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R E S U M O

Neste trabalho procura-se analisar na obra de Karl
Popper o tema do realismo, isto é, a concepçao segundo a
qual a ciência e a filosofia falam de um mundo real".

Para isso, procurou-se acompanhar de modo critico
os argumentos de Popper, ele Justifica sua posição
realista refutartenta teses concorrentese como o
instrumentalismo e o convencionalismo.

Analisa-se também o papel da concepção realista de
Popper no conjunto do seu pensamento e a necessidade de ele
ter adotado com inegável convicção uma posição realista.

em que
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A B S T R A C T

In this work, an analysis of the theme of realism
Karlin Popper's work Realismis attempted. is there

understood as the conception according to which “science and
philosophy speak about a real world"

To this end, we try to critically follow Popper's
where he justifies his realist positionarguments, and

attempts confutation of alternative theses sucha as
instrumentalism and conventionalism.

The role of the realist conception, in the context
hisof thinking, well adopthis need suchtoas as a

position.
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I N O D U JPL

Ao exercitar sua atividade de filósofo, julga Karl
Popper conveniente que, em algumas circunstâncias,

eledeva apresentar uma justificativa, "...pedir desculpas
por ser filósofo e, mais particularmente, por reafirmar o que
deveria ser uma trivialidade, tal como o realismo, a tese da
realidade do mundo". (CO, p. 42). A desculpa que oferece é a
de já que filosofias,temos faz necessárioque, nossas se
mantê-las sob continuo teste crítico, devido a sua influência
sobre nossas ações e vidas. (Cf. CO, ibidem). 0 exercício de

incluifilosofar assim contínua crítica à própriaa
Filosofia.

0 presente trabalho sobre realismo também deveo
ter sua justificativa ou desculpa. Não pretende reafirmar ou

diretamente, realista,tese ensaiar,negar, a mas como
deexercíco aprendizagem, crítico, analisandotesteum a

influência e ligações dessa convicção popperiana com outros
elementos do seu pensamento, assim como a possibilidade de a

mantida, Tal objetivo facilitariacoerentemente.sermesma
por consequência,

melhor utilidade atéatrativo,enxergar um pouco o e oa
sentido que, possam ter a ciênciapor acaso,

para este filósofo é a questão cosmológica, dequeuma vez

ao menos

e a filosofia,

melhor entender o pensamento de Popper e,
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compreender mundo, problema de caráter genuíno, valeo um
dizer, objetivo, real.

A convicção conjectura realista é que, segundoou
Popper, dá à Ciência e à Filosofia “todo o atrativo (LPC, P-
535), outorgando a esta última um conteúdo mais denso do que

análises do da linguagem do significado deapenas uso e
vocábulos, embora reconheça que "compreender funções daas
linguagem é uma parte relevante da compreensão do mundo" (LPC

535). Se bem entendemos, não fosse ciênciaP. a e a
metafísica realistas, deveriam abandonadas,ser por
desinteressantes. Com efeito, seria muito pouco para um
filósofo contentar-se dissolver quebra-cabeçasapenas em
linguísticos. "Meu ponto de vista pessoal sobre o assunto (1)

só continuarei interessar pela filosofia,deé o que
enquanto tiver problemas filosóficos genuínos para resolver.
Não compreendo atração filosofiapode tera umaque sem

(CR, p. 99). Para Popper,problemas
ciência, deve tratar de problemas reais
meramente linguísticos, nem de pseudo-problemas.

Para que tenhamos uma referência inicial, tomemos
segundo bem comoqual a ciência,REALISMO na acepção, aa

de algum modo,filosofia falam de um mundo real, objetivo e,
dele ambas. Haverá,independente do for dito porque por

muitos outros modos de se abordar a realidade.certo, 2 Por

1. 0 assunto de que está a tratar é a natureza dos problemas

a filosfia, assim como a

e não de problemas

filosóficos.
2. Salva a verdade do ceticismo - sendo o cetismo verdadeiro, 

ou melhor, de um ponto de vista cético, não haveria, a rigor, nenhum modo 
de ae falar da realidade com alguma segurança.

a me
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talvez da religião ou até do sensoexemplo, através da arte,
exija de tais abordagens certasecomum, mesmo que

racionalidade coerência. Entretanto, neste trabalho,ou
restringimo-nos estudar questão do realismoaa no que
concerne à ciência e à filosofia, adotando como referência as
concepções de KARL POPPER.

As várias formulações do que seja o realismo ou da
tese realista constituem-se uma dificuldade inicial para quem
deseja tratá-la. Aqui, porém, obstáculo dar-se-iaesse por

como se disse acima, estudamos o realismotransposto, porque,

e correntes.
Comecemos considerar realismo, emborapor que o

possa assumir formulações variadas, se constitui numa tese ou
numa questão filosófico-epistemológica. Mesmo quando se trata

estabelecerde questionar existência real, deou a quer
entidades matemáticas ou de coisas comuns, quer de elementos
físicos observáveis não, ainda, dos universais,quer,ou
está-se por certo trabalhando numa posição epistemológica. No

interno da matemática,âmbito por exemplo, a declaração de
"os números realmente existemque

estando-se, recorrendo àcomo um postulado,
epistemologia, analisar-lhe validadepassarao se a oua

se dizer "queverdade. Em vez de "se pode pois ser realista
com relação a uma classe ou classes de objetos (por exemplo:
físicos) anti-realista em relação outras"(por exemplo:e a
matemáticos) (CHIBENI 1993, 10), adequadomaisP- parece

necessariamente,

em Popper. Convém, no entanto, situá-lo entre possíveis tipos

deve ser lida, no máximo,
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afirmar que, uma vez posta a crença ou a conjectura realista,
cabe à epistemologia investigar se a matemática, as ciências

geral filosofia constituem veículosouem mesmo a se em
desvelar a realidade.competentes para atingir Após estae

consideração inicial, vejamos alguns tipos de realismo, que
servirão como pontos de referência para a continuação deste
estudo.

i) Muito próximo do que Popper chama de realismo do
senso comum (CO p.45) (e Horwich, talvez menos acertadamente,

realismode epistemológico), 3 versão primária douma
realismo consiste em afirmar existência de algum tipo dea
entidade, compromisso comprovação dessasem um com a
existência definição rigorosa doou com a que a mesma
existência venha antítese tal éA de posiçãoa ser. o
ceticismo, que mantém dúvida permanente sobre a possibilidade
de conseguirem justificar hipóteses.(Cf.se crenças ou
HORWICH 1982, Esta posição abrange,181). praticamente,P.
todos o tipos de realismo ou é a posição de todos aqueles que

afirmaçõesfazem sobre coisas, tidas objetivas,como
distinguindo-as, porém, de suas aparências ou representações.

confunde, nãoNão pois, realismo ingénuo,se quecom um
se afasta do ceticismo,consegue ver tais distinções; quee

não encontrou ainda fundamento suficiente para fazê-las.
ii) Um segundo tipo de realismo se caracteriza por

posições mais precisas e específicas do descritaque noa

3. Há um aparente exagero de expressão por parte de Horwich 
em chamar epistemológico um realismo que ao afirmar-se não se vê obrigado 
a nenhum esforço de argumentar pela existência das entidades que admite
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Como bem faz notar Chibeni, numa tese recente,item anterior.
várias formulaçõessão do ele chama realismoas que
científico (1993, 11) Horwich, de realismo semânticoP. e
(1982, 181). Assim entendido, realismo podeP- o ser
caracterizado através de formulações positivas e explícitas,
como através de teses ou correntes lhe são opostas. Porque
exemplo:"Algumas entidades não observáveis postuladas pela
ciência (elétrons, vírus, realmentecampos) existem". "A
ciência investiga um mundo independente de nossa cognição".
"Vale a lei do terceiro excluído para as proposições teóricas
da ciência; faz verdadeiras falsas sãoquee o as ou suas
conexões realidade independente docom uma nosso
conhecimento (apud CHIBENI 1993, 11) são formulações,P-

de afirmarem existência de mundo realao parque, a um
independente do dele acharmos, admitem ciênciaque que a

Esse mesmo realismo se opõe (e aí está
caracterizá-lo)maneira de reducionismo,negativaa ao ao

instrumentalismo, verificacionismo, empirismoao ao
construtivo (Cf. HORWICH 1982, 182), embora tais correntesP.
compartilhem com o realismo a visão clássica de verdade ou a
concepção de verdade como correspondência. (Cf. CHIBENI 1993,

11). Portanto, últimasseguidores dessas correntes,P- os
mesmo não adotando um realismo científico, não se eximem de

realismo primeiro sentido exposto, vista daum no em sua
concepção clássica de verdade.

iii) Um terceiro e último tipo de realismo é o de
cunho Nametafísico. Este é realismo bem popperiano.um

consegue acesso a ele.
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verdade, realismo para Popper é uma teoria metafísica (Cf. CR
221), irrefutável, como as demais teorias filosóficas,P- em

cujo favor, porém, se podem ajuntar vários argumentos (Cf. CO
p.46). A tese do realismo de Popper consiste em admitir que,

e a própria filosofia abordam e até tocam (sic, CR p. 144) a
realidade. Entretanto, adverte imediatamente base doque a
senso comum é insegura "pode ser contestada e criticadae a
qualquer tempo (CO p. 42); o toque que

realidade, eladar faz através da refutação dena o suas
teorias (Cf. CR p. 144); que a metafísica (como
aliás também a ciência) pode fazer do mundo, é conjectural.

A conceituação do realismo posta acima sugere uma
direção para o presente trabalho, bem como seu tema básico:

leitura crítica do realismo de Karl Popper, teseuma
metafísica, constitui de fundo daque se como pano sua
concepção de ciência.

Para se chegar a uma resposta ao problema geral de
como o realismo de Popper é possível, certamente ter-se-á que
ver solucionadas várias questões intermediárias:

1. Estabelecer posição de Popper àtocantea no
metafísica problemas metafísicos problemasaose como
genuínos, analisando a distinçao entre metafísica e ciência,

principais consequências do critério empregadoas
para tal distinção.

2. Apresentar Popper entende realismo,o que por
comparando esta sua posição metafísica lheque

e a imagem,

a ciência consegue

com outras,

bem como

de algum modo, o senso comum (CO p.42), a ciência (CR p. 144)
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são concorrentes,
instrumentalismo.

3. Mostrar as soluções propostas por Popper para se
conhecer realidade: método falibilista, as conjecturasa o
empiricamente testáveis científicas conjecturasou e as
metafísicas e o papel do realismo nesse esforço cognitivo.

Expor como Popper concebe a realidade4.
caracteriza em sua teoria dos três mundos, que dão conteúdo a
sua visão realista.

Conclusão.

o convencionalismo ou ocomo o idealismo e

e como a
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CAPTTUTjO I A QUESTÃO METAFÍSICA

Para se abordar de modo mais abrangente a posição
de Popper frente à metafísica,
resolvam questões anteriores e complementares: a inspiração

a possibilidade e aceitabilidade da metafísica,kantiana, sua
distinguibilidade relação à ciência, valorem o oe
significado de suas proposições, sua parcela de contribuição
para uma discussão frutífera do problema cosmológico,
se alude no início da Introdução enfim, o realismo,e, como
uma teoria metafísica.

1.1. A inspiração kantiana
A concepção de metafísica,

Popper, (a) desprovida de qualquer fundamento empírico e
mantendo, (b)tempo, funçãotantoao mesmo uma
epistemológica, (c) quanto uma função ontológica, desegue
perto alguns aspectos, ao menos nominalmente, semelhantes aos
da concepção de Immanuel Kant.

(a) Para este, a metafísica não pode, devido ao seu
próprio conceito, ser empírica. "Os seus princípios (a que
pertencem não só axiomas, tambémos seus mas seusos
conceitos fundamentais) devem, pois, tirados danunca ser
experiência: deve conhecimento, não físico,ser um mas
metafísico, isto é, que vai além da experiência. Portanto,

que se vai encontrar em

a que

parece útil que se ponham e
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não lhe serve de fundamento nem a experiência externa, que é
da física propriamente experiênciafonte dita,a nem a

interna,
por conseguinte, conhecimento a priori ou de entendimentoÉ,

puro ou de razão pura (KANT 1987, p. 24; A 24)
(b) Para que se entenda melhor o que aqui se chama

de função epistemológica aconselha Kant uma olhada finalno
Críticada da Razão Pura, onde esclarece sejasua o que

Metafísica. "A filosofia da razão pura ou é uma propedêutica

(exercício preliminar), que investiga a faculdade da razão no
tocante a todos os conhecimentos puros a priori e denomina-se
crítica, constitui em segundo lugar sistema da razãoou o

(ciência), todo filosóficoconhecimento (tantopura o
verdadeiro, daquanto aparente) partir razãoa pura
apresentado interconexão sistemática, chama-seem sua e
Metafísica. Este último nome,
toda a filosofia pura inclusive a crítica... (KANT 1980, P-
409; B 869) , desde que • se exclua desse sistema “...todo uso
empírico e todo uso matemático da razão". (KANT, ibidem)

(c) Apesar da ênfase dada à razão na epistemologia,
pode extrair da metafísica kantiana, devenãoque se se

classificá-lo, de pronto, como idealista ou instrumentalista.
lugar paraHá um os objetos modelo de filosofia eno seu

o que é suficiente para inscrevê-lo no catálogo dosciência,
A caótica,realistas. matéria recebemassa a se nasque

sensações é ordenada pela mente através das formas a priori -
matéria e forma constituem-se assim o fenômeno (Cf.Kant 1980

contudo, também pode ser dado a

que constitui o fundamento da psicologia empírica.
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39; B 34). é,Este pois, espécie de realidade,P. uma o
objeto do conhecimento ou da intuição empírica, "a única que
possuímos (KANT B 303).

Já objetos, conhecidosdeveriamos que ser sem
qualquer interferência de intuição sensível, chama-osnossa

númenon intelligibilia 24B).E(KANT A não podemou ser
nem de uma

possível ciência metafísica. Para conhecer tal objetoum
precisaríamos "uma departicular intuiçãoespéciesupor
intelectual que em verdade não é a nossa e da qual nem sequer
podemos compreender a possibilidade" (KANT B 307).

A conclusão kantiana, então, é metafísica,que a
entendida como ontologia ou como ciência, que tivesse objeto
ou conteúdo, é impossível (Cf. PHILONENKO 1977, p. 205).

A conclusãocorajosa de Kant deserve-nos
referência comparativa analisar posição de Popper,para a

sugere um valor ontológico conjectural
metafísica. Faz trabalho verificardestepartepara a a

solidez desta postura.
Observe-se a preocupação de Kant é reerguerque a

metafísica de fracasso, utilizando expediente tidoseu por
ele como o responsável pelo êxito que presencia na Matemática
e Ciências Naturais: o caráter apriorístico. (Cf. KANT 1980,

12; B XVI). "Até todosupôsP. agora se que o nosso
conhecimento tinha que se regular pelos objetos; porém todas

tentativas de, mediante estabelecer algoconceitos,as a
priori sobre ampliariaatravés doos mesmos, o nossoque

conhecidos, nem com a ajuda das ciências naturais,

que, conforme veremos,



18

conhecimento, fracassaram sob esta pressuposição. Por isso
tente-se ver uma vez se não progredimos melhor nas tarefas da
Metafísica, admitindo objetos têmque os mesmos que se
regular pelo nosso conhecimento, que concorda melhor com ao
requerida possibilidade de conhecimento priori dosum a

que deve estabelecer algo sobre os mesmos antes deobjetos,
dados".(KANT 1980, 12; B XVI) Assimnos serem P- o

conhecimento cientifico filosófico das coisas dáe se na
razão, de poder dizerponto das coisasa se ...que
conhecemos priori só nós colocamos nelas".a o que mesmos
(KANT 1980, B XVIII).13; Semelhantemente que PopperP. ao

ditosvai juizos racionais devem terpropor, os uma
corroboração empírica, medida investigador daquena em o
natureza deve "...procurar os elementos da razão pura naquilo

refutadoque pode confirmado experimento".ser ou por um

(KANT 1980, 13; B XVIII) Ao mesmo tempo lembra que "...nãoP-
é possível fazer nenhum experimento com os objetos da razão

[o é] Ciência da Natureza)(como testarpura na para suas
proposições, quando ultrapassar todossobretudo ousam os
limites da experiência possível". (KANT, ibidem).

Diversamente de Popper, Kant considera a Metafísica
ciência (Cf.1987, p.23; A 23); assim,como uma mesmo

reconhece relevânciade "extrema isolar doiscomo esses
tipos de conhecimento. E constata que o sinal diferenciador
está na origem a priori sobretudo no caráter jamaise puro,

empírico, da (Cf. KANT 1987,metafísica. p.24; A 24). A
posição epistemológica de Kant é em grande parte aceita por
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Karl Popper, pretende dar-lhe complemento.que apenas um

à questão epistemológica por Descartes, pelos positivistas e
Kant devem à má construçãopor certomesmo se e a

autoritarismo da pergunta. Para estes, como tradicionalmente
dosconsta sistemas epistemológicos, indagação sobrea o

conhecimento, a formulação da questão epistemológica, se faz

formulação ou legitimidade. Como sabes.? Qual a fonte de
sua afirmativa.?" (CR p. 55). Há um entendimento subjacente,

inconsciente,às diagnostica Popper, de boavezes que a
origem, autorizada, quiçá divina, conhecimentodo seria
penhor de que fosse seguro, como transparece pelasem erro,
formulação usual: Qual melhores fontes doas nosso
conhecimento as mais seguras, que não nos levarão ao erro -
às quais devemos dirigir de dúvida, em últimanos em caso

(CR p. 53)instância.? Não há que se indagar de onde vem
conhecimento quais são últimasmelhoresnosso ou suas ou
isto levafontes; a confundir origem, nada acrescenta,que

com validade ou veracidade, que realmente importa.éque o
Uma origem nobre, autorizada não constitui garantia para que

doxa,seja ciência, ela seráepisteme-,resposta semprea
(Cf. CR 53 54). Por isso, propõeconjectura. aqueP. e

questão geral para uma epistemologia racionalista e crítica
"De que modo podemos esperar a detecção doassim se expresse:

?" (CR P- 54) A resposta, cuja origem não se tem queerro
deve-serefutaçãoopinião, cujaseráconta,levar umaem

a respeito de sua origem ou fontes, sem questionamento de sua

Julga, no entanto, que as respostas pouco satisfatórias dadas
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empenhadamente buscar e, enquanto a esta puder resistir, terá

rejeita qualquer dogmatismo de origem, está consentâneo com o
princípio da autonomia, incluído porque Popper vê Kant na

da religião estranhamente não vêe e
adotado na filosofia da ciência. ”Se esta interpretação está
correta," conclui ele, racionalismo crítico (e também oo
empirismo crítico), preconizo, constituirá simplesque um
retoque final na filosofia crítica de Kant - " (CR p, 55).

Propondo-se continuar concluir trabalhoa ou a o
kantiano, Popper trata de resolver dois problemas básicos:

impossibilidade lógica da indução (problema de
Hume) formular um critério de demarcação entre ciência ee
metafísica (problema de Kant). Observe-se, no entanto, que há
diferenças importantes entre os programas dos dois filósofos.
Aliás, não se tem aqui a intenção de traçar um paralelo entre
a filosofia de Kant e a de Popper. Nosso objetivo ao falar de
Kant é tão somente abordar o pensamento de Popper a partir
dos mesmos termos e da mesma vertente metafísica na qual ele
próprio se diz inserido.

propósito0 de Kant salvar aera
estabelecendo-lhe condições tornasseas para se umaque
Ciência. Os juízos científicos, inclusive da Física e
Matemática, deveriam sintéticos a priori, vale dizer,ser
universais e necessários; tais características não poderiam

pela indução,
pura. A separação entre ciências da natureza e metafísica tem

Metafísica,

mas na razão

sua verdade conjectural mantida. Tal procedimento, que por si

sua crítica da moral

demonstrar a

ser buscadas no mundo empírico,
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uma utilidade metodológica e se fundamenta na heterogeneidade
de origem dos respectivos objetos.

0 anti-indutivismo critério de demarcaçãoe o
advogados por Karl Popper se enquadram

acumular conhecimentos genuínos,ciência, emboraque possa
as teorias devem ser falseáveis e, de algum modo,assume que

provisórias. E a metafísica não é ciência, inclusive porque
suas teorias são empiricamente irrefutáveis.

1.2. Conceituações de metafísica
temerário, deSeria serventia talvezpouca e

impossível estabelecer uma definição abrangente única dee
metafísica, mas certamente será útil ter à vista algumas das

que este conceito foi assumindo ao longo da históriaversões,
da filosofia.

Qualquer que seja versão, metafísicaa sempre se
pelarefere algo sugerido raiz etimológica:a sua o

conhecimento daquilo que está além do mundo físico comum. As
várias conceituações podem ser agrupadas em duas vertentes:
uma de predominância ontológica (o conhecimento de um tipo de
realidade especial de realidade,aspecto daou um que

físico)ultrapassaria mundo de predominânciaoutrao e
epistemológica (um conhecimento especial e sensível danão
realidade em geral).

Vertente ontológica - Aqui se agrupam todos osa)
filósofos que de algum modo entenderam a metafísica como uma
ciência, que investiga o ser enquanto ser e os atributos, que

em uma concepção de
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própria natureza"lhe virtude depertencem, suaem
(ARISTóTELES, podendo objeto de1006 21),Met. oa
investigação essencial dostanto aspecto seresser um
empíricos ou não empíricos, ser absolutocomo também um ou
único ou ainda o Ser por excelência.

b) Vertente epistemológica Nesta, não é aos
objetos que se dá ênfase, mas ao modo de conhecê-los. Intuir
ou captar a realidade, sem fragmentá-la com análises, julgar

demais ciências, função de princípiosas em supremos,
estabelecer conjunto desses mesmos princípios,o
organizar o conhecimento extraído da razão, sem subordinação
ao empírico a um idealismo subjetivista,ou

de fundo tambématividades cognitivas istopano para as

Karl Popper ? Se nos ativermos ao seu confessado realismo e
à tese de que a metafísica abriga conhecimentos genuínos sua
ligação seria com a primeira vertente. uma análiseTodavia,

cuidadosamais de algumas de teses, comosuas a
irrefutabilidade das teorias metafísicas,
de fundo para com a ciência, o modo conjectural de comportar
em relação à própria realidade parecem aconselhar filiá-lo à
segunda vertente hipótese, que pretendemos ver demonstrada
até o final deste trabalho.

1.3. Metafísica — conceituação popperiana.
Certamente interessa leitor de Popper entenderao

sua concepção de metafísica status, que

constituir-se em

e o

seu papel de pano

a ela se possa

conhecer e

seria metafísica. A qual vertente filiaríamos a concepção de
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atribuir. Sendo realismo de pretendemos trataro que uma
POSÍÇ&O metafísica, convém estabelecer é possívelcomo
avaliar criticamente tal tese, contexto conceituaiuma num
popperiano. Há fundamento, Popper, discutiremem para se
questOes metafísicas, frutiferamente? Ou a discussão sobre
questões metafísicas restringe agradávelse a um e
irresponsável confronto de opiniões ?

A resposta que Popper daria à questão acima pode
ser desdobrada nas seguintes proposições:

A metafísica filosofiaa) é um tipoou a ou um
conjunto específico de teorias,

b) distinguem das teorias científicasque se por
serem irrefutáveis empiricamente,

c) expressam conhecimento genuíno, com enunciados
plenamente significativos,

d) constituiem de fundoe se um pano para os
conhecimentos científicos.

Preliminarmente, devemos estabelecer a intensão de
Popper de não rejeitar a metafísica, sua convicção em poder

que constata nos positivistas,
seu objetivo não é o de provocar a derrocada da Metafísica.
É, de formularantes, aceitável dacaracterizaçãoo uma
ciência empírica ou de definir os conceitos ciência empírica
e metafísica, de maneira tal que, a propósito de determinado
sistema de enunciados, dizer estudo maispossamos seuse

discuti-la racionalmente, mesmo não a considerando ciência:
a)Contrapondo-se ao
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aprofundado coloca-se ou não no âmbito da ciência empírica".
(LPC p. 38)

b) metafísicaA não ciênciaé desta devee
distinguir-se enfaticamente. Merece especial cuidado, como

adiante, estabelecimento desse critério deveremos o
demarcação, a ponto de Popper rejeitar a indução como método,
embora tradicionalmente aceito característico dascomo
ciências empíricas, alegando “razãoque a
principal...consiste, precisamente, ela não proporcionarem
conveniente sinal diferenciador do caráter empírico, não
metafísico, de um sistema teorético". ( LPC p. 34) Assim, nem
a metafísica é ciência, (e valeria completar) nem a ciência
pode ser metafísica.

c) Observe-se ainda que a preocupação primordial de
Popper é construir uma metodologia, dizer devecomo ser a
1 ógi ca da pesquisa científica; não metodologia deuma
descoberta, quando muito, declaraçãoda demas,
descobrimento. E essa metodologia não decorre de princípios
primeiros, é imposta pelos objetos da ciência,nem mas se

por uma decisão tomada consensualgera
ultrapassando, por conseguinte, discussão racional".(LPCa

39) Propõe, então, um critério limitespara demarcarP- os
circundantes da ciência empírica, deixando a metafísica fora
desses muros. No entanto deve ela levada em conta,ser por
não poder afirmar "careça de importânciase que para a
ciência empírica. Com efeito, é impossível negar que, a par

e convencionalmente,
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de idéias metafísicas, que dificultaram o avanço da ciência,
têm surgido outras...que o favoreceram". (LPC p. 40)

Onde, então, situar papel da metafísicao no
conjunto da racionalidade 7 Adotando divisãouma
nominalmente semelhante às que foram elaboradas, por exemplo,

Aristóteles Kant, distingue Popper três tipos depor e
teorias:

Em primeiro lugar, teorias lógicasas e
matemáticas.

Em segundo lugar, empíricasteoriasas e
científicas.

Em terceiro lugar, teorias filosóficasas ou
metafísicas." (CR p.223)

A todas, como se lê, foi dado o mesmo designativo:
teorias. Imediatamente, coloca Popper questão, cujaa
resposta será de total utilidade nós, estamospara que
buscando caracterizar realismo: Dentro de cadao seu um
desses distinguir dasteorias verdadeirasgrupos, como as
falsas ?” (CR, ibidem) Ora, conseguirmos um indicador dese

determinada teoria é verdadeira, não estaremosque uma
conseguindo um sinal de que essa teoria representa, de algum
modo, realidade Além disso? assim for, estaremosa e se
conseguindo um fundamento ou, um argumento em favorao menos,
do realismo

1.4. Critério de Demarcação
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possível indicador,Antes de encontrar um que
verdade falsidadepermita decidir sobre das teorias,oua

Popper propõe um critério de demarcação para diferenciar as
científicasteorias empíricas das não empíricas nãoou e

científicas. Certamente, é possívelnão usar o mesmo
indicador de verdade falsidade todos tipos deou para os
teorias. Daí necessidade de adotar padrão dea se um
julgamento, um critério que as separe adequadamente.

"Essa questão é abandonando-seseguinte:a a
indução, é pode distinguir teorias dascomo que se as

ciências empíricas das especulações pseudo científicas, n&o

científicas ou metafísicas ?

