000, p. 248). 
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A separação do Estado e da Ciência (Racionalismo), que é uma parte 

essencial dessa separação geral do Estado e das tradições, não pode ser 

introduzida por um único político e não deve ser introduzida dessa maneira; 

muitas pessoas ainda não atingiram a maturidade necessária para viver em 

uma sociedade livre (isso aplica especialmente aos cientistas e outros 

racionalistas). As pessoas em uma sociedade livre devem decidir a respeito 

de questões básicas, devem saber como reunir a informação necessária, 

devem entender o propósito de tradições diferentes das suas e de que estou 

falando não é uma virtude intelectual, é uma sensibilidade que só pode ser 

adquirida por meio de contatos frequentes com pontos de vista diferentes. 

Ela não pode ser ensinada nas escolas e é inútil esperar que 'estudos sociais' 

gerem a sabedoria de que precisamos. Mas ela pode ser adquirida pela 

participação nas iniciativas dos cidadãos. É por isso que o progresso lento, a 

erosão lenta da autoridade da Ciência e de outras instituições autoritárias, 

que é produzido por essas iniciativas, deve ser preferível a medidas mais 

radicais: iniciativas cidadãs são a melhor e a única escola para os cidadãos 

livres que temos hoje em dia. (FEYRABEND, 2011, p 133). 

 

 Segundo Alberto Cupani (2011), o estudo entre a relação do progresso tecno-científico 

e a estrutura de dominação do poder político foi realizado inicialmente por Herbert Marcuse 

em A Ideologia da Sociedade Industrial
185

, que avalia as implicações na política causadas 

pela racionalidade tecnológica das sociedades industriais contemporâneas.  Para Cupani, a 

perspectiva de Marcuse sobre a sociedade aberta, que é inspirada no modelo democrático 

proposto pelo racionalismo crítico, trata de um projeto de dominação política do ser humano 

através do desenvolvimento tecnológico. Dessa maneira, ciência não torna o indivíduo 

autônomo, como advoga o racionalismo crítico, mas aliena o decorrente as condições 

socioeconômicas.  

 
Sob a aparência de democracia, essas sociedades, cada vez mais opulentas 

pelo desenvolvimento científico e tecnológico, constituem formas 

requintadas de domesticação do ser humano, cuja vida está cada vez mais 
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Nesse livro escrito em 1964, Marcuse descreve as novas maneiras de repressão social que surgem na 

sociedade industrial capitalista. Segundo o autor, as novas formas de publicidade divulgadas através meios de 

comunicação de massa, têm como finalidade criar falsas necessidades na sociedade, gerando um maior impulso 

ao consumo. O desenvolvimento tecnológico é necessário para o processo de alienação realizado pelas formas 

publicitárias que geram um "homem unidimensional", cujos impulsos e desejos são controlados pela escala de 

produção do modo de produção do capital. "Não obstante, essa sociedade é irracional como um todo. Sua 

produtividade é destruidora do livre desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas; sua paz, mantida 

pela constante ameaça de guerra; seu crescimento depende da repressão das possibilidades reais de amenizar a 

luta pela existência individual, nacional e internacional. Essa repressão, tão diferente daquela que caracterizou as 

etapas anteriores menos desenvolvidas de nossa sociedade não opera hoje de uma posição de imaturidade natural 

e técnica, mas de forças. As aptidões (intelectuais e materiais) da sociedade contemporânea são 

incomensuravelmente maiores do que nunca dantes - o que significa que o alcance da dominação da sociedade 

sobre o indivíduo é incomensuravelmente maior do que nunca dantes. A nossa sociedade se distingue por 

conquistar as forças sociais centrífugas mais pela tecnologia do que pelo terror, com dúplice base numa 

eficiência esmagadora e num padrão de vida crescente." (MARCUSE, 1973, 14). 
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reduzida à dimensão única do que se considera 'racional'. Essa racionalidade 

argumentava Marcuse, está reduzida à eficiência definida pelas metas (não 

discutidas) que o sistema econômico-político persegue. Submetendo todo e 

qualquer debate do problema ao debate de uma consideração e solução 

'racionais' (...), a sociedade industrial focada em nome do "progresso", ideal 

e ideias de uma vida humana melhor. (CUPANI, 2011, p. 151). 

 

 Em seguida, Cupani apresenta a perspectiva de Jürgen Habermas na obra Técnica e 

Ciência como Ideologia que, sem questionar os benefícios provisórios causados pela 

tecnologia, elas também "funcionam na sociedade industrial como formas de legitimação da 

ordem social cujo caráter ideológico passa despercebido precisamente porque o pensamento 

científico é considerado como a antítese do pensamento ideológico." (CUPANI, 2011, p.151-

152). Desta forma, a razão científica da sociedade contemporânea funciona como uma razão 

instrumental. Para Habermas (1987), a racionalização
186

 contínua da sociedade depende da 

institucionalização do progresso científico e técnico, na medida em que a técnica e a ciência 

influenciam as esferas públicas da sociedade e transformam as instituições, desmoronando as 

antigas. Habermas identifica que durante o Iluminismo que surgiu a necessidade do controle 

epistemológico, através de uma fundamentação metodológica e científica unificada, precisa e 

objetiva, para avaliar todas as faculdades cognitivas de juízo sobre os fenômenos da realidade. 

Consequentemente, essa necessidade de precisão calculada tornou-se uma dominação social 

metódica e calculada. A dominação, segundo Habermas, consiste na necessidade contínua de 

manter o establishment através de uma maneira racionalmente condicionada. 

 
A racionalidade da dominação mede-se pela manutenção de um sistema que 

pode permitir-se converter em fundamento da sua legitimação o incremento 

das forças produtivas associado ao progresso técnico-científico, embora, por 

outro lado, o estado das forças produtivas represente precisamente também o 

potencial, por qual medida 'as renúncias e as incomodidades impostas aos 
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O conceito de racionalização utilizado tanto por Marcuse como Habermas, tem sua origem no pensamento de 

Max Weber, na primeira parte de Economia e Sociedade. O processo de racionalização ocorre na medida em que 

o sistema patrimonialista é substituído pelo Estado de administração burocrática pública. Para Thiry-Cherques: 

"segundo a denominação de Weber, a racionalidade formal é constituída pela calculabilidade e predicabilidade 

dos sistemas jurídico e econômicos. No campo das organizações, a racionalidade formal está presente em 

aparelhos como o contábil e o burocrático. Implica regras, hierarquias, especialização, treinamento. A 

racionalidade substantiva é relativa ao conteúdo dos fins operacionais dos sistemas legal, econômico e 

administrativo. Difere da forma por ter uma lógica estabelecida em função dos objetivos e não dos processos. A 

segunda distinção, entre as racionalidades meio finalísticas e valorativas, deriva do fato de existirem vários tipos 

de ações e cada tipo corresponde a um grau de maior ou menor racionalidade. A ação que é racional quanto aos 

fins que se propõe a alcançar, a ação que é racional quanto aos meios empregados, a ação 'efetiva', que é racional 

quanto aos sentimentos, a ação tradicional que está próxima da irracionalidade, já que fundada unicamente no 

hábito. De modo que um comportamento racional não precisa, necessariamente, obedecer a uma lógica 

finalística. Pode ser 'valor-racional', sempre que seus fins ou seus meios sejam religiosos, morais ou éticos e não 

diretamente ligados à lógica formal, à ciência ou à eficiência econômica." (THIRY-CHERQUES, 2009, p. 899). 
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indivíduos estas surgem cada vez mais como necessárias e irracionais'. 
(HABERMAS, 1987, p. 47). 

 

 O papel ideológico da razão técnica, abordado por Habermas, é o de um projeto 

histórico-social, no qual os desejos da classe burocrática dominante de controlar a natureza e a 

sociedade são revelados. Com a ascensão da classe burguesa do capitalismo tardio, Habermas 

demonstra que o mercado se transforma numa instituição, espaço no qual ocorrem as trocas 

entre os proprietários dos meios de produção em massa. Para isso, a classe burguesa traz 

consigo a ideologia: um princípio de organização dos processos de produção de massa, que 

consiste na administração científica
187

 da produção econômica decorrente da divisão 

internacional do trabalho.  O aparato burocrático de dominação do Estado tende a ter como 

referência o padrão administrativo do modus operandi da produção do capital industrial: 

 
Se partimos de que a divisão de uma sociedade em classes socioeconômicas 

se funda numa distribuição especifica de grupos, dos meios de produção 

relevantes em cada caso, remontando, por sua vez, tal distribuição à 

institucionalização de relações do poder social, então, podemos supor que 

este marco institucional se identificou em todas as culturas superiores com o 

sistema de dominação política: a dominação tradicional era a dominação 

política. Só com o meio de produção capitalista pode a legitimação de o 

marco institucional religar-se imediatamente com o sistema de trabalho 

social, pois, só então pode a ordem de propriedade converter-se de relação 

política em relação de produção, pois se legitima na racionalidade do 

mercado, na ideologia da sociedade da troca, e já não numa ordem de 

dominação legítima. (HABERMAS, 1987, p. 64.). 

 

 No século XIX, inicia-se o capitalismo industrial tardio, que segundo Habermas, 

apresenta duas características que progrediam: "um incremento da atividade intervencionista 

do Estado, que deve assegurar a estabilidade do sistema, e uma crescente interdependência de 

investigação técnica, que transformou as ciências na primeira força produtiva." 

(HABERMAS, 1987, p. 68). Ambas as características são antagônicas aos princípios do 
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 A administração científica reorganizou os padrões de produção em escala mundial. Como a divisão do 

trabalho através da especialização foi esboçado por Adam Smith em A Riqueza das Nações, escrito em 1776. 

Nessa época, o capitalismo liberal reorganizou a estrutura da produção em larga escala. Já a administração 

científica foi uma nova reorganização da economia à luz do capitalismo hegemônico durante o final do século 

XIX. Frederick Taylor trouxe elementos da ciência empírica, de tradição da filosofia inglesa, e aplicou na 

logística empresarial, resultando no modelo administrativo do taylorismo. Esse modelo foi muito popular no 

início do século XX, sendo substituído posteriormente pelo toyotismo. Esse aperfeiçoamento da produção em 

escala mundial é importante para a instrumentalização da sociedade. Para Habermas "a superioridade do modo 

de produção capitalista sobre os anteriores funda-se em duas coisas seguintes: na instauração de um mecanismo 

econômico que garante a longo prazo a ampliação dos subsistemas de ação racional teleológica, e na criação de 

uma legitimação econômica sob a qual o sistema de dominação pode adaptar-se às novas exigências de 

racionalidade desses subsistemas progressivos." (HABERMAS, 1987, p. 65). 
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capitalismo liberal, que passa a ter o processo de troca controlado e dominado pela ciência 

estatalmente institucionalizada. Devido a isso, Fátima Oliveira afirma que "o Estado moderno 

predomina a burocracia", e por isso diversos setores do Estado estão "vinculados ao 

surgimento da burocracia, valendo destacar: a sacralização do direito
188

 e a racionalização 

técnica-científica.
189

" (OLIVEIRA, 1993, p. 19).  

Essa forma de Estado burocratizado, segundo demonstrou Habermas, para Oliveira 

não é uma exclusividade do Estado moderno, e sim um fenômeno presente em civilizações 

que antecederam a sociedade moderna, como no Egito, na China antiga, e na Igreja Católica 

desde o fim do século XIII (OLIVEIRA, 1993). Porém, é apenas no modelo capitalista tardio 

que surge, em strito sensu, a ideologia que substitui as tradicionais formas de dominação
190

 do 

capitalismo liberal, substituído pelo Estado intervencionista. Este, por sua vez, tem a natureza 

de advogar a distribuição de recompensas sociais com a finalidade de exercer o controle 

político e econômico das classes sociais Para Oliveira (1993), isso impede o amadurecimento 

do debate político. A distribuição de benefícios sociais pelo Estado subtrai a discussão 
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Provavelmente, Habermas esteja se referindo ao positivismo jurídico de Hans Kelsen. Pensador de forte 

inspiração neokantiana, vai escrever a Teoria Pura do Direito. Segundo Habermas, o crescimento em escala 

mundial da produção capitalista é necessário, em paralelo, o crescimento da ciência do direito, visando legitimar 

as delimitações e as soberanias das propriedades privadas. Dessa forma, a instrumentalização do direito é 

necessária para manter a maneira da produção e apresentar uma justificativa, aparentemente, objetiva da 

espoliação do capital realizado pela burguesia aos trabalhadores. 
189

A característica instrumental da razão gerada pelo pensamento positivita é apresentada numa perspectiva que 

corrobora com a de Habermas, por Rezende: "A razão subjetiva é originariamente a manifestação da razão 

objetiva, mas tornou-se antítese desta, numa razão instrumental, coisificadora, alienada. A razão objetiva (ou 

simplesmente razão) põe a irracionalidade (razão transformada em instrumental) como um momento seu apenas, 

enquanto em nossa sociedade a racionalidade não é exercida, ou é exercida com maior ou menor racionalidade 

nas necessidades básicas da existência. A razão subjetiva, instrumental, cuja meta é o domínio da natureza, já se 

encontra configurada na experiência animista do mana, que desperta no homem primitivo a necessidade de 

captar a presença oculta da coisa que lhe causava angústia. Embora mais eficaz, não diferia em essência da 

proposta da magia de agir sobre a realidade. É esta agressão do conhecimento sobre as coisas, que Adorno e 

Horkheimer vão criticar no método positivista, hoje configurado na separação entre conhecimento e ética, onde 

não se pergunta mais pelo sujeito, mas para que serve (funcionalismo, especialização). A este método, os autores 

vão contrapor o procedimento dialético. Na lógica positivista o sujeito nega a sua própria subjetividade em nome 

do método: sua subjetividade torna-se objetiva por meio da objetividade do método, impedindo a sua percepção 

do momento da subjetividade. Embora a razão configure-se desta forma na ciência, cabe a pergunta se precisaria 

ser necessariamente assim. As críticas colocada pelos autores, ao mesmo tempo em que colocam em questão o 

totalitarismo da razão científica positivista que se faz pensar como a única forma de pensamento válido, 

procuram resgatar o que na razão existe de emancipatório e negar nela o que existe de dominação." (REZENDE, 

2006, p. 56-57). 
190

Habermas afirma que não havia a característica da ideologia antes da ascensão e hegemonia do sistema 

capitalista burguês. As sociedades anteriores, comunidades primitivas, atestavam através da força física, a 

violência, o seu poder e sua soberania. A ideologia é um produto característico da sociedade moderna que 

despolitiza a sociedade, garantindo assim sua sobrevivência. Por essa forma, Habermas afirma que caberia a 

função do movimento estudantil a repolítização da sociedade e assim: "a longo prazo, pois, o protesto dos 

estudantes podia destruir duramente a ideologia do rendimento que começa a entrar em colapso, e assim, destruir 

o fundamento legitimador do capitalismo tardio, que já é frágil mas está apenas protegido pela despolitazação." 

(HABERMAS, 1987, p. 92) 
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política. A forma do modelo da sociedade aberta, semelhante ao capitalismo liberal
191

, é 

substituída pela nova ideologia do Estado intervencionista que tem como finalidade a busca 

de um contínuo aperfeiçoamento social, devido ao progresso técnico científico
192

 que distribui 

recompensas sociais expandindo seu domínio político. A nova ideologia, para Habermas 

(1987) resulta na cientificação da técnica, ocasiona uma total despolitização em massa da 

sociedade, infringindo uma maneira que é intrínseca a uma das duas condições fundamentais 

da nossa existência cultural: à linguagem ou, mais exatamente, à forma da socialização e 

individualização determinada pela comunicação mediante a linguagem comum. Diante desse 

paradigma social, Oliveira aponta uma nova proposta promovida por Habermas: o agir 

comunicativo. 

 
Enquanto no capitalismo liberal a ideologia consiste no despertar da 

expectativa de que através da ciência e da técnica alcançar-se-ia uma vida 

melhor, no panorama do capitalismo tardio verifica-se a predominância 

daquilo que Habermas denominou de 'Nova Ideologia': o comportamento 

intervencionista do Estado que, ao distribuir compensações sociais, angaria a 

lealdade da sociedade, comprometendo o desenvolvimento do processo 

discursivo necessário ao debate das possibilidades de uma vida melhor e 

menos ameaçada. Habermas, em sua apreciação das alterações ocorridas no 

capitalismo, conclui que as categorias marxianas, isto é, força produtiva e 

relações de produção não mais se adéquam ao capitalismo tardio. Segundo 

ele, em função das mudanças ocorridas no quadro institucional, os 

pressupostos fundamentais do materialismo histórico demandam também 

uma nova reformulação. Nesse sentido, surge que a conexão de forças 

produtivas e relações de produto seja substituída pela relação de trabalho e 

interação. A proposta central de Habermas consiste em um novo paradigma, 

em outro quadro institucional que conjuga o agir com relação a uma esfera 

que denomino de: agir comunicativo. É importante ressaltar que este novo 

paradigma não suprime a razão instrumental, mas se subordina à razão 

comunicativa. Esse novo paradigma fornece uma nova conceituação de 

sociedade e uma teoria evolucionista da sociedade. (...) A razão 
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Para Feyerabend, os fundamentos epistemológicos de uma ciência neutra que se distingue da metafísica, bem 

como sua ligação com a política de defesa do Estado ocidental, tem como finalidade a ideologia de segregação 

cultural diante dos demais povos. "A essa altura, cientistas e racionalistas já quase tiveram sucesso em fazer de 

suas ideias a base da Democracia ocidental (...) Os princípios democráticos, da maneira que são praticados hoje, 

são, portanto, incompatíveis com a existência, o desenvolvimento e o crescimento imperturbados de culturas 

especiais. Uma democracia liberal-racional não pode conter uma cultura Hopi no pleno sentido da palavra. Não 

pode conter uma cultura negra no pleno sentido da palavra. Não pode conter uma cultura judaica no pleno 

sentido da palavra." (FEYERABEND, 2011, p. 179). 
192

Na Questão da Técnica, Martin Heidegger realiza sua reflexão cética sobre os aspectos otimistas no progresso 

da ciência moderna devido às suas consequências na sociedade. Segundo a explicação realizada por Possamai: "o 

que preocupa Heidegger é o fato de que, por causa da tecnologia, estamos nos esquecendo cada vez mais do ser. 

Os gregos nos despertaram para o ser, há mais de vinte e seis séculos - e agora, na época da superação na 

metafísica, vemos acontecer a ascensão do pensamento tecnológico e do imperialismo técnico planetário. 

Entretanto, isso não quer dizer que a máquina tenha tomado conta de tudo - isso ainda não ocorreu, embora possa 

via a acontecer, e nunca completamente. A questão que se coloca é a da submissão do pensamento a um conjunto 

de princípios, todos eles formados de acordo com o aplicado às maquinas." (POSSAMI, 2010, p. 23). 
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comunicativa se verifica numa relação dialógica. (OLIVEIRA, 1993, p. 

22). 

  

 Dessa maneira, Habermas propõe uma solução para a razão instrumental decorrente 

do processo do desenvolvimento capitalista tardio, que se dá pela razão comunicativa voltada 

para uma nova compreensão do agir comunicativo. A relação dialógica, como Oliveira relata 

sobre Habermas, ocorre quando dois sujeitos estabelecem um discurso a respeito de questões 

sobre os fundamentos da verdade e das virtudes como a justiça, sem nenhuma forma de 

coerção social, seja de raiz econômica ou política. Os princípios e as normas que emergem 

das discussões, consequentemente, são submetidos a esferas da produtividade econômica ou 

do poder político, como é o caso da razão instrumental. Dessa maneira, Habermas procura 

solucionar a dominação ideológica da razão instrumental, consequente do racionalismo 

crítico, através de uma mudança de paradigma, substituindo a razão instrumental pela razão 

comunicativa
193

, Para ele, seguindo esse modelo, a sociedade poderia se organizar num 

projeto político de emancipação
194

. Na perspectiva de Oliveira, Habermas apresenta duas 

formas de relações sociais consequentes das duas formas de razão. 