Este problema da demarcação.é Ele resolve,o se
sugiro eu, aceitando-se a testabilidade, a refutabilidade ou

falseabilidade, sendo característica das teoriasa como a
científicas." (ROC p.177)

Numa outra versão, a tese de Popper pode assim ser
proposição tem caráter científico (noexpressa: uma um

sentido de ciências formais),não forsomentese e se
empiricamente testável, isto é, se e somente se for refutável
por testes empíricos". (LADRIERE 1991, P. 23)

Considera Popper o problema da demarcação como de
extrema importância, por originar-se dele (e em menor escala
também da demaisindução) problemas da teoria doos
conhecimento (Cf. LPC p.35) Tal importância, porém, não goza
de um reconhecimento unânime. Oliveira, por exemplo, propugna

importante problema seja abandonado. Argumenta,esteque
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com base em reiteradas afirmações de Popper,
sobre conceitos,
definições são estéreis.desimportantes Ora, problemae o
filosófico da demarcação fundamentalmente,consiste, em
formular uma definição satisfatória do conceito de ciência".
(OLIVEIRA 1982, p. 92) Segue-se: "se o problema filosófico da
demarcação é parte de uma discussão estéril e desimportante,
então ele deve ser abandonado (OLIVEIRA, ibidem) (4)

Antecipando-se essa objeção, concorda Popper quea
divisõesassuntos outras do saber são ficticiose e

enganadores, de alguma conveniência ,possam ser
enquanto unidades administrativas. No que toca à ciência e à
metafisica, (e aqui contradizer posiçãoparece sua
anteriormente colocada de claramenteconvém demarcarque
ciência e metafísica 17 ou LPC p. 38) não acredito deP.
maneira nenhuma em algo como uma demarcação clara. A ciência

épocas,foi profundamente influenciadasempre, as
idéias metafísicas" . (ROC p. 177) Cita, seguida,por em

alguns exemplos, que nos ajudam, inclusive, a entender melhor
conceito de metafísica não lhe imputarseu umae a

contradição.
Há metafísicosconceitos incorporaram àque se

ciência, (exemplifica Popper) sentidode átomo;como o em
o fenomenalismo de Mach, que ao ser criado concorriainverso,

4. Pósteriormente, o Autor complementa sua posição, afirmando 
que muitas discussões sobre conceitos mascaram uma discussão sobre 
teorias. Assim entendido, concede a Popper que o problema da demarcação 
tem importância, na medida em que é, na verdade, uma discussão sobre 
teorias. (Cf. OLIVEIRA 1982, p. 95)

que "discussões

em todas

ou sobre o significado de palavras, ou sobre

ainda que
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atomismo, podendo considerado entãocom vantagem ser
uma teoria cientifica respeitável, fica obsoleto tornasee
metafisico, ascensão do atomismo teoriagraças a como
empírica interpretação atômico-molecular do movimentoe a
browniano. Assim, departir 1905 positivismoa o e o
fenomenalismo de Mach tornou-se cada vez mais metafísico...'
(ROC p. 178)

Pelos dois exemplos expostos,
do fenomenalismo podemos entender que metafísico é o que
não aindatem, não tem possibilidade de testadoou ser
empiricamente ou algo que um teste empírico derrogou.

Mesmo admitindo, não haver muitas vezes linhauma
demarcatória clara ciência Popperentre metafísica,e
reafirma "elevado significado" deste problemao com o
argumento da íntima ligação dele com importantes e genuínos
problemas da lógica da ciência, como e a
racionalidade das hipóteses científicas, invalidade doa
método indutivo (Cf.ROC p. 179) Ressalta, em seguida, sua
importante função prática: Se um dos trabalhos do cientista e
do filósofo, é de decidirque
entre teorias ou crenças em competição, certamente serão eles

"aolevados problema de distinguir entre, de demarcar,ou
racionaisteorias irracionais, problemae crenças um que

freqúentemente é identificado (talvez formade um pouco
irrefletida) problema de dedistinguir entre,com o ou
demarcar, teorias empíricas científicas teoriasdeou
metafísicas." (ROC p. 179)

assumem uma postura crítica,

com o

a discutibilidade

o do atomismo e o
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A idéia de diferenciar ciência de pseudo-ciência e
tese "de

que existem nesta obra (de Popper) não apenas um, mas dois
problemas da demarcação". (OLIVEIRA 1982, 86) Explica suaP-
posição a partir da história de vida de Popper. Procuraremos
demonstrar não parece adequado afirmar a existência deque

problemas, dedois grande problemamas apenas um
demarcatório, cuja solução visa, antes de tudo, caracterizar
a ciência, clara e corretamente, sem negar à metafisica ou à
não ciência o atributo da significatividade.

Nos seus anos de juventude, deparou-se Karl Popper
contingência de ter que tomar decisões importantes de

cunho pessoal e político,
comunista. violentasAs repressões, mortes,com osa que
militantes apenas simpatizantes desse movimento viamou se
submetidos, elevado levou Poppertãoeram um preço que a

talvez alguns de princípios,pensar que seus como a
necessidade de acirrar a luta de classes não se justificassem
cientificamente. (Cf. AI p. 39-40) Com menos repercussão nos

sentimentos contudo, vivamentepessoais, tambémseus
impressionava-lhe acrítico, àtratamento comumente dadoo
psicanálise à psicologia individual de Adler (come quem
trabalhou) (Cf. CR p. 65)

Torna-se mais fácil entender processo,esse se
considerarmos que a ciência, mais do que o é atualmente, era
tida então forma excelência de conhecimentocomo a por
mentalidade compartilhada pelo jovem Popper. Havia assim o

ciência de metafísica sugeriu a Oliveira defender a

com a
como seu desligamento do movimento
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perigo de outorgar o status científico a teorias,
"Isto foi em 1919,mereciam. quando comecei a suspeitar das

várias teoria psicológicas e políticas,
estatuto de ciências empíricas, em especial a psicanálise de
Freud, psicologia individual de Adler interpretaçãoa ae
materialista da história de Marx. A mim me parecia que todas

teorias defendidasestas de forma acrítica.eram uma
Dispunha-se de um grande número de argumentos em favor delas.

verdade manifesta; isso, enfrentadospora e, eram com
hostilidade e não com argumentos". (ROC p. 180)

As teorias, que se pretendiam científicas, tinham,
portanto, seu sinal diferenciador: argumentos e experimentos,

confirmavam. Neste ponto é visão crítica deque as que a
Popper problema também saída. A busca deenxerga o e a
verificação ou confirmação de uma teoria se torna desprovida
de validade, se a mesma não for testável, pois, não há mérito

de resto, nem utilidade) em comprovar uma teoria,(e, que não
possa ser falseável.

0 critério de demarcação, propõe, visaria,que
portanto, primordialmente,segundo Oliveira, separar as
ciências das pseudo-ciências, caracterizando como científicas
apenas teorias passíveis de falseamento empírico.

A do problema demarcatórioversãooutra como
distinguir ciência de metafísica - recebe a mesma proposta de
solução: caracterizafalseabilidade empírica e suaumaa

que o não

que reivindicavam o

Mas a crítica e os argumentos contrários a elas eram vistos
como hostis, como sintomas de uma recusa obstinada em admitir
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Para Oliveira, esta demarcação seria umaausência, a outra.
devendo mesmo,mera questão de definição de conceitos, como

abandonada, reiteradas19) basevimos (p. emser com
desimportânciaafirmações Popper sobre de taisde a

92 e 95) (Cf. CR p.125; MH(Cf. OLIVEIRA 1982,problemas. P-

Ocorre, discrepânciaentanto, entreno que a as
duas versões do problema da demarcação talvez seja menos
acentuada do que Oliveira conseguiu notar. Consideremos:

a) Uma teoria metafisica pode vir a se tornar uma
teoria científica caso do atomismo. Era metafísica enquanto
não foi logicamente possível dispor de um enunciado básico

(Cf. ROC p. 178)
b) Uma teoria científica, testável, após sucumbir a

- caso do marxismo e de teorias científicas,
tempo, vão tornando obsoletas, fenomenalismo dese como o
Mach ou a física de Aristóteles, sem perder a possibilidade

continuarde sendo discutida de novase gerar
sementes de teorias científicas. (Cf. ROC p.178)

Concluímos então que uma pseudo teoria científica
pode também, nenhum demérito, dita teoriasem umaser
metafísica. Com efeito a concepção popperiana de metafísica

conceito de ciência;seu
forma auxílio do critério de demarcação,com o que nos
permita distinguir entre enunciados pertencentes às ciências
empíricas (teorias, hipóteses) enunciados,outrose

idéias,

p.285; AI p. 27; CO p. 125).

se delineia a partir do

falseador, que a contradissesse.

que, ao longo do
um teste, que a falseie, pode ainda ser uma teoria metafísica

e este se
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particularmente, pseudocientíficos,enunciados pré-
cientificos e metafísicos, mas também enunciados matemáticos

(ROC p.19) 0 que se lê,e lógicos". como quisemos demonstrar,
é que não há escrúpulo em reunir, num mesmo bloco, enunciados
pseudo, pré ou meta-científicos. Adiante-se, no entanto, que

fazPopper distinções mais pormenorizadas dos componentes
destes blocos. Uma análise comparativa dos vários tipos de
teorias, faz partir do item 1.6. , facilitaráque se a o
entendimento metafísicas,das teorias têm de autono que
referentes, de mais do ciência.nãoum pouco que apenas
Antes, porém, procuraremos tornar mais explícita a posição de
Popper, segundo a qual o critério de demarcação não se deve
confundir com um critério de significado.

1.5. 0 significado como critério de demarcação
1.5.1. Conceituando significado 0 relacionamento

de Popper positivismo lógico caracterizou-secom o por um
prolongado debate com críticas e discordâncias. Para alguns
comentaristas, porém, "as afinidades...são mais notáveis do
que as divergências (AYER 1959, p. 6). Também esta é a visão
de Malherbe, que reune Popper e Carnap no que chama "monismo
logicista", pois o discurso racionalista de tomaria,ambos
exclusivamente, (sic) parâmetros cânones da lógicaou ou
matemáticas 0 monismo,formais. de Carnap,partepor
consistiria reduzir conhecimento científico dosem o ao
objetos físicos, qual Popper reducionismooporiaao um
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(Cf. Malherbe 1979, p. 170-171).único.
Observaríamos apenas 9.ue monismo, mesmo adjet ivado

de lógico, é um termo metafísico demais para classificar uma
posição empirista, pretende considerar últimaque como
instância do conhecimento e da realidade justamente as coisas

físicas;discretas, Popper, estaria prontopor sua vez, a
aceitar métodos variados. (Cf. CR p. 100)

Kraft, outros membros do Círculo de Viena,como
incluindo Carnap, reconhecia uma larga afinidade entre eles e
Popper porque se propunham um mesmo problema de demarcação e

resolviam a partir do mesmo ponto de vista: o empirismo.o
(KRAFT 1974, p. 189).

Contrariamente interpretações,a essas o que
seguir é divergência aprofundaaveremos que a se

irreconciliavelmente , detorno ponto:ao menos em um a
daabordagem demarcação deproblemacomo um

assignificatividade da metafísica, enquanto Popper a entende
X

genuína. Tal divergência teráteoria certamentecomo uma
desdobramentos na posição realista de Popper.

0 significado assume um papel relevante no critério
demarcação pelo Parade proposto positivismo lógico.

entendermos este critério, bem como sua inaceitabilidade por
parte de Popper, convém, desde logo, estabelecer-se queo
seja significado. "Para colocar modo bemdeassuntoesse
explícito", define Hempel: os enunciados, que se classificam
como significativos, são precisamente aqueles,

metodológico: um objeto, uma liguagem única versus um método

que se podem
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dizer que são verdadeiros ou falsos".(HEMPEL 1959, 113). AP-
peculiarsignificatividade assim entendida seria aos

haveria,enunciados cognitivos, dos quais segundo
ABBAGNANO,(1982, 861) duas espécies: enunciado deP.
significado de significadológico enunciado factual. Ose
primeiros tem significado quando a declaração de verdade ou
falsidade tem por base seus próprios termos; os segundos tem

ou conjunto de fatos".(ABBAGNANO
1982, P.861). Essa classificação dos enunciados assemelha-se
à distinção, que faz Kant, A relação entre
um sujeito um predicado é possivel de dois modos.e
predicado B pertence sujeito A, algo contidoao como
(ocultamente) nesse conceito A; ou B jaz completamente fora
do conceito A, embora esteja conexão Noem com o mesmo.

denomino juizo analítico',primeiro outro,caso, o no
sintético”. (KANT 1980, p. 27)

As proposições tautológicasanaliticas sãoou
próprias das ciências formais; sintéticas, das ciênciasas
empíricas. Haveria um terceiro tipo de locuções que Abbagnano
(ibidem) registra, do mesmo modo que Carnap (1959, 78-9)P-

tendo significado expressivo que servem paracomo e
manifestar emoções. Desprovidas de caráterou provocar
teorético ou cognitivo, tais locuções são típicas das artes e
da literatura; atitudes de diante daexpressam uma pessoa
vida. A metafísica, porém, o

critica Carnap (1959, 788), de maneiraexpressa, P-
inadequada, porque faz parecer teorético, cognitivo o que ,

que possue esse mesmo conteúdo,

entre os juízos.

a sua prova em algum fato

Ou o



35

verdade, é atitude emotiva, subjetivista. Daína uma a
necessidade eliminá-lade estorvo perturbador dacomo um
obtenção de conhecimentos genuínos.

Conforme observa Stegmuller, básicatese doa
empirismo, que o positivismo lógico assume, compõe-se de duas
teses parciais. A primeira tese parcial afirma: i) que todos

enunciados com sentido são determinados ou analíticaos ou
sinteticamente; ii) classe dos enunciadose que a
determinados analiticamente é imune qualquer mudançaa na
experiência". (STEGMULLER 1979, 21). Em vista de certoP-
caráter metodológico desta parte e de sua possível utilidade,
aceitêmo-la, por enquanto, sem questioná-la.

A segunda tese parcial, assume uma maior relevância
para o objetivo desse trabalho e assim se expressa:"a verdade
ou falsidade dos enunciados sintéticos só se pode comprovar

(STEGMULLER 1979,por via empírica" 211). Dita de outraP.
forma, enunciados só serão propriamente sintéticos, só08

terão significado, se passíveis, em princípio, de
verificação empírica. Consequentemente, são desprovidas de
significado, desprovidas de verificabilidade,por que
proposições pseudo-sintéticas, não empíricas ou metafísicas.

Reconhecida essa tese básica, todo o nosso esforço
será acompanhar lógicopositivismo elaboração deo na um
critério, distinga os enunciados empíricosseguramente,que,
dos metafísicos, vale dizer, os enunciados significativos dos
enunciados assignificativos.

ao menos



36

1.5.2. A assignificatividdade da metafísica A
posição do positivismo lógico, relação àem
assignificatividade da metafísica, pode então assimser
resumida: Uma proposição tem sentido, se puder ser apreciada,

à verdade falsidade.quanto Isto leva duassua ou nos a
classes de proposições: i) as que são verdadeiras ou falsas
em vista de sua própria forma, nada dizem sobre a realidade"
(CARNAP 1959 76); o conceito do sujeito já inclui o do.P.
predicado (tautológicas, dizer de Wittgenstein;no
analíticas, de Kant); falsas, são autênticasno se
contradições; ii) as que podem ser reduzidas a proposições
protocolares e verificadas empiricamente; e serão verdadeiras

falsas através de verificação empírica. Qualquer outroou
tipo de proposição não possui caráter cognitivo; carecendo de
sentido, será uma pseudo proposição. Poderá,
apenas "servir como uma expressão de uma atitude geral de uma
pessoa para com a vida".(CARNAP 1959 p. 78)

Toda a argumentação do positivismo lógico tem uma
referência, explícita, presente:nem sempre amas sempre
verificabilidade empírica. Assim, o sentido das proposições,
a significação de qualquer palavra o valor de uma teoria se
subordinam, última análise, experimento verificável.em ao

isso dogma ?Seria metafísico do lógicopositivismoum
Certamente não, responderia Carnap, mas um veredicto lógico e
metodológico.

Com objetivos metodológicos, estabelece-se a
distinção Comojuízos analíticos sintéticos.entre ae

como se expôs,
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metafísica juízosnão pretende formular analíticos, nem
submeter-se ciência empírica, debalde lhe foi pedidoà um
critério de aplicação dos seus termos aos seus objetos. 0 que
resulta são enunciados desprovidos de sentido. Asempre
análise lógica, então, pronuncia veredicto deo
assignificatividade sobre qualquer alegado conhecimento que
pretenda encontrar algo além trás da experiência”.porou
(CARNAP 1959, p. 76)

as proposições metafísicas
não são tidas lendas, quimeras superstições. Taisoucomo

sentido, poissentenças tem tem equivalênciatermosseus
empírica; eventualmente, são contestadas pelaapenas,
experiência. Seriam falsas, então; verificáveismas
experimentalmente. Ao proposições metafísicaspasso que as
não se podem utilizar nem como "hipóteses de trabalho", por
lhes faltar capacidade de derivação empírica, daía serem
inapreciáveis, em relação ao verdadeiro ou falso.

A necessidade de rejeição da metafísica ficaria
assim estabelecida, força do princípio fundamental dopor
positivismo lógico, segundo Qual, todovimos,o como
conhecimento não analítico baseia experiência.se na
Conseqtlentemente, erige-se critério distintivo decomo um
enunciado cognoscitivamente válido a significatividade, isto

a possibilidade de declará-lo verdadeiro ou falso;é, isto só
se for ele, ao menos

em principio, verificável pela experiência. (Cf. HEMPEL 1959,
P. 108).

ocorre, para um enunciado não analítico,

Convém ainda notar que
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Como equivalente, positivismo lógico,o no a um
critéio de demarcação é um critério de significado, pode-se
concluir que não se está buscando separar, metodologicamente,
dois níveis ou dois tipos de conhecimento, mas de expurgar do
que pode ser conhcimento aquilo, que certamente não o é. Mais
ainda, de expurgar do âmbito da ciência, do bom conhecimento,

pseudo-conhc imento conhecimento.pretenso Assim, àoo ou
metafísica restariam duas saldas para escapar da eliminação
pura e simples: ou assumir seu caráter idiossincrático, algo

artes; quiser adquirircomo as crenças e as ou, se a
possibilidade de algum resultado cognitivo, submeter-se aos
métodos das ciências empíricas.

Tendo sempre como fundamento o princípio empirista
assignificatividade da metafísica, critério dee a o

significado recebeu sucessivas formulações, podemosque
resumir nas três seguintes:

enunciados cognit ivamente significativosa) os
verificáveis redutíveis enunciadodevem ser ou a um

empiricamente verificável;

b) enunciados serão significativos peloos se,
menos, puderem ser confirmados pela experiência;

c) enunciados, não classifiquemqueos se como
poderãoanalíticos, só sintéticos portanto,ser e,

significativos, medidaexata foremtermosna em que seus
variáveis de uma linguagem empírica.
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é possivel distinguir doisPela enumeração acima,
na posição do positivismo lógico,momentos,

possivel acesso à realidade, através da ciência. No primeiro,
científicos seriam verificadosjá que enunciadosos ou ao

confirmados pela experiência empírica, estamenos mesma
experiência garantiria uma certa correspondência entre o que
está dito no enunciado e o dado fenomênico ou as coisas. No
segundo, concebe-se existir sistemapertencercomo a um
linguístico e diríamos,este nasce
convencional, qualquer sistema de sinais. Mantem-secomo o
princípio empirista, pois os enunciados devem pertencer ou

redutíveis linguagem empírica. No entanto,ser umaa a
linguagem, tal,enquanto não tem correspondência empírica;

enunciados leis científicas compõemcomo os ou as a
linguagem, o leitor do positivismo lógico se sente autorizado

entender ele, ciência tem statusque, paraa a um
convencional.

1.5.3. Rejeição critério de significado. Aao
argumentação de Popper contra a posição antimetafisica do
positivismo lógico é resumida, doele próprio, modopor
seguinte: Enquanto a maior parte dos conceitos científicos
não podem ser definidos em termos daquilo que se pode chamar
fenômenos, pode chamar os termosque se
empíricos da linguagem ordinária, alguns conceitos

metafísicos podem ser definidos deste modo. Por conseguinte,
qualquer tentativa de caracterizar a ciência (como oposta à
metafísica) por um critério como a capacidade de seus termos

no que tange ao

nem sequer daquilo

de uma decisão prática,
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definidos empiricamente leva demarcação que éserem a uma
simultaneamente estreita demais e larga demais: ela excluirá

se pretende que inclua e incluirá muito doquase tudo o que
que se pretende que exclua" (ROC p. 227)

Popper visa, rejeição daportanto, mostrar que a
metafisica sustentávelnão é base afirmações docom em
positivismo lógico de ditos metafísicostermos sãoque os
assignificativos, sob pena de que rejeitar também a
ciência. Emprega ele dupla abordagem: i) háuma que
conceitos, enunciados, teorias amplamente aceitos como
científicos, não lograriam reduzidos dadosque ser a
empíricos; ii) e que conceitos considerados metafísicos podem
ser expressos ou desdobrados em termos empíricos.

i) A teoria de Newton, por exemplo, contém alguns
conceitos amplamente considerados científicos e nem por isso
empíricos observáveis: deponto decentroou massa,
gravidade, inércia de força são conceitosum corpo,
abstratos. Poder-se-ia objetar podemque ser expressos
indiretamente dados empíricos; tomemos últimopor apenas o
dos exemplos: força medida pela aceleraçãopode ser ou
através de Contudo,uma balança. sem

excessão, pressupõem sempre a verdade da dinâmica newtoniana.

Sem a premissa de simplesmente, não é
possível medir forças. (CR p. 213). Logo, a lei científica
já seria científica, antes de ser medida empiricamente. Não
pretende Popper negar o caráter empírico da física de Newton,

afirmar acolhe elementos abstratosapenasmas que

todas essas medidas,

uma teoria dinâmica,

se ter



41

importantes, elementos não observáveis não redutíveisou a
observáveis ou, que já se têm como significativos,ao menos,
antes de qualquer observação.

ii) Na segunda via de abordagem,
argumento bastante radical, a asserção arquimetafísica, como
ele qualifica (cf. ROC P.226) da asserção damesmo a ou
existência Deus,de entendido espírito pessoalcomo um
onipotente, onipresente onisciente (Cf. ROC 226). Ae P.
definição universalizada desses atributos é feita, não sem
uma certa dose de ironia, em relação que x é Deus,
respectivamente, assim:

a) onipotente "x pode pôr a coisa y no lugar 2",

sendo y e z quaisquer;
b) onipresente - x está situado no lugar y", sendo

y todos e quaisquer;
onisciente definirc) estespessoa para

atributos, usa o enunciado básico definindo-sex conhce y",

"x éseguir que sóa se e se x

y"; também "xconhecer é onisciente sóe que se see x

estiver localizado algures e se x conhece cada y";
d) para completar, caracteriza espírito como uma

pessoa onisciente. (ROC p. 226)
As afirmaçõess acima permitem constatar que mesmo a

teologia natural, um exemplo plenamente aceitável como de uma
teoria algo metafísico, pode ter significado empírico.ou
Mesmo assim, conclui Popper, essa teoria teológica "não deixa

metafísica:de não não significado, simterser por mas

Popper usa de um

a x tal

houver um y euma pessoa
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asserções lhe são prórprias não podemporque as que ser
testadas - porque são irrefutáveis (ROC p.226)

A discordância Popperentre seguidores doe os
positivismo lógico, expressa acima em relação à metafísica,

fornece também esclarecimento chave melhornos um para
entendermos divergênciasoutras entre outros,um e
especialmente, no que
científico demarque caracterize.quee o ou
Convém contrapor ainda que suscintamente as duas posições:

i) 0 positivismo lógico peremptoriamentenega
qualquer possibilidade de enunciado sintético, terum ser
valor cognitivo, Daí afirmar que a
metafísica é necessariamente desprovida de sentido, porque,

experimental e muito menos se contenta em restringir-se a uma
teoria analítica, como a metodologia e a lógica. Esta posição
pode ser melhor entendida, que se
poderia chamar o princípio fundamental do positivismo lógico:
"todo conhecimento não analítico se baseia na experiência e
as proposiçoes não analíticas só tem significado, forem,se

princípio, redutíveis (HEMPELà experiência.menos emao
1959, p. 108)

ii) 0 dapropõe Popper é caracterizaçãoque a
filosofia, de algummetafísica, da teoria,como que,uma

cujos enunciados,fala de um mundo real; uma teoria,modo,
falseáveis,empiricamente testáveis oumesmo sem ser

embora pretenda dizer algo sobre a realidade, recusa uma base

se for levado em conta o

concerne a um conhecimento genuíno ou
a um critério

sem uma base empírica.
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mesmo sendo demarcados como não científicos, podemportanto,
ser plenamente significativos.

Na discussão entre Poper e o positivismo lógico a
respeito da metafísica haver impasseparece um
intransponível. 0 princípio norteador, seria um dogma
fundamental para os positivistas estabelece que um enunciado

a
enunciado verificável; daí deduzir-seum a

assignificatividade da metafísica, sabidamente não
verificável.

A de Poppercrítica de ciência acolheque a
elementos metafísicos de asserções metafísicas podemquee

empíricos não faztermos nenhumem eco, nem
muito sentido ao entendimento positivista. A questão posta e
respondida eles é anterior crítica. Dadopor a essa o
princípio fundamental aludiu acima, teoriase se uma
científica inclui enunciados e termos metafísicos ela ou não
é propriamente científica enunciados,estes estãoou que
sendo tachados de metafísicos, na verdade, não o são.

De modo semelhante, toda a criteriosa demonstração
de Popper de atributos de tãoenteque os poucoum
observável, Deus pessoal, podemcomo um ser expressos em
termos metafísicos não consegue abalar a convicção de

assignificativa.teologia natural é Ora, teoriauma
metafísica, que se expresse corretamente em termos empíricos,
simplesmente não é metafísica seria uma contradiçãoou nos

Mas positivistas prontificariampróprios termos. os se

a que

o que

que a

ou proposição só terá sentido se verificável ou redutível

ser expressas
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prazeirosamente a examinar uma teoria dita metafisica
fosse formuladatodavia, empiricos. Setermos fosseem

possivel, saida, eles lhe prescreveriam,estaera uma que
tornar-se-ia viávelpois, examiná-la pelos métodos comuns,

empiricos das teorias cientificas assim poder declará-lae
verdadeira ou falsa.

0 modo de positivismo lógico concebero a
metafisica carente de significado de Poppercomo e o
apresentá-la como um tipo de teoria irrefutável, mas genuina
estabelece duas posiçõesentre tal divergência deas uma
fundo, faz discussão ambas, sobreentre este tema,que a
acabar se tornando monólogos paralelos.

As criticas de Popper sempre insistiram, fazcomo
Dutra,notar consequências epistemológicas daapenas nas

demarcação feita com base (DUTRA 1991,significadono P.
13). Apesar da respeitosa receptividade dos positivistas, os

adotados Carnap,ajustes exemplo, limitarampor por se a
metodológicos,aspectos substituição critériodocomo a

verificacionista pela conf irmabi1idade posteriormente,e,

pela pertinência dos termos enuncidos linguageme a uma
empirica. CompreensivoImente a tese da assignificatividade da
metafisica, corolário direto de empiristaprincipioum
radical, permaneceu intocável. 0 abandono de uma e de outro
haveria de acarretar a derrocada do positivismo lógico. Mais

critério demarcatóriodo pseudo-ciênciaentreque um e
ciência, significado constituia principioo se em um

pelodogmático, visto, inegociável, diferindo do

e que,
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falseacionismo critério metodológico,popperiano, um sem

1.6. Irrefutabilidade das teorias metafísicas
Ao parâmetro da verdade falsidade empregado,ou

comumente sobretudo em ambientes realistas, para análise das
falseabilidadeteorias, Popper antepõe daoutro: daum ou

refutabilidade - decorrente do seu critério de demarcação.
Um enunciado ou uma teoria é falseável, segundo o

meu critério, peio menos, um falseador
potencial pelo básicoenunciado possível,menos um que
esteja logicamente em conflito com ela. S importante que não
se exija que o enunciado básico em questão seja verdadeiro. A
classe dos enunciados básicos é definida de tal maneira que

enunciado básico descreva logicamenteacontec imentoum um
possível, qual é logicamente possível de ser observado".o
(ROC p. 20)

Distinguem-se dois sentidos para cada um dos termos
refutável irrefutável. "0 primeiro é lógico:puramenteou
irrefutável pode significar o mesmo que irrefutável por meios
puramente lógicos, o que quer dizer consistente.

0 segundo sentido irrefutável refere àsde se
refutações meio não só lógicas (oude premissaspor
analíticas), mas também empíricas (ou sintéticas); em outras
palavras, admite a refutação empírica." (CR p.221)

compromisso, nem mesmo, com a crença realista

se e só se existir,
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Teorias, convém lembrar, são enunciados universais
organizados sistemas, conjunto formamem que no seu as
ciências. (Cf. LPC p.61)

sentidos,
questão posta anteriormente: a metafísica ultrapassaem que

ou opiniõesconjunto de interessantes 7crenças apenasum
Pois sendo irrefutáveis proposições, cria-sesuas a

de sãoexpectativa obviamente verdadeirasque ou
prisma da verdadeinapreciáveis sob falsidade. Faz-seo ou

esclarecer relaçãomister, portanto, pode fazera que se
verdadeiroirrefutável falso. Vamosentre examinare ou a

sob três aspectos, iniciando pelo tipoquestão de teoria,
serve de base para definir as demais.

1.6.1. Teorias empíricas
Sendo irrefutável teoria, seria elauma sempre

verdadeira ? Não, conforme se demonstra.
Tanto a irrefutabilidade lógica de uma assertiva,
irrefutabilidade empírica podemquanto conciliadassua ser

facilmente com sua falsidade (CR p. 222)
Irrefutabi1idade lógica Dada uma afirmação de

caráter empírico, é imperioso seja ela possível,que ou
ainda, não abrigue si, negativa,em nem na sua uma
contradição nos próprios termos. Um exemplo de Popper: sejam
as proposições: hoje é segunda-feira (ou hoje não é segunda

ambas são logicamente irrefutáveis,feira); embora uma delas
seja falsa, em qualquer dia da semana.

que, como vimos,

De posse do conceito de irrefutável, nos seus dois
dispõe-se de elemento importante para enfrentar a
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Irrefutabilidade empírica - Além de ser logicamente

possível consistente, enunciado empírico, porém,ou um
empiricamente irrefutável, deve ser do tipo que exigiria uma
experiência sensível denegá-lo; tal experiênciapara se

impossível de se realizar. Um exemplo: Há
fórmula latina, pronunciada corretamente,uma que, se cura

doença."qualquer (CR 222) Apesar de irrefutável talP.
proposição, não há considerá-la verdadeira falsa,como ou
dada a impossibilidade prática de se testarem todas as frases
latinas imagináveis. A conjectura de falsidadesua parece
mais razoável. De qualquer modo, é amplamente possível uma
tal proposição falsa neste concomitantemente,ser e, caso,
irrefutável.

Não há, incompatibilidadeportanto, entre a
falsidade e a irrefutabilidade de enunciados empíricos.

Tal conclusão reforça e esclarece um pouco mais o
propor o critério de demarcação, exigindo-se a

falseabilidade dos enunciados empíricos. Sem essa
écaracterística interpretaçãopossívelsempre uma

essencialista do enunciado predicado,empírico deou seu
tirando-se qualquer condição de apreciá-lo, quanto suaa
verdade falsidade. Qualquer duas qualidadesdessasou uma
lógicas, eventualmente fosse atribuir à proposição,que se
seria decorrência da definição dos termos,mesma seus
impossibilitando a refutação e tornando inútil a confirmação.

exemplo,Por afirmar todas ações humanas sãoque as

torna, na prática,

porque de se
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egoístas" enseja que se olhe para qualquer atitude altruísta,
como um disfarce de interesses pessoais.

"Todos os cisnes são brancos" é outro exemplo, que
nos fornece Popper. Roc p. 21) Se, diante de um cisne(Cf.

tentássemos reafirmar proposição anteriornegro, a com o
argumento de que, não é cisne, vê-se que ela nãose é negro,

é refutável e nem passível de uma discussão empírica. Daí a
necessidade de se convencionar, conforme vimos antes (p.17),
a adoção prévia do critério de demarcação, como um critério
de refutabilidade
discussão de enunciados sintéticos.

i) Enunciados podem ser irrefutáveis e, no entanto,
um enunciado irrefutável não será necessariamente

verdadeiro.
refutáveisii) Enunciados científicos deverão ser

empiricamente, testados. Resistindopara que possam ser ao
teste, presumir-se-ão não falsos.

iii) irrefutáveis,Enunciados empíricos como os
vistos acima, não aproveitam à ciência.

1.6.2 Teorias lógico-matemáticas
teoriasPara distinguir, neste grupo, as

verdadeiras das falsas, Popper recomenda, de modo geral, os
224) válidosmesmos procedimentos (CR p. teoriaspara as

testá-las, buscandoempíricas: testá-las tornar suae a
refutação. A discussão crítica pode ser também feita através

no sentido deda comparação de duas ou mais teorias rivais,

falsos; ou:

, sob pena de não se poder prosseguir na

Anote-se, então:
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firmarmos preferência delas. Também nestepor uma caso, o
crítico dá pela tentativa de refutação, obtendoseexame

preferência a que melhor resistir a estes testes. Há, porém,
uma única diferença importante entre a análise de uma teoria
científica e dessas lógico-matemáticas: a impossibilidade de
se usar argumentos ou testes empíricos, no caso das últimas.
0 que não pode faltar a uma discussão séria de ambos os tipos
de teorias e também, como se verá, à discussão até mesmo das
teorias metafísicas é o pensamento crítico; algo equivalente

avaliar racionalmente prática, tentar refutara e, na a

teoria. (Cf. CR p. 224)
Parece razoável entender Popper não vêque as

teorias lógicas e matemática exclusivamente como compostas de
enunciados analíticos; compor-se-iam também de enunciados
relativos à realidade, ao mundo. Se assim for, abre-se uma

questão: teorias relacionamcomo essasnova se com a
realidade ? Sabemos, por força do critério de demarcação, que
não pode ser através da experiência empírica. Haveria outro
meio ?

Ao de Gilbert Ryle sobretextoc orne nt ar- um a
Por cálculos lógicos aritméticos sãoquestão: que os e

aplicáveis à realidade ?, Popper, concordando com o referido
"se porobserva que há uma impropriedade na pergunta,autor,

realidade se os fatos descritos pelosentender coisas eas
historiadores". (CR p.230) Regrascientistas lógicas dee

inferência do leis desão xadrezregrascomo as asou
trânsito; aplicá-las significa observá-las, proceder conforme
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Careceria de sentido tentar ajustá-las aos fatosprescrevem.
ou ao mundo. A questão inicial abrigaria um pseudo problema,

concordam ambos, pudesseperguntamenos que,a a ser
formulada assim:
válidas ?"

A resposta seria que regras lógicas são regras de
inferência; observando-as, pode-se deduzir de premissas
verdadeiras, conclusões também verdadeiras. E isso por
definição: "uma de inferência (é) válida,regra se sua
observância conclusões verdadeiras desde,assegurar
naturalmente, premissas sejam verdadeiras. (CR p.que as
232) Não há, propriamente, geração de verdade na inferência

cálculos lógicos; só há garantia de verdade,nosou e na
conclusão tirada de premissas verdadeiras, na estrita medida
em que as regras foram construídas para que tal ocorresse.

Popper, entanto, mostra questãono que a
reformulada interpretação, provaveImenteoutrasugere a

pelovisada formulador original, aplicar taissaber:a
observá-las equivale considerá-las úteis, "naregras, a

prática. Mas isto significa - raciocina Popper - que, quem as
de situações reais,considera úteis tratamentousa, as no

(CR p. 231)isto é, no tratamento da realidade.
cálculos lógicos eA questão inicial:

lida,à realidade 7 devearitméticos aplicáveissão ser
segundo proposta de Popper, conforme a seguinte versão: "Qual
a explicação de que as regras de inferência - bem como (pode-
se acrescentar) os cálculos lógicos e as deduções matemáticas

Por que as regras lógicas são boas úteis e

"Por que os
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levam conclusões verdadeiras, desdesempre a que as
premissas sejam também verdadeiras ?" (CR p. 232) A resposta
seria como segue:

inferênciaa) As de são talpropostas deregras
modo caráter de validade,atendam seja, deque ao ou
premissas verdadeiras só possam sair conclusões verdadeiras.

b) As regras de inferência, como também os cálculos
lógicos ou matemáticos não pretendem, pois, ser verdadeiros

c) As regras ou cálculos logico-matemáticos, pode-
se dizer, ajustam-se aos fatos que, a
partir de "uma descrição ajustada aos fatos, nos leva a outra
descrição, que. também se ajusta à realidade." (CR p . 232)
Assim, já única acepção de verdade énão deque a a
consistência, enunciados logicamente construídos,mesmo os
pelo fato de assim não podem tachar deo serem, se
verdadeiros. A avaliação de verdade ou falsidade
critérios que próprios,lhe sejam se configuremconforme
como empíricos ou metafísicos.

d) A lógica pode construída sistemaser como um
semântico e assim corresponder à realidade como símbolos que

matemática podeA igualmente servir derepresentam.a
linguagem que auxilie a comparar magnitudes com precisão ou a

fatosdescrever,
físicos e, portanto, empíricos. Todavia, conclui Popper, "na
medida cálculo é aplicado à realidade, perdeem que um o

tornando-secaráter de cálculo lógico (ou matemát ico), uma

se fará por

apenas na medida em

nem falsos; serão válidos ou não.

ajuntar ou separar, a calcular objetos ou
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teoria descritiva, que pode refutada empiricamente. Naser
medida em é irrefutável,tratado isto é,que como

teoria cientifica descritiva) não será aplicado à realidade."
(CR p. 237)

Considerar cálculos lógicos são "úteisque no
de situações reais,tratamento isto é, tratamento dano

realidade", sobretudo, com talque
interpretação lógica ocuparia de problemas reais,a se
caracteriza uma certa ambiguidade de Popper, se compararmos
tais afirmações com outras, segundo as quais não é possível

regras lógicas predicado de que elasas o se
ajustam ou não aos fatos do mundo (Cf. CR p. 230) e por isso
não faria sentido dizer que são verdadeiras, nem falsas, nem,
em certo sentido, reais.

Acreditamos que a crença realista de Popper está a
"real"alimentar esforço de algo de nas regrasseu ver

lógicas. Pode-se argumentar a seu favor que não se constitui
realismo exagerado dizer que a lógica trata da realidade, já

isso foi inventada: partir de premissasaque para
conclusõeslevar-nos,verdadeiras, segurança , acom

é claro o seu reconhecimento do caráterverdadeiras. Ademais,
lógicas, bem das demonstraçõesanalítico das regras como

a ponto de dizer que perdem o caráter de cálculomatemáticas,
(Cf. CR p.aplicados à realidade.lógico ou matemático, se

236).

sistema de fórmulas logicamente verdadeiras (e não como uma
como um

aceitar para

(CR p. 231) e considerar,
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posição inequívoca de Popper, não
faria ele qualquer à posição de Ryle, a qual,reparo com
aliás, basicamente concorda. cálculosOu seja, lógicos e
matemáticos são exclus ivamente analíticos portanto,e,

se aplicam à realidade constitui-se uma pseudoperguntar se
questão. diferençaA ambos estáentre resistência dena
Popper questão indagaraceitar pseudoem como se regras
analíticas se aplicam à realidade. É como se Popper quisesse

emboramostrar lógicas sejam de cunhoque, as regras
analítico, maismantém relação acidentalque uma com a
realidade.

Ao mesmo tempo em que reconhece que "uma proposição
logicamente verdadeira...não corre risco de ser refutada por
qualquer fato, não exclui qualquer fato que seja possível e,

não afirma absolutamente nada a respeito de fato"portanto,
(CR 234); lado, insistir finalidadeoutroP- por ao na
semântica da lógica, ressalta que sua validade está ligada à
sua utilidade prática, de algum modo confirmaria. 0que a
usuário observante das lógicas consideraou regras esse
procedimento útil porque verifica que, sempre que observa as

a conclusão a
que chega é verdadeira”. (CR. p. 232)

Pode-se perfeitamente lógicaconsiderar a e a
matemática sistemas semânticos, sistemastanto como
sintáticos. E enquanto sistema semântico,
uma teoria matemática ou lógica tem relação com o mundo, com

o real, não haveria o que estranhar, desde que se esclareça

Se essa fosse a

regras da lógica, consciente ou intuitivamente,

se se afirma que,
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isto acidental função semântica éser e que mesmo essa
decorrente do modo de inferência foramcomo as regras
elaboradas.

Se, hipótese, partíssemos de premissapor uma
verdadeira, observássemos corretamente deas regras
inferência, chegássemos conclusões falsas, jamaise a se
questionaria a validade da lógica nessa eventual inutilidade
e sim que a premissa era só aparentemente verdadeira.

Então, lógica corretamente exercida é válidaa e,
é útil. Não se pode, por conseguinte,

que
inferência sejam válidas, se forem úteis na prática

Ora, funcionamento dos cálculos independemocomo
do seu conteúdo, é puramente acidental que o conteúdo de uma
conclusão seja verdadeiro.lógica As lendas teoriase as

também constroem lógica Não éfalsas matematicamente.se e
força da regra lógica pela eficiência do algoritmooupor

sim porque a
premissa ou a hipótese são verdadeiras. Não há como saber se

problema é real ou não através da lógica; só sabemos queo
conclusões são verdadeiras, se já soubermos que as premissas

que eventualmente trata de situação real nãoo
lógica,é a que

procede lógica ou matematicamente.
1.6.3. Teorias Metafísicas
A característica das teorias metafísicas, conforme

ficou estabelecido através do critério de demarcação, é a

matemático que obtemos conclusões verdadeiras e

concordar com o parece sugerir Popper que as regras de

o são. Assim,

se aplicada ao real,

mas uma dada ciência ou um dado discurso,
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irrefutabilidade,
teorias científicas.

Podemos admitir, pelo três acepçõesmenos, para
i rrefu tabilidade’

a) Uma teoria seria irrefutável,
e conclusbes apresentam com tal evidência e clareza,se que

ousaria contestá-la. Dificilmenteninguém conseguiráse
encontrar teorias assim. Sempre vai aparecer alguém que as

Valendocritique definição,conteste. porém, taisou sua
teorias seriam, ao menos em princípio, indiscutíveis.

b) Irrefutabilidade lógica Exige-se de qualquer
teoria,
enunciados e também com seus princípios; em outras palavras,

seja consistente logicamente verdadeira aindaque ou ou
logicamente irrefutável. Eventualmente, esclarecer,cumpre

discutirpode-se teoria demonstrar-lheuma para a
inconsistência. Esse é trabalho lógica:da fornecero ao
debate científico teorias consistentes. Trata-se, no entanto,

trabalho prévio, anterior à discussãode da teoriaum
enquanto metafísica ou científica.

c) Irrefutabilidade empírica Essa acepção tem um
significado tecnicamente preciso na obra de Popper, como j á
vimos: empiricamente irrefutável é aquela teoria, para a qual
não se pode conseguir um enunciado básico que a contradiga.
Esse tipo de irrefutabilidade define as teorias metafísicas e

faz de modo tão completo que teoria metafísica e teoriao
dada umaempiricamente irrefutável se convertem. Com efeito,

se seus enunciados

que se vá analisar, uma coerência interna entre seus

tanto quanto a falseabilidade o é para as
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teoria contra qual apresentem enunciados empíricosa se
falseadores, pode-se duas ocorrências:prever ou os
enunciados mostram verdadeiros teoria científica ése e a
falsa; teoria resiste testes se mantém aceita,ou a aos e

científica corroborada. Pode-se acrescentarcomo e uma
variante à primeira alternativa: embora cientificamente
inaceitável, a teoria é adotada por filósofospor vezes, ou

teóricos metafísica,outros cuja discussãocomo vem a ser
fecunda geração de idéias, experimentospara a novas e

Issoteorias. é frequente, segundo Popper, teoriascom
científicas, obsoletas,tornam conseqtiência deque se em

acuradostestes mais rigorosos do aquelese que que
anteriormente as corroboravam.

1.6.4. O tipo de irrefutabilidade da metafísica
Certamente irre fut ab i1i dade estáa com que se

caracterizando a metafísica nao é do primeiro tipo, sinónimo
de evidência e indiscutibilidade, de resto, aqui posta apenas

Aliás, dadareferência. teoriamesmo em ouse, umacomo
elegermos princípios axiomasciência, dadosou como

evidentes dos quais deduzissemverdadeiros aose se oue
quais se subordinassem todas as demais proposições da teoria,
ainda assim caberia aclarar-lhe Como distinguetermos.os
Aristóteles, proposição axiomática, pretendauma que ser
evidente por si mesma pode sê-lo segundo sua natureza e em

relação a nós (B) E para torná-la clara para nós caberia

5. gnwrimwteron th fysei e gnwrimwteron pros hmas (An. Post.
71 b 34)
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alguma discussão explicação (Cf. An. Post. 71 b 34).ou
Portanto, leitura de proposição evidente nãomesmo a uma
seria indiscutível.

A irrefutabilidade lógica, estápor sua vez,
colocada como uma condição prévia necessária à discussão de
qualquer seja,teoria, teorias devem apresentar-seou as
consistentes para podermos discuti-las.

A irrefutabilidade teoriasque marca as
metafísicas, por conseguinte, é a do terceiro tipo enumerado

de caráter empírico,ac ima, sendonão estas teoriasa
passíveis de falseamento por teste empírico. Ou ainda, é de

empírico refutabilidadecunho às teoriasa negaque se
metafísicas. Constitui-se tal negativa condiçãouma
necessária e, de algum modo, suficiente para caracterizá-las.

A convertibilidade entre irrefutável e metafísica e
desagradável possibilidade de identificadaestaa ser com

teorias científicas obsoletas exigem alguma reflexão.
Parece ser uma boa maneira de entender critérioo

de demarcação considerá-lo não como um elemento integrante da
definição de ciência, fundamento da divisão entremas o
ciência e não ciência ou metafísica. Primeiramente, deve-se
dizer que nem tudo o que for não-ciência será necessáriamente
metafísica. Uma teoria científica falseada por um
experimento, estruturalmente falseável,enquanto permanecer
enquanto não se lhes forem incorporadas hipóteses ad hoc que
impeçam testes empíricos falseadores, " por exemplo,como,

fórmulas de radiação de Rayleigh-Jeans de Wienas oue o



58

modelo atómico de Bohr, de 1913 - mantém, não obstante, o seu
caráter de hipóteses empíricas, científicas" (ROC 19).P-
Seriam elas enunciados, teorias plenamente científicas, pelo
critério popperiano, embora falsas, desde que e só até quando
continuarem falseáveis, sem hipótese ad hoc, que as proteja.

De designativo de metafísica podeoutra parte, o
ser estendido a teorias científicas obsoletas, pseudo-teorias

também, teorias científicascaso que veremos,e no a
falseadas. Isto pode ficar claro um exemplo simples,com
aliás já referido. Se uma dada teoria afirmar todos osque
cisnes são brancos, deaparecimento cisne negroo um a
falsearia. Considerando-se, porém, é não éque se negro,

cisne, enunciado irrefutáveltornar-se-ia portanto,o e,
metafísico.

Ilustrativa também é análise Popper faz doa que
Segundo ele, uma das leis desta teoria é de quemarxismo. a

miséria deve crescer, juntamente com a acumulação do capital
(SA II p. 193) <e> Devido à diminuição da taxa de lucro, que

maior 
está

6. 0 trecho de 0 Capital citado por Karl Popper para basear 
sua argumentação é o seguinte: "Quanto maiores a riqueza social, o 
capital em funcionamento, a dimensão e a força de seu crescimento 
e, conseqúentemente, o tamanho absoluto do proletariado e da 
força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército 
industrial de reserva. A força de trabalho disponível é 
ampliada pelas mesmas causas que a força de expansão do 
capital.  tamanho relativo do exército industrial de reserva 
cresce, portanto, com a força potencial da riqueza; mas 
quanta maior esse exército de reserva em relação ao exército 
ativo, tanto maior a massa da superpopulação consolidada, 
cuja miséria está na razão inversa do suplício de seu 
trabalho. E ainda, quanto maiores essa camada de lázaros da 
classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto 
maior, usando-se a terminologia oficial, o pauperismo. Esta é 
a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista, Como todas 
as outras leis, é modificada em seu funcionamento por muitas
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constata acompanhar doaumento capital,sempre se o os
capitalistas tenderiam a explorar ainda mais os trabalhadores

suas perdas, aumentando assim miséria.para compensar Aa
experiência histórica, porém, segundo Popper, desmente tal
previsão. 0 intervencionismo democrático tornou possivel
regular relações trabalhode exilar virtualmenteas e a
miséria. Na Inglaterra, exemplo, situação dospor a
trabalhadores melhorara substancialmente (Cf. SA II 194P-

Talss. ). experiência, entender de Popper, falseiano a
previsão marxiana; procedimento logicamenteneste caso, o

no entanto, é
que "Marx e Engels comçaram a elaborar uma hipótese auxiliar"

(SA II p. 194). A diminuição da miséria se explicaria pelo
Inglaterra,fato de explorar mundoa que ao passar a o

inteiro, exportara sua miséria os paises coloniaispara ou
satélites do império. Ai, debilidade politicaseu a e
económica dos trabalhadores mais fãciltornara sua
exploração. Os do aburguesamento dos trabalhadorescustos
britânicos estariam assim compensados; e explicados. (Cf. SA
II p. 194)

que falseie a
adotarem-se hipótesesteoria, protegê-la dessepara

falseamento, mais, diantenão de nós teoriateremos uma

a torna irrefutável.

nào cabe analisar". (MARXnos P-1968,circunstâncias que 
747; 1955, p. 319)

correto seria abandonar a teoria. 0 que ocorre,

cientifica, refutável, mas uma teoria metafisica, Já que algo

Ora, se perante um fenômeno empirico,
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Convém fazer alguns reparos à refutação popperiana
da previsão de Marx.

Sea) capitalismo é tomado sistemao como um
económico de abrangência mundial, não seria hipótese ad hoc

enunciado que explicasse fenômenos, partir dessaum seus a
mesma abrangência. Uma falha puntual numa previsão teórica,

conta de possivel falseamento, terá que
relacionada de precisão, faixa degraucomser o com a

oscilação dos fenômenos Já admitida pela própria teoria.
Observe-se que não se trata aqui de um menor ou maior grau de
falseabilidade estabelecerde adequado deou grauo
testabilidade da teoria, de constatar dadomas se um
experimento (a melhoria de vida dos trabalhadores britânicos)
pode ser incluído no rol de falseadores potenciais. Há de se

se a paridade entre o aumento do capitalcertamente,ver, e
da miséria mantém, globalmente,não longo do tempo,se ao
apesar de não região ouse

em vários lugares,ou ainda, por um curto periodo.fábrica,
partida, defenômeno soc io-econômico âmbitoEm contra um

a melhoria de vida dos trabalhadorescomo
talvez não seja um falseador competente para umabritânicos,

teoria de abrangência mundial. Teríamos então de um
experimento ad hoc.

b) A lei marxista, relaciona doaumentoque o
crescimento da miséria podecapital ao vista,ser por sua

enunciado falseador de previsões teóricas decomo umvez,
"A ascensão ou queda dos lucros dosAdam Smith. Para este:

levada na

a observar em determinado país,

para ser

apenas nacional,

o caso
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fundos (capital) dependem das da ascensãomesmas causas ou
queda dos salários, saber: estado progressistaa o ou
declinante da riqueza da sociedade; porém,essas causas,
afetam um diversamente.outro 0 do capital,aumentoe que

salários, tende a diminuir os lucros" (SMITH 1986,
67) A previsão Adamde Smith de desenvolvimentoP. que o

industrial crescimento doconsequentemente, capitale, o
acarretaria, lei de mercado, encarec imento dopor uma o
trabalho melhores salários,portanto, não verificou,e, se
após século de desenvolvimento industrial,um como
testemunha, 1843, próprio ministro do comércioem o

Sr.britânico, Gladstone, Câmara dos Comuns: "Umperante a
dos aspectos mais melancólicos da situação social deste pais
é que vemos, sem possibilidade de negá-lo, enquanto há,que,

um decréscimo no poder de consumo do povo,neste momento, um
do das priviaçóes há,miséria;aumento aperto e ao mesmo

acumulação de classestempo, constante riquezauma nas
licenciosidade dos seus hábitossuperiores, na e

dos seus meios de diversão de 14/02/1843 apud MARX("Times
756).1968, 0 Marx erigiu hipótese leiP- que em ou

um sentimento generalizado nacientífica era, ao que parece,
época: fizera a grandeza da Inglaterra, teria geradoo que
também a miséria de uma parte do povo.

c) As observações acima não devem, de modo algum,
ser lidas como uma análise da visão social de Popper ou das
teorias económicas de Marx. Elas são abordadas unicamente em
função de seu aspecto epistemológico. Convém-nos, no entanto,

eleva os

um aumento
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assinalar "Cem anos após previsão otimista de Adamque: a
Smith, quanto à condição dos trabalhadores,
muito. Assim também, cem anos após a previsão pessimista de
Marx, esta condição melhorou muito (JOUVENEL 1981, 5).P-
Temos então dois exemplos de teorias científicas, que

tornaram obsoletas,sucessivamente se
confronto com testes empíricos. A primeira, atribuída a Adam
Smith, deve ser considerada empírica,
porque suas previsões não se verificaram. A segunda, de Marx,

falseadatambém foi teste empírico inadimplência depor e
suas previsões,
que lhe impossibilita o falseamento, mas também retira-lhe a
marca de cientificidade.

Toda essa discussão, repetimos, não visa analisar
teorias económicas, porém, explicitar algunsserve, para
aspectos da epistemologia de Popper:

i) Se as teorias forem vistas como simplificações
de reais, será possível encontrarprocessos sempre um

descaracterizeenunciado empírico, extrapoleque ou a
simplificação adotada e, falseie a teoria.consequentemente,
Assim a cosmologia atual afirma que as órbitas dos planetas

elípticas. Todaviasolares são constatação dea pequenas
perturbações ou desvios do planeta em relação à órbita não
serão considerados suficientes para falsear a teoria, desde

planeta estudado se mantenha numa faixa elíptica. Dooque
mesmo modo que se deve evitar a adoção de hipóteses ad hoc,
que impeçam a testagem da teoria, assim também precisaremos

esta se agravara

por não resistirem ao

científica, mas falsa,

no entanto, seu autor a reformula de modo tal
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estabelecer doestatuto experimento lhe atribuaum que um
grau de precisão compativel da teoria de modocom o a se

desclassificaçãoevitar do falseadorteste como um
experimento ad hoc. Esta observação exemplo usadoe o nos
permitem levantar a hipótese alternativa à tese de Popper de

principal elemento falseador ou critico de uma teoria
estarianão teste capacidade deno mas na sua

resolver mais adequadamente o problema que se propôs explicar
resolver. Trataremos melhor questão analisarou essa ao a

concepção popperiana de ciência.
1.6.5. A verdade de teorias irrefutáveis.
Estabelecida a tese da irrefutabilidade das teorias

metafísicas, retomemos questão, Poppera que se propusera
Se irrefutáveis, como discuti-las,solucionar. criticamente,

saber são verdadeiras falsas ? Qualsepara ou o seu
conteúdo ?

Não deve deixar de assinalar aqui uma variaçãose
de rumo na investigação popperiana.

A questão que propusera anteriormente e que fixara
nossa atenção era saber como distinguir, em cada um dos três

tipos de teorias, qual teoria é verdadeira qual é falsae

(Cf. CR p. 223)

No das teorias lógico-matemáticas, hácaso o
da verdade lógica coerência:parâmetro verdadeou como

teorias verdadeiras são as que se fundamentam ou decorrem de
princípios consistentes.

empírico,
que o



64

As teorias empíricas são conjecturalmente
verdadeiras, após passarem por teste empírico
experimento crucial não as falsear.