 
O paradigma desenvolvido por Habermas para conceituar as relações sociais 

engloba duas dimensões: a do mundo vivido e a da ótica do sistema. Na 

dimensão do sistema, onde se localizam as organizações que compõem a 

esfera econômica, verifica-se a racionalidade instrumental. Trata-se de 

esferas voltadas para o dinheiro, a produtividade e o poder. A dimensão do 

mundo vivido corresponde às vivências e às experiências concretas da vida e 

é regida pela razão comunicativa. (OLIVEIRA, 1993, p. 22). 
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 Na perspectiva de Menezes, a mudança de paradigma consiste na proposta de uma metacrítica, realizando um 

deslocamento do eixo da ação teleológica para a ação comunicativa, tendo como finalidade a reconstrução 

conceitual da modernidade. Para Menezes, "a crítica é a aquilo que por si mesmo enuncia o direito, e, em 

seguida, instaura a ordem em conformidade com esse direito, pelo qual afirma a autoridade e soberania da razão 

por juiz". "A razão constitui o plano de fundamentação última nas esferas do conhecimento e da cultura que 

caracterizam a refletividade da era moderna." (MENEZES, 2008, p. 33). Tendo em vista esse conceito de crítica, 

a característica fundamental da metacrítica consiste num conceito transcendental, dessa maneira "ela (a 

metacrítica) busca analisar os pressupostos da concepção de razão instrumental, como condições de 

possibilidade da crítica da modernidade, que se encontram nos elementos básicos da sua formulação. De tal 

modo que, a própria metacrítica, como forma de análise, toma o núcleo interpretativo da racionalização a partir 

do problema da crítica da razão." (MENEZES, 2008, p. 41). Dessa maneira, segundo Menezes, Habermas realiza 

uma mudança de paradigma da razão instrumental que despolitiza a esfera pública, para uma razão 

argumentativa na perspectiva da comunicação, que fundamentaria uma conexão intersubjetiva e conservação da 

esfera pública. 
194

 Para Menezes "Adorno situa o plano da individuação, compartilhado com Mead e Horkheimer a perspectiva 

na qual esta é possível apenas pela via da socialização. A emancipação do indivíduo não é relativa à sociedade, 

senão à libertação da sociedade mesma em relação ao isolamento dos sujeitos que impõem a cultura de massas." 

(MENEZES, 2008, p. 196- 197). 
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 Dessa forma, Habermas aponta que a razão instrumental, a nova ideologia do 

capitalismo tardio, funciona como legitimadora da dominação social, pois alheia todos os 

sujeitos no processo da tomada de consciência
195

, único meio capaz de gerar a emancipação, 

ou seja, a compreensão da circunstância sociopolítica na qual os sujeitos se encontram 

inseridos.  

Segundo as diferentes características entre a razão instrumental e a razão 

comunicativa, apontadas por Habermas, as regras organizadoras da razão instrumental 

consistem apenas em regras técnicas, que subtraem o contexto social, econômico e político. 

Essas regras são obedecidas como imperativos condicionados, sendo sua maneira de 

aprendizagem limitada à repetição e às qualificações específicas do conhecimento. Portanto, a 

razão instrumental fornece apenas um estratégico aumento das formas produtivas do modelo 

capitalista, estendendo o poder burocrático ao Estado. Por outro lado, a razão comunicativa 

possui como regras orientadoras as normas sociais, definidas por uma linguagem ordinária 

intersubjetiva e partilhada, consequente da unânime responsabilidade das obrigações dos 

sujeitos para com o contexto social. O único meio de alcance é através da interiorização das 

funções sociais que, ao expandir essa forma de comunicação que possibilita a tomada de 

consciência da totalidade socio-histórica
196

 por parte dos sujeitos, gera a verdadeira 

emancipação. 
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O conceito da consciência de classe é muito utilizado dentro da tradição marxista. Apesar de ter sido utilizado 

por Marx no Manifesto do Partido Comunista, vai ser mais aprofundado por George Lukács na História da 

Consciência de Classe em 1923, ao analisar que o proletariado teria a tomada da consciência á luz da sua 

percepção da história das lutas de classes. A crítica realizada por Adorno e Habermas à razão instrumental é pela 

inviabilidade dessa percepção crítica da temporalidade histórica, tendo por consequência a alienação da 

sociedade. Posteriormente, no Prolegômenos para uma ontologia do ser social, Lukács afirma que "a gênese 

sócio-historicamente determinada da individualidade humana deve por isso ser energicamente colocada no 

centro de tais análises, porque tanto a ciência social como a filosofia da sociedade burguesa tende a ver, na 

individualidade, uma categoria central do ser do homem como um fundamento de tudo, que não necessita de 

nenhuma dedução. Tal ponto de partida, em nada fundamentado e que nada fundamenta, parece tão evidente ao 

homem tornado indivíduo do nosso presente que na maioria dos casos ele nem ao menos sente necessidade de 

fundamentá-lo, até reage a cada tentativa de uma dedução história genética, por meio de uma aversão imediata. 

As ontologias do passado recente, nascidas da luta contra a manipulação universal, portanto contra o positivismo 

e o neopositivismo, (...) mostram nitidamente a tendência de elevar traços bem específicos e temporais do atual 

desenvolvimento social do ser humano categorias atemporalmente fundamentais na relação do homem com o 

'mundo'". (LUKÁCS, 2010 p. 102). 
196

 Para Habermas, a análise da totalidade sócio-histórica consiste na perspectiva etimológica de "público" e 

"privado", com a qual "poderia canalizar as diversas camadas verbais históricas até seu conceito sociológico. Já a 

primeira referência etimológica relativa à esfera pública é instrutiva. Em alemão, só no século XVIII é que, por 

analogia a publicité e publicity, o substantivo é formado a partir do antigo adjetivo "öffentlich" (público). (...) Se 

üeffentlichkeit (esfera pública) somente neste período exige o seu nome, devemos admitir que esta esfera, ao 

menos na Alemanha, apenas então é que se constitui, assumindo a sua função; ela pertence especificamente à 

"sociedade burguesa" que, na mesma época, estabelece-se como setor da troca de mercadorias e de um trabalho 

social conforme leis próprias. Não obstante, muito antes já se falava de "público" e daquilo que não é público, 

aquilo que é "privado". (HABERMAS, 2003, p. 15). 
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 Segundo a perspectiva socio-histórica de Habermas, a origem da instrumentalização 

da razão se deu na modernidade, com a simbiose entre o espaço público e o espaço privado. A 

estruturação desses espaços, para Habermas, tem seu início durante o século XVIII e XIX 

com a ascensão social da classe da burguesia, através do capitalismo liberal. O espaço privado 

que compunha a vida intima e familiar passa a se unificar com esfera pública da atuação 

profissional. Pois com o desenvolvimento das instituições jurídicas, o aperfeiçoamento 

técnico e o surgimento das grandes empresas, o espaço privado, tanto dos patrões como de 

empregados, se tornar um espaço público na medida em que crescem as empresas. 

 
Na mesma medida em que a esfera profissional se autonomiza, a da família 

se recolhe a si mesma: a mudança estrutural da família desde a era liberal é 

caracterizada menos pela perda de funções produtivas em favor de funções 

consumptivas e mais pela sua progressiva separação do contexto funcional 

do trabalho social que de modo geral. Também a família strictu sensu do 

tipo patriarcal burguês há muito já não era mais uma comunidade de 

produção; mesmo assim, baseava-se essencialmente na propriedade familiar, 

que operava capitalistamente. Sua manutenção, multiplicação e transmissão 

por herança era a tarefa do homem privado enquanto dono de mercadoria e 

cabeça de família numa só pessoa: as relações de troca da sociedade 

burguesa atuaram profundamente nas relações pessoais das famílias 

burguesas. Com a perda de sua base, com a dissolução da propriedade 

familiar através da renda individual, a família perde, além de suas funções na 

produção (e que ela já tinha em grande parte passado adiante), também 

aquelas funções para a produção. (...) Os riscos clássicos, sobretudo 

desemprego, acidentes, doenças, velhices e falecimentos, são hoje 

grandemente cobertos por garantias sociais do Estado; a eles corresponde 

prestações fundamentais, normalmente em forma de descontos salariais. 
(HABERMAS, 2003 p. 184). 

 

 Os empreendimentos comerciais, outrora ligados aos antigos clãs familiares 

pertencentes à aristocracia, passam a ter um espaço de atuação maior com a produção em 

escala industrial. Assim, surgem espaços públicos que originam na cultura burguesa, que 

inicialmente não possuíam aspecto ideológico, "porque o raciocínio das pessoas privadas nos 

salões, clubes e associações de leitura não estava subordinado de modo imediato ao ciclo de 

produção e do consumo, ao ditame da necessidade existencial." (HABERMAS, 2003, p. 190). 

Esse espaço público
197

, surgido durante o Iluminismo, Habermas associa ao "sentido grego de 
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 Habermas apresenta, numa perspectiva histórica, a formação da esfera pública. Tendo ela como origem grega 

"que nos foram transmitidas em sua versão romana. Na cidade-estado grega desenvolvida, a esfera da pólis, que 

é comum aos cidadãos livres (koiné) é rigorosamente separada do oikos, que é particular de cada indivíduo 

(idia). A vida pública, bios politikos, não é, no entanto, restrita a um local: o caráter público constitui-se na 

conversação (lexis), que também pode assumir a forma de conselho e de tribunal, bem como a de práxis 

comunitária (práxis), seja na guerra, seja nos jogos guerreiros. (...) a ordem política baseia-se, como se sabe, na 

economia escravagista em forma patrimonial. Os cidadãos estão efetivamente dispensados do trabalho produtivo; 
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uma emancipação das necessidades existenciais básicas", porém, "se as leis do mercado, que 

dominam a esfera do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social, também penetram na 

esfera reservada às pessoas privadas (...), o raciocínio tende a se converter em consumo e o 

contexto da comunicação pública se dissolve nos atos estereotipados da recepção isolada." 

(HABERMAS, 2003, p. 191). Durante esse momento inicial, segundo Habermas, o espaço 

público tem a função de orientar a opinião pública dos componentes da sociedade
198

. 

 Durante o século XIX, com a internacionalização do sistema capitalista liberal, as 

antigas esferas privadas que se reduziam apenas aos campos de atuação das famílias 

burguesas começaram a envolver diversas famílias de trabalhadores. Dessa maneira, as 

questões sobre a produção industrial tornam-se de importância pública. Com o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, a esfera privada tem cada vez mais o seu 

espaço fazendo com que o indivíduo caia "na torrente da esfera pública, que, no entanto, passa 

a ser desnaturada exatamente através desse processo". (HABERMAS, 2003, p. 188).  

 Habermas nota que o desenvolvimento da urbanização moderna foi profundamente 

transformado, o que ocasionou a polarização do espaço público e privado: “A perda da esfera 

privada e um acesso seguro à esfera pública são hoje traços característicos do modo de morar 

e de viver urbano, não importando se as antigas formas de morar metropolitanas tenham sido 

taticamente reduzidas pelo desenvolvimento técnico-econômico (...)" (HABERMAS, 2003, p. 

187).  Com as crises que ocorreram com o modo de produção capitalista liberal nos finais do 

século XIX e no início do século XX, Habermas (2003) demonstra que a distinção entre 

Estado e sociedade é superada e o Estado interfere na ordem social promovendo, distribuindo 

                                                                                                                                                                                              

a participação na vida pública depende, porém de sua autonomia privada como senhores da casa. A esfera 

privada está ligada à casa não só pelo nome (grego). Possuir bens móveis e dispor de força de trabalho, 

tampouco constitui substitutivo para o poder sobre a economia doméstica e a família, assim como às avessas, 

pobreza e não possuir escravos já seria por si empecilhos no sentido de poder participar na pólis: exílio, 

desapropriação e destruição da casa são uma só coisa." (HABERMAS, 2003, p.15-16). Porém, durante a idade 

média, segundo Habermas, não é possível comprovar sociologicamente a existência de uma distinção entre a 

esfera privada e a esfera pública, tomando uma forma mais abstrata através das insígnias e brasões de armas das 

famílias aristocráticas guerreiras, que normalizaram um código de honra cavalheiresco. Segundo Habermas "só 

os religiosos é que têm, além das ocasiões civis, um local para a sua representação: a igreja". (HABERMAS, 

2003, p. 21).  
198

Habermas realiza uma análise etimológica para fundamentar seu conceito sobre o espaço público "em alemão 

só após a metade do século XVI é que também se encontra então a palavra 'privat' (privado) emprestada do latim 

privatus, e isso no sentido que, naquela época, também assumiram em inglês 'private' e em francês 'privé', (...) 

privat significa estar excluído, privado do aparelho do Estado, pois "público" refere-se entrementes ao Estado 

formado com o absolutismo e que se objetiva perante a pessoa do soberano. (...) Os servidores do Estado são 

öffentliche Personen, public persons, personnes pubques/ ocupam uma função pública, suas atividades são 

públicas e são chamados de 'públicos' os prédios dos estabelecimentos da autoridades. Do outro lado, há pessoas 

privadas, cargos privados, negócios privados e casas privadas, (...) por fim, do homem privado. As autoridades 

estão contrapostas aos súditos, dela excluídos; aquelas servem, diz-se, ao bem-comum, enquanto estes 

perseguem os seus interesses privados." (HABERMAS, 2003, p. 24). 
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e administrando, a generalidade da norma como princípio já não pode ser mantida sem 

reservas. As normas da razão comunicativa são substituídas pela regra técnica da razão 

instrumental, pois o Estado se torna agente intervencionista direto na sociedade
199

, tendo 

como necessidade máxima a formação de uma estrutura jurídica que legitima o poder 

burocrático e o desenvolvimento técnico, possibilitando a maior produção econômica. A 

opinião pública, que tinha sua formação na esfera pública, assume funções de propaganda: 

 
A grande imprensa repousa na refuncionalização comercial daquela 

participação de amplas camadas na esfera pública: arranjar 

preponderantemente às massas de um modo geral um acesso à esfera 

pública. No entanto, essa esfera pública ampliada perde o seu caráter político 

à medida que os meios para a "acessibilidade psicológica" poderiam tornar-

se uma finalidade em si mesma de uma posição consumista comercialmente 

fixada. (...) Os princípios jornalísticos da imprensa ilustrada têm uma 

respeitável tradição. Proporcionalmente à ampliação do público leitor de 

jornais, a imprensa politicamente pensante perde, a longo prazo, a sua 

influência; muito mais, é o público consumidor de cultura, cuja herança 

provém antes da esfera pública literária do que da política, que consegue 

uma notória preponderância. (HABERMAS, 2003, p. 200). 

 

 Os meios de comunicação possibilitam uma maneira indireta de interferência na 

economia, com a formação da opinião pública para o consumo, tornando possível estabelecer 

o domínio da esfera pública através do controle da produção. Dessa maneira, para Habermas, 

através da publicidade e propaganda, os meios de comunicação de massa afastam a opinião 

pública da informação. O jornalismo político exerce uma influência "privilegiada, de modo 

demonstrativo ou manipulativo, na esfera pública, e por sua vez esta subordinado ao 

mandamento democrático de ser abertamente público." (HABERMAS, 2003, p. 245).  

A sociedade aberta, tal como é fundamentada por Karl Popper, que teria como um dos 

seus principais fundamentos as eleições
200

 para que se garanta a sucessiva rotatividade do 

                                                             

199
 Com desenvolvimento do modo de produção capitalista, que tomou escalas globais durante o século XIX, era 

necessária a utilização do espaço público através de medidas intervencionistas para manutenção do próprio 

sistema de superprodução. Segundo esses acontecimentos, Habermas afirma que "as limitações da concorrência 

no mercado de artigos de consumo, seja através da concentração do capital e da conjugação de grandes empresas 

que passam a assumir uma posição oligopólica, seja diretamente através de uma divisão do mercado por via de 

acordos quanto a preço e produção, isso é algo que se impõe internacionalmente no último terço do século 

passado." (HABERMAS, 2003, p. 171). 
200

Habermas afirma a indústria publicitária é necessária para criar uma demanda para a produção excedente, pois 

através da publicidade veiculada nos meios de comunicação de massa é que se alcançam maiores índices de 

consumo. Sendo a esfera pública transforma-se num mercado consumidor de bens materiais. E a capitalização de 

espaço jornalístico-publicitário torna possível o controle econômico da esfera pública, como também dos 

eleitores, pois o "voto é assumido pelos partidos e controlado como uma eleição organizada enquanto 

escrutínio." (HABERMAS, 2003, p. 246).  
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poder político entre os diversos grupos sociais, para Habermas não passa de uma quimera
201

. 

As eleições, que são organizadas pela esfera pública, estarão alienadas e despolitizadas devido 

à publicidade do consumo gerado pelo modus operandi da produção econômica que domina 

os processos das eleições democráticas. O próprio voto é assumido pelos partidos e 

controlado como uma eleição organizada enquanto escrutínio. (HABERMAS, 2003). Esse 

aspecto ideológico, que se torna predominante na esfera pública, foi uma herança de 

Habermas da teoria de Adorno sob a perspectiva do conceito da indústria cultural. 

 
A verdade, cujo nome real é negócio, serve-lhes de ideologia. Esta deverá 

legitimar os refugos que de propósito produzem. Filmes e rádio se 

autodefinem como indústrias e as cifras publicadas dos rendimentos de seus 

diretores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus 

produtos. Os interessados adoram explicar a indústria cultural em termos 

tecnológicos. A participação de milhões em tal indústria imporia métodos de 

reprodução que, por seu turno, fazem com que inevitavelmente, em 

numerosos locais, necessidades iguais sejam satisfeitas com produtos 

estandardizados. (ADORNO, 2009, p. 5-6). 

 

 Na medida em que o modo de produção capitalista se torna hegemônico 

mundialmente, o próprio sistema produtivo se mostra saturado, tendo vários momentos 

cíclicos de crises econômicas. Segundo Adorno, a produção cultural terá o mesmo processo 

de industrialização tendo em vista a expansão global do modo de produção capitalista. Dessa 

maneira, os meios de comunicação em massa são os veículos para canalizar a produção 

cultural e estimulam o consumo de produtos que alheiam o consumidor de sua condição social 

de exploração socioeconômica. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade do próprio 

domínio, é o caráter repressivo da sociedade que se autoaliena (ADORNO, 2009). Assim, 

Adorno interpreta o racionalismo crítico de Karl Popper como uma racionalidade técnica que 

visa apenas a uma construção ideológica para sociedade aberta que consiste em uma defesa 

do modelo capitalista ocidental transfigurado de uma defesa da democracia grega
202

.  
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Para Habermas apenas através da esfera pública que a autonomia política é garantida, pois os interesses 

econômicos privados são excluídos; todavia a "pretensão liberal dessa esfera pública, legitimando-se no bem 

comum, sem contudo satisfazê-lo, mas também sem poder escapar totalmente a negociações dos compromissos, 

desloca-se para setores extra-parlamentares: seja formalmente mediante a delegação de competências de órgãos 

estatais para organizações sociais, seja informalmente mediante a transferência efetiva de competências fora da 

lei (ou contra a lei). (HABERMAS, 2003, p. 232-233) 
202

 Outros autores corroboram com essa perspectiva. Em correspondências trocadas com Leo Strauss, Eric 

Voegelin afirmou que a filosofia de Popper "não se engaja em nenhuma análise textual a partir da qual possa ser 

vista a intenção do autor; em vez disso, ele transpõe os modernos clichês ideológicos diretamente para texto, 

considerando que o texto vai resultar em resultados com o sentido dos clichês." (COOPER, B. EMBERLEY, P, 

1993 p.68). 
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 Portanto, Adorno afirma que a tomada de consciência social é a única maneira de 

emancipação, e que a libertação dos grilhões do modo de produção econômico estaria na 

educação
203

, cujo papel a cumprir seria a de eliminar a barbárie da ignorância causada pela 

razão instrumental. Para Adorno, esse projeto educacional deve substituir a educação técnica 

instrumental, que visa apenas o aperfeiçoamento do modelo de domínio social, político e 

econômico. 