Como as teorias metafísicas não podem ser refutadas
empiricamente, restringem construtosnem se a meros
analíticos, parâmetro de verdade falsidadeoutroque ou
poderiam adotar ? É precisamente uma resposta a isto que se

em vista da ênfase posta na pergunta: Se todas asespera,
teorias filosóficas são irrefutáveis, como podemos distinguir
as teorias falsas das verdadeiras ?" 223) No entanto,(CR p.
em vez de fornecer um critério de verdade ou falsidade válido
para a metafísica, Popper procede a uma reformulação do nosso

problema e o método ou a tentativa de refutar a teoria passa
de modo nebulosotanto "examinara se expressar um como:

criticamente", avaliar racionalmente", "levantar argumentos
racionais a favor ou contra a teoria", e espera ele, com essa
mudança, problemadeixado claro receberter o para sua
solução (Cf. CR 223 224) “Em palavras,outras seráP- e
possível avaliar racionalmente criticamente teoriauma
irrefutável ? Que argumentos racionais podemos levantar em
favor dela (ou contra ela) que sabemos não ser demonstrável
nem refutável ? (CR p. 224)

A poderá alcançada; ela seriaresposta ser
impossível, "fossem apenas afirmações isoladas
a respeito do mundo (CR p.225). As teorias filosóficas não
se restringem a afirmativas isoladas, uma vez que se propõem
a racionalmente discutir situações problema. Assim, responder

se as teorias

e enquanto um
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teoria filosófica é falsa verdadeira equivalese uma ou a
responder se ela resolve um problema dado, se resolve melhor
de outra teoria se peloconcorrente,que menos
problema para que a solução se torne possivel, se é coerente

enfim,teorias, dado problemaoutras teoriacom se um a
contribui solução. Tal solução, todapara sua como a
discussão de um problema dado, deve crítica, racional;ser

razoável, compreensível,quer dizer, conforme entendemos, não
disparatada.absurda, Assim é razoável criticarnem o

idealismo de Hume, que Popper julga falso, como foi razoável
Hume propô-lo, diante da questão do conhecimento dasa e

limitações sensorialistas, em que estava enredado. (Cf. CR p.
científica225) Uma filosóficateoria precisamente "éou

racional medida resolver determinadosemna que procura
teoria sóUma será compreensívelproblemas. razoávele em

relação situação problema; só poderá discutidasera uma
discutindo-seracionalmente, relação". (CR p. 225) Aessa

fontediscussão deslocase para a mesma, para o que na
verdade origina as teorias: as situações problema.

Pelo se expôs, uma ambiguidadeconstata-seque na
concepção popperiana de metafísica. Convenhamos que não há o
mesmo realismo em uma teoria fazer afirmativas sobre o mundo

resolverteoria situações problema, maisem umae por
genuínos e objetivos, que estas ou estes possam ser.

falsa. No segundo, poderíamos nos contentar com designativos
válida, útil até convencionalecomo mesmo ou

A reformula o

No primeiro caso, a teoria seria dita verdadeira ou
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instrumentalmente adequada. Popper, portanto, não está
conseguindo passar, de modo convincente, a necessidade de se
aderir ao realismo a filosoafia façampara que
sentido. Apresenta, porém, talvezteseuma que possa
dissolver ambiguidade: autenticidade das teoriasessa a
metafísicas ou sua significatividade.

Precisaremos estabelecer, então, a seguir, que 08

problemas metafísicos são genuínos afirmações daas
metafísica não são carentes de significado.

1.7. Metafísica, como teoria genuína
Dada reconhecida ênfase, Popper atribui àa que

necessidade de critério de demarcação, podeum parecer
estranha sua afirmação de que há mui pouca importância em se
distinguir entre múltiplas disciplinas e estabelecer-lhes as
definições, salvo administrat ivas.razões meramentepor
Justifica ele: "Estudamos problemas, não matérias', problemas,
que podem ultrapassar fronteiras de qualquer matériaas ou
disciplina". (CR Resolver96) problemasP- ou, ao menos,
estudá-los torna-se, objetivo das ciências e daportanto, o
filosofia.

Parece óbvio, conta o que estabelece
o critério de demarcação, a ciência tenha como objetivoque
resolver problemas reais, genuínos, não pseudo problemas, uma

que pode arrostar-se
de algum modo tocou a realidade. (Cf. CR p.teste empírico,

com um

levando-se em

a ciência e

ou que

vez que uma teoria científica,
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144) 0 problema, teoria propõe resolver, é,que a se
portanto, um problema real.

Resta saber se a filosofia, as teorias metafísicas,
definição, não deixam examinar testesque, por se por
podem estudar problemasempiricos, genuínos. A posição de

Popper é claramente afirmativa. Contrapõe-se à dotese
positivismo lógico, com origem, segundo crê, em Wittgenstein,

a filosofia não poderia conter nenhumade acordo com a qual
(CR p.97) alegados problemas filosóficos nãoteoria ose

de pseudo problemas alegadaspassariam teoriasase ou
proposições filosóficas seriam pseudo teorias pseudoe
proposições: não falsas (se fossem, negaçõeso suas
constituiriam verdadeiras proposições ou teorias) mas simples
combinações de palavras sem sentido,... (CR p. 96)

Para estabelecer a tese de que a filosofia trata de
problemas genuínos, toma Popper
das posições lógico,do positivismo de Wittgenstein e
Russell, às quais se opõe e que assim se resumiriam:

geral,a) As proposições, expressõesouem as
lingtiísticas se dividiriam em:

afirmações verdadeiras
ou falsas
ou expressões desprovidas de sentido.

b) Adotando-se a classificação das proposições em
analíticas sintéticas posteriori, ditos problemase a os
filosóficos teriam que passar pelo mesmo crivo dos problemas
científicos de qualquer outro tipo de cujaou problema,

como referência um apanhado
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solução pretenda gerar ou obter conhecimento. Teriam, assim,
reduzir das seguintes categorias: "Dque se a uma os

lógicos matemáticos,puramente deveriamou que ser
solucionados por meio de proposições lógicas ou matemáticas;
2) os factuais, a serem respondidos com alguma afirmativa da
ciência empirica; 3) combinam 1 2; 4) pseudo-os que e

Todos os gatos são iguais a

173 ? Sócrates é idêntico ? " (CR p. 98)

Essa posição, e aos que
assumem seu ponto de vista, visava, primordialmente, 1impar a
filosofia dos excessos do palavrório; o filósofo

fazerpode(ria) é(ra) desmascarar dissolver quebra-e os
cabeças lingilísticos propostos pela filosofia tradicional"
(CR p. 99)

Consequentemente, não poderia haver problemas
filosóficos genuínos, assim chamados poderiampois, os ser
reduzidos a problemas lógicos ou científicos ou ainda seriam
pseudoproblemas.

Concede Popper à adversária algumastese razões,
fundamenta aquela defende:tempo, todaaoque, mesmo que

filosofia especialmente toda escola filosófica pode
formadegenerar de tal problemas tornamque seus se

praticamente indiferenciáveis de pseudo-problemas, e seu
jargão praticamente indistinguível de um linguajar destituído

qualquer sentido". (CR 100) devede IstoP- se a um

filosofia édo aprendizado, deinicio estudanteseu o

tudo o que

problemas sem sentido, tais como:

fechamento do pensamento filosófico sobre si mesmo. Desde o

atribuída a Wittgenstein
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apresentado mundo de abstrações,uma que, por vezes, o
freqúentemente aceita, conhecer-lheencanta, mas sem a

contextuaiidade histórica politica, foramou em que
engendradas sobretudo, não compreendere, consegue os
problemas científicos e práticos, que lhes deram origem.

Assim, anuncia Popper sua tese, quase paradoxal a
primeira leitura, "de problemas filosóficosuma que os

raízesgenuínos têm problemas urgentes fora dosempre em

campo da filosofia, e morrem se perdem essas raízes". (CR p.
100) Ora, problemas originam fora do dase os se campo
filosofia, podem filosóficosgenuinamente ?como ser
Ademais, recomenda não deve métodoque se procurar no
empregado a autenticidade filosófica, pois, "qualquer método

é legítimo (CR P. 100), desde que colabore para resolver o
problema Notratado. entanto, paradoxoaparenteesse se
desfaz, considerarmos não há problemascertamente,se que,
filosóficos puros, não há problemas científicos puros.como
Por exemplo, ao elucidar-se um problema do domínio da física,

utilizando-se processos matemáticos ou deduções lógicas, não
estará, isso, deixando de fazer física fazerse por para

matemática Os físicos ainda considerarão talpura. um

auxílio do cálculo. É rígida dicotomia entresem na
sintéticas a posteriori, que Popper

vê origem do equívoco de filosofiaa reservar para a uma
atividade analítica,puramente então reduzi-laou a um
tratado de pseudo-problemas. Popper propõe então que se deve

problema como de sua área, embora dificilmente o resolvessem,

afirmações analíticas e
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buscar um melhor entendimento dos problemas metafísicos no
contexto científico da época em que surgiram.

1.7.1. Raízes científicas da metafísica nos
gregos

Utilizando-se da história da ciência dae
filosofia, Popper argumenta como segue:

a) A pitagórica de número seriaque o o
elemento básico do que existe teria sua raiz processo deno

Uma dos númerosestudo naturais, mostrandocontagem. a
harmonia racional existente entre eles portanto, processos
físicos e matemáticos

teoria metafísica, de modo considerar númerouma a o o
elemento básico do existe: um mundo, da música,que como o
ordenado e harmonioso.

b) A conclusão de Parmênides de movimento ou
a mudança são ilusórios decorre de uma tentativa frustrada de
entender mudança racionalmente. Se algo, é,a que se
modifica, então,é. Só resta,não conclusão heroicamentea
racional, irremediavelmente anti-realista (CR p. 108)mas
de que a mudança não existe.

c) A necessidade de justificar mudançaa e, por
outro lado, puntualismo dos elementos do mundo constanteso
da visão pitagórica sugeriram

"a primeira teoria física sobre a matéria".Demócrito, (CR p.
108) Se o mundo é composto de átomos e de vazios e, graças a
estes últimos, os átomos podem movimentar-se, a racionalidade
da mudança fica explicada.

visao

teria sugerido uma extrapolação para

que o

o aparecimento do atomismo de
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d) A incomensurabilidade numérica entre a diagonal
lado de quadrado, por exemplo, fato,outroum oue o que

tenha levado à descoberta de números irracionais, teria
(Cf. 112;gerado. segundo Popper, CR 115) criseuma noP-

magnitudespitagorismo. Assobretudoatomismo, nomas
não podiam concebidas números,irracionais ser como

de fosse possíveldestruindo-se assim "a esperança que
derivar a cosmologia, ou mesmo a geometria, da aritmética dos

naturais". (CR p.115) Este influenciadofato terianúmeros

Platao na concepção da teoria das idéias ou das formas e tê-
lo-ia feito perceber, diante do esgotamento do pitagorismo, a
necessidade "criarde método matemáticose um novo para
descrever explicar mundo isso incentivoue o por o
desenvolvimento de um método geométrico autónomo, dariaque
frutos nos Elementos de Euclides..." (CR p. 115).

Todas filosóficasteorias citadas ac ima,as as
fora dequais, correriam riscocontexto, deseu o ser

classificadas desprovidas de sentido, tornam-se assimcomo
plausíveis e explicativas de um problema real. Aparentemente

demais,abstratas da maneira filósofos tratam,como os as
ficam mais compreensíveis, medida conseguimosna em que
estabelecer problema científico fundo, tentamo que, no
resolver.

Acrescenta 
que

7. Acrescenta ainda Popper que Euclides teria sido 
"um pensador que seguiu a linha platónica." (CR p. 115) 
Embora reconhecendo que Popper pode exercer livremente seu 
direito de conjectura, não parece usual nem necessário ler-se 
a geometria euclidiana e suas formas, como uma interpretação 
platónica do mundo.
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Em conclusão parmenídica de nãoresumo: a que
existe mudança, as posições do pitagorismo e do atomismo de

se compõe de ou de átomos explicariam,números
respectivamente, a harmonia do mundo
racionalidade das mudanças. 0 mundo platónico das idéias, por

formas geométricas, seria necessáriosua vez, com suas um

inclusive, seus aspectos aritmeticamente irracionais.
Parece perfeitamente aceitável o argumento de que a

filosofia ou uma teoria filosófica fique melhor compreendida,
quando se conhecem os problemas científicos, lhe tenhamque

lhe sejam contemporâneos. Permanece, no
entanto, a questao esse papel da filosofia,saber dese

não já é desempenhado pelas teoriassubstrato teórico,ser
científicas ou se, ao se dar à filosofia tal função, não se a
está igualando à cientifica.teoria Pode-se responder que

critério demarcação,aqui também valeria de Poppero mas
diferença:mais alguémfornecertenta uma se age com

fundamento nessa teoria" (CR p. 118) ao agir,se, a
modifica ou formula outra, então procede como cientista. Se,

discute diretamente a teoria filosófica,porém, rejeitando-a
então faz filosofia. (Cf.

CR p. 118)
1.7.2. Raizes científicas da metafísica - em Kant
A época em que Kant escreveu suas Críticas outro

exemplo com que argumenta Popper a diferença entre ciência
e filosofia já aparecia mais acentuada, apesar do título dos

abrangendo,

e mesmo

ou a

ou corroborando-a com argumentos,

a racionalidade e

apoio teórico para se entender o mundo visível,

dado origem ou que

que o mundo
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Principia. de Newton. Concordando doscom o comum
historiadores, lembra Kant estava convencido daque
veracidade da fisica de Newton,teoria conforme, aliás,
convicção generalizada em 0 problema filosóficotempo.seu

a

teoria cientifica verdadeiracomo uma e

universal. ? kantianaA de talresposta veracidadeque
decorre da nossa mente parece a Popper "uma estranha mistura

verdade de absurdo (CR 123). nósQue éde P-e que
produzimos idéias teorias, isso está ele deas e as com
acordo; porém denão decorrênciatrata necessária dase

humanidadepois,mente, não teria precisadonesse caso, a
para descobriresperar tanto

Mesmo com esse reparo,
problema filosófico de Kant deita raizes teoriaem que
dominava o ambiente cientifico de sua época.

1.7.3 Reparos à interpretação popperiana
A leitura que faz Popper da Critica de Kant leva a

problema primordial desteentender Justificarque erao o
êxito da física de Newton. Uma interpretação plausível, mas,

incompleta. Na verdade, o problema epistemológicopelo menos,
da física, isto é, ciência,se

conhecimento universal e necessário, Kant,Já era, umpara
problema resolvido. A justificação da física não põe em
dúvida sua validade ou veracidade, nem propõe um método para
alcançá-las; apenas as explicitam como um dado da realidade.

com que se depara: 
equivale a Como é possível a 
122),

prior1 ? 
CR p.

Como são possíveis os juízos sintéticos 
teoria de Newton (Cf.

continua valendo o argumento de que o
a lei da gravitação universal.

a física é propriamente uma
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0 fazia necessário enfrentar problema daque se era o
metafisica e ao indagar :
ciência ?" (KANT 1980, 32; B 22) Kant elaconstataP- que
ainda na© se constituirá, uma ciência com o êxitoaté então»
inabalável, que se via na física. Vejamos:

a) Kant definição de ciênciaassume a como
conhecimento proposiçoes verdadeirascerto, conhecidas por
seus porquês, conforme Aristóteles já propusera (A.Post. 71b9

78a22) tradição escolástica CS) Háe e a consagrara
historiadores, que encontram para Kant fontes mais recentes.

1765,Quando, Raspe CS) publicou Novos Ensaios deem os
cartas de LambertLeibniz, (IO) revelaram a Kante as seus

respectivos pontos de vista sobre a metafísica, seu espírito
iluminou subitamente. Leibniz lhe descobre quese a

universalidade © necessidade são propriedades características
que a experiência não pode oferecer nem garantir;da ciência,
Lambert lhe ensina a distinguir, em metafísica,

o conteúdo do conhecimento: o último deriva
da experiência e a primeira, do entendimento". (VLEESCHAUWER
in BELAVAL 1984, 177) De qualquer modo, Popper mesmoP- o

de Newton Kant "conhecimentoadmite, teoriaa era para
real, indubitável demonstrável.certo, Era ...scientia oue
episteme, e não apenas doxa, opinião..." (CR p. 122). A força

escritor

astrónomo e■filósofo,

"Ciência é o 
p. 180 n.223). 

pelas causas últimas
Rudolph Erich Raspe, 

1737-1794 
10. Johann 

matemático alemão,

con hecimen to
"Filosofia é 

" (Idem,
bibliotecário

alemão,
Heinrich Lambert, 

1728-1777

8.
(GREDT 1936 
e natural,

9.

por sua vez,

certo, pelas causas" 
o conhecimento certo 
p. 1 n . 1) 

e

entre a forma e

Como é possível a metafísica como
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matemáticasverdade ciências físicasdas de talde e era
evidência que caberia questionar-lhes essa verdade, mas
apenas indagar como procederam para que tivessem tanto êxito.
(ii)

b) A metafísica, lado,outro ciênciapor era uma
ainda não caminhoencontrara si. (12)que um seguro para

Longe de curiosidades epistemológicas,serem meras as
indagações acima visavam encontrar um parâmetro seguro para
enfrentar problema primordial (13): " Como é possívelo a

metafísica ?" 1980,ciência (KANT 32; B 22). 0como P-
caminho salvar metafísica é, pois, fazê-lapara a procurar
proceder deramciências certo, tal forcomo queas se
possível: colocando-lhe ocomo mesmo
problema que para aquelas. "Ora, verdadeiro problema dao

contidorazão está sãopergunta: possíveispura na como

juízos priori ?sintéticos 0 porquê de até hojea a
Metafísica ter permanecido numa situação tão vacilante entre
incertezas e contradições, deve atribuir-se à causa de não se
ter deixado vir à mente esse problema, como talvez também não

Razão

11.
a
Sc(O

nao

constitui até 
que é pior,

p.
Crítica 

tentativa de 
e

pura ? Como é 
visto que essas 

pertinente perguntar 
■ possíveis é provado

ciência de razão pura,

"Como é possível a matemática 
possível a ciência pura da natureza ? Ora, 
ciências são realmente dadas, parece j 
como são possíveis, pois que têm que ser 
pela realidade". (KANT 1980, p. 31; B 20)

12. "Seu procedimento [da metafísica] 
hoje, sem dúvida alguma, um mero tatear e, o 
entre meros conceitos". (KANT 1980, p. 12; B XV)

13. "0 objetivo desta Crítica da Razão Pura 
especulativa consiste naquela tentativa de transformar o 
procedimento tradicional da Metafísica e promover através 
disso uma completa revolução na mesma segundo o exemplo dos 
geômetras e investigadores da natureza". (KANT 1980, p. 14; B 
XXII )
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estabelecido diferença entreter juízos analíticosse a e

sintéticos-,(KANT 1980, 30; B 19) Podemos assim concluirP-
Dryer (14) "próprias palavras de Kant,com que as

páginasparticularmente, de abertura conclusão danas e
Crítica, decisivamente objetivo primáriomostram daque o

Crítica não é fornecer teoria do conhecimentouma ou uma
da experiência,teoria resolver problema:mas o Como é

possível a metafísica ciência ?" (DRYER 1966,como uma P.
18). conhecimentoEnquanto científico, universalo e

possível,necessário, é já impõe dado daque se com um
realidade (cf. nota 9), o conhecimento metafísico precisa ter

possibilidade estabelecida e fundamentada,sua para que se
eliminar das profundas divergências daspossa as causas e

posições contraditórias dos filósofos, expressão damaior
carência de êxito da metafísica.

1.8. Hipóteses interpretativas.
no que tange

à finalidade da Crítica de Kant, não muda substancialmente o
valor de tese de que os problemas filosóficos só podemsua
ser entendidos,

Afinal,época. negariamcertamente, talmesma poucos uma

ainda14.
desta 

da
se

como 
Pu ra 

interpretada como uma 
ciências positivas.

0 equívoco da interpretação de Popper,

se relacionados com as questões dominantes na

versbes ainda mais 
a de Heideqger: "0 
está fundamentalmente 

como uma teoria da 
A Crítica 

com teoria do conhecimento". 
p. 16; apud DRYER 1966,

Este autor apresenta 
enfáticas desta interpretação, 
objetivo da Critica da RazSo 
errado, se esta obra for 
experiência ou uma teoria das 
da Razão Fura não tem nada a ver 
(Kant und das Frcblem der Metaphysik, 
p.18)
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o direito e mesmo
as artes põem problemas para a filosofia. Esta porém mantém
sua autonomia. Assim, o complemento da tese popperiana de que

problema filosófico morre, raizes externas, atéo

sem que

concepções físicassuasa mesmoe a
dealgumas proposições matemáticas. Embora todosuas

estudante já tenha ouvido dizer que a concepção de Newton foi
substituída pela Einstein", (CR p.de 122) problemáticaa

levantada Kantfilosófica continua viva discutidapor e
inclusive neste trabalho, tendo perdido possívelmesmo sua

As teorias metafísicas,raiz newtoniana. cuja possibilidade
popôs investigar,ele retomadas, por exemplo,São pelose

positivismo lógico, que as declara sem qualquer significado,
apresentadas Karl Popper válidas,novamente por comoe

genuínas, significativas e irrefutáveis.
Melhor pois entender o complemento, de que falamos,

como ênfase retórica do discurso (este sim aceitável) de que
há ligação metafísica;ciência raizesentre e e as
científicas tem um papel explicativo e contextuaiizador das
teses metafísicas (ou vice-versa). Tal entendimento estaria,

acordoinclusive, mais de classificação expostacom a
anteriormente (item 1.6.4.), qual podemsegundo sea
considerar teorias científicas falseadas obsoletasou como

Assim, algumasmetafísicas. teorias abandonadas, enquanto

ligação; a ciência, como também a política,

onde entendemos, parece desnecessário. Ora, as filosofias de
Plata° e dos Pitagõricos continuam sendo discutidas, 
se dê a mesma atença ~o

sem suas
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científicas, mantém valor de metateorias, de utopias ou de
hipóteses desafiadoras

Relembremos, entanto, objetivo,no que seu nos
analisados, afastar objeçãotextos positivista àera a

autenticidade dos problemas filosóficos, reafirmando-os como
genuínos e explicando que a má impressão causada pelos textos

positivistas devemetafísicos desempenhoaos se ao mau
filósofos.pedagógico literário dos Isto leva àse nos

seguintes hipóteses:
H. 1. Os problemas filosóficos seriam apenas

generalizações, extrapolações de problemas científicos.
Portanto, filosofia poderia considerada meta-a ser uma

sem raizes na realidade e sem conteúdo real. Tal modoteoria,
de é inaceitável Popper, pois,certamente,ver, a se
aproximaria muito positivista,da postura ele estáque
contestando qual filosofia só adquire algumae para a

fazersentido, análises dascontentar teoriasse se em
científicas e colaborar na sua organizaçao lógica.

filosóficosH. 2. Problemas genuínos, assim se
de algum modochamariam aqueles pudessem reduzirque se a

ou
a problemas lógicos, ou
ainda a problemas mistos destes dois tipos. Também esta não
parece ser a maneira correta de entender a posição de Popper,
pelo mesmo motivo de reduzi-la ao positivismo. No entanto, ao
criticar a rígida dicotomia entre analítico e sintético, ele

Com efeito, ao afirmar-se que uma teoria comonão a supera.

expressos em enunciados analíticos;
problemas científicos, expressos em enunciados sintéticos;
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de Newton pode interpretada factuala ser como ou como
consistindo em definições" (CR p. 103, 14), nao se están.
indicando terceiro modo de considerá-la;um apenas que a

entende-la podemaneira de variar doisentre modos,esses
dependendo dos eventuais intérpretes. Esta

é
BB

se verá na hipótese seguinte.como

3. Os problemas filosóficos genuínos,H. como as
teorias, seriam conj ecturais. Recorda ainda há teoriasque
não analíticas, que não podem ser testadas (15) e exemplifica
com o atomismo original o marxismo. "Chamei essas teoriase

testáveis de metafísicas,não asseverando tinhamque
sentido". (CR p. 103 n.14) Assim, nosso problema passa

proposiçõesinvestigar sintéticas conjecturais, teorias
metafísicas significativas conjecturais, problemase
filosóficos conjecturais.genuínos Certamente é necessário
deixar mais claro conjectura metafísica tem sentido,que
significa algo.

1.9. Metafísica, teoria conjectural e significativa
Teorias metafísicas aquelasPopper são depara

refutação empírica impossível (Cf. 103CR 223).P. e
Conjecturas equivalem a opiniões plausíveis, doxa, em favor
das quais se possa apresentar algum argumento (Cf. CR p. 54).

noção de significado,A poderemos melhor entende-la,
15. Cf. 18 deste trabalho.P-

porém, na° 
conseguira

dificuldade, 
suficiente para se concluir que Popper não 
deslindar da bipolaridade analitic?Q-sint.étit?a?

a ser
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discussãoretomando de posições popperianas frontalmente
antagónicas ao positivismo lógico.

1.9.1. Significatividade da metafísica
Os vimos,positivistas, Já consideram,como a

grosso modo, carentes de significado, tanto as proposições,

(Cf. ROC 210) Referindo-se,verificáveis. porém,a P- a
exemplos como: "A doença x é curável por meio de alguma erva

"A pessoa x é capaz de rejuvenescer se

beber y, ficará com aparência jovem (Cf. ROC 225),x P-
Popper faz notar termos destas proposições (doença,que os

d'água) são, indiscutivelmente empíricos, emboraerva, copo
enunciados, por princípio,sejam, nãoos que encerram,os

devido a seu caráter existencial.testáveis,
vamos poder saber, empiricamente,sendo empíricos, senunca

são verdadeiros ou falsos.
Antes de reconhece Popper, o

antiga e íntima relação entre magia e metafísica. (Cf. ROC

metafísicas até fórmulas mágicas, énestas quee sao
plenamente significativas; além leisdo muitas dasque,
ciências também irredutíveisnaturais são enunciadosa
empíricos. Em vista desta dificuldade considerandoe que o

levaria de roldão próprias ciências naturais, propõeas o

existente algures" ou
e só se existir y tal que y ê um copo de água especial e se x

que acima se descreve sao fórmulas mágicas; e até lembra uma

parâmetro do significado talvez eliminasse a metafísica, mas

ser algo metafísico,

Portanto, mesmo

p.226). No entanto,

como os termos, que não puderem ser verificados ou reduzidos

o que procura ressaltar, nas proposições
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teste de falseamento como um critério de demarcação,
origina, seu pensamento, Lógi ca,no como
alternativa de solução mais adequada de um problema. (Cf. LPC
P- 37).

b) (como também queriampreserva os
positivistas) o caráter empirico das ciências; além disso, c)

critério de significado,dispensa qual não seriaum
possivel eliminar igualmente, eliminarsem, a
ciência.

1.9.2. Justificação do realismo metafísico.
Embora possamos estar dispostos a proclamar quase

como Popper que falharam todas as tentativas para demonstrar

reconhecer que os argumentos usados confluem parano entanto,
uma espécie de demonstração pelo absurdo:

Ou metafísica sentido detem fala mundoa ume

teoria sentido,tem ciência representanem a
significativamente qualquer tipo de realidade. Com efeito,

podetanto termos empíricos,uma expressar-se em como os
outros incluem expressões sem significação empírica.

Contudo,
Pretendia-sesignificado.critério de exercesse umaque

porque: a)
a ciência

Julga o novo critério bem mais eficaz, 
definição ou por divisão,

a metafísica

a função demarcatória não era a única do

objetivamente real; ou então nenhum tipo de discurso, nenhuma

que a metafísica é assignificativa (Cf. CR p. 81), deveremos,

lê na
que se

conforme se

consegue distinguir, por 
da metafísica;

com o
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a de fundamentar das teorias à realidadeoutra: o acesso e
justificar correspondência dos enunciados dadosa com os

Ter-se-iareais. enta© resolvido problema criadoum e um
outro ?

Obviamente, Popper não poderá valer da basese
empirica justificar realismo. Como, porém,para seu as
teorias, cientificastanto metafísicasas como as e
irrefutáveis, conj ecturalmente significativas,sao podemos

estudo melhoresperar, com o segue,que se que uma
compreensão da visão de ciência e da realidade ou dos mundos
de Popper enseje também justificar mais diretamentenos a
tese do realismo metafísico.
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O PROGRAMA REALISTA DE
POPPER

Impõe-se, para sequência adequada desse trabalho,
exposição do Popper entende realismo.uma que por

Certamente, obra uma definiçãosua
estrita desta concepção metafísica; se quisermos seguire
seu conselho, não seria conveniente formulá-la, porque, ao

num conceitocondensar características do realismo,asse
filosofia,fazer estariatentoujá com seasecomo

apresentá-lo algo acabado, impedindo,arriscando como

contribuições,portanto, reelaboraçãonovas sua e,
indiretamente, um melhor entendimento da realidade (Cf. LPC

539). Contudo, pode-se, acompanhando Popper, procederP-
realismo alguma discussão,sobre apresentando-seo

argumentos que lhe sejam favoráveis, comparando-o com outras
concepções metafísicas divergentes e buscando seu papel em

demais elementos darelação filosofia, aquiaos que se
analisa

Convém relembrar que o realismo, entendido como a
conhec imento

de realidadegenuíno autónoma, participa, segundouma
do caráter conjectural de qualquer teoria.Popper, E, como
capítulo anterior,vimos i realismo, qualidade deno na

teoria metafísica, é irrefutável significativa. Segundoe
visão, realismo não é demonstrávelmesmaessa o por

1. Itens: 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5 e 1.7.

capitulo

concepção de que há, na ciência e na filosofia,

não vamos encontrar em
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estritamente dedutiva analítica,argumentação poise se
trata de uma teoria sintética (Cf. ROC p. 108).

2.1. 0 Realismo e Seus Argumentos.
lógica PopperA propõe pesquisaque para a

científica pode ser lida como um instrumental metodológico,
compromisso estrito determinada teoriaum comsem
Conforme reconhece, "dentro da metodologia nãometafísica.

realismo metafísico: podemos,temos que pressupor o nem
creio,
intuitiva. Pois, tenhamos ditouma vez que que
ciência é explicar e que a explicação mais satisfatória será
aquela que for mais severamente testável e mais severamente
testada, sabemos tudo precisamos sabero que como
metodólogos". (CO p. 190) Mas isso que poderia parecer um

instrumentalismo,tributo restringindo-se àao mesmo
metodologia, Um tanto cauteloso,não é absoluto. prossegue

[dar explicações satisfatórias]QuePopper: meta sejaa
realizável, não podemos afirmar, com nem sem a ajuda donem
realismo metafísico, qual só pode dar algumo nos
encoraj amento intuitivo, alguma nenhumaesperança, mas
segurança de qualquer tipo (CO p. 190).

Como, então, afirmar algo de não dispõeque se
qualquer indício minimamente seguro ? A aparente gratuidade
ou petição de princípio dessa realista, Popperesperança

esclarecê-la, frisando não deve éprocura que esperarse
verdadeira algumateoria estrutural do mundo (seaque

a meta da
extrair muito auxílio dele, a não ser de uma espécie
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houver) seja descoberta pelo homem ou expressa em linguagem
(CO 190),humana tratamento racional damas umP.

metodologia depende de uma admitida ou conjecturada meta da
(CO 190). Eciência tarefa da ciênciameta, éP. aa

produzir explicações satisfatórias, seja explicaçõesou em
leisde universaistermos testáveis falseáveis dee e

condições também testáveis (Cf.iniciais, CO 182). 0P.
alento realista reacende condicionado, porém,se se
consiga alguma aproximação da realidade através do teste de

evitando-se hipóteses ad hoc,falseamento, diminuam asque
possibilidades de falseamento, adotando-se hipótesese
explicativas independentes, em que uma não se explique pela
outra e vice-versa.2 0 realismo é pois uma crença que se

dar algum sentido àexige ciência emborapara e,
também à metodologia.indiretamente, Assim conclui Popper:

"A tarefa da ciência, tenho sugerido, é encontrarque,
explicações satisfatórias, dificilmente poderá ser

realistas.compreendida, não formos Pois explicaçãose a
satisfatória é a que não é ad hoc, e esta idéia a idéia da

dificilmenteindependenteevidência poderá ser
idéia da descoberta, de progredir para

camadas mais profundas de explicação: sem a idéia de que há
algo para descobrirmos e algo para discutirmos criticamente"

diálogo:
2. Popper exemplifica uma explicação circular com o seguinte 
- Por que o mar está tão bravo hoje ? - Porque Netuno está 

muito zangado. - Com que evidência você pode apoiar sua afirmação de 
que Netuno está muito zangado ? - Oh, você não vê que o mar está muito 
bravo ? E ele não fica sempre bravo, quando Netuno está zangado ?" (CO 
p. 181). A evidência explicativa deve ser, pois, ao contrário do 
exemplo, independente da hipótese que se está tentando explicar.

a que

compreendida sem a
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Uma explicação adequada tem190).(C0 p. elementos,como
segundo Popper, um explicandum, algo conhecido que deve ser

por exemplo,explicado, fenômeno da natureza,um como as
alternadas da Lua;fases explicans, partee um a

desconhecida, constituindo-se de asserções teóricas, tipo
leis universais, que devem ser submetidas a rigorosos testes
empíricos (Cf.CO p. 180). Deve o "acarretari)explicansz

logicamente o explicandum e ii) ser verdadeiro, embora, em
geral, não

falseamento,de conjecturatestes teórica poderiaa ser
aceita como verdadeira, conhecida. Seria pois inconciliável
dizer que algo seja conhecido e irreal.

0 realismo não é uma consequência de que a teoria

busque verdade. "Podemoscoerentementese essapara que
senão todas,asseverar que quase todas, as teorias físicas,

químicas e biológicas implicam realismo,
se forem verdadeiras, também o realismo deve ser verdadeiro

47). Essa assertiva esclarece(CO maisP. um pouco a
realista de Popper:concepção há vinculação entreuma a
realismoverdade do verdade das científicas,teoriase a

admitir-se que se possa deduzir uma da outra.
0 realismo, como dito acima, se

da verdade falsidadefale das teorias. Se está deou se
acordo que as teorias científicas podem ser verdadeiras ou

no sentido de que,

mas um pressuposto

é um pressuposto para que

não deve ser conhecido como sendo falso, mesmo após o mais

científica seja aceita como verdadeira,

crítico exame" (CO p. 181). Sobrevivendo a esses exames, aos

sem, contudo,

em qualquer caso,se conheça que é verdadeiro;
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que elas descrevem aspectos da realidade,falsas, que elas
representam efetivamente alguma estrutura do mundo, ter-se-á

falam do mundo ou da realidade. Ora,que afirmar que nisto
consiste o realismo para Popper: uma metateoria, segundo a
qual as teorias cientificas guardam alguma representaçao ou
correspondência com a realidade. Dito de outro modo, o que o
realismo afirma é a ciência fala de um mundo realque e
independente do que as teorias dele disserem. Assim,

dada teoria informar que todos os cisnes são brancos e sendo
afirmação verdadeira, dever-se-á admitir valeessa que o

pois há uma teoria que está descrevendo parte dorealismo,
animal, verdadeiramente, ele é. 0mundo realismoou como

for considerada falsa.ainda mantém, teoria Parasese a
isso, seria preciso que continuandoum teste apontasse, o

e qualquer pessoa devidamenteexemplo dado, um cisne negro
habilitada, digamos qualquer ornitólogo pudesse constatar

também vale aanimal é cisne e negro. Nesse caso,
realista, pois, falseoutese asserção de teste,a que a

teoria necessita, verdadeira, isto é,vez, serpor sua
todasdescrever fato real. Mesmo teoriasaum que que

até venham declaradas falsas,existiram hoje sera o
pois falavam elas de um mundorealismo continuaria válido,
foram necessários enunciadosreal, só erradamente,que e

se uma

3. Vale a título de esclarecimento levar ao limite a 
questão: se todas as teorias científicas fossem sistematicamente 
declaradas falsas, teria sentido falar de realismo ? Distinga-se:

i) Se a ciência e, por hipótese, toda a ciência fala 
erroneamente do mundo e mesmo assim se continua a fazer ciência, poder-

básicos verdadeiros para falseá-las.3

que esse
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Popper cerca conhecimento real de
cuidados metodológicos. Recomendaalguns evitemque se

hipóteses hoc,ad aquelas tirar da teoriaque possam
falseamento;de tambémocasiões leise que se procurem

para com
grau cada vez mais elevado de universalidade

(ROC p. 154). 0 conteúdo real ou
a verdade da explicação, dada através da lei universal e
conjectural, dependeria de algum modo do que houver de real

conteúdo empírico, funciona, é demaisseu queno nunca
lembrar, elemento falseador das teorias, podendocomo
corroborá-las, falseador,resiste teste jamaisaose mas
verificá-las. A teoria continua assim conjecturalmente

E é neste conteúdo empírico que Popperverdadeira. parece
força docolocar favor da possívelargumentoa seu em

verdade das teorias e, por consequência, do realismo. Todas
explicar alguma lei teoriavezes que passamos aas ou

cada vez maior de exatida o

universais sempre mais profundas, isto significaria "avançar 
teorias de conteúdo cada ves mais rico, teorias

se-ia concluir que não é seu papel descrever a realidade, devendo-se 
procurar sua validade em outro campo; na sua utilidade para resolver 
problemas, por exemplo. Neste caso, o realismo perde importância para a 
ciência, do mesmo modo que num romance ou noutra peça literária não é a 
verossemelhanç o principal parâmetro usado para apreciá-las.

ii) Por outro lado, se algumas teorias são falsas ou mesmo 
todas as teorias, sucessivamente, vêm a ser declaradas falsas, mantendo- 
se, no entanto, uma expectativa ou uma conjectura de verdade, o realismo 
passa a ter um papel indispensável: a verdade ou falsidade das teorias 
são parâmetro importante no julgamento das mesmas e sua capacidade de 
descrever ou representar efetivamente a realidade um quesito sempre 
exigível ou almejado, ainda que possa ser tido por inalcançável.

0 papel que se queira atribuir à ciência é o que parece 
assim condicionar uma tomada de posição realista ou não realista, em 
relação à ciência.

e com um grau

essa busca do



89

conjectural por outra teoria conjectural de maior grau de
universalidade, descobrindo maisestamos coisas doacerca

penetrando mais fundo nosmundo: estamos seus segredos. E
que conseguimos falsificar uma teoria deste
fazendogênero, importante nova descoberta.estamos uma e

Porque essas falsificações são importantíssimas. Ensinam-nos
inesperado. E voltam aindaassegurar-noso a que, que as

teorias sejam feitas nós, ainda sejamnossas por que
invenções não deixam isso de asserçõesnossas, por ser
genuínas acerca do mundo, pois podem se chocar com algo, que
não fomos nós que fizemos" ( ROC p. 157).

Um leitor avisado poderia entendermenos que
fundamentar realismoPopper estaria tentando dadoso em

Isto de "dados ou elementosempíricos. Mas não é bem o caso.
não existem em absoluto" (CO p. 68); pois seria resquício de
uma errónea teoria do senso comum ou do balde mental, em que

iria constituindo pelo acúmulo de dados.o conhecimento se

elemento básico, quisermosOra, ter são,se um,o como
veremos no capítulo seguinte, os enunciados básicos, e mesmo
estes já eivados de alguma teoria. De qualquer modo, parece

ao se chocar com a realidade, permitem que seser estes que,
tenha alguma expectativa em relação à verdade das teorias.

Em realismopode-se considerarresumo, umao
metateoria metafísica, que não decorre da eventual verdade

falsidade das teorias fato decientíficas do estasouou
real.falarem correta erradamente de mundo Antes,ou um

deve-se admitir conjecturalmente o realismo, sob pena de não

todas as vezes
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Ora,
não haveria muito sentido
que explicam, nem de ciência descobre, não fossemque se
explicações e descobertas de algo real, ainda que a verdade
destas,

ao realismo.

2.2 Realismo

apreciado por KarlUm criticoinstrumento assaz
Popper é a teorias rivais,entre para que se
possa escolher a melhor. Tratando-se de teorias cientificas,
melhor será situações semelhantes, for maisa que, em
abrangente sobretudo, resistir mais galhardamentee, aos

falseamento. Já teorias metafísicas,de étestes as como
examinam relacionando-asaqui situação-caso,o se

problema que se precisa resolver e escolhendo a que melhor o
A situação problema4 aquifizer. tem é deque se

investigar se o realismo ou outra teoria concorrente resolve
melhor a questão de que a ciência e as teorias científicas,
para cumprir suas tarefas específicas de descobrir, prever,

comparaça ~o

Resolve-o melhor do que outras teorias ?
problema ? A solução proposta é simples ? É fértil ? Contraditará 
teorias filosóficas necessárias para resolver outros problemas ?'“ (CR p. 
225)

e Teorias Concorrentes.

4. "Se considerarmos uma teoria como solução proposta para 
certo conjunto de problemas, ela se prestará imediatamente à discussão 
crítica, mesmo que seja não-empírica e irrefutável. Com efeito, 
poderemos formular perguntas tais como: resolve o problema em questão ? 

Terá apenas modificado o 
É fértil ?

se poder tratar as teorias científicas como genuínas.

em falar de teorias científicas

como das teorias, seja precária e provisória. A 
concepça0 realista de Popper certamente ficará mais clara, 
se confrontada com outras teorias metafísicas alternativa»

com a
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falando realprecisam estar de mundoexplicar, um e se
constituírem de leis universais menos conjecturalmenteao
verdadeiras ou falsas, afirmando nãomesmo que se
conseguirão argumentos conclusivos (Cf. CO p. 47).

2.3. Realismo e Idealismo
metafísica,Como teoria Popper reconhece o

idealismo irrefutável, podendo-se, discuti-lo eno entanto,
confronta-lo com o realismo. Observa entao qUe os argumentos

pesam esmagadoramente a favor deste último (Cf. CO p. 46).
Conceituando idealismo, de uma maneira simples,o como: a
teoria segundo qual mundo é totalidade de minhasoa a

dos meus sonhos,idéias, (ROc p. 108) julga Popper que se
pode ele é falso,saber realismo éenquantoque o

Ressalva, porém,verdadeiro. que esse saber não tem a mesma
dedução mat emát i c a,força de de conheci men touma nem um

cientifico testável; é muito mais razoávelapenas pensar
idealismo"Para mim, absurdo por implicarassim: o parece

também algo assim: é minha mente cria este beloque que
mundo. Mas eu sei que não sou seu criadcr" (CO p. 48). Seu
argumento prossegue do modo seguinte: "Eu sei que não criei
a música de Bach, nem a de Mozart; que não criei os quadros
de Rembrant, nem os de Boticelli. Tenho toda a certeza de
que nunca conseguiria fazer nada disso: são coisas que não
estão em mim (ROC p.109).

Ele próprio indica que esse argumento se assemelha
a um outro de Descartes "segundo o qual um espírito finito e

entao
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imperfeito não pode criar a partir de si mesmo a idéia de
(ROC p. 109).Deus" Do mesmo modo, raciocina Popper, "sei

que nao a partir da minha imaginação,
algo tão belo como as montanhas e geleiras da Suiça ou mesmo

Sei que nosso
mundo é um mundo que eu nunca fiz" (ROC p. 109).

Mesmo admitindo-se que esse argumento é mais
razoável do que a tese idealista, não é suficiente, conforme

Popper,reconhece refutá-la. Ainda algumo para que
idealista dos Alpestropeçasse despencassenevena e
montanha abaixo, ainda assim poderia afirmar que também essa
sensação pode ser imaginada, Como tese
metafísica, seria possível reorganizar teoria,sempre a
tornando-a imune a falseamentos.

Numa primeira leitura, o argumento de Popper pode
como se alguém dissesse:

Mas como que a Terra se move ? Nós a sentimos absolutamente

parada I A tese idealista de que o mundo é a totalidade de
sonhos impressões também pode leiturateremeus uma

semelhante, for tida opinião isolada. Nãose como uma
assim de afirmaçãopassaria gratuita portanto,uma e,

irrelevante. E o confronto entre duas posições irrelevantes
não traria qualquer benefício esclarecedor. Mas, o realismo

idealismo têm ambos uma consistência teórica algo mais
sólida do que pode parecer a uma primeira abordagem, o que

válida interessante prosseguir-setorna e com essa
comparação crítica.

parecer uma objeção de senso comum,

e o

algo como as flores e árvores do meu Jardim.

pode ser um sonho.

sou capaz de criar,
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Popper sabe muito bem que
resultou de todo esforço crítico de empiristasum como
Berkeley, Locke e, cujo pensamento, começa
com um forte senso comum realista, mas é pervertido por sua
teoria do senso comum do conhecimento para uma filosofia que

racionalmenteacha inevitável, aindaele lhe partaque a
(CO p. 90). Popper vê nomente ao meio" comum um bomsenso

ponto de partida para a ciência, a filosofia, o pensamento
racional, inseguro.
Acontece que náo está pretendendo que
fundamento da ciência ou da filosofia, início

qual algumas asserções iniciais sejamde no
esclarecidas, "Toda ciênciamelhoradas, criticadas. todae

filosofia esclarecido" (COsão 42). Acomumsenso P-
crítica, como a seguir se mostra, é que vai dar mais firmeza

frágil alicerce inicial. "Minha primeira é,este tesea
que nosso ponto de partida é o senso comum e que nossopois,

grande instrumento para progredir é a crítica" (CO p. 43).
crítico, Popper o0 instrumento entende

confronto de teorias. Dada uma ou mais asserções iniciais,
eventualmente tiradas do senso comum, tem-se uma teoria Ti.

entãoPropõe-se outra teoria Ta, chocauma que comse a
primeira e que tem sobre aquela algumas vantagens. Não se

necessário admitir dogmaticamentefaz verdade de Ta;a a
comparação duasentre abre vastoas um campo para a

descobertas.discussão "Este tipo de discussãoparae
crítica ou racional - conclui Popper - pode às vezes levar a

o senso comum seja o
mas apenas o

um processo,

apesar de expressar algo vago, mutável,

como um

a conclusão idealista

sobretudo, Hume,
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uma nítida derrota de uma das teorias; mais frequentemente,
apenas ajuda a revelar as fraquezas de ambas, incitando-nos
assim a produzir mais outra teoria" (CO p. 43).

leva os filósofos,0 que sobretudo empiristas, à
perversão do idealismo não é tomar o senso comum como ponto
de partida, é tomá-lo como fundamento e adotar sua teoria do

conheoimento, Popper teoria do baldetambém chamaque
mental, discordância de que a atividadepara expressar sua

acumulaçaosejacognitiva de dados (Cf. EmCO 66).P-
resumo,

experiência consistetoda de informação"que recebida
através de nossos sentidos" (CO p. 67). Sustenta Popper que

do baldeteoria é totalmente ingénua completamentea e
em vista de,

idealismo solipsista, o que se pode ver pelos seus seguintes
i) faz o conhecimento consistir de coisas oudesdobramentos:

entidades acumuláveis, impressões, sensações, idéias;como

absorvemos; iii) bom conhecimento é direto,imediato,o
próximo dos dados puros, recebido passivaménte; iv) ir além
dos dados recebidos é proporcionalmente arriscar-se ao erro;
v) as idéias e expectativas, das quais temos uma necessidade
prática, se fortalecem se
ocorrem repetidamente (Cf. CO p. 68).

ii) o conhecimento é antes de tudo o que nos atingiu e que

devem ser associadas aos dados e

comum afirmaria que tudo o que aprendemos,o senso

por consequência, levar aoerrónea" (CO p. 67),
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Todas características, denotam bomessas que um
já que refletem postura B realista decomeço, uma senso

acabam por transformar,comum, o que
deveria ser uma busca crítica da realidade em uma procura de
dados levando-ainquestionáveis, talseguros e a um
paroxismo que se perde o sentido da busca e não se consegue,
por segurança e também por coerência, ir além das sensações
ou impressões dos dados. Dá-se, então, o que Popper chama a
esquizofrenia, empirismo"que dirige sensistao para um
idealismo absurdo, um filósofo poderia aceitar;

dificilmente tão razoável Hume" (CO 90).mas um como P-
Ocorre Hume viu necessidade de aceitarque se na essa
esquizofrenia investigar destede origem dea erro que
"nossos sentidos nos enganam e representam nossas percepções

distintas nós, isto é,de exteriorescomocomo e
independentes ainda "sobrenós" ,de questão daaou

(Cf. HUME 1985, 190). A conclusão aexistência exterior" P.
chega é dá afirmar algum argumentonãoque que para com

de algo exterior sensações.aceitável existência àsa
"Podemos portanto concluir, a opinião deque
uma existência continuada e distinta nunca vem dos sentidos

já havia dito(HUME 1985, 192). Como sentidosP- que 08

seriam a única maneira de se pretender ter algum contato com
a realidade, pois, "tudo que chega ao espírito [é],o na
realidade uma percepção" (HUME 1985, 190) isto valeP- e

5. Esta postura deve ser entendida como a tese trivial do 
realismo, ou seja, de que existe um mundo real e de que podemos conhecê- 
lo. (Cf. CO p. 42)

que apenas

num segundo momento,

com certeza,
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para qualquer coisa, inclusive sentimentos, paixões, dor ou
(Ibidem), então, toda realidade reduz àprazer a se

0percepção ceticismo então únicamesma. passa a ser a
consequência digna para racionalista coerente,um como o
considera Popper.

eletalvez próprio de virada página,para que, a possa
esquecer a dura realidade do idealismo subjetivista e voltar
a viver da felicidade ingénua de que o mundo existe. "Como a
dúvida cética provém de reflexão profunda intensauma e
sobre esses assuntos, ela cresce sempre à medida que levamos

longe reflexões,mais oposição,nossas emquer quer em
conformidade com ela. Somente a negligência

fornecer Porpodem algum remédio. íbso , confionos
nelas tenho qualquerinteiramente certo, sejapore que

neste momento a opinião do leitor, que dentro de uma hora
ele estará persuadido que existe um mundo exterior, como um
interior" (HUME 1985, p. 218).

de um conhecimento seguro,A busca da certeza, da
proximidade do dado é segundo Popper, desviaque, um
filósofo do porte de Hume, outros empiristas, docomo a
realismo inicial de senso comum para um idealismo por eles
mesmos indesejado. Se a finalidade da ciência, da filosofia,
da reflexão racional realidade, conhecer o
mundo, não é pelo sensismo idealista que se vai conseguir; o

a realidade, ficaram contidos no limite estrito dasmundo,
percepções. Logo o idealismo assim desenhado não se sustenta
frente ao realismo mais razoável proposto por Karl Popper.

Resta a Hume o consolo para seu leitor e

e a desatenção

era explicar a
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Em vez de,
recuando busca de certeza subjetiva impossível, éna uma
melhor escolher a proposta de sentidoum
objetivo, conhecimento humano, que consiste em expectativas
formuladas lingúisticamente submetidas à discussãoe
crítica" (CO 71), abrindo-se desse modo algumaP.
possibilidade de, através de conjecturas sucessivas e
criticáveis, aproximar-se da realidade e obter algum grão de

objetiva, idealismoverdade coisa obrigaque o se a
confessar que não irá conseguir.

2.4. Realismo, Convencionalismo, Instrumentalismo
A contraposição realismo, de lado,entre um e

convencionalismo e instrumentalismo, de outro, pode parecer
esdrúxula. Ao contrário da comparação do realismo com o

onde se consideram respectivamente duas maneirasidealismo,
de descrever o que se conhece da composição do mundo: coisas

já frente ao convencionalismo não há comparaçãoideias,ou
possível, segundo este último, as teorias são
regras ou compõe uma metodologia, sem qualquer pretensão de
descrever o mundo e
Einstein ou a de Schrõdinger deveria ser interpretada como
instrumento nada mais instrumento de dedução dee umque

previsões de acontecimentos futuros (medições, sobretudo) e
de outras aplicações práticas" (ROC p. 134). Popper não vê
obstáculo atribua às científicasteorias taisquea se

desde caracterização da ciênciafunções, nãoque a se

uma vez que,

"uma teoria como a de Newton ou a de

partindo do senso comum, buscar depurar os dados

conhecimento no
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"Porquerestrinja isto. ninguém sustentea que que as
teorias cientificas são conjecturas genuínas acerca do mundo
alguma vez contestaria que elas também podem ser vistas como

instrumentos de dedução de previsões e de outras aplicações"
se

centra nasse nada mais que" (Ibidem). Assim, o
instrumentalismo, ele para Popper,seria, maismesmo, que

metodologia, teoria metafísica,seriauma uma uma
doutrina, segundo qualmetateoria, teoriauma a uma

científica ... deveria ser interpretada como instrumento...
(ROC p. 134). Com efeito, Popper tem uma visão triádica do

ele a realidade pode ser descrita, fundamentalmente, em três
ele chama deníveis, mundo 1, mundo 2 mundo 3. 0que e

primeiro seria o mundo da física

que se observam diretamente, como rochedos e árvores. Alguns

existênciacuja pode deduzida partir desomente ser a
evidência experimental indireta; supõe-se ainda que o mundo
1 inclua também de força, são associadoscampos que com
aquelas coisas" (SACHS 1976, p.357). 0 mundo 2 diz respeito
à psiqué humana: sentimentos, decisões e outras experiências

A abrangência do mundo 3 se referesubjetivas. ao produto
objetivo da mente humana, as leis dacomo sistemas, normas,

as quais servem para melhor entender-se o mundo 1.natureza,

(ROC p. 134). 
assim vêem as teorias.

palavras

E Popper certamente se inclui entre os que 
Toda a questão do instrumentalismo

e corresponde aos objetos

acrescentam a este mundo coisas como "eletrons e moléculas,

mundo. Como veremos no quarto capítulo desse trabalho, para
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Com teoria dos três mundos pode-se entendera

melhor a discussão popperiana sobre o instrumentalismo, que
consideraele doutrina anti-realista, portanto,uma

3. Popper nãomundopertencente furta de adotarao se o
uma metodologiainstrumentalismo de assumir,como ou como

logo se vai expor, um convencionalismo metodológico. 0 que
é aceitar instrumentalismo teorizanao consegue como o as

dizendo que elas nada falam do mundo,teorias, em contraste
que diz que elas podem estar falando algo.com o realismo,

0 instrumentalismo é teoria doconcorrenteuma
realismo à qual Popper dá especial atenção, talvez porque

necessário diferenciarjulgue posição metodológicasua
convencionalista do convencionalismo,

em alguns aspectos,coincide, instrumentalismo. Como
ele próprio observa, "uma doutrina que de algum modo está
relacionada como o instrumentalismo é o convencionalismo de
Poincaré e Duhem, que vê nas teorias científicas convenções

em vez de conjecturas a testar pela experiência (ROCúteis,
134). Acrescenta ainda críticas fazque as umaque aP-

podem ser aplicadas à outra, apenas com algumas alterações.

(Cf. ibidem).

2.4.1. Convenc ionali smo metodológico 0
estabelecimento ou escolha dos métodos científicos, ou seja,

decisões"as da maneira de manipular enunciadosacerca
(LPC p. 51), dependem do que se vier a entendercientíficos"

ciência Talcientista. Popper,entendimento,por e para

com o
teoria metafísica, que
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será sempre uma questão de decisão ou de convenção" (LPC p.
55), que são propostas e aceitas como as regras de um jogo.
As regras metodológicas convencionadas estabelecerão como se
entra e se sai do jogo da ciência; comoe
evolui. Ao elas distinguem i)tempo, demesmo se regras

puramente lógicas e ii) de enunciados empíricos.

i) Não nega Popper a utilidade de que se submetam
teorias cientificas análise lógica, ondeas a uma se

é
insuficiente para que se procedam avaliações criticas de uma
teoria empírica. Esta pode aceitável logicamente,ser mas
construída de tal modo impeça confrontoque se seu com

impeçam que
explique a realidade, que deveria explicar.

metodologia ciênciaii) Considerar a como
prática dos cientistasestudariaempírica, oseque a

processos da ciência pode ser até proveitoso. Isto é o que
Popper chama de abordagem naturalista da metodologia. No

tal concepção não dispensaria decisãoentanto, uma uma
sobreprévia práticas deveriamque processose que se

incluir no estudo metodológico, uma decisãoportanto,nem,
do que seja ciência. 6

6. Quaisquer que possam ser os objetivos dos que consideram 
a metodologia como regras puramente lógicas, como parece ser o caso dos 
positivistas, (Cf. LPC p. 51) ou como enunciados de uma teoria empírica, 
como se vê na abordagem naturalista, Popper mostra que, mesmo nesses 
casos, a metodologia é também, ou primordialmente, convencional. Com 
efeito, antes de aplicar as regras lógicas para estruturar uma teoria 
científica ou antes de formular enunciados empíricos sobre a prática dos 
cientistas e o processo da ciência, há que se convencionar o campo de

esse se processa e

examinem sua validade e consistência. Tal análise, porém,

enunciados, que poderiam falseá-la, vale diser,
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Ao apontar dificuldades acima, isto é: deas se
metodologia científicaconsiderar a apenas como regras

como uma ciência empírica, Popper tem em vista
de ciência, baseia critérioconcepção desua noseque

demarcaçao indutivo.rejeição métododo Procuranae
resultado de uma convenção.concepção comoexpressar essa

o xadrez pode ser definido em funçao de"Assim como regras
que lhe são próprias,

(LPC p. 56). Recomenda aindade regras metodológicas" que
tais regras sejam organizadas sistematicamente. Desse modo,

suprema regendotem-se Qual,outras,uma regra as a na
afirmaproposta de Popper, "E demaisregra quea que as

científico devemdo elaboradas deregras processo ser
maneira falseamentonão qualquerproteger contraa o
enunciado científico" (LPC p. 56).