 

 2.2 - Os Fundamentos Educacionais contra a Barbárie: A emancipação à luz da Teoria 

Crítica 

 

 Para Adorno, a principal função da educação consiste no esclarecimento para a 

possibilidade de uma emancipação social, que é antagônica à razão instrumental, e que visa 

evitar o surgimento dos fenômenos políticos da barbárie: o totalitarismo e Auschwitz
204

. Os 

impulsos destrutivos são inerentes à natureza humana e, deste modo, Adorno observa com 

ceticismo o desenvolvimento tecno-científico propagado pelo racionalismo crítico, pois o 

progresso tecnológico não implica num desenvolvimento moral da sociedade
205

. Por isso, 

Adorno coloca como prioridade da educação evitar a barbárie dos genocídios, campos de 

concentração e das armas de destruição em massa. 
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Segundo Lima, o processo educacional para Adorno está além dos projetos políticos pedagógicos escolares; 

encontram-se nas relações do interior da sociedade, presentes no cotidiano da vida individual. O problema 

consiste em evitar as intolerâncias ideológicas: "Seja pela influência dos indivíduos com quem convivermos, 

pela influência da indústria cultural, pela cultura e hábito do próprio ambiente em que somos formados, a todo o 

momento somos alvo de informação e ideologias que circulam no interior da sociedade. O grande problema é 

que esta influência ocorre na maioria das vezes de maneira inconsciente. No decorrer de nossa vida vamos 

interiorizando ideais e hábitos sociais, porém, muitas vezes esta interiorização de ideias e hábitos é nociva à vida 

dos próprios indivíduos e consequentemente da sociedade como um todo." (LIMA, 2008, p. 82-83). 
204

Segundo Oliveira: "o único poder efetivo contra repetição de Auschwitz é a conquista da autonomia por parte 

do educando e o poder para a auto-reflexão e autodeterminação de não participar na barbárie. Agir da forma 

heterônoma, curvando-se diante das normas e compromissos de obediência "cega" a autoridade e gera condições 

favoráveis à barbárie. O não confronto com a barbárie é a condição para que tudo aconteça de novo. Os algozes 

do campo de concentração de Auschwitz eram, em sua maioria, jovens filhos de camponeses, o que pressupõe 

ser o insucesso da desbarbarização maior ainda na zona rural." (OLIVEIRA, 2009, p.41). 
205

O desenvolvimento tecnológico permitiu a criação dos meios de comunicação em massa que veiculam as 

ideologias de consumo através da publicidade. Na perspectiva de Oliveira: "segundo Adorno, uma das 

características da atual sociedade tecnológica é a criação de um gigantesco aparato da indústria cultural. A 

indústria cultural é um instrumento de manipulação das consciências, usado pelo sistema para se conservar, se 

manter ou submeter os indivíduos. Por isso, diz Adorno, os veículos de comunicação não são instrumentos 

neutros; eles estão plenos de conteúdo ideológico. Isto é, os 'mass-media' não só transmitem ideologia, mas 

constituem ideologia, independentemente do conteúdo transmitido. (...) O imperativo da sociedade tecnológica é 

que o homem deve adaptar, sem especificar que coisa; adaptar àquilo que, sem a reflexão, como reflexo da 

potência e onipresença do existente, constitui a mentalidade comum. Mediante a ideologia da indústria cultural, a 

adaptação toma o lugar da consciência. Na indústria cultural, tudo se torna mercadoria." (OLIVEIRA, 2009, p. 

39-40). 
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A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a 

educação. De tal modo ela precede quaisquer outras que creio não ser 

possível, nem necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje 

mereceu tão pouca atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de 

toda monstruosidade ocorrida. Mas a pouca consciência existe em relação a 

essa exigência e as questões que ela levanta provam que a monstruosidade 

não calou fundo nas pessoas, sintoma da persistência da possibilidade de que 

se repita no que depende do estado de consciência e de inconsciência das 

pessoas. Qualquer debate acerca de mentas educacionais carece de 

significado e importância frente a essa meta: que Auschwitz não se repita. 

Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça 

de uma regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois 

Auschwitz foi a regressão; a barbárie continuará existindo enquanto 

persistirem no que têm de fundamental as condições que geram esta 

regressão. (ADORNO, 2003, p.119). 

 

 A tecnologia produzida pela sociedade moderna instrumentaliza todos os participantes 

da sociedade, fazendo com que se tornem alheios à natureza humana. Segundo a perspectiva 

de Adorno, a razão instrumental bestializa, ocasionando a barbárie
206

. A violência, que é 

considerada uma característica necessária para a sociedade aberta de Karl Popper, para 

Adorno é o que origina o autoritarismo político. "Os homens passam a considerar a técnica 

como sendo algo em si mesma, um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela 

é extensão do braço dos homens." (ADORNO, 2003). Adorno prossegue afirmando que "os 

meios – e a técnica é um conceito de meio dirigido à autoconservação da espécie humana – 

são fetichizados, porque os fins - uma vida humana digna – encontram-se encobertos e 

descobertos da consciência das pessoas". (ADORNO, 2003, p. 132-133). Dessa forma, 

Adorno define que "o único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz seria a autonomia, 

para usar a expressão kantiana, o poder para reflexão, a autodeterminação, a não-

participação". (ADORNO, 2003, p. 123-124).  Esse processo educacional contra a barbárie, 

para Adorno, levaria à emancipação e superaria a razão instrumental. Tal projeto toma uma 

nova perspectiva com o conceito de democracia deliberativa
207

 de Habermas.  

                                                             

206
Ao estabelecer uma análise sobre as produções culturais modernas, Oliveira aponta o pessimismo em relação 

às características negativas da indústria cultural que estimula a barbárie. "Para Adorno e Horkheimer, o cinema 

atual provoca um bloqueio patológico das faculdades crítico-reflexivas do espectador. Diante das imagens que 

passam rapidamente diante do espectador, ele não pensa mais e se identifica totalmente com o filme que se torna 

para ele a própria realidade. O entretenimento, ou a diversão, agora é mecânico. Desse modo, atrofia a mente, 

como o trabalho mecanizado na fábrica ou na oficina. Divertir significa: não pensar, esquecer o sofrimento. Diz 

Adorno que na base do divertimento existe um sentimento de impotência. A publicidade representa aos olhos de 

Adorno a embriaguês do indivíduo; o objeto é encoberto por uma série de qualidades e símbolos que têm pouco 

ou nada haver com ele. O consumidor confunde o objeto com as qualidades." (OLIVEIRA, 2009, p. 40). 
207

A proposta de autonomia para Habermas é interpretada através de uma política fundamentada numa 

democracia deliberativa, que seria ao contrário da proposta liberal da sociedade aberta do racionalismo crítico, 

segundo Lubenow: "os desdobramentos acerca da concepção de democracia recebem um detalhamento mais 
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 A autonomia proposta, segundo Habermas, seria a submissão da instrumentalização 

pela da razão comunicativa. Para isso, a esfera pública deveria transformar-se numa 

concepção política deliberativa, substituindo a maneira representativa da democracia pela 

maneira participativa e direta. Segundo Lubenow, existem duas maneiras de concepções de 

política deliberativa. 

 
A concepção de política deliberativa é uma tentativa de formular uma teoria 

da democracia a partir de duas tradições teórico-políticas: a concepção de 

autonomia pública da teoria política republicana (vontade geral, soberania 

popular), com a concepção de autonomia privada da teoria política liberal 

(interesses particulares, liberdades individuais). Ela pode ser concebida, 

simultaneamente, como um meio-termo e uma alternativa aos modelos 

republicano e liberal. No entanto, embora o tema geral seja o mesmo, há 

diferentes visões de democracia deliberativa, que conferem diferentes níveis 

dos processos democráticos, e modos diferentes de compreender as 

fronteiras entre a autonomia privada e autonomia pública. (LUBENOW, 

2010, p.231.) 

 

 Segundo Lubenow, haveria duas perspectivas de liberação política para Habermas, um 

modelo liberal e outro modelo republicano. No primeiro as ligações sociais visam 

intermediar as estruturas das leis do mercado, das empresas privadas, com o aparato da 

administração pública da sociedade
208

. Nesta perspectiva, a política tem a função de agregar 

interesses sociais e os impor ao aparato estatal: é essencialmente uma luta por posições que 

permitam dispor do poder administrativo, uma autorização para que se ocupem posições de 

poder (LUBENOW, 2010). A outra perspectiva é o modelo republicano, que visa sustentar as 

ações políticas através da soberania da vontade geral. Já nessa perspectiva, a política não 

obedece aos procedimentos do mercado, mas às estruturas de comunicação pública orientada 

pelo entendimento mútuo, configuradas num espaço público (LUBENOW, 2010). Porém, 

Lubenow aponta que Habermas busca encontrar uma terceira via para solucionar essa 

                                                                                                                                                                                              

apurado do papel da esfera pública e sua penetração mais efetiva sobre o político, traduzindo uma ênfase na 

institucionalização. O exame dos processos institucionais também é uma investigação mais sistemática acerca do 

potencial político do discurso, e numa outra tentativa, mais realista, de responder a questão sobre a ação 

recíproca entre solidariedade sociointegrativa do mundo da vida com os procedimentos no nível político e 

administrativo." (LUBENOW, 2010, p. 229). 
208

 A perspectiva sobre a democracia deliberativa de Habermas é descrita por Lubenow: "a própria esfera pública 

é entendida por característica, como um espaço irrestrito de comunicação pública. Nada pode ser estabelecido ou 

restringido de antemão. Qualquer assunto ou questão problematizável pode ser tematizado publicamente, no qual 

os contornos da esfera pública vão sendo forjados nos processos de escolha, circulação e proposta de temas e os 

conteúdos normativos vão sendo preenchidos dependendo de quem controla ou orienta os fluxos de comunicação 

que figuram a esfera pública. A qualidade da deliberação que se configura na esfera pública depende de um 

procedimento na qual os cidadãos disputam interpretações de contribuições por tanto tempo até que cada um 

esteja convencido de que foram empregados os melhores argumentos. Este processo é garantido pelo caráter 

procedimental da deliberação." (LUBENOW, 2010, p.247). 
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dicotomia, procurando integrar no modelo deliberativo as duas perspectivas, a liberal e a 

republicana:  

 
Esta compreensão de processo democrático tem conotações normativas 

fortes que o modelo liberal, menos normativas do que o modelo republicano. 

Como o republicanismo, a teoria discursiva da democracia reserva uma 

posição central ao processo político de formação da opinião e da vontade, 

entretanto, sem entender como algo secundário à constituição jurídico-

estatal. (LUBENOW, 2010, p.233-234) 

 

 O modelo da democracia deliberativa seria a proposta centrada na interligação social 

igualitária, fazendo da "esfera pública uma 'estrutura intermediária' que faz a mediação entre o 

Estado e o sistema político e os setores privados do mundo da vida'." (LUBENOW, 2007, 

236). Dessa forma, o modelo político proposto pelo racionalismo crítico configura-se como 

um retorno ao modelo liberal, caracterizado pela adesão da esfera pública ao sistema de 

produção em massa do capitalismo, formulando metodologias epistemológicas ideológicas, 

como a lógica situacional, que visam apenas a uma metodologia científica para o controle 

social
209

. Dessa forma, segundo a interpretação dos filósofos da teoria crítica, a concepção 

política de sociedade aberta e do racionalismo crítico caracteriza-se como uma proposta de 

reestruturação do sistema político à luz da ideologia liberal, criando uma nova ordem 

mundial, ordenada pelas potências do capital ocidental. Segundo demonstra Menezes, essa 

ideologia se tornou muito expressiva no final do século XX: 

 
A ideia de uma "nova ordem mundial" situa-se no contexto histórico da 

queda do Muro de Berlim, do fim da utopia socialista, e da afirmação do 

Capitalismo como único sistema socioeconômico vigente a nível mundial. 

Prognóstico de um futuro próximo que desde já se anuncia, sua 

contextualização histórica preconiza os novos parâmetros, aos quais o 

pensamento deve obedecer como expressão de seu próprio tempo. 

Configurada no ideal de uma Europa totalmente unificada, idealizada por 

Kojève; ou no triunfo do Capitalismo liberal de Fukuyama, a ideia de uma 

nova ordem traz implícita uma interpretação (correta ou não) da concepção 

hegeliana de "fim da história". (MENEZES, 1995, p. 9). 

 

                                                             

209
Apenas através de uma democracia deliberativa, o papel da esfera pública pode ser exercido com a sua 

finalidade de estabelecer as relações intersubjetivas dos diversos setores privados, deliberando ações políticas, 

pois "a esfera pública é uma 'estrutura intermediária' que faz a mediação entre o Estado e o sistema político e os 

setores privados do mundo da vida. Uma 'estrutura comunicativa', um centro potencial de comunicação pública, 

que revela um raciocínio de natureza pública, de formação da opinião e da vontade política, enraizada no mundo 

da vida através da sociedade civil. A esfera pública tem a ver com 'espaço social' do qual pode emergir uma 

formação discursiva da opinião e da vontade política. No seu bojo colidem os conflitos em torno do controle dos 

fluxos comunicativos que percorrem o limiar entre o mundo da vida e da sociedade civil e o sistema político e 

administrativo." (LUBENOW, 2010, p. 236). 
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 Em suma, a autonomia política à luz da teoria crítica tem como fim estabelecer um 

modelo político deliberativo em que seja respeitada a dignidade humana, distanciada da 

instrumentalização da razão decorrente da distinção entre a metafísica e a ciência, que 

despolitiza a esfera pública para sua consciência socio-histórica. O critério da fundamentação 

do método científico do racionalismo crítico, segundo a teoria crítica, estabelece uma forma 

fetichista da razão que na política toma a forma do autoritarismo e da barbárie. Apenas a 

educação, segundo a perspectiva de Adorno, é capaz de estabelecer um processo de 

conscientização social crítico para com os fundamentos ideológicos que fazem surgir a 

barbárie política que tiveram como consequência máxima Auschwitz
210

.  

 Todavia, a inviabilidade da ciência da ética, tal como é criticada por Adorno, também 

o é por Karl Popper. A distinção entre a metafísica e a ciência estabelecida pelo racionalismo 

crítico, através do princípio da falseabilidade, não tinha como finalidade o estabelecimento 

de uma fundamentação epistemológica para a emancipação de uma ciência da ética. Ao 

contrário, a falseabilidade consiste em um imperativo para ação crítica, tendo em vista 

constituir um padrão ético para manutenção da atividade científica
211

. "A ética não é uma 

ciência. Mas, embora não haja base científica racional da ética, há uma base ética da ciência e 

do racionalismo." (POPPER, 1987, p. 246). 

 

 

 

 

                                                             

210
Tendo em vista uma perspectiva educacional à luz da autonomia política, antagônica à formação da razão 

instrumental, pode ser estabelecida através da transdisciplinaridade. Para Edgar Morin com sua Teoria da 

Complexidade é proposto que tenha uma mudança de paradigma na área da educação, retirando o reducionismo 

positivista e o mecanicismo cartesiano. O pensamento complexo é uma maneira em que a ciência cognoscível se 

auto-organiza, independentemente de uma metodologia unificada para as faculdades cognitivas do 

conhecimento. Segundo Santos, "a transdisciplinaridade exige também uma postura de democracia cognitiva 

(todos os saberes são igualmente importantes), superando o preconceito introduzido pela hierarquização dos 

saberes. Em razão dessa hierarquização, tem-se como senso comum a crença segundo a qual são nobres os 

conhecimentos da área das ciências exatas, enquanto os das ciências humanas são 'abrobinhas'. Essa banalização 

requer uma mudança conceitual quanto ao conhecimento: não mais concebê-lo como neutro, estático, universal e 

imutável, adquirível mediante memorização, mas concebê-lo como histórico, não neutro, dinâmico e provisório." 

(SANTOS, 2008, p.76). 
211

Segundo a perspectiva abordada por Paulo Eduardo Oliveira, tanto a metafísica como a filosofia da ciência 

não eram neutra em relação aos filósofos e cientistas. Por esse motivo, a ética não pode constituir-se de uma 

ciência pois "o racionalismo crítico, entendido como atitude e não como teoria, apresenta a possibilidade de uma 

análise de natureza ética." (OLIVEIRA, 2011, p.7). 
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 CAPÍTULO III 

 Uma Nova Hermenêutica para o Racionalismo Crítico 

 

 1.1 - O Problema do Contexto Histórico nas Ciências Sociais 

 

 Em vista das críticas realizadas por Adorno e Habermas ao racionalismo crítico, Karl 

Popper não escreveu nenhum livro específico para respondê-las. Sobre acusação de ser um 

positivista
212

, Popper referiu-se ao caso numa carta endereçada a Klauss Grossner, que 

posteriormente veio a ser publicada, sem o devido consentimento de Popper, nomeada Contra 

as Grandes Palavras. Segundo Popper, o debate realizado no Positivismusstreit teve como 

principal tese, por parte de Adorno e Habermas, "a afirmação de que conhecimento factual e 

valoração na sociologia estão indissoluvelmente ligados" (POPPER, 2006, p.124, grifo do 

autor). Todavia, como é afirmado na décima primeira tese de Popper sobre a lógica das 

ciências sociais
213

: "É totalmente errôneo supor que a objetividade da ciência depende da 

objetividade do cientista. E é totalmente errôneo crer que o cientista natural é mais objetivo 

do que o cientista social". (POPPER, 2006, p.103). Logo, para o racionalismo crítico a 

objetividade da ciência não consiste na neutralidade da pessoa do cientista, mas em sua 

capacidade de crítica fundamentada no princípio da falseabilidade. Porém, Popper prossegue 

em sua epístola afirmando que através de uma linguagem obscurantista
214

. Adorno e 

Habermas estabeleceram uma crítica equivocada, associando seu pensamento ao positivismo: 

"Então nasceu o tão difundido mito de Popper, o positivista. O mito foi propagado em 

                                                             

212
 Para Popper, ainda em Revolução ou Razão, a perspectiva de aproximar o racionalismo crítico do positivismo 

é uma interpretação equivocada: "Foi neste ensaio, creio, que surgiu pela primeira vez o termo 'positivismo' 

nesta discussão específica: fui criticado por ser positivista, trata-se de um velho mal-entendido, criado e 

perpetuado por pessoas que apenas conhecem o meu trabalho por segundas vias. Devido à atitude tolerante 

adotada por alguns membros do Círculo de Viena, o meu livro Logik der Forschung, no qual criticava este 

círculo positivista de um ponto de vista realista e antipositivista, foi publicado numa série de livros organizados 

por Mortiz Schlick e Philipp Frank, dois membros proeminentes do Círculo. E os que julgam os livros pela capa 

(ou pelo organizadores) criaram o mito de que eu fora membro da Círculo de Viena e positivista. Ninguém que 

tenha lido esse livro (ou qualquer outra obra minha) concordaria - a não ser que, à partida, acreditasse no mito, 

no caso em que pode certamente encontrar provas para apoiar essa crença." (POPPER, 2009, p. 118). 
213

 No tópico 1.3 sobre a Neutralidade Metodológica do Racionalismo Crítico do primeiro capítulo foram 

abordados os fundamentos da neutralidade do método da tentativa e erro, ou falsificacionismo. Segundo Popper, 

os valores subjetivos do cientista não interferem nas refutações críticas que caracterizam a ciência. 
214

 Segundo Popper, a clareza linguística é importante para o desenvolvimento da ciência. Porém, o 

obscurantismo da expressão verbal, decorrente da dialética, gerou "à primeira vista, uma diferença entre as 

ciências sociais e as ciências naturais: nas denominadas ciências sociais e na filosofia, a degeneração num 

verbalismo que impressiona, mas é mais ou menos oco, foi mais longe do que nas ciências naturais. Contudo, o 

perigo agudiza-se por todo o lado. mesmo entre os matemáticos pode, por vezes, vislumbrar-se uma tendência 

para impressionar as pessoas embora o incitamento a fazê-lo seja menor nesta área. Pois é, sobretudo, o desejo 

de imitar os matemáticos e os físicos matemáticos em tecnicismo e em dificuldade que inspira a utilização da 

verborreia noutras ciências." (POPPER, 2009, p. 125). 
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inúmeros ensaios, notas de rodapé ou orações subordinadas. Tão logo alguém tenha 

'aprendido' dessa maneira que sou um positivista, e [...] tenta depois alterar o conceito de 

positivismo de tal modo que se aplique a mim." (POPPER, 2006, p. 125, grifo do autor).  

 Portanto, a objetividade e neutralidade do princípio da falseabilidade são garantidas 

pela faculdade crítica da razão científica, e não pelos valores subjetivos dos cientistas. Por 

esse motivo, Popper atesta a necessidade do critério de distinção entre a metafísica e a ciência, 

pois a primeira possui elementos subjetivos em suas conjecturas, o que não ocorreria com a 

ciência quando fundamentada na refutação crítica. Popper prossegue afirmando que sua 

proposta epistemológica não possui características de um ceticismo dogmático
215

: 

 
Adorno e Habermas são tudo, menos claros em sua crítica de minha posição. 

Em suma: eles crêem que minha epistemologia, por ser (como pensam) 

positivista, me obriga a defender o status quo social. Ou meu (pretenso) 

positivismo epistemológico, por ser (como pensam) positivista 

epistemológico me impele a um positivismo moral-jurídico.(...) Eles, 

infelizmente, ignoram de que, embora eu seja um liberal (não 

revolucionário), minha teoria epistemológica é uma teoria do crescimento do 

conhecimento mediante revoluções intelectuais e científicas. (POPPER, 

2006, p.128, grifo do autor). 