Se regras metodológicas tem por baseas a regra

teria algum fundamentoesta última, ?suprema, acaso,por
Mesmo classificando-as como decisões, Popper não as pretende
de uma arbitrariedade absoluta; "dependerão, por seu turno,

possíveis (LPC p.51). ele0 objetivo seleciona éque a
necessidade de demarcar a ciência, em oposição à não ciência

à metafísica, lhe garantirde modo situação dee a uma
questionamento crítico resultado depermanente nãoe um

falsidade.

abrangência da metodologia e o que seja ciência; haverá uma convenção 
prévia, portanto.

a Ciência pode ser definida por meio

lógicas ou

do objetivo que selecionemos dentre os numerosos objetivos
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Popper, escritos mais recentes,em procura nos
entenderfazer convencionalismoque mesmo em seu

formuladometodológico, Lógica, haveria um pressupostona
7 Parece plausivel admitir que a preocupaçãorealista. com

que teorias não sejam falsas,
possivel da verdade é um bom sinal de que.
teoria do método, ele tivesse em mente o realismo, apesar de

uma referência explícita. Afinal,o para
realismo obviedade,Popper, é algo tão trivialo uma e

imediato que deveria ter que justificar (Cf. C0 p.
Todavia,42). não almeja Popper justificar sua metodologia

através de um princípio realista evidente, ou daí deduzi-la.
Segundo afirma,

de demarcaçãocritério [poder-se-ia entender: minha regra
demetodológica básica] é ele proveitoso:o ser com seu

muitasauxílio, questões podem esclarecidasser e
(LPC p. 57). Inclusiveexplicadas realismoquestão doa

esclarecida, eleficará caracterizadocorretamenteao ser
como teoria metafísica e sua superioridade ficará explicada

como o idealismo e o instrumentalismo.
Em deve-se aceitar convencionalismoresumo, o

metodológico, conforme vimos, por três bons motivos:
Preliminarmente, sejai) qualquerporque que o

pretendido científica, elaobjetivo metodologiapor uma
7. "Contudo, afirmei na L. Sc. D. que acreditava no realismo 

metafísico (cf. segundo parágrafo da seção 79 e o final das seções 4 e 
28). E ainda acredito no realismo metafísico" (ROC p. 106)

que se aproximem tanto quanto 
ao formular sua

nao

e estabelecida ao ser ele comparado com outras alternativas

o único motivo

não se

colocar como

que tenho para propor meu
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iniciará como uma decisãocertamente se ou convenção em que
se escolhe tal objetivo e se estabelece o que seja ciência.
(Cf. nota 6, acima).

ii) Mesmo queira subordinar escolhaque se a
metodológica aos dados empiricos a uma estrutura lógica,e

j á houveesquecendo-se de convenção prévia,que uma como
risco devisto acima, cair equivocoscorre-se o em

ou
num empirismo, que se fundamentaria sucessivamente em dados
empiricos portanto, regressão infinitaem umae, ou num
incoerente principio empirista.

iii) Uma metodologia convencionalista é a que
adequa amelhor concepção de ciência,se uma que procura

busca de objetividade,incorporar, tempoao mesmo uma um
critico-falseacionistaforte caráter incentivadae uma

liberdade teorias passíveisde depropor novas e sempre
testes.

Convencionalismo2.4.2. anti-realista Popper
marcadamente distinguir metodologiaprocura a

decisionista do que comumente se chamaconvencionalista ou
convencionalismo. De acordo esta última concepção, ”acom
ciência teorética natural não é um retrato da natureza, mas

construção lógica 83).(LPC 0umaapenas P.
convencionalismo considera assim que chamadas "leis daas

... são nossas livres criações, nossas invenções,natureza

nossas decisões e convenções arbitrárias" (LPC p.83).

indesejáveis, como no ceticismo, no idealismo solipsista,
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Faz ainda ver Popper que a
isto é,sua,

diferença, s ele caracterizar. Paraenorme procuraque o
convenc ionalista, não são propriedades do mundo,as que
determinariam construção lógica das teorias,a mas
exatamente o inverso: esta estrutura logicamente construia é

artificialdelineia mundo respectivasum eque suas
propriedades. Ê desse mundo apenas que fala a ciência (LPC
p. 83).

Tal modo de ver, evidentemente, não se coaduna com
uma perspectiva realista Por conseguinte,para

leis danão deve considerar naturezaque as possam ser
falseáveis observações empiricas. Apesar dessapor

digamos, crucial, Popperdivergência, não vê o
convencionalismo como algo tão funesto, quanto o idealismo.

esclarecer asAté mesmo
relações existentes teoria experimentos,entre e ao
concordar que estes têm acentuado caráter de decisão

hipóteses teoriasmuitas de convençõesnasceme
intersubjetivas. 0 convencionalismo é,
auto-suficiente e defensável, além de coerente. (Cf. LPC p.
84). Nem isso deixa de considerar positivamentepor o
inaceitável. (Ibidem) Aponta Popper pelo menos três razões

não aceitar convencionalismo detrimento dopara o em
realismo (Cf. LPC p. 84/85).

8. Cf. LPC p. 116.

seu convencionalismo metodológico há uma

lhe atribui o crédito de ajudar a

e que

portanto, um sistema

a ciência.

entre essa posição e
e o
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i) 0 convencionalismo é um sistema que não cultiva
preocupação critica teorias cientificas;uma para com as

pelo contrário, tende a empregar hipóteses ad hoc para que
convenções adotadas imunesas permaneçam sempre a

observações, possam vir a tirar o brilho daque, por acaso,
harmoniaartificiosa de teoria cientifica, assimuma

elaborada.
ii) Vê ainda na posição convencionalista um pesado

empecilho para aumento do
conhecimento humano. Como as teorias não se vêem obrigadas a

através de ajustes, que as tornem mais simples e mais fáceis
de serem empregadas. Essa possivel melhor forma, porém, não
lhes assegura um melhor desempenho no que Popper julga ser a

precipua de teoria cientifica:função explicaruma a
realidade, conhecer mundo; pelo contrário, distanciao as
hipóteses teóricas dessa meta.

iii) A mesma tendência, já criticada em relação ao
idealismo, da estabelecer leis cientificasprocura por

definitivas é aqui também execrada. Esseseguras gravee
defeito se acentua, conforme Popper, fecundos momentosnos

das teorias. Enquantode crise realismo falseacionistao
vista docelebraria, aparecimento de sistemaem um novo

conjectural, a possibilidade de muitas descobertas, através
de ousados testes empíricos, já para os convencionalistas as
dificuldades de uma teoria, até então dominante, em explicar

o progresso da ciência

um confronto crítico com a realidade, tenderão a acomodar-se

e para o
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um momento de totalcomo
colapso da ciência (Cf. LPC p. 85).

Aqui, não Popperparece ocorrer a que 08

convencionalistas apresentar parâmetrooutropossam
satisfatório critica melhora das teorias, talpara a ae

resolvam mais adequadamenteconvenções quecomo novas os
respectivos problemas. 0 convencionalismo, é visadoque e
criticado por Popper, não se mostra aceitável, porque por
autodefinição se omite

dá sentido atividade científica:à perspectivaque a
realista e, por conseguinte, não atribui valor a um método
falseacionista.

Um convencionalista e um realista popperiano podem
caminhar de mãos dadas, durante algum tempo: ambos rejeitam

justificação teoria através de enunciadosdea uma
experimentais; ambos admitem que é preciso escolher entre as
teorias melhor, adequada; ambosmaisque parecera
consideram que uma teoria é um instrumento; para ambos, são

é feita ambos,de teorias determinadaem parte,por por

considerações e utilidade (Cf. LPC p. 116). Todavia, o modo
de escolha entre um e outro instrumento, entre uma teoria e

afasta, segundo Popper, A despeitooutra enormemente.os
disso, há diferença minhasentretanto, entreenorme

método empírico [vale dizer: empírico falseacionista]o
caracteriza-se tão somente por isso: a convenção ou decisão

concepções e a do convencionalista. Com efeito, sustento que

com referência ao que ele considera

decisões que estabelecem o destino das teorias; e a escolha

fenômenos novos podem ser vistas
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não determina, de maneira imediata, aceitação denossa
enunciados universais, contrário, influimas, ao em nossa
aceitação de enunciados singulares, de enunciados
básicos" (LPC p. 116).

convencionalista, formuladao uma vez a
não diretamente enunciadosaceitariateoria, osou
avaliando-lhes simplicidadeformam,universais aque a e

inclusivedefacilidade emuso, possíveiscom
teorias concorrentes.

âmbito realismo popperiano,No do ter-se-á que
submeter os enunciados universais a rigoroso confronto com

básicos, ajuda deenunciados condiçOes iniciais.com a
Portanto, a escolha das teorias através de falseamento, como

"está agora reduzida à falseabilidade dosreconhece Popper,
enunciados singulares chame i de enunciados básicos"a que

99). E decisão(LPC p. de manter teoriaa se uma como
conj ecturalmente verdadeira falsa estáou como cargoa

enunciados. Tudo seria simplesdestes mesmos se os
enunciados básicos de Popper se assemelhassem a enunciados
singulares acha estarcom que, no senso comum, se
descrevendo determinado determinadoevento tempoum em e
lugar, ciências empíricas fossem redutíveiscomo se as a
percepções sensórias e aceitando-se nossas experiências como

(Cf. LPC 99).óbvias Mas isso, adverte Popper, éP. um
grosseiro psicologismo, isto é, justificar os enunciados não

enunciados, também experiênciaapenas com mas com
perceptual, não levando conta experiênciaem que a

Assim,

relaçao

ou seja,
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individual é única portanto, não inclui necessáriae > a
objetividade que requer de um enunciado científico (Cf.se
LPC 100). 0 psicologismo é um perigo sossobramP- a que

epistemolologistas,muitos evitarque procuram quer o

comprováveis obj et ivamente conseguinte,pore,ser

hipotéticos convencionais, embora dee com graumenor

ironiza Kraft
(cf. KRAFT p.194) é explicada por Popper. Reconhece ele que
sua proposta mantém, certo dogmatismo,ao mesmo tempo, por

deter em alguns enunciados básicos, sem impedir quemasse
submetam regressãoa novas provas; essaquese sempre

renovável não será infinita, por não buscar provar qualquer
enunciado; quee nossas
decisão de se aceitar um enunciado que se convencionará como

Com todos esses cuidados, Popperbásico (Cf. LPC p. 112).

do fenomenismo oupois admite uma crítica permanente;não,
positivismo, pois não pretende ter nas percepções sensórias
uma base última; do convencionalismo, porque as conjecturas

que falam deque propõe se confrontam com testes empíricos,
realmundo contradizem enunciados falam daou queum

realidade. Em síntese, temos em Popper um realismo de base
convencional, sobre o qual se pode fazer a indagação crítica

Por pode estenderLakatos: não pragmáticode se oque
convencionalismo popperiano de alguns enunciadosaceitar

dogmatismo, 
enunciados.

sa o

quer uma regressão infinita na fundamentação dos
Daí, os enunciados básicos, também eles, devem

universalidade. Esta tremenda diferença, como

experiências sensoriais motivam a

acredita que está escapando do dogmatismo essencialista ou
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espaço-temporalmente singulares para a similar aceitação de
alguns enunciados universais além destes,mesmo,e para
alguma conjectura de um principio indutivo ? (LAKATOS 1978,

261). A Popperderesposta certamente reafirmariaP- a
diferença enunciados universaisentre singulares,e sem
negar o caráter convencional de uns e outros. No entanto, o
que parece fazer diferença aqui é o pressuposto realista de
Popper convicção de teste empírico,e sua que, num os
enunciados básicos que falseiam uma teoria tocam a realidade
e assim ultrapassam o caráter puramente convencional.
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2.4.3. Instrumentalismo realismo Umae
apreciação do Popper chama instrumentalismo coincide,que
segundo ele próprio, (cf. ROC p. 134) em grande parte com o

já foi dito do convencionalismo. Vale observarque que em
maistextos recentes 8 Popper prefere termoo

instrumentalismo para designar algo muito próximo do que na
Lógica chamara convencionalismo, distinguindo assim melhor o
convencionalismo metodológico do qual continua fazendo uso,
da visão puramente convencionalista da ciência, que rejeita.

Assim propõe aceite realismoque se como ao
como uma conjectura à qual jamaisúnica hipótese sensata

se ofereceu qualquer alternativa sensata" (CO p. 49). Embora
ressaltando que não pretende ser dogmático, afirma que todos

conhece favor de alternativasargumentos que em aoos
realismo são claramente erróneos, "resultados da
enganosa procura de certeza e de bases seguras" (CO p. 49)

9. 0 capítulo 3. de Conjecturas e Refutações (1963): Três 
Pontos de Vista do Conhecimento Humano, publicado originalmente em 
Contemporary British Philosophy, 3a. série, ed. H.D.Lewis, 1956.

por serem
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Positivistas ou idealistas,para a ciência e o conhecimento.
fenomenistas empiristas iniciam, segundo Popper,ou por
buscar o que é legitimo e usual mesmo para o senso
conhecimento objetivo. Portanto, na sua visa,■o,

realidade seriam realistas.última análise, Inclusiveea
Hume seria "-um convicto realista de senso comum" (CO p. 89);

tal como outros filósofos, agarra-se à pior face dosó que,

realidadenao dosenso comum; metasugerea que a como
conhecimento, conhecimentometaa sugeremas que como o

se vê na necessidade de abdicar do realismo por umseguro e
conhecimento seguro impossível.

comum: um

buscariam, em
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A QUESTÃO EPISTEMOLOGICACAPIULO III

Parece ser um bom caminho para melhor explicitar o
concepção é posssivelrealismo maneira estacomo noe a

pensamento de Karl Popper tentar entender como ele propõe
que se possa conhecer ou ter acesso ao real ou à realidade.

3.1. anteriormente, i PopperVimos, que para
existe pelo menos um problema filosófico genuino e que ele o
chama de problema cosmológico ou o problema de compreender o
mundo, neste incluindo-nos a nós e nossos conhecimentos (Cf.

535). Assim, que segundo Popper deveLPC p. a preocupação,
éciência,filosofiadominar a e a

verdadeentendendo é51),(Cf. CO que a ap.
realidade)(sic);(comfatoscorrespondência ou,aoscom

que uma teoria é verdadeira,mais precisamente,
(CO p. 51)se corresponder aos fatos".

desdepreocupação dá achaEssa presente ose
conforme elequando,pensador,trabalho deinicio do seu

importante problema filosófico:resolvepróprio afirma, o
13; LPCproblema da indução ou problema de Hume.(Cf. CO p.

P. 28)

Introdução deste trabalho, p. íe?.1.

se e apenas

a procura da verdade.
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3.2. Consideremos ambiente cientificoque o e

foi publicadada época,filosófico Lógica 2 deem que a
Popper, largamente influenciado pelo empirismo e peloera

lógico. (Cf. KRAFT 1986,positivismo 11). MesmoP. sem
estrita observânciaassumir do primeiro mantendouma e

claras divergências com o segundo, a citada predominância de
ambos explica Popper tenha referência. Aoque os como
reformular o problema da indução comenta que a solução, que

"está de acordo com a seguinte forma,para este propõe, um
tanto fraca do princípio do empirismo: só a experiência nos

ajudar decidir sobre verdadepode falsidade dea a ou
asserçOes factuais." (CO p.23). Para a visão epistemológica
dominante, à qual inicialmente se reporta, o único acesso ao

por excelênciareal ou, acessoo
verdade dosjustificar enunciados é empírico,a o a

experiência.
Tal versão de ingenuidademantém traços e se

aprox ima do que seria, segundo Popper, do baldeteoriaa
mental, veremos posteriormente doteoriacomo ou a senso

comum da indução. 0 senso comum teria também sua formulação
do problema indutivo e uma solução para ele,

crenças em certas regularidades da naturezaexpectativas e
se justificam "por meio de observações repetidas feitas no

(CO 15)passado" A repetição diuturna do fenômenoP.
observado seria suficiente para fundamentar a expectativa de

2. Logik der Forschung, publicada em Viena em 1934, que aqui 
citamos conforme a tradução brasileira: Lógica da Pesquisa Científica - 
LPC.

a saber: nossas

ao menos, e a base para
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continuaria repetir. "Acreditamosque o mesmo a se
sol nascerá amanha,exemplifica assim temque o porque

(CO p. 15).feito no passado"

se

o,
que empreende. (Cf. LPC 35). Hume,P- com e

critico, formula problema da indução fazendosenso o
reconhecer não baseverdade, nenhumatemosna para
esperar que fenômenos voltem
nem inferir de uma experiência presente algo que ainda nao

sendo distintoadmitir algum objeto existente dacomose
respectiva percepção. postura céticaDai, vem a sera a
opção mais coerente. Como é a referência da argumentação de
Popper, convém examinar o pensamento de Hume mais de perto.

3.4. O Problema de Hume sua génese Pode-se
verificar que em Hume há uma atitude e um propósito, que lhe

partida referência. Uma atitudedepontosservem como e
empirista e um propósito de aplicar o método experimental

HUME, Treatise,de raciocinio morais" (Cf.assuntosaos
subtitulo). 3 Uma justificável admiração de Hume para com

alcançados, época, ciênciasêxitos pelas daos suaem
3. HUME, David. Treatise of Human Nature: Being an Ãttempt 

to introduce the experimental tíethod of Reasoning into Moral Súbjecta. 
Oxford, 1985 - Marcamos o subtítulo

a 
ac ima,

que,

A formulação dada por Hume 
contrapõe à versão

esse problema, 
dita do senso

3.3.
cuja soluça0 
comum

, é tomada por Karl Popper como base para a discussa, 
perspicácia

a se repetir como no passado,

se pôde experimentar. Assim, nao há segurança nem mesmo para
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natureza impulsiona-o a buscar no uso do método experimental
clima de divergênciassaida incertezasuma para o e que
filósofos. 0constata entre de controvérsias,os excesso

se tudo fosse incerto",
conduz acabe prevalecer não razãoquea por a mas a
eloquência, "que tudo seja

as hipóteses mais extravagantes,certo ganheme mesmo

Como evitar, então, caia apatiaque se numa
gnosiológica ou, logo de inicio, no ceticismo ? Considera
Hume todas ciências mantêm alguma ligaçãoque as com a

humana,natureza pois todas assentam há dese no que
especifico humano: raciocínio. Para ele isto éao ser o
evidente, inclusive ém relação a ciências como a matemática

filosofia natural. Mas não é bem nestas ciências que
incómodas disparidades de posição.percebe Afinal,as 08

homens, em filosofia natural, estão já curados de sua paixão
por hipóteses sistemas não escutam outros argumentose e

dos derivam da experiência (HUME, FRAILEalém apudque
6 Justamente em ciências ainda mais próximas1966, p. 841).

multiplicando as discussoes, "como

4. 0 significado dado por Hume a ciência moral ultrapassa o 
puramente ético para referir-se às ciências humanas em geral, seguindo 
uma postura comum na filosofia anterior a ele, medieval, por exemplo, de 
dividirem-se os assuntos em: i) metafísicos ou referentes às essências; 
ii) físicos, os que dizem respeito às leis da natureza e iii) morais, os 
relacionados à natureza humana ou que recebem alguma interferência do 
arbítrio humano. (Cf. GREDT 1937, p. 55)

5. No mesmo passo, complementa: "Já é tempo de que tentem 
uma igual reforma em todas as questões morais e rechacem todo sistema de 
ética, por sutil e engenhoso que seja, que não esteja fundado nos fatos 
e na observação". (HUME, Investigação sobre os Princípios da Moral, 
sec.I, apud FRAILE, nota 2, p.841)

prosélitos". (Cf. HUME 1985, p. XVI).<

ou a

fazendo parecer, por outro lado,
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da natureza humana,

política, que mais poderiam contribuir para o progresso e

ornamento do espírito humano, é onde vê maior fragilidade
nos fundamentos, mais falta de evidência e de coerência (Cf.

A contribuição

chama ao que ciência do homem, aquela estudaque o
conhecimento, razão, raciocínio do homem, de restoa o o
fundamento de todas as ciências (Cf. HUME 1985, P. XVI). 0

das filosóficaspesquisas compreensão desucesso e a

qualquer questão importante se acham assim condicionados ao
domínio sólida fundamentação da ciência do homemumae a
(Cf. HUME, ibidem). "E ciência do homem é únicocomo a o
fundamento sólido das ciências,outras assim únicoo
fundamento sólido que podemos dar a esta mesma ciência deve
consistir experiência na observação" (HUME 1985,na e P.
XVI). Percebe Hume que este método quase inteiramente novo

consesrva suas limitações, como a de não conseguir explicar
princípios últimos ou as qualidades últimas e as origens da

Isto agrava ainda maishumana. àsnatureza tocantese no
ciências morais, em vista das dificuldades na repetição e
controle do poderia Háexperimento.que ser um que se

humildementereconhecer tais limites, aliás cerceiamque
também todas as demais ciências. Dado que a experiência é o
único fundamento seguro, nem se deve ir

generalizações, convémalém dela. Ao fazeremmuito se

a estética e acomo a lógica e a moral,

não se pode mesmo,

HUME 1985, p. XIII). A contribuição que pode fornecer ao 
melhor desempenho dessas ciências é desenvolver e aprofundar

proceder com base em observações judiciosas, sobretudo ao se
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vidados fenômenos da dotratar entendimento humanos,e
lembrando-se generalizações nãosempre que são mais que
associações de idéias feitas pela imaginação (Cf. HUME 1985,
P. XIX).

O Problema de Hume3.5. seus componentes Ao
um fundamento 6

conhecimento, julga Hume somente através dela éque que
podemos inferir existência de objeto, partir daa um a
existência de outro. A experiência seria pois a maneira de

dispomos atingir realidade. Não deveque para se a se
porém, numa realidade absoluta, distinta da sensaçãopensar,

experimentada. A realidade é apenas o que está presente na
Asmente. realidadedessa dãopercepções pelase

observação podendo de doisexperiência tipos:sere
associam ãsimpressões idéias,presentes que seou

impressões associadassucedidas outraspodem aousere
6. Como bem faz ver Plinio Smith, ' fundamento não tem aqui o 

sentido forte com que se costuma empregar o termo em filosofia, 
associado a uma argumentação racional definitiva. Tomando o termo em seu 
sentido tradicional, devemos dizer que Hume não encontra nenhum 
fundamento para os raciocinios causais e, por isso, oferece apenas uma 
explicação para eles. Mas se por fundamento entendermos apenas os 
princípios últimos a que podemos chegar em nossa ciência do homem, então 
não há porque recusar tal termo" (SMITH 1995, nota 9, p. 73)

7. "Já que nada está presente na mente que não sejam 
percepções e desde que todas as idéias derivam de algo que esteve 
anteriormente presente na mente, segue-se que é impossível conceber ou 
formar uma idéia do que quer que seja que difira especificamente de 
idéias e impressões. Fixemos, tanto quanto possível, a atenção fora de 
nós mesmos; sigamos nossa imaginação até os céus ou aos extremos limites 
do universo: nunca avançamos, na realidade, um passo para além de nós 
mesmos, nem podemos conceber qualquer tipo de existência, além das 
percepções, que apareceram nesse estreitos limites. Este é o universo da 
imaginação e não temos nenhuma idéia a mais do que aquilo que aí é 
produzido" (HUME 1985, p. 67)

confiável para opropor a experiência como
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idéias de objetos similares, nao estejamos atualmenteque
experimentamosexperimentando, certamentemas que no

(Cf. HUME 1985, p. 87).passado.
de0 mais importante mais largasepasso

consequências, Hume
uma

atual e a idéia de um outro objeto. Nao há objeto
que implique a existência de outro objeto, se consideramos

objetos si olhamosnão além dasos mesmos eem se para
idéias que formamos deles" (HUME 1985, 87). Já foi ditoP-
que não olhamos para além das idéias ou impressões, porque
não conseguiríamos. Assim não pode, partir de algose a

concluir generalizar algoexperimental, nãoou para que
tenha sido experimentado.

Para então, fundamentoque o
experimental ? Embora seja este o único a que Hume atribui

qual, segundo acredita, se conseguiriam dirimir os equívocos
dos filósofos e suas infindáveis discussões e divergências,
não admite tirar conclusão necessáriaque possa umase
daquilo que for experimentado para não foi. Como que o
efeito, relação há dois objetosentre entrea que ou a
impressão presente de um objeto e a idéia de um outro, que
ela chama relaçãocomumente deevoca e que se causa e
efeito, deve vista, portanto, conjunçãoser como uma

ambos. concomitânc iaA sucessãoentreconstante ou
ordinariamente observada entre a impressão viva de um objeto

como
umademonstrar

impressa"'o

serviria,

1 4 o ligaça
quando faz 

necessária entre

uma certa solidez e seja a experiência o único método, com o

o dá, ver que nao há 
um objeto ou
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seja tão constanteidéia de outro, mesmo quee a que se
possa desigar como uma relação de
base o hábito de assim a percebermos. É nossa imaginação que
efetua essa relação entre uma impressão e uma idéia ou entre

Essa associação das idéias não poderia vir dosduas idéias.
objetos, pois, como vimos, nenhum objeto, considerado em si,
de modo algum implica em outro; a imaginaçao é

uma união maior
objetos parecem ter jamaispara

poderiamos fazer qualquer inferência de causas para efeitos,
crença qualquer fato. A inferêncianem apoiar em umuma

somente da união das idéias"depende, pois, (HUME 1985, P.
92). Esclareça-se ainda que essa união de idéias, inclusive
quando tal relação tem caráter necessário,

implicação próprias idéias, doatoentreuma as mas por

12). Dito de outro modo, "é a conexão necessária que depende
invés de a inferência depender da conexãoda inferência, ao

necessária" (HUME 1985, p. 88).
a

ponto de se atribuir ao entendimento uma conexão que possam
em vista também de

impressão sensivel de um objeto, mesmo
independenteexistência desterepetida, externaque ea

então admitir que o
acesso a uma realidade independente da mente se tornaria, no

entendimento (Cf. HUME 1985, p.166; cf. SMITH 1995, p. 74 n.

objeto nem a idéia de um outro, deve-se,

que a faz.

faz por

ter e
seguramente de uma

não implicação de uma

que nada nos

do que os
"Se as idéias não tivessem, na imaginação,

o entendimento,

idéia em outra,

causa e efeito, tem como

autoriza a inferir

Dada a

não se
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duvidosa,mínimo,
ciência e a filosofia a possibilidade desse acesso.

Pelos argumentos expostos acima levando-see em
especificamente, i)conta, apenas o que

está presente na mente e ii) que não há como se inferir de

um objeto ou de uma impressão atual com absoluta segurança,

ou mais ideias ou de outros objetos, a
leitura que pensamento deparece se
Hume, junto com um anti-indutivismo, coerente
posição cética, ao
realidade externa e desvinculada de uma experiência empírica
atual.

Analisar caráter cético da filosofia Humedeo
foge aos objetivos deste trabalho. a No entanto, uma rápida
abordagem dessa questão será útil melhorpara um

realismo de Popper.entendimento do Ele e Hume apresentam

lhe propõem soluções bastante próximas. Todavia, enquanto
levado a uma postura cética,Hume é

motivo para abandonar sua posição realista.
classificaçãoA de Hume céticocomo ou como

realista não é consensual. Aliás, como observa Porchat, "é
dificil algum filósofo sobreencontrar outro comoquem,

8. Um estudo bastante completo sobre o assunto pode ser 
lido em SMITH 1995, p.151 e ss.

3.6. O Problema de Hume - uma soluçao cética

a uma
uma nítida e

a existência de uma

formulaçoes basicamente equivalentes do problema indutivo e

impor é de que há no

Popper não parece ver

menos no que

sobretudo se se pretende estender para a

que a realidade é

se refere ao acesso
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bons especialistasHume, sustentem teses taoocorre a
diametralmente de ofereçam leiturasopostas àe quem
primeira vista tão ostensivamente incompatíveis e
inconsiliáveis". 9 Seu ceticismo realismo sãoou seu
certamente duas delas. "Embora Hume afirmasse ser um cético,
sustenta-se, existiriam diversas passagens em que o filósofo
endossaria a tese realista" (SMITH 1995, p. 199).

está sugerindo seja contraditóriase que a
filosofia de Hume,

de vista céticos, posiçõespontos quanto realistas. As
leituras, que dela se fazem, é que são divergentes. Alguns
comentaristas entendem basicamente realistao como e
procuram explicar aparente ceticismo; enquanto outros,seu
mais vêem-no cético, assimnumerosos, como um que se
apresenta para não fugir da racionalide e coerência interna
de argumentação. Há ainda alguns julgam atésua que ser
possivel, distinguindo aspectos, conciliar as duas posições
e falam em realismo cético (Cf. SMITH 1995, p. 199, 1).n.

Deve-se Humeconceder não céticoque era um
que se disponha a refutar as argúciasabsoluto e "quem quer

ceticismodeste realmente discutindototal, está sem
inclusive,183). Acha ele,adversário" (HUME 1985, queP-

jamais alguém seria E explica:tudo incerto.pensou que
incontrolável,maneira natural nósassim decomo, euma

respiramos e igualmente também julgamossentimos, temose
verdadeiro do falso. Nãoalguma medida do podemos,e

9. Oswaldo Porchat Pereira, Prefácio de SMITH 1995, p. 9.

Nao
como se ele adotasse, confusamente, tanto
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enxergar objetos redor,dedeixarportanto, ao nosso em
conexão habitualrazão de sua
183). Pode-se assim admitir que Hume acredita(HUME 1985, p.

possam existir os objetos o mundoou supõe eque que nos
que tal crença é tão natural como a respiração. Nocercam e

enfaticamenteadverte "esta éentanto, maisque crença
da partepropriamente sensitiva doato da parteum que

de natureza" (HUMEcognitiva 1985, 183). Aonossa P-
proceder, porém, análise critica da parte cognitiva,uma a
opção que lhe resta é uma postura cética, uma vez que, como
vimos, não há como ultrapassar o âmbito das impressões e das
idéias. io

A natural existência dos objetos écrença na a
justificativa apresentadacomumente entenderpara se a
filosofia de Hume como sendo realista. Popper designa essa

fé irracionalde algo rac ionalmentecrença por ser
indefensável (Cf. CO p. 16). Assim, mesmo que Hume admita ou
acredite na existência de objetos externos e independentes,

daria eles.não vê Como podecomo se o acesso a se
"não há um só texto de Hume,constatar,

que diga meio de real" (SMITHa crença umser acesso ao
1995, 201). Pelo contrário, sempre ressalta que reais sãop.

10. "Assim, nossa razão falha não só na descoberta da 
conexão última de causas e efeitos, mas mesmo após a experiência ter nos 
informado sobre sua constante conjunção, é impossível nos satisfazermos, 
com nossa razão, o por quê estendemos essa experiência para além dos 
casos particulares que caíram sob nossa observação. Supomos, mas jamais 
seremos capazes de provar que deve haver uma semelhança entre aqueles 
objetos dos quais tivemos experiência e aqueles que se põem fora do 
alcance de nossa descoberta" (HUME 1985, p. 92).

ao que nos parece,

com uma impressão presente
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apenas as percepções - uma impressão ou uma idéia - e a elas
se limita o conhecimento. Uma crença só abrigaria uma funçao

cognitiva,
presta uma ajuda, nesse sentido, fornecer uma definiçãoao

Umadesse de entenderprecisa modooutro crença.se a
pode mui exatamenteopinião, portanto, sercrençaou

definida como idéia viva relacionada ou associada a umauma
impressão presente" (HUME 1985, É pois.uma espéciep. 96).
de opinião, reduz, em último caso, a uma idéia. Já
havia ensinado antes que "todas as percepções da mente são

umas das outras somente em seus diferentes graus de força e
vivacidade. Nossas idéias são copiadas de nossas impressões

suas partes" (HUME 1985,todas as P.e
96).

No que se refere ao campo de interesse do presente
estabelecer como é possivel o realismo no

pensamento de Karl Popper, não é tão importante saber se há,
em algum lugar da obra humeana, uma confissão ralista. 0 que

útil até ondeseria estabelecer, melhor entenderpara
é se Hume admite

conclusões oriundas de impressões experimentais detêmque
algum conteúdo real independente da impressão mesma.

Embora fale, objetos, paraem
ele conhecimento não ultrapassa relações entrenosso as

coincidem e o que afasta os dois filósofos,

se reduzida a uma idéia ou a uma impressão. Hume

as representam em

trabalho, ou seja,

que se

impressões e idéias, que diferemde duas espécies, a saber,

como vimos acima,
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realidade absoluta, seja de"umaatingepercepções, nem
de objetos 0seja externos.matemáticos, termoobjetos

objeto entenderisso sentidodeverá, mesmo, emporse
sinónimo de percepçãoontologicamente neutro, (SMITHcomo

objetos76),1995, pois externos tornamP. se nos
percepções ocasionam" (HUMEpelasconhecidos queapenas

67). Pode-se afirmar assim que o que existe1985, P. as
percepções. Impressões e ideias é que existem, sendo elas as
únicas realidades podemos tera que acesso, sem
possibilidade de inferir das mesmas qualquer coisase que
ultrapasse esse âmbito.

Se as únicas realidades que existem para nós são
as percepções ii não há como se
conservar uma expectativa realista. 0 que resta ao filósofo

tais limitaçõesreconhecer é assumir, contraao mesmo a
gosto, uma posição cética. "De minha parte, devo invocar o

confessar que essa dificuldade é
entendimento" (HUME 1985,muito dura 636).para meu P-

"As

a

como

de causa e efeito 
existência de uma é dependente da de outra.

de 
sendo-nos

11.
as

certos, 
presentes

sao

ou o

existências, de que estamos certos, são as 
percepções, as quais, sendo-nos imediatamente presentes pela 
consciência, comandam nosso assentimento mais forte e são o fundamento 
primeiro de todas as nossas conclusões. A única conclusão que podemos 
tirar da existência de uma coisa para a de outra é por meio da relação 

a qual mostra que há uma conexão entre elas e que 
A idéia dessa relação 

deriva-se da experiência passada, pela qual descobrimos que dois seres
estão constantemente conjuntos e estão sempre presentes ao mesmo tempo
na mente. Mas como nenhum ser jamais está presente à mente senão
percepções, segue-se que podemos observar uma conjunção ou uma relação
de causa e efeito entre diferentes percepções, mas nunca observá-la 
entre percepções e objetos. É impossível, portanto, que da existência ou 
de qualquer das qualidades das primeiras, possamos alguma vez formar 
qualquer conclusão concernente à existência dos últimos, ou alguma vez 
satisfazer nossa razão nesse particular". (HUME 1985, p. 212)

privilégio de um cético e

que a elas se reduz,
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Hume, de início,Buscara vimos, fundamentocomo um ou
pudesseparâmetro, corrigir desorientaçãocom que se a

generalizada que via na filosofia, similarmente ao que já se
filosofiahavia conseguido natural. Naona acomodarase
posiçãoliminarmente cética. Ao contrário,numa no

é verifica não haveranálisedesenrolar de como,sua que
realidades estivessem além dasbuscarseguramente, que

impressoes experimentais, nem conciliar o anti-indutivismo,
com relismo, chegando assim ao ceticismo

por um processo crítico.

3.7. O Problema de Hume - solução de Popper

Popper considera, acompanhando Kant, que a
formulação humeana da questão indutiva é basicamente

(cf. LPC 35) desdecorreta, acrescenta,P- que, se
ocasionem equívocos subjetivistas,substituam termos, que

preferindo-se, por exemplo, assersão a crença.
Distingue um duplo aspecto problema indutivonc

formulado por Hume:
Abordagem psicológicaa) questãoem que a

indutiva é vasada determos seja,em crença, ou por que

acreditar circunstâncias similares, eventosque. em os

venham a ocorrer conforme experiências anteriores ?

que aí se inclui,
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b) Abordagem lógica indagase como se

Justificaria a generalização de uma dada asserção, com base

em eventos anteriormente experimentados.

Ocupa-se da questão indutiva na versão designada

para
partindo de casos dos quais tivemos experiência, para outros
casos (conclusoes) de que não tivemos experiência ? (CO p.
15). humeanaA é negativa, pois seráresposta sempre
possivel um evento diverso dos habituais, por maior que seja
o número de repetiçOes.

Popper retoma esta indagação, dando-lhe também uma
resposta equivalente. Em suas mãos, porém, o problema assume
uma abrangência mais ampla, referindo-se a teorias, enquanto
Hume refere-se As formulações de ambos

incluam algum pressupostotalvez análisebásico, umaque
filosofias poderácontextuaiizada decuidadosa suase

Hume PelaQual dedetectar. seria pressupostoo
formulação do problema da indução, sabe-se que ele se propõe
uma questão sobre a existência, independente da percepção,

de alguma relação entre se percebe atualmente e umaqueo
idéia fora destaobjeto percepção Humepresente.ou um

procure uma tal relação, mas nãoprocura,

ligaçõesencontrá-la; todas sãoencontraconsegue as que
asssociações de idéias ou algo semelhante feitosucessões,

pela imaginação ou redutível à percepção.

como 
"Haveria

Ver além disso,

a casos ou exemplos.

lógica, cuja formulação 
justificativa

completa seria a seguinte: 
suficiente para raciocinarmos

desafia a que se

em que
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força donão permite pressuposto empirista,seuao que
funciona como um parâmetro dogmático e pode ser tido, para a

algofilosofia de Hume, equivalente Kuhncomo ao que
designa, em se tratando de ciência, dogmatismo das ciências

maduras. Segundo este último autor, algumas caracteristicas
condicionamorientampressupostos atividade doe e a

filósofo.cientista aqui, do Originando-seno casoe,
difusamente de sua formaçao, de seu ambiente e época, das
opiniões circulantes em sua comunidade, de opções pessoais,
plasmam-lhe o pensamento e interagem com o modo de ele ver o

(Cf. KUHN 1979, p.47). 0mundo e de
empirismo seria assim 12

pode melhor explicarhipótese deA que se a
levadafilosofia Hume for conta convicçãode em suase

empirista não visto maisdeve termocomo umser a para
designar o paradigma de Kuhn ou os programas de pesquisa13

científica 14 Lakatos. Antes de tudo, conceitosde esses

Correndo o risco de simplificar demais o que Lakatos 
expressa com progamas de pesquisa científica, pode-se dizer que se 
compõem de um conjunto de regras metodológicas, de um núcleo teórico e 
de hipóteses auxiliares. "0 progama consiste em regras metodológicas;

12. A palavra dogma tem a mesma etimologia de doxa e 
significa, originalmente, opinião, parecer e também decreto, sentença. 
Aqui assume o sentido de opinião consolidada, de principal ponto de 
vista, de pressuposto básico, semmpre presente, embora não esteja sempre 
explícito.

13. 0 significado do que Kuhn entende por paradigma não tem 
contornos muito precisos. Algumas observações podem "esclarecer o que é 
considero ser paradigma. Ê, em primeiro lugar, um resultado científico 
fundamental, que inclui ao mesmo tempo uma teoria e algumas aplicações 
tipo aos resultados das experiências e da observação. Mais importante 
ainda, é o resultado cuja conclusão está em aberto e que põe de lado 
toda a espécie de investigação ainda por fazer. E, por fim, é um 
resultado aceito, no sentido de que é recebido por um grupo, cujos 

(KUHN

o dogma de Hume.

E, por fim, 
sentido de que é recebido por um grupo, 

membros deixam de tentar opor-lhe rival ou criar-lhe alternativas’ 
1979, p.59)

14. 
com

exercer sua atividade.
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a um fenômeno coletivo,referem-se a um ponto de vista que
predomina na atividade de um grupo de cientistas, sendo por

aceito partilhado, período,estes certoe por um como
orientação básica a todo o trabalho científico. No caso da

no

obra,sua evidente, que
precisaria demonstrado explicitamente. Não seriasernem

usado como princípio fundamental para daí se deduzirem teses
conclusôesbásicas importantes, daria sentidoou mas e

filosofiaunidade todas elas. Na Humede empirismoa o
pape1.desempenhar Em obra, éesteesseparece sua um

presuposto permanente, por exemplo, celebrarao como tuna

opinião de Berkely de todas as idéias gerais não sãoque

Que lhes dá significação mais extensa" (HUME 1985, 17),P.
ao colocar a experiência como fundamento da relação de causa

ta o

filosofia, 
obrigatoriamente

algumas nos dizem quais são os caminhos de pesquisa que devem ser 
evitados {heurística negativa), outras nos dizem quais são os caminhos 
que devem ser palmilhados {heurística positiva) "- (LAKATOS 1978, p.162) 
"Todos os progamas de pesquisa científica podem ser caracterizados pelo 
núcleo a heurística negativa do programa nos proíbe dirigir o modus 
tollens para esse núcleo. Ao invés disso, precisamos utilizar nosso 
engenho para articular ou mesmo inventar hipóteses auxiliares, que 
formam um cinto de proteção em torno do núcleo e precisamos redirigir o 
modus tollens para elas. S esse cinto de proteção de hipóteses 
auxiliares que tem de suportar o impacto dos testes e ir se ajustando e 
reajustando ou mesmo ser completamente substituído, para defender o 
núcleo assim fortalecido" (LAKATOS 1978, p. 163) No programa da física 
de Newton, por exemplo, o núcleo se constituiria das três leis da 
dinâmica e da lei da gravitação.

entanto, o dogma não precisaria, 
ser partilhado pela maioria dos filósofos,

das maiores e mais valiosaas descobertas dos últimos anos" a

como um presuposto, para ele,

nada mais do que idéias particulares, anexadas a certo termo

nem predominante numa dada época; estaria presente em toda a
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e efeito, afirmando que essa relação deve ser vista comoIS

associação de idéias, 16 fundamento dasexpor comoao
inferências um principio da imaginação ou seja

o hábito ou costume. 17 A opção pelo ceticismo também fica
melhor entendida se considerada uma consequência, talvez um
tanto radical, do empirismo: se o método empírico é que dera
à fisica de Newton o brilho e os êxitos, de que desfrutava,
seria também este o caminho a ser adotado pela filosofia; e

qualquer passo ou juízo, que pudesse afastar a investigação
filosófica deste caminho, deveria ser suspenso.

Seria Popperrealista de dogmaa ocrença

orientador de filosofiaonipresente ?e sua
professa ênfaseIndubitavelmente ele algumacom ea

desde ao dizerfrequência:
filosofia e a ciência está em conhecer o mundo ou contribuir

(Cf.LPC 535) afirmarobjetivo atéP. aopara esse que a
"principal preocupação da ciência e da filosofia deve ser a
verdade" verdade éentendendo que a a
correspondência com os fatos ou com a realidade" (CO p. 51).
Lembra que o realismo está presente nos seus escritos desde
a Lógica, embora ali não seja usado "para sustentar qualquer

soluçõesdas propostas" (ROC 106). Expressa aindaP. a
função que atribui a essa crença: "0 realismo metafísico não
é uma tese da Lógica da Pesquisa Científica, em partenem
alguma desempenha papel de um pressuposto. E, entanto,no

p. 464, no. 35-39)
15. Cf. HUME 1985, p. 79 ss. e HUME 1952, p. 459, no. 23-25)
16. Cf. HUME 1985, p. 88 ss. e HUME 1952, p. 460, no. 28-32)
17. Cf. HUME 1985, p. 92 ss. e HUME 1952,

conclusões e

que o interesse que pode ter a
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está lá, está muito presente. Constituie
pano de fundo que dá corpo à nossa busca da verdade (ROC p.
106).

As considerações acima nos colocam diante de duas
hipóteses:

i) Considerar realismo de Poppero como
irrelevante Conforme essa primeira hipótese analisar-se-ia

ou ao menos boa parte dele, sem se levarseu pensamento, em
relegando-o à condição deparâmetro realista,conta o uma

desnecessária para explicar o resto decrença pessoal, suas
Não é absudo pensar que um idealista,idéias. por exemplo,

cético subscrever, incoerências,possaum semou mesmo
grande parte das teses de Popper. Assim, falseacionismoo

dimensãoseria visto metodológica. Istoapenas numa
implicaria em não dar importância do seu
discurso, se refere à ciência e às teorias cientificasque

tendo finalidade de buscar verdadecomo a a e um
conhecimento crescente e objetivo do mundo; ou então ter-se-
iam que arranjar hipóteses auxiliares onde as conceituações
de verdade e mundo se fizessem diferentes das de Popper.

Considerar realismoii) metao como uma
convergente de sua filosofia - Neste caso o realismo não se
limita a um tênue substrato de sua obra, exerce funçãomas

deefetiva condicionante várias de posições,e suas
inclusive frente a seus criticos, servindo para fundamentar,

explicar melhor algumas dessasindiretamente,ainda que e

a uma boa parte

uma espécie de
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posiçOes. Teria realismo uma função de pedra angularo no
de pensamento; princípio convergentearco seu um ou uma

espécie de final dar sentido propostascausa a a e
analogamente ao que, ele acha,argumentos,

verdade sao para a ciência e a filosofia
Adotar esta segunda hipótese maisparece ser o

adequado, sua maior abrangência lícito dizer,épor see,

impedirmais falseadores potenciais, contudoter sempor
se conclua ser o realismo irrelevante.

Atribuindo-se realismoao uma presença
condicionante no pensamento de Popper, nao se deve esperar

tal fatorconstitua de abrandamento deque se num seu
esforço crítico. Sem possivelmente teriarealismo,o
incorporado ousadosmetodológicosrecursos menos e

influência ecriativos; lado, seria menoroutropor sua o
número de seus críticos e apreciadores.

3.8. O acesso à realidade
3.8.1. Indução falseamento Considere-se ae

formulação do problema da indução, conforme Popper a faz, e
a solução por ele proposta:

"A alegação universalde teoriaque uma
explicativa é verdadeira ou é falsa pode ser justificada por

empíricasrazões Isto é, admissão da verdade dea
asserçóes de teste pode justificar alegação de quea uma
teoria universal é verdadeira ou de que é falsa ? A este

que, ao final,

a realidade e a
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problema minha resposta é positiva: 18 Sim, admissão daa

verdade de asserções de àsteste permi tevezes nos

justificar alegação de teoria explanativaa que uma

universal é falsa.". (CO p. 18).
A proposta de solução do problema formulado

permite distinguir dois aspectos, com
teorias: i) a

induçao é métodonão competenteum para
algum conteúdo real;indicar teoria ii)temumase e o

falseamento poderá nos revelar se ela não o tem.
i) Assumindo a critica de Hume, explica Popper que

a indução não pode ser um método confiável para se assegurar
Por maisverdade repetissemdas teorias. que se asa

confirmarobjetivo de hipóteseexperiências umacom o
seria possivelconsiderada verdadeira, estasempre ver-se

falseada experiência. Mesmo empiristanova umpor uma
convicto como Russell vê problemas na induça embora julgueo,

fundamentosalvo, tivermétodo pode poro ser seque um
princípio indutivo. Argumenta, quase por absurdo, que "Assim

principio de indução,devemos aceitar baseo com em sua
evidência intrinseca renunciar toda justificação deou a

(RUSSELL 1976, 35). Mesmo com essenossas espectativas P.
principio problema de justificar teorias dadosaso por
empiricos continua, pois a crítica de Hume não é respondida

problema: justificar referidointroduz-se novo oe um
feito indut ivamente,princípio. Isto teria que ser o que

geraria infinito; dedutivamente, tornandoum processo ou
18. Dir-se-ia: parcialmente positiva

nos
relacã0 * verdade das
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descartável a induçao. Não será, pois, através desse método
que a ciência poderá justificar a verdade de suas teorias.

ii) Se as teorias nao podem ser confirmadas, podem
entanto ser falseadas, através de testes empíricos. Dadano

lei científica,teoria carátertem deou que umuma
universalidade, deveconjectura e ela confrontadaser com

singulares,enunciados básicos, é,isto descrevamque
aceitas intersubjetivamente, eventos empíricosocorrências

passíveis de repetiçao qualquer devidamentepor pessoa
habilitada. Enquanto nenhum conseguir falsearteste a

continuará ela sendo explicativateoria, aceita dacomo
conj ecturalmente verdadeira. Tãorealidade maise ou

importante do que apreciar uma teoria, é função do método
falseamento possibilitar, situação problema,numapor a

escolha de uma teoria entre duas ou mais concorrentes. Neste
as asserçOes de teste servirão para eleger a melhor,caso,

procurando teoria verdadeira,"como estamospois, uma
preferimos aquelas cuja falsidade não foi estabelecida (CO
P. 19)

3.8.2. Presença de uma perspectiva realista A
solução do problema indutivo apresentada acima contém em
vários dos aspectos de horizonteseus a presença um
realista, cuja importância para os objetivos desse trabalho,
merece ser ressaltada.

a) Se a rejeição do método indutivo por parte de
Popper se dá em decorrência de uma crítica ao positivismo
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lógico ou de uma não rejeitada influência de Kant e Hume, é
sobretudo guiada pela crença realista. Assim, o principal
defeito da indução estaria pseudo capacidade dena sua
atingir a realidade, quando em suma é uma espécie de ilusão
de ótica

ficarb) Essa realista pode ma is
clara examinarmos suase contra o
convencionalismo "Para o convencionalista, a ciência não
é o retrato da natureza, apenas uma construção lógica"mas

leis cientificas são “nossas(LPC p. 83). E teoriasas e
livres criações, invenções, decisõesnossasnossas e

(Ibidem) Tal sistema,conveções arbitrárias segundo a
análise de Popper, seria desprovido de potencial critico,
pois facilmente se adaptaria a qualquer novo experimento que
pudesse questionar teoria Deve-se dar razãoa a
Popper de estranho,um experimento, nãoeque mesmo novo

lêmrealista, vale lembrar ambos jáentanto, queno o
experimento sob a ótica da teoria específica em voga, mas
também sob a ótica dos seus respectivos dogmas.

c) Mesmo mantendo a perspectiva realista, não vê
Popper como justificar a verdade de uma teoria universal.

"nenhuma quantidadeExatamente como Hume, de
teste verdadeiras justificaria a alegaçãoasserções de de

(CO P.
18). As teorias e leis científicas devem ser encaradas como

Popper procura deixarhipóteses, conjecturas, suposições.

(CO p. 18).
convergência

argumentaça^

exerce sobre o convencionalista o mesmo facínio que sobre o

em voga.

que uma teoria explanativa universal é verdadeira

reconhece que
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clara essa posição constestar Ryle, que julga dever-seao

lei científica. Esta deverá ter
um conteúdo de verdade maior e gerar algum grau de certesa a

mera suposição.mais do (Cf. RYLE 1937, 38).umaque P-
Reforça Popper sua argumentação com um exemplo,
torna bastante aceitação unânime,esclarecedor: a por um
largo período, da física de Newton teria ensejado

por Ryle, seja,expresso ou uma sensaçao de estáque se
verdadeira. A teoriadiante de teoria de Einstein,uma

outros possíveis méritos,de ensinouporém, par nosa a
mera hipóteseolhar Newtonde conjectura (COcomo oua

P-21). Ora, não fora descoberta semelhante que teria levado
Hume a um prudente ceticismo ? Popper, no entanto, continua

devem buscar teorias verdadeiraspropondo mesmoque se
reconhecendo que elas, bem como suas mais bem firmadas leis,
possam vir a ser declaradas falsas.

d) A análise crítica das teorias se dá, como vimos

A decisãoverdadeiras. verdade falsidade,sobre ousua
segundo Popper (Cf. CO p. 19) não faria parte do problema da

é que
explícita posição cética,Hume frenteassume uma a essa

questão, além das impressõespois não vê ir dascomo ou
idéias. A posição de Popper um caminho diverso. Ossegue
enunciados básicos, falseadores potenciais de teoria,uma
devem ser considerados verdadeiros. Não é a origem sensível

indução tal como

que se devem admitir comopara isso as asserções de teste,

que se nos

o colocara Hume. 0 que vimos, porém,

no capítulo anterior, pelo esforço de falseá-las, usando-se

o que é

distinguir entre hipótese e
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que lhes confere pois o ato de perceber pelosstatus,esse
sentidos é único, momentâneo individualizado. Deve-see
reconhecer sensações fornecem materialque as para os
enunciados básicos, só podem considerar tais,mas se se

intersubjetivamente eventos

uma

de a ciência aproximar-se da realidade. "Todas
leiexplicar alguma teoriavezes que passamos a ouas

conjectural por outra teoria conjectural de maior degrau
descobrindo coisasuniversalidade, mais doestamos acerca

estamos penetrandomundo: segredos. E todasnos seus as
conseguimos falsificar teoria deste gênero,umavezes que

fazendo descoberta.importante Por issoestamos uma nova
essas importantíssimas,são ensinam-nos o
inesperado e voltam ainda queassegurar-nos,a que nossas
teorias sejam feitas nós, ainda sejam invençõespor que

não deixam por isso de ser asserções genuinas acercanossas,
do Mundo, pois podem chocar-se com algo que não fomos nós

(ROC 157) Porfizemos" inegávelP. vezes,que o senso
crítico de ceder lugarPopper ânsiacertaparece a uma
realista. Afinal, poderíamos indagar: nao são os enunciados

verdade convencionalsua e
intersubjetivamente aceita por nós ? Por outro lado, os

enunciados básicospróprios estão impregnados de teoria,
"toda descriçãopois (ou símbolos idéias )nomesusa ou

(LPCuniversais 101). Portanto, asserção deap. mesmo

como 
teoria

falsificaçoes

aceitos intersubjetivamente come 
passíveis de repetiça0 por outrem.
Popper considera mesmo o ato de falseamento de

descrevendo
Ê interessante ver

uma ocasia
~o

básicos também feitos por nós e
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teste, que vai chocar-se levar que a realidade se choquee
com a teoria universal, também carrega, em um certo nivel,
sua própria universalidade. 0 contato com a realidade se dá
através de uma outra teoria: a do enunciado empirico. Em vez
de termos realidade empírica testando uma teoria, temosa
uma hipótese conjectural testando outra.

3.9. Dificuldades no acesso ao real
de teorias verdadeiras,A busca docomumente

interesse dos cientistas, precisa, vimoscomo
annteriormente, ser abandonada por ter que as considerarse
hipotéticas e conjecturais. Tendo uma teoria sido refutada

empírico, substituateste teoriapor um uma nova que a
deverá ter êxito onde o tinha a anterior e ainda resistir ao

falseamento,de derrotara a Enquanto nãoteste outra.que
for falseada, poderá considerada domelhorser que as
concorrentes e possivelmente verdadeira. Dando-se sequência

crítico, teórico teorias nãoa esse processo o procura
refutadas, sejam tão explicativas domaisque ou que as
anteriores tentará derefutá-las através testese sempre
rigorosos. Entre as que melhor resistirem aos testes, poderá
haver verdadeira. "Mas nenhum método podeuma em caso o
estabelecer sua verdade, ainda que seja verdadeira, pois o
número de teorias possivelmente verdadeiras continua
infinito, a qualquer tempo e após qualquer número de testes
cruciais" (CO p. 25)

nao
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A da verdadebusca das teorias e, por
a perspeectiva realistaconseguinte, se mantém compulsiva,

apesar de se saber uma meta impossivel de ser atingida.
Não deve imaginar seja descuido dose que um

filósofo, não terem
e

ae se e

i) lembra teoria, resistiuuma novaque que a
substituiu vantagem uma anteriortestes rigorosos come e

falseada, também poderá ser falsa.
ii) Pode tentar refutar teoriasocorrer que, ao

todas"refutemosconcorrentes, e pensar em
25) Portanto,nova" (CO p. ter-se-ia continuaruma que o

trabalhjo cientifico utilizando, por algum tempo, teorias
sabidamente falsas.

afastariii) Deve-se cuidadosamente qualquer
hipótese ad hoc, teoriatornarem falseável.por a menos
Afinal, uma teoria é comparativamente melhor, se além de um
largo potencial explicativo e informativo, resistir a mais
testes que as concorrentes.