 

 Segundo Popper, a função do intelectual na sociedade é de uma responsabilidade 

ímpar, pois a função privilegiada de sua atividade deve estar norteada por princípios éticos de 

humildade e modéstia
216

. Afinal, "o pior – o pecado contra o Espírito Santo – é quando os 

intelectuais tentam estabelecer-se como grandes profetas de seus semelhantes e impressioná-

los com filosofias oraculares." (POPPER, 2006, p.117-118). O caráter oracular das filosofias a 

que Popper se refere são as características do método historicista
217

, que pretende estabelecer 

                                                             

215
 O racionalismo crítico consiste numa perspectiva não dogmática da ciência. Popper considera que o 

cientificismo dogmático é um regresso para o progresso científico, porém, a crítica à ciência muitas vezes toma 

uma perspectiva dogmática, pois "muitos que se consideram críticos do cientismo são dogmáticos, na verdade 

opositores ideológicos e autoritários das ciências naturais, das quais infelizmente entendem apenas muito 

pouco." (POPPER, 2006, p. 65). 
216

 À luz desse aspecto da relação entre a ciência e a ética, Popper relaciona o poder político com a influência do 

cientista, "não pretendo filosofar sobre a perfídia do poder em geral, embora a minha experiência corrobore com 

a afirmação de Lord Acton de que o poder tende a corromper e que o poder absoluto corrompe de modo 

absoluto. Quanto à ciência, não tenho quaisquer dúvidas de que ver nela um meio para aumentar o poder pessoal 

é um pecado contra o Espírito Santo." (POPPER, 2009, p. 208). 
217

 Segundo Popper o método historicista não é científico por não ser falseável, devido à tentativa de prever 

acontecimentos futuros (como foi explicado no tópico 1.1 do primeiro capítulo). Em razão disso, Popper 

apresenta semelhanças entre o método historicista com a magia, tratando aqueles pensamentos por "filosofias 

oraculares". Outro aspecto que Popper coloca como semelhante é na maneira obscura da linguagem que ambas 

se expressam. Todavia, a ciência baseada no princípio da falseabilidade, ou da tentativa e erro, não exclui a 

faculdade imaginária da razão humana, pois "o próprio fato de ser racionalismo crítico, ao passo que o 

irracionalismo tende para o dogmatismo (onde não há argumentação, nada resta além da plena aceitação ou da 

rotunda negativa), leva a essa direção. A crítica sempre requer certo grau de imaginação, enquanto o dogmatismo 
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previsões de acontecimentos históricos futuros, partindo de conclusões de que a 

temporalidade é regida por leis eternas
218

. A modéstia intelectual, segundo Popper, estaria já 

na maneira de expressão do filósofo, que deve buscar a forma mais clara e objetiva, evitando 

figuras de linguagem que tornem seu significado ambíguo. Dessa forma, apesar de Popper 

sustentar afinidade com o pensamento liberal e antimarxista, ele confessa que Marx e também 

Lênin escreviam de maneira simples e direta, e que o livro de Lênin contra o 

empiriocriticismo é excelente. (POPPER, 2006).  

Dessa forma, Popper estabelece o primeiro critério ético para fundamentar a 

epistemologia científica: o estilo de expressão comunicativa. Para alcançar este fim, uma 

pessoa deve treinar-se constantemente a falar e a escrever numa linguagem clara e simples. 

Cada pensamento deveria ser formulado do modo mais simples e claro possível (POPPER, 

2009). Portanto, seguir  o padrão da formalidade é prioridade para toda a escrita científica que 

deve seguir o critério de identidade literal, sem apelar para um estilo literário, caracterizado 

pela ambiguidade de interpretações devido a sua maneira expressão metafórica
219

. Contudo, 

não é apenas na maneira de expressão comunicativa que, segundo a perspectiva de  Popper, as 

filosofias se aproximam do historicismo das profecias oraculares
220

, mas na tentativa de 

previsão dos acontecimentos históricos
221

. 

                                                                                                                                                                                              

o suprime. Similarmente, a pesquisa científica e a construção técnica, ou a invenção, são inconcebíveis sem uso 

muito considerável da imaginação; é preciso oferecer algo de novo nesses campos (em contraposição ao campo 

da filosofia oracular, onde uma infindável repetição de palavras impressionantes parece fazê-lo em forma de 

truque)." (POPPER, 1987, p. 247). 
218

 Como exemplo histórico de leis eternas, podemos utilizar a passagem histórica presente na compilação 

bibliográfica Vidas Paralelas, escrito por Plutarco. Licurgo, o estadista de Esparta, perguntou ao Oráculo de 

Delfos qual seria a melhor forma de administrar a cidade, e de lá tomou as leis que aplicou na cidade de Esparta. 

Segundo Popper, a divindade sempre foi utilizada para justificar os estáticos meios políticos como uma maneira 

de estabelecer a estabilidade do poder do Estado. Assim, Popper escreveu contra o "tribalismo judeu, contra seus 

rígidos e vazios tabus tribais e contra seu exclusivismo tribal, que expressava, por exemplo, na doutrina do povo 

escolhido, isto é, numa interpretação da divindade como um deus tribal. Tal ênfase sobre as leis e a unidade 

tribais parece ser característica não tanto de uma sociedade tribal primitiva como de uma desesperada tentativa 

para restaurar e paralisar as velhas formas de vida tribal; e, no caso dos judeus, parece ter-se originado como 

reação ao impacto da conquista babilônica sobre a vida judaica de tribo." (POPPER, 1987, p. 29). 
219

Essa forma de pensamento, segundo Popper, é característica das sociedades da antiguidade, que se 

encontravam próximas ao primitivismo do pensamento supersticioso. Um desses lugares místicos de maior 

importância para o mundo helênico será o Oráculo de Delfos que vai realizar importantes profecias ao longo da 

história, ilustrando a raiz esotérica da política que é a fundamentação do historicismo. Nas Histórias de 

Heródoto é registrado o evento ocorrido com o rei Creso da Lídia. Ele foi ao Oráculo de Delfos perguntar se 

deveria entrar em guerra contra o Império Persa, tendo por resposta que se entrasse numa guerra: “Destruiria um 

grande reino”. Tomando essa resposta profética como favorável a si, Creso entrou em guerra, e o reino destruído 

foi o seu próprio. Essa passagem demonstra que a maneira inexata e não falseável que o historicismo herda estão 

presentes no misticismo mágico da antiguidade. Popper considera Heródoto não "parece ser uma teoria teísta. 

Mas o fundo teísta - uma teoria mais ou menos suprimida do equilíbrio divino da justiça - é inconfundível." 

(POPPER, 2009 p. 212). 
220

 Esses aspectos mágicos são caracterizados por Hans Albert como uma "praxis sacramental nos sistemas 

estático das religiões escolastizadas. A crítica total das relações sociais sob pontos de vista utópicos, sem a 
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Existe aqui, à primeira vista, uma diferença entre as ciências sociais e as 

ciências naturais: nas denominadas ciências sociais e na filosofia, a 

degeneração num verbalismo que impressiona, mas é mais ou menos oco, foi 

mais longe do que nas ciências naturais. Contudo, o perigo agudiza-se por 

todo o lado. Mesmo entre os matemáticos pode, por vezes, vislumbrar-se 

uma tendência para impressionar as pessoas, embora o incitamento a fazê-lo 

seja menor nesta área. Pois é sobretudo o desejo de imitar os matemáticos e 

os físicos matemáticos em tecnicismos e em dificuldades que inspiram a 

utilização da verborreia noutras ciências. Todavia, devemos encontrar uma 

criatividade crítica- ou seja, de inventividade juntamente com perspicácia 

crítica - em toda parte. (POPPER, 2009, p. 125). 

 

 Outra característica do historicismo criticada por Popper é a utilização sistemática da 

violência
222

. Ao realizar uma analogia com a teoria biológica da evolução darwiniana, Popper 

afirma que as teorias científicas são como organismos que "evoluem através da tentativa e 

erro, e as suas tentativas errôneas são eliminadas, regra geral, pela eliminação do organismo 

que é 'portador' do erro." (POPPER, 2009).  

Portanto, a ação da violência não é condizente com a crítica científica, como foi 

apresentado no capítulo II na sessão 1.2, pois "caso se estabelecesse o método da discussão 

crítica racional, tal tornaria obsoleta a utilização da violência." (POPPER, 2009, p. 121). A 

violência, para Popper, é um meio utilizado pelas lideranças da sociedade fechada que 

buscam estabelecer o domínio político por meio de uma ideologia que explique a unidade da 

                                                                                                                                                                                              

intervenção de uma análise realista, que é praticada em trais movimentos não corresponde ao ideal da 

racionalidade crítica e nem tampouco ao ideal de justificação estabelecido em base dogmática, que domina nas 

ideologias conservadoras." (ALBERT, 1976, p. 122). 
221

 A definição de Popper sobre o historicismo, que se encontra no primeiro capítulo em 1.1 da presente 

dissertação, é de uma metodologia científica para organizar o sentido de significação através dos fatos históricos, 

"o historicismo nasceu de nosso desespero com a racionalidade e a responsabilidade de nossas ações. É uma 

esperança degradada, uma degradada fé, uma tentativa para substituir a fé e a esperança que nasce de nosso 

entusiasmo moral e do desprezo pelo sucesso por uma certeza que provém de uma pseudociência: uma 

pseudociência das estrelas, ou da 'natureza humana', ou do destino histórico." (POPPER, 1987, p. 288). 
222

 Como demonstrado no tópico 1.2 do segundo capítulo, Popper define a Sociedade Aberta como a única capaz 

de ter mudança do poder sem derramamento de sangue, ao contrário da Sociedade Fechada que seria 

fundamentada na intolerância do nacionalismo: "o princípio do nacionalismo político, é não só um conceito 

pouco feliz, e até pernicioso, como também impossível de realizar. E é assim porque as nações - no sentido 

daqueles que defendem o princípio - não existem: são construções teóricas, e as teorias que lhes servem de 

alicerces são inteiramente inadequadas e totalmente inaplicáveis à Europa. Pois a teoria política do nacionalismo 

assenta no princípio de que há grupos étnicos que, simultaneamente, são grupos linguísticos e que, por acaso, 

também habitam regiões geograficamente unificadas e coesas com fronteiras naturais, passíveis de serem 

defendidas de um ponto de vista militar - grupos que estão unidos por uma língua comum, um território comum, 

uma história comum, uma cultura comum e um destino comum. As fronteiras das regiões habitadas por esses 

grupos deviam, segundo a teoria do Estado-Nação, construir fronteiras dos novos Estados nacionais. Eis a teoria 

que esteve subjacente ao princípio Masaryk-Wison da 'Autodeterminação das nações'; foi em nome dela que o 

Estado multilíngue da Áustria foi destruído. Mas tais regiões não existem - pelo menos não na Europa nem, na 

verdade, em parte alguma do Velho mundo. Poucas são as regiões geográficas em que apenas se fale uma língua 

nativa única: quase todas as regiões possuem a sua minoria linguística ou 'racial'". (POPPER, 2009, p. 295-296). 
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totalidade dos fenômenos entre as leis naturais da física e as leis normativas da sociedade
223

.  

Apenas o método da tentativa e erro é capaz de evitar a violência presente na sociedade 

fechada, "pois a razão crítica constitui a única alternativa à violência descoberta até o 

momento." (POPPER, 2009, p. 121, grifo do autor). A sociedade fechada possui o poder da 

máquina do Estado concentrado em apenas um pequeno grupo de pessoas, representando o 

maior perigo à liberdade individual. Por isso que essa forma de governo deve ser 

incessantemente combatida. (POPPER, 2006): 

 
O homem alcançou a possibilidade de ser crítico em relação as relações suas 

tentativas experimentais, em relação as suas próprias teorias. Estas teorias já 

não estão incorporadas no seu organismo ou no seu sistema genético. Podem 

ser formuladas em livros ou jornais da especialidade. E podem ser debatidas 

de modo crítico e é possível demonstrar que estão erradas, sem matar autores 

ou queimar livros - sem destruir os "portadores". Chegamos deste modo a 

uma possibilidade nova fundamental: as nossas tentativas, as nossas 

hipóteses experimentais, podem ser eliminadas de modo crítico através da 

discussão racional, sem nos eliminarmos a nós próprios. É este, de fato, o 

objetivo de maior discussão racional e crítica. O "portador" de uma hipótese 

tem uma função importante nessas discussões: tem que defender a hipótese 

contra crítica errônea, e de poder talvez tentar modificá-la, se esta não puder 

ser defendida na sua forma original. Caso se estabelecesse o método da 

discussão crítica racional, esta tornaria obsoleta a utilização da violência. 

Pois a razão crítica constitui a única alternativa à violência descoberta até o 

momento. É dever óbvio de todos os intelectuais empenhar-se nesta 

revolução- na substituição da função eliminatória da violência pela função 

eliminatória da crítica racional. (POPPER, 2009 p. 121). 

 

 Tal como a distinção entre a metafísica e a ciência, Popper estabelece que é necessário 

haver a distinção entre o pensamento abstrato e o agente pensante físico. A mudança se faz 

através da reflexão crítica das ideias. O pensamento abstrato não se incorpora materialmente 

no agente pensante. Tão pouco se faz necessário que o agente pensante transforme se num 

pensamento abstrato. Portanto, o autoritarismo na ciência estava ligado à ideia de estabelecer, 

isto é, de provar ou verificar as suas teorias. A abordagem crítica está ligada à ideia de testar, 

quer dizer, tentar refutar as suas conjecturas (POPPER, 2009).  

                                                             

223
 Como apresentado no tópico 1.1 do segundo capítulo, Popper realiza uma distinção entre as normas sociais, 

que são consequentes de convenções políticas e das leis da natureza que se encontram presentes nos fenômenos 

da natureza. "Uma das características da atitude mágica de uma sociedade tribal primitiva, ou 'fechada', é a de 

que ela vive num círculo encantado de tabus imutáveis, de leis e costumes considerados inevitáveis como o 

nascer do sol, ou o ciclo das estações, ou similares e evidentes acontecimentos regulares da natureza. E, somente 

depois que tal 'sociedade fechada' mágica de fato se desmorona é que se pode desenvolver uma compreensão 

teórica da diferença entre 'natureza' e 'sociedade'. (POPPER, 1987, p. 71). 
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A característica da objetividade da ciência é, segundo Popper, baseada na "recíproca 

crítica racional, na abordagem crítica, na tradição crítica" (POPPER, 2009, p. 122). À luz da 

tradição crítica, com o método da tentativa e erro, é possível evitar a violência, devido esta se 

tornar uma ação desnecessária. Para Popper, da mesma maneira que existe uma distinção 

entre o sujeito pensante e o objeto pensado, o conhecimento sobre a formação da realidade 

apresenta uma divisão da seguinte maneira
224

: 

 
O que chamo de 'mundo 2' é o mundo de nossas vivências, sobretudo das 

vivências dos seres humanos. A mera distinção entre mundo 1 e 2, ou seja, 

entre mundo físico e o mundo das vivências, já provocou muita oposição, 

mas com isso quero somente dizer que esse mundo 1 e esse mundo 2 são, ao 

menos prima facie, distintos. A investigação de suas relações, incluindo a 

possível identidade entre eles, é uma das tarefas que nós devemos, 

obviamente com hipótese, tentar levar a cabo. Com sua distinção verbal, não 

se antecipa nada. Essa distinção deve, essencialmente, apenas permitir que se 

formulem os problemas com clareza. (...) O mundo 1, o mundo físico, que 

distinguimos em corpos animados e inanimados e que também contém 

estados e eventos especiais, como tensões, movimentos, forças, campos de 

força. E temos o mundo 2, o mundo das vivências conscientes, e 

presumivelmente de vivência inconscientes. (POPPER, 2006, p. 19-20). 

 

 Entretanto, Popper também afirma haver um 'mundo 3', que é o dos produtos objetivos 

do espírito humano, isto é, o mundo dos produtos da parte humana do mundo 2 (POPPER, 

2006). Segundo o autor, os produtos do espírito humano, nomeados por mundo 3, seriam os 

livros, sinfonias, esculturas, sapatos, aviões, computadores; e também seriam coisas materiais, 

que ao mesmo tempo pertence ao mundo 1, como, por exemplo, panelas e cassetetes 

(POPPER, 2006).  Dessa maneira, Popper demonstra que os objetos físicos, categorizados 

como pertencentes ao mundo 1, são distintos dos produtos humanos consequentes da vivência 

do mundo 2 e dos objetos do espírito humano do mundo 3
225

. Por isso, segundo a perspectiva 

                                                             

224
 A teoria dos três mundos de Karl Popper busca estabelecer uma perspectiva pluralista na fundamentação 

epistemológica, em contraposição ao método cartesiano dualista que realizava uma distinção entre sujeito e 

objeto. "Houve e há filósofos que consideram real apenas o mundo 1, os assim chamados materialistas ou 

fiscalistas; e outros que consideram real apenas o mundo 2, os assim chamados imaterialistas. Houve e há até 

mesmo físicos entre os imaterialistas. O mais famoso foi Ernst Mach, que como o bispo Berkeley antes dele) 

considerava real apenas nossas percepções sensoriais. Ele foi um físico importante, que, no entanto, resolveu as 

dificuldades da teoria da matéria pela suposição de que não há matéria, ou seja, não existem especialmente nem 

átomos nem moléculas. Por fim, houve os dualistas, que presumiam que tanto mundo 1 físico como o mundo 2 

psíquico são reais. Vou mais longe: assumo não apenas que o mundo 1 físico e o mundo 2 psíquico são reais e 

também evidentemente, portanto, os produtos físicos do espírito humano, como por exemplo, automóveis ou 

escovas de dente e estátuas; mas também que produtos do espiritual não pertencentes nem ao mundo 1 nem ao 

mundo 2 são igualmente reais. Em outras palavras, assumo que há uma parte imaterial do mundo 3 que é real e 

muito importante; por exemplo, os problemas." (POPPER, 2006, p. 21). 
225

 Segundo a perspectiva de Popper, "a sequência dos mundos 1,2 e 3 corresponde à idade deles. Pelo estado 

atual de nosso saber conjectural, a parte inanimada do mundo 1 é, de longe, a mais velha; em seguida, vem a 
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de Popper, a interpretação da totalidade da realidade como um conjunto absoluto
226

 é inviável 

sem antes haver essa distinção em três esferas de mundos distintos.  

 As correntes políticas historicistas, para Popper, partem de uma percepção da 

realidade como uma unidade, não categorizando tais distinções, fazendo com que se necessite 

da prática de uma coerção violenta, através da política, para se criar uma ideologia que 

transmita simulacro de totalidade. Porém, o homem parece ser menos um animal racional do 

que um animal ideológico (POPPER, 2009). Esse fenômeno é identificado por Popper na 

ciência moderna de Francis Bacon que apenas substituiu o termo Deus pelo substantivo 

natureza. Em outras palavras, a teologia, a ciência de Deus, foi substituída pelas ciências da 

Natureza; as leis de Deus foram substituídas pelas forças da Natureza; e o determinismo 

teológico foi substituído pelo determinismo científico, e o livro do destino pela 

previsibilidade da Natureza. (POPPER, 2006). Por isso, atualmente, a ciência passou a ser 

caracterizada como um dogma a que tanto cientistas como filósofos se apegaram tenazmente. 

(POPPER, 2009). 

 
No entanto, o dogmatismo intolerante constitui um dos principais obstáculos 

à ciência. De fato, deveríamos não só manter vivas as teorias alternativas 

através da sua discussão, mas também procurar constantemente novas 

alternativas. E deveríamos preocupar-nos, sempre que não existam novas 

alternativas - sempre que uma teoria dominante se torne demasiado 

exclusiva. O perigo para o progresso na ciência aumenta muito se a teoria 

em questão obtiver algo parecido a um monopólio. (POPPER, 2009, p. 

50). 

 

 Popper atenta para o maior problema da modernidade, que consiste na substituição da 

religião por uma "ideologia enquistada". Para ele, a proximidade de cientistas com ideologias 

políticas impedem o desenvolvimento da ciência, devido à "diferença entre revoluções 

científicas e ideológicas". (POPPER, 2009, p. 51). Segundo Popper, a revolução científica, tal 

como ocorreu com o pensamento de Nicolau Copérnico
227

 e Charles Darwin
228

, consiste numa 

                                                                                                                                                                                              

parte animada do mundo 1,e, ao mesmo tempo ou um pouco mais tarde, vem o mundo2, o mundo das vivências; 

e, com o mundo dos seres humanos, vem o mundo 3, o mundo dos produtos do espírito; isto é, o mundo que os 

antropólogos chamam de 'cultura'. (POPPER, 2006, p. 22). 
226

 A perspectiva historicista, segundo Popper, tem como finalidade estabelecer uma teoria de significado para 

totalidade dos fatos da história. Porém, "esta teoria acha-se amplamente difundida e é ainda mais antiga que o 

historicismo (que, como o demonstra sua primitiva forma teísta, é um produto derivado da teoria conspirativa). 

Em suas formas modernas ela é como o moderno historicismo e certa atitude moderna em relação às 'leis 

naturais', um resultado típico da secularização de uma superstição religiosa." (POPPER, 1987, p. 102-103).  
227

 Astrônomo e matemático polonês, Nicolau Copérnico se destacou por apresentar um modelo para o sistema 

da órbita dos planetas baseado na perspectiva da imobilidade do sol, o qual os planetas circunscreveriam. Essa 

perspectiva era antagônica ao modelo geocêntrico de Ptolomeu. Popper aponta que essa ousada hipótese de 
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falsificação das teorias científicas hegemônicas na época, apresentando as falhas tanto da 

física de Ptolomeu
229

 como na biologia de Lamarck
230

. Contudo, as revoluções científicas 

realizadas por Copérnico e Darwin apresentaram uma perspectiva ideológica por terem 

transformado radicalmente a concepção do sentido da vida da humanidade. 

 
Ao que parece, o impacto ideológico da teoria copernicana e também a 

darwiniana foi tão grande porque cada uma delas esbarrou num dogma 

religioso. Isto foi extremamente significativo para a história intelectual da 

nossa civilização e teve repercussões na história da ciência, por exemplo, 

porque levou a uma tensão entre religião e ciência. E, contudo, o fato 

histórico e sociológico das teorias de Copérnico e de Darwin terem 

esbarrado na religião é inteiramente irrelevante para a avaliação racional 

das teorias científicas por eles propostas. Logicamente, nada tem a ver com 

a revolução científica iniciada por cada uma das duas teorias. Logo, é 

importante distinguir entre revolução científica e ideológica, sobretudo nos 

casos em que as revoluções ideológicas interagem com as revoluções na 

ciência. (POPPER, 2009, p. 54). 

 

 Dessa forma, Popper também demonstra que a revolução causada pela teoria 

eletromagnética de James Maxwell e a indução eletromagnética de Michael Faraday, que 

refutaram a concepção newtoniana de forças centrais, não culminaram em uma revolução 

                                                                                                                                                                                              

Copérnico causou uma revolução na ciência astronômica. Essa perspectiva já era conhecida desde os gregos com 

Aristaco de Samos, porém, segundo Popper, sua perspectiva teve como obstáculo "a intolerância ideológica ou 

religiosa, por norma combinada com o dogmatismo e a falta de imaginação. Os exemplos históricos são tão 

conhecidos que não necessito deter-me neles. importa, todavia notar que até a supressão pode conduzir ao 

progresso. [...] O estranho caso de Aristarco e da teoria heliocêntrica original levanta, porventura, um problema 

diferente. Aristarco foi acusado de impiedade por Cleantes, um estoico. Mas isto não implica a extinção da 

teoria. Nem podemos afirmar que esta fosse demasiado ousada. Sabemos que a teoria de Aristarco foi apoiada, 

um século após a sua primeira exposição, por um astrônomo altamente respeitado (Seleuco). E, contudo, por 

qualquer razão obscura, apenas chegaram até nós uns poucos relatórios breves dessa teoria. Eis um caso gritante 

da falha demasiado frequente em manter vivas as teorias alternativas." (POPPER, 2009, p. 47). 
228

 Segundo Popper na Lógica da Pesquisa Científica, foi apresentada "uma teoria do crescimento do saber por 

meio da tentativa e da eliminação de erro, ou seja, por seleção darwiniana e não por aprendizado lamarckiano; 

esse ponto (que insinuei no citado livro) fez aumentar, naturamente, meu interesse pela teoria da evolução. 

Algumas das observações que passarei a fazer constituem uma tentativa de utilizar minha metodologia e sua 

semelhança com o darwinismo para lançar luz sobre a teoria da evolução proposta por Darwin." (POPPER, 

1977, p. 176). 
229

 Claudio Ptolomeu foi um geógrafo e astrônomo que viveu em Alexandria, no Egito, durante o século I d.C. 

Seu sistema astronômico, inspirado nas concepções aristotélicas, tinha a terra como centro do universo. Essa 

concepção era central no pensamento tradicional grego. 
230

 Naturalista francês, Jean Baptista de Lamarck estabeleceu na biologia, a teoria dos caracteres adquiridos 

através da ação do esforço repetitivo. A teoria consiste numa perspectiva evolucionista pré-darwiniana, na qual 

os animais teriam características herdadas através do uso, que hipertrofiava os membros do corpo muito 

utilizados, e do desuso, que atrofiava os membros do corpo menos usados. Segundo Popper, as conjecturas 

especulativas da metafísica caracterizam-se por essa maneira de metodologia lamarckista, ou seja, a verificação 

observacional do fato confirma a teoria especulada. Segundo Popper o "darwinismo está para o lamarckismo 

exatamente como o dedutivismo para o indutivismo, seleção para aprendizado pela repetição e a eliminação 

crítica do erro para justificação" (POPPER, 1977, p. 177). 
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ideológica
231

. A revolução ideológica pode estar a serviço da racionalidade ou pode miná-la, 

mas, muitas vezes, não passa de uma moda intelectual (POPPER, 2009). Segundo Popper, 

mesmo que a revolução ideológica esteja próxima dos efeitos causados pela revolução 

científica, ela apresenta um elemento negativo, pois faz uso de uma perspectiva fortemente 

irracional e rompe conscientemente com a tradição (POPPER, 2009). Esse acontecimento não 

ocorreu com a revolução científica, já que ela "não pode realmente cortar com a tradição, pois 

deve preservar o êxito das suas antecessoras. É por esta razão que as revoluções científicas 

são racionais." (POPPER, 2009, p. 65). 

 Dessa maneira, Popper procura demonstrar que o processo de revolução ideológica se 

aproxima da irracionalidade, o que acaba destruindo a tradição crítica, elemento fundamental 

para a Sociedade Aberta
232

. As ideologias políticas, segundo Popper, surgem devido ao 

fenômeno chamado por Mito do Contexto.  Esse mito consistia na "existência de uma 

discussão racional e produtiva é impossível, a menos que os participantes partilhem um 

contexto comum de pressupostos básicos ou, pelo menos, tenham acordado em semelhante 

contexto em vista da discussão." (POPPER, 2009, p. 69, grifo do autor). Popper discorda que 

uma discussão proveitosa somente ocorra com interlocutores, que tenham como princípio
233

 

inseridos no mesmo contexto prévio de opiniões. Afinal, "ainda que possa ser agradável, 

enquanto uma discussão entre contextos bastante díspares pode ser extremamente proveitosa, 

ainda que, por vezes, possa ser muito mais difícil e, talvez, não tão agradável." (POPPER, 

2009, p. 71, grifo do autor). 
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 Segundo Popper "existem muitos tipos de 'ideologias' no sentido lato e (deliberadamente) vago do termo que 

utilizei no texto e, portanto, muitos aspectos da distinção entre ciência e ideologia. Mencionarei aqui dois deles. 

Um é que podemos distinguir, ou 'demarcar', as teorias científicas das não científicas que, não obstante, podem 

influenciar fortemente os cientistas e inclusive, inspiram a sua obra. (Esta influência, claro está, pode ser boa, má 

ou mista). Um aspecto muito diferente é o enquistamento: uma teoria científica pode servir de ideologia caso se 

torne socialmente retraída. É por essa razão que, ao falar da distinção entre as revoluções científicas e as 

revoluções ideológicas, incluo nas revoluções ideológicas as mudanças no enquistamento social daquilo que de 

outro modo pode ser uma teoria científica." (POPPER, 2009, p. 52). 
232

 Essa característica foi abordada no segundo capítulo no tópico 2.1 sobre a formação da opinião pública, como 

fundamento principal para manutenção da sociedade aberta. Segundo Popper a tradição critica consiste em 

"impor uma certa ordem e previsibilidade ao mundo social em que vivemos. Não seria possível agir 

racionalmente se não tivéssemos ideia de como o mundo responderia a nossas ações. Toda ação racional 

presume um sistema de referências que reage de modo pelo menos parcialmente previsível. Da mesma forma 

como a invenção de mitos e teorias tem uma função no campo da ciência social - ajuda-nos a ordenar os eventos 

da natureza -, a criação de tradições cria ordem na sociedade." (POPPER, 182, p. 156). 
233

 Segundo Popper, é importante o confronto entre perspectivas opostas, pois "somos levados a compreender 

que a discussão entre dois grupos teria sido impossível, mesmo com a ajuda de um intérprete. Tratou-se de um 

caso extremo de 'confronto' - para utilizar um termo muito em voga entre os seguidores do mito do contexto, um 

termo que gostam de empregar quando querem chamar a nossa atenção para o fato do 'confronto' raramente dar 

lugar a uma discussão frutuosa. [...] E a história mostra que podemos ser confrontados, em alguns casos, embora 

raros, com um fosso inultrapassável." (POPPER, 2009, p. 72, grifo do autor). 
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Creio que podemos afirmar que uma discussão foi tanto mais proveitosa 

quanto mais os participantes com ela puderam aprender. Significa isto que 

quanto mais interessantes e difíceis tenham sido as questões levantadas tanto 

mais induzidas elas foram a pensar respostas novas, tanto mais abalados 

terão sido nas suas opiniões, pois foram levados a ver suas questões de 

forma diferente após a discussão - em resumo os seus horizonte intelectuais 

alargaram-se. A fecundidade neste sentido dependerá, quase sempre, do 

hiato original entre as opiniões dos participantes na discussão. Quanto maior 

ele for, tanto mais proveitosa a discussão -desde que esta se não torne, 

naturalmente, inviável, como assere o mito do contexto. (POPPER, 2009, 

p. 71). 

  

 Dessa maneira, Popper demonstra a necessidade de existir o confronto entre diversas 

opiniões, já que é possível um confronto proveitoso entre pessoas profundamente enraizadas 

em marcos diferentes. Contudo, não se deve esperar que um confronto, ou até mesmo uma 

discussão prolongada, termine em acordo entre os participantes (POPPER, 2009). Por esse 

motivo, o contexto em que se inserem os participantes de uma discussão não deve ser 

homogêneo, para Popper, pois romperia com a objetividade do debate, tornando a discussão 

científica apenas uma apologia ideológica
234

. Assim, Popper define que a finalidade da 

ciência humana começou pela tentativa ousada e esperançosa da compreensão crítica do 

mundo em que vivemos (POPPER, 2009). 

 Devido a isso, Popper demonstra a necessidade da distinção entre a metafísica e a 

ciência, pois apenas a ciência propõe refutar os erros e equívocos das teorias metafísicas. 

Porém, a metafísica possui o importante papel de formulação de conjecturas, na maneira de 

hipóteses ousadas, tendo em vista as futuras refutações. Todavia, essa distinção é o fulcro de 

seus críticos
235

 do Positivismustriet
236

. O método da tentativa e erro estabelece uma distinção 
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 Sobre a relação entre a ciência e as ideologias políticas, Popper demonstra que "certos laços entre a ciência e 

a ideologia - laços que existem, mas que levaram algumas pessoas a combinar ciência com ideologia, a confundir 

a diferença entre revoluções científicas e ideológicas." (POPPER, 2009, p. 51). 
235

 Em relação à teoria crítica, Popper afirma que "quanto a Marx, tenho um grande respeito por ele enquanto 

pensador e lutador por um mundo melhor, embora discorde dele em pontos de importância decisiva. [...] Quanto 

a Adorno, porém, não consigo nem concordar nem discordar da maior parte da sua filosofia. Apesar de todos os 

esforços para compreendê-la, parece-me que toda ela, ou quase toda, não passa de palavras. Não tem 

absolutamente nada a dizer; e di-lo em linguagem hegeliana [...] Adorno era um pessimista [...] Enquanto o 

pessimismo de Adorno é filosófico, o seu conteúdo é nulo. Adorno opõe-se conscientemente à clareza. [...] É 

difícil compreender como é que um marxista como Adorno podia defender um pedido de mais escuridão. Marx 

era decerto a favor da ilustração. Mas Adorno publicou justamente com Horkheimer, um livro com o título 

Dialética do Iluminismo no qual tentam demonstrar que a ideia de ilustração conduz, pelas suas contradições 

internas, à escuridão - à escuridão em que, alegadamente, agora nos encontramos. [...] Mas a chamada 'teoria 

crítica' de Horkheimer é vazia - desprovida de conteúdo." (POPPER, 2009, p. 136-137). 
236

 Em resposta aos seus críticos, Popper alegou que "a questão principal do livro tornou-se a acusação feita por 

Adorno e Habermas de que um 'positivista' como Popper se vê obrigado pela sua metodologia a defender o status 

quo político. É uma acusação que eu próprio, na minha obra A Sociedade Aberta, fiz a Hegel, cuja filosofia da 
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entre a metafísica e a ciência tendo em vista nortear as ações humanas, pois os conhecimentos 

sociais não podem ser distintos das atitudes sociais (POPPER, 2009, p. 130). Em relação aos 

críticos, Popper respondeu: 

 
A minha resposta é muito simples. Devemos de bom grado aceitar qualquer 

sugestão sobre como resolver os nossos problemas, independentemente da 

atitude que quem a faz tem em relação à sociedade: desde que este tenha 

aprendido a expressar-se de um modo claro e simples - de um modo que 

permita que seja compreendido e avaliado - e de que esteja ciente da nossa 

ignorância fundamental e responsabilidades para com os outros. Mas não 

creio que o debate sobre a reforma da sociedade se deva reservar para 

aqueles que primeiro reclamaram o reconhecimento enquanto 

revolucionários práticos, e que consideram ser única função do intelectual 

revolucionário apontar tanto quanto possível o que é repugnante na nossa 

vida social (exceto os seus próprios papéis sociais.) Pode dar-se o caso de os 

revolucionários terem uma maior sensibilidade para os males sociais do que 

as outras pessoas. Mas pode, decerto, haver revoluções melhores e piores 

(como todos sabemos pela história), e o problema não é fazer demasiado 

mal. A maioria das revoluções, se não todas, produziu sociedades muito 

diferentes das que os revolucionários desejavam. Isto constituiu um 

problema e merece reflexão por parte de todo o crítico sério da sociedade. E 

tal deveria incluir um esforço para expressarmos as nossas ideias em 

linguagem simples e acessível, em vez do jargão sonante. Este é um esforço 

que os afortunados capazes de se dedicarem ao estudo devem à sociedade. 
(POPPER, 2009, p. 130). 

 

 Dessa maneira, Popper fundamenta a necessidade da distinção entre a metafísica e a 

ciência e apresenta as revoluções científicas como elementos fulcrais para o progresso da 

sociedade aberta. Porém, assim como abordado no segundo capítulo no tópico 1.3, Popper 

argumenta que a formação da opinião pública é um dos papeis fundamentais para a 

permanência das instituições livres e democráticas numa Sociedade Aberta. Popper, assim 

como Adorno, no livro A Televisão: Um Perigo para Democracia, critica os monopólios dos 

meios de comunicação em massa, como a televisão e o rádio, por grupos minoritários que 

estabelecem uma relação política com a divulgação de informação: 

 

A democracia consiste em submeter o poder político a um controle. Numa 

democracia não deveria existir nenhum poder político incontrolado. É essa a 

sua característica essencial. Numa democracia não deveria existir nenhum 

poder político incontrolado. Ora, a televisão tornou-se hoje em dia um poder 

                                                                                                                                                                                              

identidade (o que é real é racional) descrevi como 'positivismo moral e legal'. Na minha comunicação, nada 

dissera sobre esta questão e não tive oportunidade de responder. Mas combati frequentemente esta forma de 

'positivismo' bem como outras formas. E é um fato que a minha teoria social (que defende uma reforma gradual 

e aos poucos, reforma essa controlada por uma comparação crítica entre os resultados esperados e os 

conseguidos) contrasta com a minha teoria do método, que é uma teoria da revolução científica e intelectual." 

(POPPER, 2009, p. 120). 
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colossal; pode mesmo dizer-se que é potencialmente o mais importante de 

todos, como se tivesse substituído a voz de Deus. (POPPER; CONDRY, 

1994, p. 29-30). 

 

 Tais meios de comunicação em massa, segundo Popper, podem constituir um poder 

político que ultrapassa as instituições públicas, sendo um aparato de dominação da 

informação em larga escala. Os meios de comunicação em massa possuem um poder quase 

omnipotente, capaz de estabelecer críticas inverossímeis e propagar ideias antidemocráticas, 

insuflando a opinião pública contra as instituições do Estado e da sociedade. Por isso, 

"nenhuma democracia pode sobreviver se não se puser cobro a esta omnipotência." (POPPER; 

CONDRY, 1994, p. 30).  Popper sugere em seu ensaio que seria função das instituições 

públicas fiscalizar as informações veiculadas dentro da grande mídia
237

, tendo em vista o 

combate às propagações de ideias que preguem a violência e a intolerância
238

. Assim, Popper 

se refere às críticas da Escola de Frankfurt ao afirmar que a maioria detesta a ideia de uma 

sociedade manipulada pelos tecnólogos e pela comunicação em massa. A maior parte 

concordaria que os perigos inerentes a estas tecnologias são comparáveis aos do totalitarismo. 

(POPPER, 2009). Popper prossegue alegando que, embora tenhamos construído a bomba 

atômica para combater o totalitarismo, poucos de nós consideram seu dever pensar em meios 

de combater perigos da manipulação em massa. (POPPER, 2009). Portanto, Popper procura 

estabelecer uma solução de fundamentação ética para o desenvolvimento da ciência e para o 

progresso tecnológico. Afinal, "todos temos uma responsabilidade especial no campo em que 
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 Segundo o sociólogo Erik Neveu "a principal proposta de Popper consiste em um remédio que seria 

encontrado na maneira de estabelecer uma ética profissional, como é a profissão médica em muitos países. Sem 

ser muito preciso, o autor propõe condicionar o acesso para carreiras na televisão a uma 'autorização, licença ou 

patente', que poderia ser removida de forma permanente se um profissional for contra certos princípios. Essa 

seria uma forma de introduzir um controle mútuo, mobilizar a vigilância nas instituições de televisão sem 

qualquer censura. O sistema de licenciamento cobriria todos os profissionais, de modo que um cinegrafista 

poderia, por exemplo, se recusar a participar de um gracejo, por temer ser privado de sua valiosa licença 

profissional". (REVEU, 1995, p.202). 
238

 Neveu estabelece uma perspectiva crítica sobre a proposta de Popper para os meios de comunicação em 

massa: "O debate sobre as questões da televisão dificilmente pode ser reduzido à distinção entre os profissionais 

'ruins' e 'bons'. Além dos mecanismos de estrutura global e visão muito descuidada do mundo da televisão, a 

priori existem três pontos perfeitamente contestáveis por um raciocínio subjacente. O primeiro ponto é 

identificar  se a televisão é boa e educa. Mas, a dimensão educativa não pode ser a única: ela não é mais obrigada 

a ser sempre lançados com formas canônicas feitas pelos anos sessenta pela BBC ou o ORTF. [...] O segundo 

ponto, explicar a 'má' qualidade do funcionamento dos programas pela ação de 'maus' profissionais é uma lógica 

social barata. Basta pesquisar sobre os produtores de televisão para ver como eles são, por vezes, mesmo 

angustiados são críticos dos defeitos incluídos nos programas que eles ajudam a produzir. [...] Finalmente, o 

terceiro ponto, a inconsistência da crítica (de Popper) reside na sua visão autárquica da televisão. John Condry 

observou que, se as crianças assistem televisão e são dependentes, é devido à crise de outras instituições de 

socialização (escola, família). Mas o ponto não está bem desenvolvido. Mais uma vez, um pensamento mais 

sensato seria evitar de cobrar da televisão pelo o mal que ela pode fazer." (NEVEU, 1995, p. 203). 
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temos ou um poder especial ou um conhecimento particular. Assim, em geral, apenas os 

cientistas podem vislumbrar as implicações das suas descobertas." (POPPER, 2009, p.209). 

 

 1.2 - Uma Ética para os Fundamentos da Ciência 

 

 Tal como ocorre na divulgação da informação pelos meios de comunicação em massa, 

o progresso científico tem que se desenvolver através da ética, pois é a partir da ação prática 

da responsabilidade que se estabelece o contínuo desenvolvimento da ciência
239

. Para Popper, 

é inviável estabelecer uma fundamentação científica para a ética. Para ele, é possível 

estabelecer uma fundamentação da metodologia científica, pois "as teorias científicas podem 

ser comprovadas com suas consequências práticas." (POPPER, 1987, p. 251). O racionalismo 

crítico tem como finalidade estabelecer os princípios da ética através da autocrítica da 

filosofia socrática
240

 e da tolerância do cristianismo
241

: 

 

Concordo plenamente com isto, pois também acredito que nossa civilização 

ocidental deve seu racionalismo, sua fé na unidade racional do homem e na 

sociedade aberta, e especialmente sua feição científica, à antiga crença 

socrática e cristã na fraternidade de todos os homens e na honestidade e 

responsabilidade de intelectual. (um argumento frequente contra a 

moralidade da ciência é que muitos de seus frutos são usados para maus fins, 

por exemplo, na guerra. Mas este argumento nem merece consideração séria. 

Nada sob o sol existe que não possa ser usado mal e que não tenha sido mal 

usado. Mesmo o amor pode-se mudar em instrumento de assassínio e o 

pacificismo pode-se transformar numa arma que favoreça uma guerra 
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 A perspectiva de interpretação tradicional da filosofia de Karl Popper, segundo Oliveira, consiste numa 

dicotomia entre a epistemologia e a ética, como se fossem dois campos de pesquisas independentes no 

racionalismo crítico. Oliveira prossegue afirmando que "identificar os diferentes tipos de leitura e realizar um 

esforço para superá-las é absolutamente necessário para que se possa refletir sobre a base ética da filosofia de 

Popper. Em primeiro lugar, porque se deve considerar que a base ética é algo que transcende a filosofia 

popperiana estritamente social. Isso significa que, mesmo naquilo que pertence estritamente ao campo da 

filosofia das ciências, existe um componente ético a ser identificado. Por essa razão, deve-se superar um tipo de 

leitura que pretende ver, na obra de Popper, demarcações absolutas enquanto epistemologia e política." 

(OLIVEIRA, 2011, p.21). 
240

 Segundo Karl Popper o método da tentativa e erro, ou falibilidade, na qual se baseia o racionalismo crítico, 

possui uma tradição entre diversos pensadores ao longo da história: "a doutrina da falibilidade teve um papel 

importante na história da filosofia desde os seus primórdios - desde Xenófanes e Sócrates a Erasmo e Charles 

Sanders Peirce - e considero-a da maior importância." (POPPER, 2009, p. 91). 
241

 A relação entre o racionalismo crítico e o cristianismo é demonstrada por Oliveira através de duas 

referências: "depois dos textos em que Popper manifesta seu respeito por alguns princípios do cristianismo, 

sobretudo em A sociedade aberta, como vimos anteriormente, este parece ser o texto mais incisivo. Não se trata 

de uma simples referência à tradição cristã das primeiras comunidades, como fez em 1945, mas da adesão a um 

dos valores do cristianismo: a permanente busca da paz universal. A conquista da paz é, para Popper, a atitude 

religiosa de quem não se entrega, simplesmente, à vontade da providência divina, como a tradição judaica 

ensinava. Esperar passivamente tudo das mãos de Deus ou do destino é uma atitude que nos afasta da 

responsabilidade pessoal e do individualismo ético, princípios fundamentais da filosofia de Popper." 

(OLIVEIRA, 2011, p. 154). 
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agressiva. Por outro lado, é demasiado evidente ser o irracionalismo, e não o 

racionalismo, o responsável por toda hostilidade nacional e toda agressão. Já 

houve demasiadas guerras religiosas agressivas, antes e depois das cruzadas, 

mas não sei de guerra alguma, travada por um objetivo "científico" e 

inspirada por cientistas.) (POPPER, 1987, p. 252). 

 

A fundamentação ética, para Popper, está presente no princípio da tolerância. Assim 

como a ciência tem seu progresso através da eliminação do erro, da mesma maneira a ação 

humana é falível. Por isso, cabe a tolerância como a garantia da harmonia e da ordem social 

entre as opiniões divergentes. Ao estabelecer a razão crítica como fundamento da tolerância, 

Popper não tem como finalidade a intolerância religiosa, mas pelo contrário, ele proclama que 

a fé na razão "tem o mesmo direito de qualquer outro credo a contribuir para melhora das 

coisas humanas, e especialmente o controle do crime internacional e o estabelecimento da 

paz." (POPPER, 1987, p. 266). Independentemente do credo religioso, a razão, para Popper, é 

o único critério igualitário e universal, pois se encontra presente em toda a natureza humana. 

Portanto, o conceito da responsabilidade, segundo Popper, não se encontra dependente da 

função do juízo histórico
242

, abstrato e impessoal, mas em pessoas individuais capazes de 

responder pelas suas ações através da autocrítica. 

 

Tentar passar nossa responsabilidade para a história e portanto para o jogo 

das forças demoníacas além de nós mesmos. Tentar basear nossas ações nas 

intenções ocultas dessas forças, que só podem ser reveladas a nós em 

intuições e inspirações místicas; e assim nos coloca, e a nossas ações, no 

nível moral de um homem que, inspirado por horóscopos e sonhos, escolhe 

seu número de sorte numa loteria. Como o jogo, o historicismo nasceu de 

nosso desespero com a racionalidade e a responsabilidade de nossas ações. É 

uma esperança degradada, uma degradada fé, uma tentativa de substituir a fé 

e a esperança que nasce de nosso entusiasmo moral e do desprezo pelo 

sucesso por uma certeza que provém de uma pseudociência: uma 

pseudociência das estrelas, ou da "natureza humana", ou do destino 

histórico. (POPPER, 1987, p. 287-288). 

 

 Para Popper, a responsabilidade moral do cientista deve ser estabelecida à luz de 

princípios que orientem a ação individual de maneira concreta. Tomando como fundamento o 
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 A perspectiva historicista, segundo Popper, consiste numa tentativa de estabelecer uma ciência da história 

através de um método essencialista, ou seja, metafísico. Esse método não é científico segundo Popper, pois não é 

falsificável, devido esta fundamentado em abstrações especulativas e não objetivas. O historicismo, para Popper, 

compreende a história como a realização da essência espiritual, pois "para um essencialista, o conhecimento ou a 

compreensão do estado devem claramente significar o conhecimento de sua essência ao Espírito. E, (...), 

podemos conhecer a essência e suas 'potencialidades' somente por meio de sua 'efetiva história'. assim chegamos 

à posição fundamental do método historicista, segundo a qual o meio de obter conhecimento das instituições 

sociais como o estado é estudar-lhe a história, ou a história de seu 'Espírito'". (POPPER, 1987, p. 44). 
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Juramento de Hipócrates
243

, Popper pretende estabelecer uma reinterpretação desses 

princípios adaptados aos tempos modernos. Partindo de uma divisão em três etapas, Popper 

estabelece que a ética da ciência deva se basear na responsabilidade profissional, nos alunos e 

na lealdade suprema. "O primeiro dever de todo estudante sério é fomentar o aumento do 

conhecimento, participando na busca da verdade – ou na busca de melhores aproximações à 

verdade." (POPPER, 2009, p. 202). Popper salienta para o detalhe de que todos os alunos e 

mestres são falíveis, e a modéstia e a humildade são virtudes importantes para "lembrar 

constantemente a nós próprios (sobretudo em relação à aplicação da ciência) as limitações e a 

falibilidade do nosso conhecimento e a infinidade de nossa ignorância." (POPPER, 2009, p. 

202). Os alunos, segundo Popper, devem ter obediência para com a tradição crítica que deve 

ser transmitida através do ensino entre professores e alunos, pois o "mais importante, tem o 

dever de se acautelar contra a arrogância intelectual e de tentar não sucumbir a modas 

intelectuais." (POPPER, 2009, p. 202). A lealdade suprema, para Popper, não se encontra 

exclusivamente no corpo discente, nem no docente, mas em toda a humanidade
244

. O aluno 

está ciente de que toda produção científica transforma a vida de muitas pessoas e, por isso, 

"deve constantemente prever e acautelar-se contra qualquer possível perigo ou uso indevido 

dos seus resultados, mesmo que não deseje que estes resultados sejam aplicados." (POPPER, 

2009, p. 203). Dessa forma, Popper afirma que o Juramento de Hipócrates necessita ser 

reinterpretado
245

, pois as normas morais se tornaram na modernidade uma tipo de ética 

corporativista. 

                                                             

243
 O Juramento foi escrito por Hipócrates no século V a.C. Considerado pai da medicina ocidental, Hipócrates 

deixou uma vasta obra sobre a metodologia para atuação da prática médica, também descrições de aspectos 

anatômicos e biológicos e dietas alimentícias. Toda a sua obra encontra-se reunida no Corpus Hippocraticum. A 

divisão do Juramento de Hipócrates apresentada por Popper é realizada em três partes. "Primeiro, o aprendiz 

comprometia-se a reconhecer a sua profunda obrigação pessoal para com o mestre. Está implícito que esta 

obrigação é mútua. Em segundo lugar, o aprendiz prometia continuar a tradição da sua arte e preservar os seus 

altos padrões, dominado pela ideia da santidade da vida, e transmitir estes padrões aos seus próprios alunos. Por 

fim, prometia que, fosse qual fosse a casa em que entrasse, fá-lo-ia apenas para ajudar os que estavam em 

sofrimento e que guardaria silêncio sobre tudo aquilo de que tomasse conhecimento no decurso da sua prática." 

(POPPER, 2009, p. 200). 
244

  Popper estabelece a necessidade de criar um vínculo de lealdade e responsabilidade da comunidade científica 

para evitar o relativismo moral. Segundo João Manuel Cardoso Rosas, ao comentar sobre a questão, afirma que a 

instrumentalização da razão é gerada devido ao relativismo dos juízos de valores fazendo com que a ciência 

torne-se dogmática, gerando movimentos políticos inspirados na intolerância e na violência. "Pelo relativismo, a 

visão instrumentalista da ciência deixa a porta aberta ao autoritarismo e compromete a emancipação humana. 

Considerar que toda a ciência é aplicada, consistindo apenas em 'regras de computação tecnológicas'. As regras 

podem ser experimentadas, mas não testadas com vista à sua refutação em função de um ideal de verdade 

objetiva. Ora, a autonomia individual e o humanitarismo podem sobreviver ao engano de um juiz, mas não à 

epistemologia que diz não existir fatos objetivos, o que implica que um juiz nunca se engana factualmente." 

(ROSAS, 1990, p. 53). 
245

 Essa nova interpretação proposta por Popper é uma "inversão da ordem do Juramento de Hipócrates, de 

acordo com a importância dos vários pontos." (POPPER, 2009, p. 201). Essa inversão consiste em priorizar a 



124 
 

 

Sei, claro, que mesmo a bela tradição do Juramento de Hipócrates pode ser 

mal utilizada e que foi mal utilizada ou mal entendida, ao ser interpretada 

como o estabelecimento de uma obrigação ética especial em relação aos 

colegas de profissão. Foi, por outras palavras, interpretada como uma 

espécie de moral de corporação. A discussão séria de questões como o fosso 

entre ética e etiqueta (ética profissional) é que justamente, espero, nos 

poderá conduzir a um avanço muito necessário na nossa consciência moral. 

As minhas esperanças são modestas: não creio que, com estas discussões se 

consiga resolver qualquer dos grandes problemas com que deparamos. Mas 

as discussões centradas numa revisão do Juramento de Hipócrates podem 

levar à reflexão sobre problemas morais tão fundamentais como a prioridade 

do alívio do sofrimento. (POPPER, 2009, p. 203-204). 

 

 Segundo Popper, a função das políticas públicas não teriam como finalidade 

estabelecer o bem-estar social, mas a de minimizar os danos
246

. O Estado seria incapaz de 

estabelecer um único padrão de felicidade
247

, tendo em vista a pluralidade e diversidade das 

vontades individuais, que possuem desejos distintos e muitas vezes contraditórios entre si. Em 

outras palavras, Popper propõe que o princípio da maior felicidade
248

 deve ser contrastado 

com o princípio da redução de dano, pois a “felicidade deveria ser, e só pode ser, deixada à 

iniciativa privada, enquanto o alívio do sofrimento evitável constitui um problema de política 

pública." (POPPER, 2009, p. 204). Assim, a responsabilidade moral do cientista, e também 

dos demais cidadãos encarregados de políticas públicas, é o de promover o conhecimento e 

desenvolvimento de tecnologias que possam reduzir os sofrimentos na sociedade, garantindo 

o bem estar e as liberdades individuais. 

 

Apenas os cientistas podem prever os perigos, por exemplo, do aumento 

populacional ou do aumento do consumo dos produtos petrolíferos, ou os 

                                                                                                                                                                                              

responsabilidade profissional e depois os alunos, pois no Juramento de Hipócrates, segundo Popper, priorizava 

pelo aprendiz e em segundo aspecto seria a responsabilidade. 
246

 Nesse aspecto, Popper estava estabelecendo que a responsabilidade ética do cientista deveria se estabelecer na 

seguinte máxima: ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν (abster-se de fazer o mal). Esse ensinamento de não 

maleficência presente no Juramento de Hipócrates é para Popper o fundamento que deve orientar a conduta 

moral do cientista nos tempos modernos. 
247

 Popper não pretendia estabelecer uma equação única da felicidade. Segundo sua alegação: "De fato, não 

acredito na existência de um único princípio moral mais nobre universalmente válido. Pelo contrário, sugeri que 

em questões de política pública temos de reconsiderar constantemente as nossas prioridades e que, ao fazermos 

uma lista de prioridades, o nosso principal guia deveria ser o sofrimento evitável, e não a felicidade. Talvez não 

para sempre: virá talvez uma época em que o alívio do sofrimento evitável seja menos importante do que hoje." 

(POPPER, 2009, p. 204). 
248

 O conceito do principio da maior felicidade foi central na filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, James Mill 

e John Stuart Mill. Bentham estabeleceu o cálculo da felicidade que consistia em compreender a felicidade como 

a predominância do prazer sobre a dor. Segundo Popper relata: "Há muitos anos, propus que a ordem de 

trabalhos para a política pública consistisse, em primeiro lugar, em encontrar maneiras e modos de evitar o 

sofrimento, até onde fosse possível evitá-lo." (POPPER, 2009, p. 204). 
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perigos inerentes ao lixo atômico e ainda ao uso da energia atômica com fins 

pacíficos. Mas saberão o suficiente a este respeito? Estarão conscientes de 

suas responsabilidades? Alguns sim, mas outros, segundo me parece, muitas 

vezes não estão. Alguns se calhar, estão muito ocupados. Outros são talvez 

demasiado despreocupados. De qualquer das maneiras, as repercussões 

involuntárias do nosso avanço tecnológico geral e insensato parece não dizer 

respeito a ninguém. As possibilidades das aplicações afiguram-se 

inebriantes. Embora muitos tenham sido questionados se o avanço 

tecnológico contribui sempre para o aumento da nossa felicidade, poucos 

consideram ser tarefa própria descobrir quanto sofrimento evitável é 

consequência inevitável, embora involuntária, do avanço tecnológico. 
(POPPER, 2009, p. 209-210).  

 

Sob essa óptica, Popper estabelece que o racionalismo crítico não é uma ideologia 

política, mas uma atitude, baseada na disposição de ouvir e argumentar, que admite a seguinte 

máxima: “Eu posso estar errado e vós podereis estar certos, e, por um esforço, poderemos 

aproximar-nos da verdade.” (POPPER, 1974, p. 232). Essa prática, segundo Hans Albert, 

deve ser contrastada com todos os pensamentos dogmáticos, que geram as ações intolerantes. 

Por isso, o método crítico tem que ser institucionalmente apoiado – também para a sua 

atuação no âmbito científico – e o seu funcionamento tem que ser possibilitado através das 

medidas institucionais da sociedade. (ALBERT, 1976). 

A partir da perspectiva de que o racionalismo crítico consiste  numa unidade prática 

da atitude crítica
249

, Paulo Eduardo Oliveira expõe que não é possível distinguir a 

epistemologia do método da tentativa e erro da responsabilidade ética necessária a sociedade 

aberta. Por isso “a leitura dualista dificulta a identificação da base ética na medida em que 

reconhece, em Popper, um pensador dividido entre o epistemólogo e o filósofo político.” 

(OLIVEIRA, 2011, p.30, grifo do autor). Essa interpretação, segundo Oliveira (2011), é 

resultante de uma leitura ingênua da filosofia de Karl Popper. Para ele, o racionalismo crítico 

não se propõe a fundamentar uma epistemologia na Lógica da Pesquisa Científica, que resulta 

numa ciência da ética, como na Sociedade Aberta e Seus inimigos. Mas ao contrário, segundo 

a nova interpretação da obra de Karl Popper, realizada por Oliveira (2011), a ética é o ponto 

de partida da reflexão do racionalismo crítico. 
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 Para Oliveira, a atitude crítica consistiria no objetivo final no projeto de autonomia política do racionalismo 

crítico que seria a busca do mundo melhor. Por isso, "parece, então, que a interpretação da filosofia de Popper, 

em perspectiva ética, é uma imposição da qual não podemos escapar. Que ela traga avanços para o estudo do 

racionalismo crítico e para a divulgação do pensamento popperiano; mas acima de tudo, que ofereça sua 

contribuição para aquilo que se tornou o grande ideal da vida e da filosofia de Popper: a construção do mundo 

melhor." (OLIVEIRA, 2011, p. 159). 
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A leitura ingênua, por fim, poderá, menos do que qualquer das outras 

leituras, perceber que na filosofia de Popper existe uma base estrutural de 

natureza ética. Por compreender a obra de Popper como uma coletânea de 

textos dispersos, reconhecendo nela certo ecletismo, certamente a leitura 

ingênua não se mostra preparada para a investida na busca da base do 

pensamento popperiano. Além disso, o que é mais significativo notar é que a 

ética, para o leitor ingênuo, não passa de um tema ou assunto discutido por 

Popper: não é compreendida como o ponto de toque, a pedra angular, o eixo 

em torno do qual se desenvolvem os diferentes aspectos da sua filosofia. 

Para tal leitor, os textos éticos, mais explícitos, são apenas trabalhos que 

podem ser colocados ao lado de tantos outros sobre lógica, ciências sociais, 

teoria de probabilidade, psicologia, música [...], além da física, da filosofia 

da mente etc. A busca da raiz ética, assim, perde todo o sentido, pois a ética 

não passa de um tema a mais entre os textos publicados por Popper. Os fatos 

marcantes de sua vida, que exigiram uma resposta ética, parecem, então não 

ter reflexo em sua obra: qualquer um teria agido como Popper agiu. As 

circunstâncias vividas não aparecem refletidas em sua obra: ao leitor 

ingênuo, Popper conseguiu, de certa forma, realizar um processo de 

abstração: fez filosofia desligado do mundo, embora, às vezes, tome temas 

ligados ao mundo como objeto de seu pensar. (OLIVEIRA, 2011, p 32). 

 

A partir de aspectos da Autobibliografia Intelectual de Popper, sobre a sua relação 

para com o sentimento da compaixão (1977, p. 15) , Oliveira observa que a base das reflexões 

do racionalismo crítico são as questões morais. Contudo “não foi exclusivamente a 

compaixão o elemento responsável pelo surgimento da base ética de sua filosofia: devem-se 

acrescentar outros elementos específicos, como por exemplo, a atitude crítica.” (OLIVEIRA, 

2011, p. 42). Para realizar a reinterpretação do racionalismo crítico, Oliveira utiliza a Lógica 

y Ética en Karl Popper de Mariano Artigas (1998, p. 69 apud OLIVEIRA, 2011, p. 89), 

afirmando que “toda a obra de Popper está dirigida, fundamentalmente, nessa direção. Desde 

suas experiências de 1919, orientou-se por um caminho no qual estão juntos os problemas 

epistemológicos e os problemas sociais, intentando promover uma atitude social baseada na 

razão e oposta à violência.” Oliveira (2011) se baseia nas pesquisa de Artigas (1998) para 

reconstituir a nova hermenêutica do racionalismo crítico a partir das experiências da 

juventude política de Popper ocorridas em 1919
250

. 
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 Esse período do entre guerras, Popper teve uma atuação dentro da Associação dos Estudantes Socialistas 

filiado ao Partido Social Democrata Austríaco (Sozialdemokratische Partei Österreichs); parte disso consequente 

à profunda miséria que a família de Popper passou durante essa época. "Durante a guerra, contudo, a condição 

econômica da família irá se transformar. A situação de miséria de Viena atingirá a família de Popper, 

modificando alguns aspectos de sua vida. Depois da Guerra, entre 1919 e 1920, Popper, contrariando os pais, 

passou a viver numa ala abandonada de um antigo hospital militar, transformada em 'casa de estudante'. Ele 

buscava, ao mesmo tempo, independência pessoal e alívio do peso econômico para sua família. Acabou a vida de 

menino rico e teve que experimentar anos de fome e frio. Houve muitos conflitos e uma terrível inflação que 

acabou com as economias da família. A esse período, Popper se refere de modo dramático: 'A derrocada do 

império Austríaco e as consequência da Primeira Guerra - a fome, as greves salariais em Viena, a inflação 

galopante [...] destruíram o mundo em que eu havia crescido'. Talvez a venda da tão significativa biblioteca do 
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Ao analisar o relato de 1919, Artigas não se contenta em admitir, sem 

questionamento, a influência na formação do jovem Popper. Ele levanta uma 

questão fundamental que, em seguida, se apressa em responder na 

perspectiva da base ética da filosofia de Popper: “Porém, então, onde ficam 

os aspectos lógicos tais como a assimetria entre verificação e falsificação e 

as dificuldades da indução? Devem considerar-se tais aspectos como 

secundários, dado que o falibilismo e o criticismo foram uma experiência de 

Popper com o marxismo?” Artigas responde afirmando que não se pode 

subestimar a importância desses problemas lógicos na filosofia de Popper, 

que “ocupam um lugar de primeira grandeza.” Contudo, há neles uma base 

ética em dois aspectos: “por um lado, surgem como consequência de 

experiências éticas, e, por outro, seu significado é parte de problemas mais 

amplos e profundos que implicam a responsabilidade ética de toda pessoa 

humana.” Nessa passagem, Artigas parece encerrar toda a questão da base 

ética da filosofia de Popper e da relação ente filosofia social e filosofia da 

ciência: a filosofia da ciência de Popper nasce de uma experiência ética e se 

refere diretamente a problemas de natureza ética. Assim, dizem que a 

filosofia de Popper encerra uma base ética é muito mais do que afirmar que 

ela pode ser, simplesmente, aplicada a questões de natureza social ou 

política. Em outros termos: não existe uma reflexão epistemológica em 

Popper destituída de uma reflexão moral. Por outro lado, a ética popperiana 

desemboca em uma epistemologia correspondente. (OLIVEIRA, 2011, p. 

95- 96). 

 

 A partir dessa perspectiva de Artigas (1998), é possível estabelecer que existem duas 

interpretações acerca do racionalismo crítico: a primeira, realizada por Adorno e Habermas, 

que Popper era um positivista, e a segunda, realizada por Lakartos
251

, que Popper teria criado 

um falsificacionismo ingênuo. Segundo Gabriel Zanotti: “tanto a primeira como a segunda 

compartem estas duas características: a primeira é muito conhecida e a segunda foi reiterada e 

refutada explicitamente pelo próprio Popper”. (ZANOTTI, 1999, p. 234). A terceira 

perspectiva, também equivocada segundo Artigas, vê a filosofia de Karl Popper como um 

pancriticismo
252

.  

                                                                                                                                                                                              

pai, depois de sua morte, em 1932, a fim de ajudar financeiramente a mãe, tenha sido para Popper o marco da 

destruição desse mundo na qual crescera." (OLIVEIRA, 2011, p. 109).  
251

 Filósofo húngaro que realizou uma crítica na perspectiva do critério de distinção entre ciência e metafísica 

realizada por Popper. Segundo Imre Lakartos, o falsificacionismo proposto por Popper seria uma concepção 

ingênua do método científico. Pois a ciência não se desenvolve apenas a partir da tentativa e erro ou pela 

eliminação de conjecturas através de refutações argumentativas. Para Lakartos, na sua obra A Lógica da 

Descoberta Matemática: Prova e Refutação, a ciência tinha unidade como um "programa de pesquisa". 
252

 Essa perspectiva do "pancriticismo" tem como consequência o relativismo pela ausência de critério. Segundo 

Oliveira, "Artigas nos alerta para o perigo de confundir o racionalismo crítico de Popper com racionalismo 

pancrítico de seu discípulo William Warren Bartley. A intervenção de Popper em Kyoto tinha, precisamente, 

esta intenção: evitar tal confusão. Em seu estudo, Artigas pretende mostrar que a relação entre o pensamento de 

ambos é bastante complexa e, por vezes, mal interpretada. A ideia principal é de que 'se se interpretar Popper em 

chave do pancriticismo de Bartley, se deixa de lado sua inspiração principal, que possui um caráter ético, e se 

perde a dimensão autêntica de suas propostas'." (OLIVEIRA, 2011, p. 80-81).  
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 A atitude crítica é tolerante, sempre utilizando o diálogo, sem recorrer à violência. 

Portanto, o eixo central e unificador do pensamento de Popper é uma atitude moral 

fundamental que Popper chama de fé na razão, o que implica, consequentemente, na abertura 

ao diálogo, sem ocasionar nenhum tipo de relativismo. (ZANOTTI, 1999). Entretanto, para 

Oliveira existem apenas “duas interpretações possíveis do racionalismo crítico. À primeira, 

vamos denominar interpretação clássica e, à segunda, nova interpretação ou nova 

hermenêutica." (OLIVEIRA, 2011, p. 5, grifo do autor). A interpretação clássica advoga uma 

dicotomia entre a filosofia da ciência e a filosofia social de Karl Popper, gerando as críticas de 

que resultaria no positivismo
253

. A nova hermenêutica, proposta tanto por Oliveira (2011) 

como Zanotti (1999), estabelece uma aproximação da unidade entre as perspectivas 

epistemológicas e políticas através do conceito da fé na razão presente na obra de Popper. 

 

Sua fé na razão não é apenas uma fé em nossa própria razão, mas também - e 

mais ainda - na dos outros. Assim, um racionalista, mesmo quando se julgue 

intelectualmente superior a outros, deverá repelir toda pretensão de 

autoridade, por ter consciência de que, embora sua inteligência seja superior 

à de outros (o que lhe será difícil julgar) só o é enquanto ele for capaz de 

aprender com as críticas, assim como com os enganos próprios e os dos 

outros; e só se pode aprender nesse sentido quando os outros, e as 

argumentações que apresentam, são levados a sério. O racionalismo, 

portanto, prende-se à ideia de que o semelhante tem direito a ser ouvido e a 

defender seus argumentos. Implica, assim, o reconhecimento da exigência de 

tolerância, pelo menos da parte daqueles que por seu lado não são 

intolerantes. Ninguém mata um homem quando adota a atitude de ouvir 

primeiro seus argumentos. (POPPER, 1987, p. 246). 

 

 É através da fé na razão
254

 que o racionalismo crítico estabelece a fundamentação 

ética sobre a responsabilidade do cientista. O significado de fé na razão não consiste num 

novo dogma, tal como é feita pela interpretação que considera Popper positivista, mas na 
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 Segundo Rosas, essa crítica de que o racionalismo crítico de Popper seria herdeiro do positivismo foi 

realizada por Adorno.  Para Rosas, Adorno visava "superar o dualismo do saber e do agir, através de uma teoria 

social simultaneamente científica e critica. Essa teoria requer o uso da categoria de 'totalidade' e o recurso à 

'mediação' dialética. Desta forma, poderá superar-se a objetividade exclusivamente metodológica da Sociologia 

empírica e pensar o 'todo' para além das partes, a 'essência' para além das aparências, o 'ser' da sociedade e a sua 

transformação para além das retificações positivistas (que incluem a tecnologia social popperiana)." (ROSAS, 

1990, 136). 
254

 Para o conceito de fé na razão, Popper estabelece uma comparação entre os fundamentos filosóficos da 

Grande Geração, período da Era de Ouro de Atenas, com o cristianismo, porque o "paralelismo entre o credo da 

Grande Geração, especialmente de Sócrates, e o do Cristianismo primitivo vai ainda mais fundo. Não se pode 

duvidar de que a força dos primeiros Cristãos residia na sua coragem moral. Repousava no fato de se recusarem 

a aceitar a reivindicação de Roma de que 'tinha o direito de compelir seus súditos a agirem contra sua 

consciência'. Os mártires cristãos que rejeitaram as pretensões da força a estabelecer os padrões do direito, 

sofreram pela mesma causa por que Sócrates morreu." (POPPER, 1987, p. 30). 
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atitude crítica que está presente em toda humanidade. Apenas com o critério da racionalidade 

é que se pode ter um padrão humanístico de igualdade universal, que respeita as delimitações 

dos livre-arbítrio individuais
255

. Dessa maneira, segundo atesta Oliveira, a atitude ética do 

racionalismo crítico se estrutura de duas maneiras: "primeiro na modéstia intelectual ('eu 

posso estar errado'), e em segundo lugar, como honestidade intelectual 'por um esforço, 

poderemos nos aproximar da verdade').” (OLIVEIRA, 2010, p. 5). Analogamente ao método 

socrático
256

, Oliveira observa que essas duas características, tanto a da modéstia como a da 

honestidade, apresentam-se como “a ironia pela qual se admite que 'eu posso estar errado' - 

trata-se da parte negativa do método; e a maiêutica, pela qual se realiza 'um esforço para se 

aproximar da verdade' - é a parte positiva do método.” (OLIVEIRA, 2010, p. 5). Por isso, 

Oliveira segue afirmando que a finalidade da nova hermenêutica tem como objetivo uma 

perspectiva otimista na forma de construção da sociedade, segundo a fé na razão: 

 

O objetivo principal dessa nova hermenêutica é, além de manter fidelidade à 

obra de Popper, garantir que o racionalismo crítico chegue a realizar seu 

objetivo primeiro: contribuir para a construção de um mundo melhor. Nisto 

consiste, precisamente, o modelo ético no qual se encontra o racionalismo 

crítico: a construção de um mundo melhor. Não se trata de uma ética 

fatalista, dominada pela noção opressora de destino; não se trata de uma 

ética messiânica, que a todos pode salvar, sem mistérios e sem esforços; não 

se trata de uma ética da dominação dos mais fortes sobre os mais fracos; não 

se trata da ética do relativismo moral, onde tudo é permitido e tudo depende 

da visão de cada um; não se trata de uma ética da violência, quer física, quer 

intelectual, religiosa ou pedagógica; não se trata de uma ética naturalista que 

deixa a natureza seguir seu próprio curso; não se trata, em suma, de uma 

ética da cientificidade, enquanto resposta última e definitiva de nossas 

buscas. Antes disso, trata-se de uma ética humanista, fundada na crença de 

que a razão humana pode ser usada para o bem, para a construção da paz e 

para a edificação de um mundo melhor; trata-se de uma ética da não 

violência, da liberdade e do respeito pela opinião do outro; é uma ética que 

favorece o livre debate, que estimula a atitude crítica e que reconhece, no 

outro, um aliado e não, necessariamente, um inimigo; é finalmente, uma 

ética da provisoriedade do conhecimento, uma ética que não faz acordos 

com o ceticismo nem tampouco com o dogmatismo; é uma ética que acredita 

que o conhecimento humano progride a partir de nossos próprios erros; é 

uma ética que sabe que a ciência erra mais do que acerta, mas sabe também 
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 Sobre esse aspecto do livre arbítrio, segundo Popper é “a única atitude racional, assim como a única cristã, em 

relação à história da liberdade, é a de que somos responsáveis por ela, no mesmo sentido em que somos 

responsáveis pelo que fazemos de nossas vidas, e a de que só a nossa consciência nossa pode julgar, e não o 

nosso sucesso mundano.” (POPPER, 1987, p. 280). 
256

 Para Popper, a perspectiva do ensinamento socrático é fundamental a responsabilidade moral realizada pelo 

racionalismo crítico, pois “o discurso de defesa e a morte de Sócrates tornaram a ideia do homem livre uma 

realidade viva. Sócrates era livre porque seu espírito não podia ser subjulgado; era livre porque sabia que 

ninguém podia dizer algo contra ele.” (POPPER, 2006, p.172). 



130 
 

que não há outro caminho melhor para a construção do conhecimento 

humano e para a busca da verdade. (OLIVEIRA, 2011, p. 158). 

 

 Em suma, a nova hermenêutica proposta por Oliveira (2011) responde as críticas 

realizadas por Adorno, o qual afirmava que o racionalismo crítico era uma maneira de 

dogmatismo científico. A partir do fundamento da fé na razão, Popper estabelece que a causa 

para o desenvolvimento da metodologia científica consiste na atitude racional que, 

consequentemente faz parte da tradição crítica
257

. Apenas assim, é possível a existência do 

debate livre, honesto e tolerante é que se é possível ter a busca contínua da verdade. À luz do 

princípio ético da não maleficência, tal como é presente no Juramento de Hipócrates, Karl 

Popper baseia sua perspectiva otimista de realizar o projeto de estabelecer um mundo 

melhor
258

com a construção da liberdade política através da sociedade aberta. 
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 A tradição crítica, segundo Popper, fornece os subsídios estruturais para a sociedade. Não existe nenhuma 

comunidade sem tradição. Contudo, Popper propõe que as tradições tenham a perspectiva crítica, que teve seu 

nascimento com a filosofia na Grécia e se espalhou por todos os povos do Ocidente. “Se o mundo social não 

apresentasse um coeficiente elevado de ordem, grande número de regularidades às quais nos podemos ajustar, 

viveríamos ansiosos, frustrados e aterrorizados. A simples existência de tais regularidades talvez seja mais 

importante do que seus méritos e deméritos particulares. Necessárias enquanto regularidades, elas são 

transmitidas como tradições - sejam ou não racionais, necessárias, obras belas, e etc. A vida social exige a 

tradição.” (POPPER, 1982, p. 156). 
258

 A proposta do racionalismo crítico de Popper visa estabelecer uma perspectiva otimista na analise da história 

da humanidade. Em suas palavras: “Meu otimismo se baseia inteiramente na minha interpretação do presente e 

do passado imediato, num ponto de vista vigorosamente favorável com relação à nossa época. O que quer que se 

pense desse otimismo, é preciso admitir que não seja uma atitude muito comum. Na verdade, as queixas dos 

pessimistas se tornaram um coro monótono. Não há dúvida de que há muitas coisas no mundo de que podemos 

queixar-nos com razão; também não há dúvida de que muitas vezes é mais importante concentrar-nos no que há 

de errado conosco. Acho, contudo, que devemos atentar igualmente para o outro lado da moda.” (POPPER, 

1982, p. 398). 
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CONCLUSÃO 

 

 A partir da nova hermenêutica sobre a filosofia de Popper, corrente estabelecida por 

Mariano Artigas (1998), Gabriel Zanotti (1999) e Paulo Eduardo de Oliveira (2011), é 

possível quebrar o paradigma que fundamentava o estudo do racionalismo crítico a partir da 

dicotomia que distinguia entre os campos da epistemologia e o da ética. A unidade entre 

ambas pode ser encontrada através da atitude, norteada pelos princípios da tradição crítica. 

Através dessa tradição, as atitudes se tornam tolerantes devido, à responsabilidade moral que 

possibilita o diálogo entre todos seguimentos da sociedade, rompendo com as crenças 

dogmáticas do destino ou previsões historicistas que se fundamentam no autoritarismo das 

sociedades fechadas.   

 A finalidade dessa nova hermenêutica somente pode ser compreendida, tendo como 

contexto as críticas realizadas ao racionalismo crítico durante o Positivismusstreit. À luz das 

análises da teoria crítica realizada por Adorno e Habermas sobre o racionalismo crítico, 

pode-se entender a importância da nova hermenêutica sobre a filosofia de Karl Popper. 

Segundo os expoentes da teoria crítica, o método epistemológico da tentativa e erro, ou 

falseabilidade, tem como finalidade distinguir a ciência da metafísica. Consequentemente, 

essa metodologia científica se transforma num dogma, a razão instrumental, que deve ordenar 

toda conduta social. Por isso, para Adorno o racionalismo crítico seria um instrumento de 

ideologia política utilizado pela burguesia para dominação e manutenção do sistema de 

exploração econômica, presente nas democracias liberais do Ocidente. De acordo com 

Adorno, a proposta apresentada pelo racionalismo crítico de fazer das ciências sociais uma 

lógica situacional era apenas um meio científico de sustentar a estrutura econômica do modo 

de produção capitalista. Pois, segundo Adorno, Popper não realizava suas reflexões sobre as 

ciências sociais tendo como o ponto de partida a totalidade dos fenômenos presentes na 

sociedade. A ciência, apenas fundamentada na lógica formal, sem possuir uma finalidade de 

emancipação, gera a alienação da opinião pública que se despolitiza, transformando toda 

sociedade na barbárie do autoritarismo.  

 Por esse motivo, foi necessário realizar uma digressão, percorrendo pelas reflexões de 

Habermas que estabelece a ligação do racionalismo crítico como herdeiro dos ideais 

iluministas baseados no progresso e nas revoluções científicas, através do método científico 

neutro e objetivo. Projeto esse que caracterizou a modernidade, ocorreu durante a ascensão 

econômica da burguesia como classe social hegemônica. Dessa forma, Habermas observa que 
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a neutralidade da ciência é uma instrumentalização da razão que despolitiza a sociedade, pois 

o aperfeiçoamento tecnológico aperfeiçoa os meios de produção em massa, tornando a 

política dependente da classe econômica. Em contrapartida às propostas do racionalismo 

crítico, Adorno propõe que a emancipação se faça através de um processo educacional 

fundamentado na análise crítica e social da barbárie do autoritarismo. Dando continuidade à 

proposta de Adorno, Habermas estabelece que apenas através da democracia deliberativa é 

que seria possível estabelecer um modelo político autônomo do modo de produção 

econômico.  

 No entanto, Popper estabelece uma distinção entre a metafísica e a ciência não com 

finalidade de eliminar, ou minimizar, a função da metafísica, mas ao contrário, tendo como 

objetivo salvaguardar a importância da metafísica na formulação de hipóteses ousadas que 

renovam os fundamentos das teorias científicas. O objetivo dessa distinção é de evitar o 

relativismo epistemológico e consequentemente moral. Fundamentar a crítica social na 

totalidade, para Popper, equivale a relativizar a pesquisa científica, pois excluiria os 

fundamentos metodológicos da falseabilidade. Assim, da mesma maneira que é importante 

distinguir a metafísica da ciência para a existência de ambas, Popper apresenta que é 

importante distinguir os sujeitos pensantes dos objetos pensados, porque as ideias e 

conjecturas são abstratas e não fazem parte da personalidade do sujeito pensante. Portanto, os 

sujeitos pensantes não são uma totalidade absoluta, mas encontram sempre num processo de 

aperfeiçoamento, da mesma maneira como o conhecimento se aperfeiçoa.  

 Apenas é possível estabelecer uma continuidade da tradição crítica por meio da 

atitude dos sujeitos pensantes à luz da investigação fundamentada na responsabilidade moral. 

Afinal, como a atitude não pode ser previsível, nem testável pelo método da tentativa e erro, 

portanto, segundo a perspectiva da nova hermenêutica da filosofia de Karl Popper, é inviável  

qualquer tentativa de estabelecer  uma ciência da ética, visto que se tornaria um código de 

conduta extremamente dogmática. A solução para esse problema consiste em fundamentar 

uma ética da ciência, proposta por Popper através do conceito da responsabilidade moral. 

Inspirado no princípio normativo da não maleficência da ética hipocrática, Popper propõe que 

todos os profissionais, principalmente os envolvidos com os meios de comunicação de massa, 

fixem  o responsabilidade moral como o sentido final toda atitude humana. Apenas assim é 

possível estabelecer de maneira concreta a sociedade aberta. 
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 Dessa forma, refletindo sobre as consequências do Positivismusstreit ao racionalismo 

crítico é notável a influência do debate na crítica de Popper aos meios de comunicação de 

massa. Em seu ensaio tardio sobre o poder omnipotente da televisão, Popper coaduna-se com 

a teoria crítica de Adorno sobre os reais malefícios que podem ser oferecidos à sociedade 

aberta, tendo em vista o controle da informação. Sendo proposto estabelecer o conceito da 

responsabilidade moral aos jornalistas tal como foi feito aos cientista. Por esse motivo não se 

pode afirmar, como fez a teoria crítica, que o racionalismo crítico é uma epistemologia 

dogmática pois segundo a nova hermenêutica, Karl Popper não tem como objetivo estabelecer 

uma ciência da ética através da lógica formal ou da lógica situacional. A distinção entre 

metafísica e a ciência tem a finalidade de evitar o surgimento de um a racionalismo 

dogmático. Em relação ao progresso científico, Popper também se demonstra cético, pois, 

assim como a televisão, os objetos tecnológicos podem ser utilizados para finalidades de 

divulgação da violência e de valores antidemocráticos. Por isso, Popper estabelece através de 

uma fundamentação ética e moral os princípios que a ciência deve desenvolver, realizando na 

atitude prática o projeto continuado da busca do mundo melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ADORNO, et al. The Positivist Dispute in German Sociology. trad. Blyn Adey e David 

Frisby. Heinemann Educactional Books Ltd. London: 1977. 

 

ADORNO, et al. Textos Escolhidos, trad. José Lino Grunnewald.. São Paulo, Abril Cultural, 

1980, Coleção Os Pensadores. 

 

_________.Dialética Negativa. trad. Marco Antonio Casanova; revisão técnica Eduardo 

Soares Neves Silva. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009. 

 

_________.Educação e Emancipação. 3ª ed. trad.Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2003.  

 

_________. Indústria Cultural e Sociedade. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009. 

 

ALBERT, Hans, Tratado da Razão Crítica. Rio de Janeiro: Editora Tempo Brasileiro, 1976. 

 

ARTIGAS, Mariano. Lógica y Ética en Karl Popper. Pamplona: Ed. Univ. de Navarra, 

1998. 

 

_________________. Filosofia da Natureza. Trad. José Eduardo de Oliveira da Silva. Revista 

Aquinate, n. 2, São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio, 2005, 

p. 287 - 291. Disponível em < http://www.aquinate.net/revista/edicao_atual/Resenhas/02/01-

Resenha%20Filosofia%20da%20Natureza%20-%20Mariano%20Artigas%20-

%20revisado.pdf> Acessado em 30 de jul. 2014. 

 

ANTI-DEFAMATION LEAGUE, The Talmud in anti-semitic Polemics, February 2003 

<http://archive.adl.org/presrele/asus_12/the_talmud.pdf>. Acesso em 20 de nov. 2013. 

 

BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. 45ª ed. São Paulo: Ave Maria, 1984.  

 

BARRETO, Túlio Velho. Positivismo versus Teoria Crítica em torno do debate entre Karl 

Popper e Theodor Adorno acerca do método das Ciências Sociais. In: Trabalhos para 

discussão. Fundação Joaquim Nabuco. nº106, mar/2001. 

<http://www.fundaj.gov.br/tpd/106.html>. Acesso em 20 de nov. 2013.  

 

CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição Imaginária da Sociedade. 6ªed. São Paulo: Paz & 

Terra, 1975. 

 

COCKERILL, J., COOPER, B. The Collected work of Eric Voegelin: selected book 

reviews v. XIII. Columbia: University of Missouri Press, 2002. 

 

http://archive.adl.org/presrele/asus_12/the_talmud.pdf


135 
 

COOPER, B. EMBERLEY, P. Faith and political philosophy: The correspondence 

between Leo Strauss and Eric Voegelin (1934-1964). Pennsylvania: Pennsylvania State 

University Press, 1993. 

 

COMTE, A. Discurso Preliminar sobre o Conjunto do Positivismo. trad. José Arthur 

Giannotti e Miguel Lemos. São Paulo: Ed. Cultura 2007, Coleção Os Pensadores. 

 

CUPANI, Alberto. Filosofia da Tecnologia: Um convite. Santa Catarina: Ed, da UFSC, 

2011. 

 

DELA-SÁVIA, Sérgio. Entre a Ética e a Política: A questão da Autonomia, Revista 

Princípios, Natal, v. 19, n 32 p. 351 - 368 jul./dez. 2012. Disponível on line: << 

http://www.principios.cchla.ufrn.br/arquivos/32P-351-368.pdf>> consultado em 30 de jul. 

2014.  

 

ENGELS; Frederick. Do Socialismo Utópico ao Científico. Disponível em: 

<http://www.marxists.org/portugues/marx/1880/socialismo/cap03.htm>. Acesso em: 17 de 

nov. de 2012. 

 

GANEM, Angela. Karl Popper versus Theodor Adorno: Lições de um confronto histórico. 

Revista de Economia Política, vol. 32, n. 1 (126), p. 87-108, jan./mar. 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-31572012000100006&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 31 de jul. de 2014. 

 

GOMES, Luiz Roberto. Educação, Consenso e Emancipação na Teoria da Ação 

Comunicativa de Habermas. Publicatio Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, 

Vol. 15, No 2, dez. 2007, p.53-63. Disponível online: < 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/view/602> Acesso em 03 ago. 2014. 

 

HABERMAS, Jügen. Técnica e Ciência como Ideologia. trad. Arthur Mourão. Lisboa, 

Biblioteca de Filosofia Contemporânea, Edições 70, 1987. 

 

_________________. Dialética da Secularização./ Jügen Habermas, Joseph Ratzinger; 

organização e prefácio de Florian Schuller, trad. Alfred J. Keller. - Aparecida, São Paulo: 

Idéias & Letras, 2007. 

 

_________________. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma 

categoria da sociedade burguesa. Tradução: Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. 

 

HEIDEGGER, Martin. A Questão da Técnica. SCIENTLAE Studia, São Paulo, v.5, n.3, 

p.375-398, 2007. 

  



136 
 

HEGEL, Fenomenologia do Espírito. trad. Paulo Meneses: com colaboração de Karl-Heinz 

Efken, e José Nogueira Machado. 5ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

HESÍODO, Trabalho e os Dias. 3 ª ed. trad. Mary de Camargo Neves Lafer. São Paulo: Ed. 

Iluminuras, 1996. 

 

_________. Teogonia: a Origem dos Deuses. trad. Jaa Torrano. São Paulo: Ed. Iluminuras, 

1995 

 

HOMERO. Ilíada. Trad. Manuel Odorico Mendes Disponível em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/iliadap.pdf> Acesso em 20 de nov. 2013. 

 

________.Odisséia. trad. Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

 

HORKHEIME, Marx; ADORNO, Theodor, Dialética do Esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahr, 1985. 

 

HORKHEIMER, Max. Eclipse da Razão, trad. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Ed. 

Centauro, 2002. 

 

LIMA, Emerson Filipini. A concepção da educação de Theodor W. Adorno. Filogenese. vol. 

1, n.1, 2008. Disponível online em: < 

http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/Emerson%20Filipini

%20-%209%20_77-84_.pdf> Acesso em 25 de ago. 2014. 

 

KONDER, Leandro, A Questão da Ideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 

LOSEKANN, Cristiana. A Esfera Pública Habermasiana, Seus principais Críticos e as 

Possibilidades de uso deste conceito no contexto Brasileiro. Pensamento Plural. 04, jan./jun. 

2009, p. 37-57. Disponível em <http://pensamentoplural.ufpel.edu.br/edicoes/04/02.pdf> 

Acesso em Acesso em 03 ago. 2014. 

 

LUBENOW, J. A. A Categoria da Esfera pública em Jürgen Habermas: para uma 

reconstrução autocrítica, Cadernos de Ética e Filosofia Política 10, jan. 2007, p. 103-123. 

Disponível online 

<http://filosofianreloanda.pbworks.com/f/A%2Bcategoria%2Bda%2BEsfera%2BP%25C3%2

5BAblica%2Bem%2BJurgen%2BHabermas.pdf> Acesso em 03 ago. 2014. 

 

_________________. Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas. Modelo teórico 

e discursos críticos. Kriterion vol.51, no.121, Belo Horizonte jun. 2010. Disponível online: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-512X2010000100012&script=sci_arttext> 

Acesso em 03 ago. 2014. 

 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/iliadap.pdf


137 
 

LUKÀCS, Gyötgy, Prolegômenos para uma ontologia do ser social: Questões de 

princípios para uma ontologia hoje tornada possível. trad. Lya Luft e Rodnei Nascimento; 

São Paulo: boitempo, 2010. 

 

FARIAS, C.F.. Democracia deliberativa: Habermas, Cohen e Bohman. Lua Nova: Revista 

de Cultura e Política, n 49, São Paulo, 2000, p.48-68. Disponível online< 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n50/a04n50.pdf> Acesso em 14 ago. 2014.  

 

FERNANDEZ, Brena Paula Magno, A Defesa do Método Uno: O Modelo Monológico 

Dedutivo. In: OLIVEIRA, Paulo Eduardo de (Org.) Ensaios sobre o pensamento de Karl 

Popper. Curitiba: Círculo de Estudos Bandeirantes, 2012. p. 231-251. 

 

FEYERABEND, Paul. A Ciência em uma Sociedade Livre. trad. Vera Joscelyne. São 

Paulo: Editora Unesp, 2011. 

 

___________________. Adeus à Razão. trad. Vera Joscelyne. São Paulo: Editora Unesp, 

2010. 

 

___________________. Contra o Método trad. Cezar Augusto Mortari. 2ª ed. São Paulo: 

Editora Unesp, 2011. 

 

FEUERBACH, Ludwig, A Essência do Cristianismo. trad. José da Silva Brandão. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2007  

 

FILHO, Laurindo Lalo Leal. TV, Um Poder sem Controle: No Brasil, a TV é um poder 

autônomo que só será controlado com a organização da sociedade civil. Revista 

Comunicação e Educação. n. 16, São Paulo, 1999 p. 75-80. Disponível online < 

http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36882> Acesso em 25 set. 2014. 

 

JARVIE, I., PRALONG, S. Popper´s Open Society after 50 years the continuing 

relevance of karl popper. London: Routlege, 1999. 

 

JAEGER, Werner. Paidéia: A Formação do Homem Grego. trad. Arthur Parreira. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. 3ª ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 

2011. 

 

______________. À Paz Perpétua, trad. Marco a. Zingano. São Paulo: L&PM Editores, 

1989. 

 

KIRK, G.S.; RAVEN, J.E.; SCOFIELD. M. Os filósofos pré-socráticos. trad. C.A. Louro 

Fonseca. Lisboa: Fundação Caloustre Gulbenkian, 1994. 

 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n50/a04n50.pdf


138 
 

MACHADO, Cristina de Amorim. Popper, A Demarcação da Ciência e a Astrologia. In: 

OLIVEIRA, Paulo Eduardo de (Org.) Ensaios sobre o pensamento de Karl Popper. 

Curitiba: Círculo de Estudos Bandeirantes, 2012. p. 50-69. 

 

MARIN, Solange Regina, Intervenção Social e Desenvolvimento Humano em Karl Popper. 

In: OLIVEIRA, Paulo Eduardo de (Org.) Ensaios sobre o pensamento de Karl Popper. 

Curitiba: Círculo de Estudos Bandeirantes, 2012. p.252-273. 

 

MOSSÉ, Claude. Atenas: História de uma Democracia, 3ª ed. trad. João Batista da Costa. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. 

 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2006. 

 

MARCUSE, Hebert. Ideologia da sociedade Industrial. trad. Giasone Rebuá. 4ª ed. Rio de 

Janeiro, Zahar, 1973. 

 

MARX, Karl, O Capital: crítica da economia política: Livro I trad. Reginaldo Sant'Anna. - 

30ª ed. - Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 

 

MANNHEIM, Karl, Ideologia e Utopia. Trad. Sérgio Magalhães Santeiro, 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora Zahar, 1976. 

 

MENEZES, A.B.N.T. Habermas: Introdução à Metacrítica da Razão Instrumental. Revista 

Princípios, Natal, ano 3 n. 3, p. 19-26, jan./dez, 1996. 

 

__________________. Habermas e a modernidade: uma "metacrítica da razão instrumental". 

Natal: EDUFRN, 2008. 

 

__________________. Foucault e Kant: considerações em torno da ética e do Aufklärung. 

Revista Princípios, Natal, v. 12, p. 19-34, jan./dez. 2005. 
 

NEVEU, Erik. La télévision: un danger pour la démocratie (Karl Popper et John Condry). 

Revues Réseux, Paris, v. 13 n. 70, p. 201-204, mars/avril, 1995. Disponível online: < 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_0751-

7971_1995_num_13_70_2677 > consultado em 30 de set. 2014. 

 

OLIVEIRA, Fátima Bayma de. Razão Instrumental VERSUS Razão Comunicativa. Revista 

Administrativa Pública. Rio de Janeiro v. 27, n3, jul/set, 1993, p. 15-25 Disponível online: 

<www.spell.org.br/documentos/download/14069> consultado em 17 de jul. 2014. 

 

OLIVEIRA, Paulo César de. Educação e Emancipação: Reflexões a partir da filosofia de 

Theodor Adorno: Theoria - Revista Eletrônica de Filosofia. Pouso Alegre (MG), vol. 01, 

2009 p.37-44. Disponível online: < 

http://www.theoria.com.br/edicao0109/Educacao_e_Amancipacao.pdf>. Acesso em 25 de 

ago. 2014. 

 



139 
 

OLIVEIRA, Paulo Eduardo de (Org.) Ensaios sobre o pensamento de Karl Popper. 

Curitiba: Círculo de Estudos Bandeirantes, 2012. 

 

OLIVEIRA, Paulo Eduardo de; SGANZERLA, A. Da Relação entre Ética e Ciência: Uma 

análise a partir da Epistemologia de Karl Popper. Princípios (UFRN. Impresso), v. 19, p. 

327-349, 2012. 

 

OLIVEIRA, Paulo Eduardo de. Da Ética à Ciência: uma leitura de Karl Popper. São 

Paulo: Paulus, 2011. 

 

__________________________. A Base Ética da Filosofia de Karl Popper. Theoria: Revista 

de Filosofia Eletrônica. Pouso Alegre, edição 3, p. 1-9.  2010. Disponível online: << 

http://www.theoria.com.br/edicao0310/a_base_etica_da_filosofia_de_Karl_Popper.pdf>> 

Acesso em 22 de out. 2014. 

 

PEREIRA, Julio Cesar R. Alguns elementos da epistemologia das ciências sociais de Karl 

Popper, Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, V. 31, n.2, p. 269-280, jul-dez. 

2010. 

 

PEREIRA, I. Dicionário Grego-Português e Português Grego. 8ª ed. Braga: Livraria 

Apostolado da Imprensa, 1998. 

 

PLATÃO. A República. trad. M. H. R. Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1993. 

 

PRÉ-SOCRÁTICOS, Os Pensadores. consultor: José Américo Motta Pessanha. São Paulo: 

Editora Nova Cultural, 2000. 

 

POPPER, K. R. A Lógica da Pesquisa Cientifica. trad. Leônidas Hegenberg e Octanny da 

Mota. 13ª ed. São Paulo: Cultrix, 2007. 

 

_____________. A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. (1v. 2v.) trad. Milton Amado. 3ª ed. 

Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1987.  

 

_____________. Conjecturas & Refutações. [trad] Sérgio Barth 2ª ed. Brasília: UNB, 1982. 

 

____________. A Miséria do Historicismo. [trad] Leônidas Hegenberg e Octanny da Mota. 

São Paulo: Edusp, 1980. 

 

____________.Autobiografia Intelectual. [trad] Leônidas Hegenberg e Octanny da Mota 2ª 

Ed. São Paulo: Cultrix, 1977. 

 

___________. Em Busca do Mundo Melhor. trad. Milton Camargo Mota. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007. 

 



140 
 

___________. Racionalismo Crítico na Política. trad. Maria da Conceição Côrte-Real. 2ª ed. 

Brasília: Editora UNB, 1994. 

 

___________. A Lógica das Ciências Sociais. Trad. Estevão de Rezende Martins, Apio 

Cláudio Muniz Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes e Silva. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2004. 

 

___________. O Mito do Contexto: Em defesa da Ciência e da Racionalidade. trad. Paula 

Taipas. Lisboa: Reimp, 2009. 

 

POPPER, Karl, CONDRY, John. A Televisão: Um perigo para a Democracia, trad. Maria 

Carvalho, Lisboa: Editora Gradiva, 1994. 

 

POSSAMI, Fábio Valenti. A técnica e a questão da técnica em Heidegger. Intuitio, Porto 

Alegre, vol.3, n. 1, jun. p.20-32, 2010. 

 

REALE, Giovanni. O Saber dos Antigos: Terapia para os tempos atuais. São Paulo: 

Edições Loyola, 2002. 

 

REZENDE Vani T. De, Luzes e Estrelas: Adorno e a Astrologia. São Paulo: Humanitas, 

2006. 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques, O Contrato Social. trad. Antonio de Pádua Danesi. 3ª  ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 

ROSAS, João Manuel Cardoso. Uma Reconstrução da Filosofia Política de Karl R. 

Popper. 1990. 210 f. Dissertação (Mestrado em filosofia) - Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, Portugal 1990 

 

SANTOS, Akiko. Complexidade e transfisciplinaridade em educação: cinco princípios para 

resgatar o elo perdido. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, vol.13,n37, 

jan/abril.2008, p.71-186. Disponível online: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/07.pdf/> 

Acesso em 26 de ago. 2014.  

 

SANTOS, José Francisco, O Realismo em Popper e Peirce: Um Contraponto. In: OLIVEIRA, 

Paulo Eduardo de (Org.) Ensaios sobre o pensamento de Karl Popper. Curitiba: Círculo de 

Estudos Bandeirantes, 2012. p.113-133. 

 

SANTOS, Silvana; HAMMRSCHMIDT, Karina, A complexidade e a religação dos saberes 

interdisciplinares: contribuição do pensamento de Edgar Morin. Revista Brasileira de 

Enfermagem. Brasília, ano 4, p.561-565, jul/ago. 2012. 

 



141 
 

SILVA, Filipe Carreira. Habermas e a Esfera Pública: Reconstruindo a História de uma Ideia. 

Sociologia, Problemas e Práticas, n.º 35, 2001, pp. 117-138. Disponível online: 

<http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/n35a05.pdf> Acesso em 03 ago. 2014. 

 

SILVA, Inayá Bittencourt e, Frans Boas e o Sentido Contemporâneo do Culturalismo, 

Revista Uniara, São Paulo, n.17/18, p. 195-206, 2005/2006. Disponível online: < 

http://www.uniara.com.br/revistauniara/pdf/17/rev17completa_19.pdf > Acesso em 26 jan. 

2015. 

SHEARMUR, J. The Political Thought of Karl Popper, Routledge: New York, 1996. 

 

STÖRIG, Hans Joachim. História Geral da Filosofia; revisão geral de Edgar Orth. 2ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009 

 

THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna: teoria social crítica na era dos 

meios de comunicação de massa. 4ª ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 1995 

 

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Max Weber: O processo de racionalização e o 

desencantamento do trabalho nas organizações contemporâneas. Revista de Administração 

Pública. n. 43, Rio de Janeiro, jul./ago., 2009, p.-897-918. Disponível online 

<http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n4/v43n4a07.pdf>. Consultado em 07/08/2014. 

 

TOURAINE, Alain. Pela Sociologia. trad. Eduarda Cruzeiro. Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 1982. 

 

TOURINHO, Carlos Diógenes C. A filosofia como Ciência rigorosa, a crítica ao 

psicologismo e autorreflexão da consciência transcendental. Cadernos da EMRF, 

Fenomenologia e Direito. Rio de Janeiro, vol.3 n.2, p. 1 - 144, out. 2010/mar.2011. 

 

TOCQUEVILLE, Alex. A Democracia na América. trad. Neil Ribeiro da Silva. 2ª.ed. São 

Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1977. 

 

WEBER, Max. Ciência e Política: Duas Vocações. trad. Leonidas Hegenberg e Octany 

Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 2006. 

 

____________. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva/ trad. 

Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa; revisão técnica de Gabriel Cohn - Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1991. 
 

YAZBEK, André Constantino. A disputa do positivismo na sociologia alemã: o confronto 

entre Karl Popper e Theodor Adorno no congresso da Sociedade de Sociologia Alemã de 

1961. Revista Urutágua (Online) Maringá, v. 1, p. 10, 2006. Disponível online: 

<<http://www.urutagua.uem.br/010/10yazbek.htm>> acessado em 22 de out. 2014 

 

ZANOTTI, Gabriel. Karl Popper: antes y después de Kyoto. Revista Arbor, Madrid, vol. 

163, n. 642, p. 229-243 jun. 1999. 