Não há indicaçãoiv) de "possamos fazerque
progresso em direção a teorias melhores" (CO p. 27)

Todos cuidados são também limitções,esses que
sofre o falseacionista e lhe mostram que ele não dispõe de,

nenhumpraticamente, indicativo de qual seja teoriaa
verdadeira. Considerando-se denúmero teoriasque o

contrário, expo
falseacionista

bem seu 
clareza 
posiveis

nao consigamos

articulado 
com toda 
antecipa

agumentos. Ao 
sua proposta 
dificuldades

objeço
~es. Assim,
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possivelmente verdadeiras é infinito (cf. C-0 p.25), poder-
se-ia ter caminhado por muitos e muitos falseamentos e quase
infinitas teorias ainda longe deestar teoriae uma
verdadeira. Mesmo assim, a crença realista é suficientemente
robusta para resistir a esses obstáculos, pois sem ela toda

atividade cientifica filosófica perderia sentidoa e seu
último e o possível sentido para nós do mundo, da própria
realidade estaria comprometido. Então,
preciosa realidade Popper constitui écomo ae o que se
procurará analisar no próximo capítulo.

ser essao que vem a
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IV A REALIDADE

1. O que é o real ?

As afirmações de Popper de professaque um

certo direito de indagar o que afinal ele entende por real
ou realidade

Não é questão ele tenha propriamenteuma que
evitar perguntas do tipo

é e, mais ainda, você entende por,o que o que porque
segundo diz elas me
de substituição problemasde verbais (ou problemas de
significado), problemas (ECreais 26). Fugindopor P-

dosmoment ane ament e seus princípios, dá-nos resposta,uma
advertindo, porém, que não faz uma análise de significado ao

o real, mas discute teoria'. éuma
crucial admitir que existe a matéria e outras coisas,

(Cf. EC p. 26).mente,
que, mais uma vez e também nesta resposta, serve de ponto de
partida a Popper.

Correspondendo à expectativa posiçãoque sua
realista suscita, vê real primordialmente ''coisascomo as
materiais de tamanho comum" 0 termo real pode
ainda ser estendido coisas maiores,a casas,

1. Popper fornece uma indicação aproximada de qual seria 
esse tamanho ordinário: o de "coisas que um bebê pode segurar e, de 
preferência, colocar na boca" (EC p. 26).

(EC p. 26).1

como a
que com ela reagem.

parecem inclinadas a causar o perigo

á o senso comum

prazer em enfrentar. Procura mesmo

realismo cientifico e filosófico outorgam ao seu leitor um

a de quedizer o que é

como trens,
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e também a coisas menoresmontanhas,
partículas de poeira ou migalhas,"como

aos gases e às moléculas e átomos" (EC p. 26).também ao ar,
0 critério para que se possa estender o termo real

para além das coisas materiais de tamanho comum é que aquilo
conjectura real sobre algum efeitoestasexerçaque se

causal.
o mundo físico0 nexo entre suas extensõese ou

entre o mundo físico e outros mundos, que também se venham a
conjecturar como reais, pode ser descrito por uma formulação

emprestado de análisetomamos de Putnam sobreumaque o
realismo dos fisicalistas: "x refere-se a y se e somente se

é cadeiaconectado causal de tipox com y por uma

1982, Discute(PUTNAM 195).apropriado" este autorP- a
dificuldade teriam fisicalistascertamenteque os em
explicar a concepção de nexo causal.

faz lembrar,Reconhece entanto, não háe no que
conclusiva daevidência objetiva existência dessasuma

entidades ditas reais, argumentemesmo que se com uma
consequência tão trágica como a destruição de Hiroshima e
Nagasaki, para corroborar existência do átomo. Aplica-sea
aqui, concepção popperiana de teorias.então, Melhor doa

falar da existência de entidades é considerarque as
entidades integrantes de uma dada teoria testarcomo e a
veracidade desta última. Na medida em que a teoria, vencendo

corroborada, hávai sendo bom indicio detestes, um que
possa "ser verdadeira ou estar próxima da verdade (tenha um

a Terra e as estrelas;
..."aos líquidos e
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bom de verossimilhança)" 27).(EC Feitas estasgrau P-
restrições, conclui Popper, pode-se perfeitamente estender o
designativo de real entidades assim conjecturadas,a como

elétrons,átomos, de força celestescampos ou corpos
invisíveis,

27).

2. Oh três mundos

o real básico de Popper
real do coisas materiais de tamanhosenso comum, aso

ordinário e suas constitui o mundo 1. Abrange
este o universo das entidades físicas, que inclui os objetos
físicos, também interações mútuas:e seus processos e 08

estados físicos

0 físicouniverso mundo 1, todaou com a sua
riqueza, diversidade e extensões, não esgota o universo da
realidade. Aponta Popper então para um mundo 2, o da mente

interagehumana, mundo 1, desteque com o mas que se
distingue caracterizar entidadesmundo dasao se como o
psicológicas. "S mundo dos de medo desentimentoso e

das disposições para agir de todas as espéciesesperança, e
de experiências subjetivas, incluindo experiênciasas
subconscientes e inconscientes" (UA p. 116).

extensoes

aceitando-os como realmente existentes, 
portanto, sã° as coisas materiais de tamanho comum 
sobre elas age causalmente

Reais, 
e o que 

ou com elas interage. (C£. EQ p.

0 que se poderia chamar de
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Popper faz estado físicoque over estadooe
mental podem ocorrer juntos. Ê o por exemplo, de umacaso,

deterioração orgânica da qualdor de dentes: tomamosuma
consciência devido a uma sensação dolorosa e que nos leva a

tomando remédios,mundo físico,agir sobre procurandoo o
de medicina.aplicando conhec imentos Alémdentista, de
distinta, dos estadosindicar ocorrência concomitante, mas

este exemplofísico

interaçao entre os dois mundos: um fato biológico e portanto
do mundo 1 faz surgir um estado mental, em que
conhecer a situação de enfermidade; conhecimento,esse que

dá sequência a uma série deocorre no mundo 2, por sua vez,
ações sobre o mundo 1, como descrito logo acima.

A iniciativa da interação também pode originar-se
2. Utilizando novamente exemplo dado, pode-semundono o

conhecimentos anteriores,baseconjecturar, com em a
existência de cárie antes de qualquerhipótese da uma e,

iniciar-se preventivamente um tratamento,sensação dolorosa,
atividades darãosérie dedesencadeando-se nouma que se

mundo 1.
mundos, PopperAlém destes dois apresenta um

o mundo do conteúdo do pensamento e, é claro, dosterceiro:
chamá-lo-ei de mundo 3,produtos da mente humana; (EC

62). 2 Ora, produtos da humana nãomenteP. os se
2. Apresenta Popper uma série de exemplos de coisas, que 

seriam pertencentes a esse terceiro mundo. "Por mundo 3 entende-se os 
produtos da mente humana, tais como estórias, mitos explanatórios, 
artefatos, teorias científicas (verdadeiras ou falsas), problemas 
científicos, instituições sociais e obras de arte. Os objetos do mundo 3

se passa a

e mental, serve para mostrar também a
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materializariam em objetos fisicos ? Reconhece Popper que

mundo 1 e o
mundo 3. de um livro,Ê como objetoque pertence,casoo
físico, mundo 1, conteúdo, verdadeao seumas que na o

faz parte do mundo 3constitui, mantéme se o mesmo nas
várias edições e traduções.

realidade do mundo 3 éA afirmada conforme
critério similar ao adotado para se declarar a realidade do
mundo 2,

é de modificá-los. Idéias, técnicas,dois mundos capaze
teorias podem modificar, ainda indiretamente, mundoque o

melhor compreensão do universo. Assim o mundo 3 influi tanto
isto é um argumentono mundo 1 como para se

Antes, porém, parece conveniente explicitar melhor
pode entender por uma relação causal entre essesse

Tomemos de empréstimo uma observação demundo popperianos.
Putnam sobre duas possíveis noções de causa, aliás, segundo

(Cf. PUTNAM 1982,comumente confundidas por teóricos.
p.195). Haveria “uma noção usada física matemática:na
causação é uma relaçã° precisa entre estados de um sistema,
..que deterministicamente leva de

estado posterior. Uma segunda noçaoum termoexpressa o

são da nossa própria autoria, embora eles nem sempre sejam o resultado 
de uma produção planejada por homens individualmente" (EC p. 62).

ele,

um estado anterior para

no mundo 2 e

também aqui, num mesmo objeto, podem coexistir o

ou seja,

e sinfonias geram emoções; argumentos e teoremas levam a uma
físico. Já o mundo psicológico é afetado, a seu modo: poemas

o que

afirmar sua existência real, como se verá a seguir.

na medida em que interage com os outros
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provocador, promotor ou instigador

de um evento" (PUTNAM 1982, p. 196).
A primeira noção de típica da concepção decausa,

física de Laplace, segundo qual universo seriaa o um
sistema fechado e, portanto, de comportamento determinista,
é na apreciação de Popper muitíssimo pouco convincente e

124). Essamuitíssimo atraente" (UA opiniaopouco P-
subjetiva. ele subsidia algoargumentos maisa com um
sólidos: rígido universo laplaciano esvair-secomeçou ao

infrutíferas de Maxwelltentativas reduzirpara a
eletricidade e o magnetismo à mecânica de Newton. 0 físico
teve de abrir-se a realidades não incorporáveis à mecânica.

0 determinismo físico ficou ainda mais seriamente
abalado com o surgimento da mecânica quântica. De acordo com

princípios desta, de elementos docomportamentoos o
universo não é controlado mas apenas por
leis probabilísticas. As previsões não determinadassão a
não ser por aproximações estatísticas, testáveis. (Cf. UA p.
125)

em vista da visão conjecturalAlém do mais, que
Popper mantém em relação às teorias, a noção de
lhe pode aceitável certamente não terá caráterser
determinístico. A afirmação de que há um nexo causal entre,
por exemplo,
uma teoria sobre a realidade, teoria de caráter conjectural

revisável. Consequentemente, afirma não pode vire queo
revestido de caráter determinístico.

causa como equivalente a

causa que

por leis causais,

o mundo 3 e objetos do mundo 1, enquadra-se em

com as
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3. A realidade do mundo 3.
Não dificuldadehaver aceitarparece em se como

1, aio mesmo que se ã° imediata.

0
mundo 2

está marcadosua vez,por por uma
inquestionável realidade subjetiva, que certamente deve ser
aceita por quem a sente ou percebe e também pela boa vontade

subjetividadedaqueles for comunicada,quem essa mesmaa

pois nao terão como contestá-la.
A compreensão e a possível aceitação da realidade

do certo esforço,mundo 3 exige o próprio Popperqueum
reconhece necessário, procurar explicar tese,ser ao sua
afastando possíveis objeções.

realidade desse terceiroA mundo assume um
particular interesse para os objetivos desse trabalho, que

analisar o realismo de Popper no3propôs no seu iníciose
tocante à ciência e à filosofia, ou seja, procurar entender

ciência ede Popper de filosofia falam detese quea um
real. ladomundo Ao de primeiro entendimento deum que

teorias outras criações da mente devem tendere para uma
representação progressivamente mais adequada da realidade, a
ela se subordinando, Popper, com sua teoria dos três mundos,
ainda acrescenta criações teóricas,que essas mesmas como

3. Cf. Introdução, eepecia~|mente p. 6.

incluam extensões 
observ. comum ■aça'-» esclarecido.

menos 
fí oes ou o senso a uma sensoque escapam comum e do

real
evident mundo d

mundo
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criaçbes artísticas,também adquirem uma autonomiaas em
relação ao mundo físico inundo mental dea pontoe ao se
constituírem inundo que interage, inclusive

dois primeiros. Tem-se,causalmente, portanto,com os uma
dupla característica do mundo 3, que convém ressaltar:

a) ele se distingue dos outros dois mundos de modo

que nao pode ser reduzido a estes;
b) mantém plena autonomia em relação

embora possam aparecer juntos e possam interagir entre si.
A argumentação de Popper desenvolve mostrandose

que os objetos originados da atividade mental humana, ainda
possuindo uma existência no mundo material, não podemque
circunscritos chamou de mundo 1. Assim,ser ao que uma

estátua não se limita a um bloco de madeira ou argila, uma
sinfonia ultrapassa sua partitura e uma teoria não é apenas

Poder-se-ia objetar tais coisas de origemque
objetos do mundo físico. E que

sua atuação modificadora sobre os mundos 2 e 1 seria apenas
uma repetição imitação de atitudes de Observaoutros.ou
Popper, porém,
imitativa, pois de um produto mental pode ser extraído algo

independente da vontade da intenção do sujeitonovo e e
mostrando-secriador, deste modo produtoque esse mesmo

possui uma autonomia intrínseca. Não raro o ponto de partida
de um pesquisador é um problema, tirado de uma teoria, cujo
criador não tivera da existência do mesmo a menor suspeita.

o livro em que está escrita.

aos mesmos,

que essa atuação não é apenas repetidora ou

em um terceiro

mental seriam redutíveis a
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Esse problema teoria lhe dá origem possuem,e a que por
conseguinte, uma vida própria, constituindo-se numa entidade
real irredutível mundo 2, deao que gerou,a e capaz
produzir, novos problemassucessivamente, novas teorias.e

EC 0 Popperde esclarecese e

Meu tirado.daé aritmética. Um
sistema numérico pode ser considerado como sendo construção
ou invenção dos homens, mais do sua descoberta. Masque a
diferença números ímpares, divisíveisentre pares e ou
indivisíveis é uma descoberta: estes tipos de números tão
bem caracterizados estão aí, objetivamente, desde que o
sistema numérico existe, conseqúência (nãocomo a
intencional) da construção do sistema, suas propriedadese
podem ser descobertas" (EC p. 64).

inúmeros sistemasDo mesmo modo que na matemática,
físicas, de Newtonteorias biológicas como ae ou por

exemplo, viram nascer outras teorias tiradas das primeiras e
exercem influênciasassim, autónoma e obviamente, no mundo

Da obviedade influência, pode-se inferir1. dessa
necessariamente, segundo Popper, realidade do mundo 3.a
Como vimos acima,

4 o qualificativo de real é dado: que
podemos ver e tocar, acontece com o mundo 1 ecomo com suas
extensóes; b) também mundosoutros sendopara que.
autónomos, exerçam influência sobre o primeiro. 0 critério

4. Item 1, terceira alínea deste capítulo)

(Cf. EC p. 63). 0 argumento 
sintetiza no trecho seguinte:

exemplo padraQ

a) para o
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de realidade é pois essa influência causal sobre o mundo 1,

(Cf. EC p. 63)
Pode-se ensaiar, uma espécie

de classificação dos objetos do mundo 3, lembrando que todos
são frutos da mente humana, os quais uma vez postos ficam

relaçaoautónomos origem.esta É referênciaem a com a
pode divisar uma diversidade entrese os

objetos do Primeiramente, hámundo 3. participamqueos
também do mundo 1, sem que

computadores e muitas das obras de arte (cf. ECaeronaves,
65). Um segundo tipo desses objetos do mundo 3 são os queP.

forma codificada,de partiturasexistem como
discos de vitrola” (EC p. 65), aindaoucomo

idéia gravadalembrança, umaumacomo
Note—se que há uma diminuição do elemento corpóreohumanos.

naquilo que se diria que realmente constitui cada um desses
dois tipos de objetos. Finalmente, há uma terceira classe de

doobjetos mundo 3, especialmente segundoimportantes,
que são completamente incorpóreos ou são aindaPopper: os

referindoEstá problemas não formuladosincorpóreos. se a
teoria cientificadedecorrentes existenteuma e

descobrir implícitos teorias.taisdesdobramentos por em
Exemplos da matemática são elucidativos: depois de inventado

números naturais, descobrem-se númerossistema de oso
dão origem a novo problema,primos, que como

saber se são infinitos e a que taxa vão ficando mais raros,

somente
musicais ou

condiçao a que o mundo 3 atende, segundo Popper, obviamente.

corporeidade que

a este se reduza,

por sua vez

como sugere Popper,

em alguns cérebros

como livros,
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medidaà As soluçõesque crescem. estes problemaspara
descobrir. A existência incorpóreapermanecem por se e

objetiva destes problemas - compara Popper
descoberta consciente da mesma maneira como a existência do

(EC p.

ou
o

não é possivel (o já é maneira de solucionarque uma o
problema) entidadescaracterizam objetivasse como e
incorpóreas. Assim, pode-se falar da existência de objetos
incorpóreos, antes mesmo da sua descoberta, como é o caso de
problemas e soluções preexistentes e ainda não descobertos,

de problemas e soluções que ainda devem ser encontrados" (EC
67). Aqui se pode entender a utilidade daquilo que poucoP.

chamou o segundo critério de realidade,acima se ou seja é
real mantendo autonomia,

mundos. Ora, busca de soluçãooutros problemasdea
influência queempreendida por cientista éum os

objetos incorpóreos e ainda por descobrir exercem sobre o
mundo 2 e, também sobre o mundo 1.através deste, São pois
reais, conclui Popper. (Cf. EC p. 67).

Dai, inferência gnosiológica imediatauma se
impõe: percepção dos objetos do mundo 3 "poucoa
depende do uso dos sentidos; . . . a mente humana percebe os
objetos do mundo 3, se não sempre diretamente, então por um
método indireto método independe deum que sua
corporificação (EC p. 67), isto é, independe da eventual

precede a sua

o que,

ou nada

Monte Everest precedeu a sua descoberta" (EC p. 66). A 
suspeita de que exista uma soluça0 objetiva para um problema 
científico dado ou ainda a demonstraça

"o de que tal soluça,

bem uma

exerce influência sobre os



151

corporificaçao desses mesmos objetos. "Se existem os objetos
incorpóreos

do mundo 3, então não poderaciocina Popper
verdadeira doutrina de percepçãoser a que a nossa ou

entendimento de objeto incorpóreo doum mundo 3 dependa
sensivelde contato corporificaçãosempre um com sua

já se estabelecera a existência(EC p. 67). Ora,material".
objetos incorpóreos no mundode 3: é de problemaso caso

cuja solução ou demonstração dematemáticos ou cientificos,
insolubilidade ainda estão descobrir. 0sua por se

na visão maisconhecimento, tem como origemque comum as
observações, entendidodeve "éser que sempre uma
modificação de conhecimentos anteriores" (CP p. 13). Dito de

...toda observaçãooutro modo, implica algumaem
interpretação, à luz do nosso conhecimento teórico (CR p.
51). Há portanto uma precedência,
do mundo 3, onde estariam as teorias, em relação aos dados

que seria o mundo 1. 0 inverso do que comumenteobserváveis,
se entende. Popper não se recusa a admitir que haja o perigo
de regressão infinita: um c onhe c iment o

ainda maisanterior, anterior. . .outro assimpara e
Entretanto, tal como no "enigma da própriasucessivamente.

modo, tambémvida, de levacerto regressãoque a uma
infinita, conhecimento retrocede, basicamente,o ao
conhecimento inato ao conhecimento animal, no sentido dee

(CP p.expectativa, de probabilidade" 13.). A programação
genética inata exerce,

ao menos epistemológica,

de uma teoria para

desse modo, a função de uma primeira
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medianteteoria, qual observaçõesa as percepçõese
sensoriais adquirem valor de conhecimento. Tais aptidões
inatas, espécies de formas a priori popperianas,
lado, lembrando as de Kant, são indispensáveis (cf. CP p.

sujeito conhecedor. Popper julgaao

é, básica logicamente, coisa principal,egoque o e a
básica e logicamente,primordial. Com efeito, sou antes de

tudo um organismo nao totalmente consciente de mim mesmo
quando recém-nascido, Todavia,por exemplo. jánesta etapa,
tenho expectativas inato, consiste deque
teorias-como-disposiçoes interpretar tudopara o que me
alcançar através de meus sentidos quais os dadose
sensoriais chegam poderiamque nunca começar sea
cristalizar em percepções, experiências ou conhecimento" (CP

15). 0 mundo 3 se nos apresenta, assim, como um tipo deP.
realidade autónoma, fruto da atividade da mente humana, que

constitui básicamatriznumase para que se possa
decodificar absorver realidade do mundo físicoe a
qualquer outro, e também como uma projeto desse mesmo real B

5. 0 exemplo transcrito a seguir esclarece a concepção 
popperiana de objetos incorpóreos e do mundo 3 em geral. "Digamos que eu 
coloque o problema da seguinte maneira: indubitavelmente a Sinfonia a 
Júpiter de Mozart não é a partitura que ele escreveu, que é somente um 
tipo de afirmação convencional e arbitrariamente codificada; nem é a 
soma total das experiências acústicas concebidas por Mozart, enquanto 
estava escrevendo a sinfonia. Nem é qualquer de suas execuções. Nem é o 
conjunto de todas as execuções, nem a alta categoria de todas as 
possíveis execuções. Isto é fácil de concluir a partir do fato de que as 
execuções podem ser muito boas ou menos boas, mas nenhuma execução pode 
ser descrita como realmente a perfeita. De certo modo, a sinfonia é o

errónea a sugesta o de

15) para ordenar e validar o que possa vir dos sentidos; 
outro,

por 
possuem uma autonomia e distinguibilidade em relação

sem as

se por um

ou de

ou conhecimento



153

A convicção de Popper parece ser que a existência do mundo 3
é uma condição para a existência do mundo físico, não em si

para que o possamos conhecer.

4. O que não é o mundo 3.
Popper toma especial cuidado em evitar possíveis

distorçoes no entendimento do que seja o mundo 3. Embora ele
próprio reconheça a semelhança entre sua teoria e o esquema
de Platão, a considerar algo”o primeiro, que parece,ao
análogo aos 2 e 3" (EC p. 67),nossos mundos 1, e apressa-se

diversidades,mui claramente conformeem marcar as se
enumera a seguir:

Enquantoa) objetos do mundo inteligível deos

Platão ideias,concebidos essênciassão formas,como
tipo de coisa que pode ser interpretada em cada uma de suas execuções - 
é algo que tem a possibilidade de ser interpretada numa execução. Alguém 
pode dizer que a verdadeira intensidade deste objeto do mundo 3 não pode 
ser captada em uma única ou em uma qualquer execução, mas somente após 
ouvi-la várias vezes, em diferentes interpretações. Neste sentido, o 
objeto do mundo 3 é um objeto real ideal que existe, mas existe em lugar 
nenhum, e cuja existência é, de algum modo, a potencialidade de ser 
reinterpretado por mentes humanas. Assim, ele é, em primeiro lugar o 
trabalho de uma mente humana ou de mentes humanas, o produto da mente 
humana; em segundo, ele é dotado da potencialidade de ser retomado, 
talvez apenas em parte e novamente, por mentes humanas. Em certo 
sentido, o mundo 3 é uma espécie de mundo platónico das idéias, um mundo 
que não está em lugar nenhum, mas tem uma existência e interage, 
especialmente, com mentes humanas - nas base, é claro, da atividade 
humana. Também pode interagir com coisas físicas, por exemplo, se uma 
partitura musical é duplicada ou dela se faz uma gravação. E a gravação 
pode ser reproduzida diretamente em um aparelho de som, sem 
interferência de seres humanos” (CP p. 42)

6. "Platão foi o primeiro, ao que parece, a considerar algo 
análogo aos nossos mundos 1, 2 e 3. Ele contrasta nitidamente o mundo 
dos objetos visíveis (o mundo das coisas materiais, correspondendo de 
perto, embora talvez não completamente, ao nosso mundo 1) e um mundo de 
objetos inteligíveis (correspondendo vagamente ao nosso mundo 3). Além 
disso, ele fala das afecções da alma ou estados da alma, correspondentes 
ao nosso mundo 2" (EC p. 67).

mesmo, mas ao menos para nós,
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imutáveis e eternas, e de origem divina, os objetos do mundo
3 são, antes de tudo, produtos da mente humana, sob forma de
problemas teorias, mantêm caráter hipotéticoe que um e
conjectural, jamais eterno e perfeito. Exclui-se, portanto,

inclusive
que um ao
ciência (cf. CR 133) busca de essênciasP- e porque a

seria condizente com o caráter crítico sempre
revisável que
corroboradas que pareçam ser.

b) A das entidades inteligíveis depercepção
Platão dar-se-ia intuição intelectual,através de uma que

idéias perfeitas (Cf. EC p. 68).captaria as essências, as
conhecimento,consequência, conseguido,Por seesse era
infalível,necessariamente teriacerto, uma vez que

objeto em toda a sua plenitude. Já a busca deapreendido o
conhecimento no mundo de Popper se faz mediante a elaboração

de hipóteses, mantendo-sedade conjecturas testageme
caráter provisório enunciadoscerto a marcar esempre um

o meu mundo 3 tem uma história;"Antes de tudo,conclusões.
e este não é o caso para o mundo platónico (CP p. 42)

c) Se na perspectiva de Platão se poderia almejar
ao conhecimento perfeito, através da contemplaçao das idéias

visão popperiana, são conjecturas aceitas como verdadeiras,
jamais dotadas deentanto, verdade definitivaumano e

essencialismo, 
estorvo

imutáveis na o

da visão popperiana qualquer 
historicamente mostrou-se

por
progresso da

propugna para as teorias,

e essências imutáveis; o máximo que se permite conseguir, na

por mais sólidas e



155

estabelecida. corroboradas longamente, mantêm-se
passíveis de falseamento e superação.

5. A realidade de Popper.
A real-idade segundo Popper, podeque, ser

alcançada pela ciência pela filosofia devee sempre ser
vista conteúdo contexto de teoria; écomo e no uma a
realidade de um realismo conjectural. (Cf. WORRALL 1982, P-

A209). ciência filosofia não nos proporcionam assimae
recursos para definir com precisão definitiva o que seja tal

coisa ou o
aproveitar elaborar afirmaçõesdevem conjecturas,ouse

conjecturais sobre as coisas. Uma afirmação conjectural pode

problema, pois descreve, fala de uma situação possível, mas
Sem se dar muita importância à origem e aoainda por testar.

método de construção dessas afirmações, constituem-se assim
seguida, éelas teorias. 0 é necessário,com as que em

submeter as teorias a testes falseadores ou compará-las com
teorias concorrentes. Ao se escolher a melhor teoria, isto

a que melhor resistiu aos testes ou que melhor resolveu oé,
formulado,problema está escolhendo melhorse sequea

verdade.da Em daaproxima vista concepção de verdade
adotada por Popper de correspondência com os fatos,
realidade" (C0 p. 51), a melhor teoria é também a que mais
se aproxima da realidade. Realidade ambientada numa teoria
conjectural.

com a

como um problema, ou uma situação-ser vista, antes de tudo,

que existe. 0 procedimento a ser tomado é de que

Ainda que
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S AC O N C L U O

1. A adoção de uma postura realista em relação à
ciência à filosofia inicialmente a Popper,e pareceu como
possivelmente a muitos, dispensável de ser justificada por
tratar-se de uma obviedade. Um eventual anti-realismo seria
uma próprios empreendemostermos: senos

cientificas filosóficas justamenteatividades e para
conhecer e explicar o mundo com podem elas mesmas acabar por
servindo para declarar que não existe mundo a conhecer ou

realismo seriadele nada pode dizer ? 0 assimse uma
necessidade sobrevivência de toda qualquerpara a e

que sem ele perderia todo o sentidoatividade cognitiva, e
todo o atrativo. A convicção da obviedade do realismo talvez
explique omissão diretamentede Popper destetratara em
tema em sua Lógica, como também leva alguns de seus leitores
à opinião possivel compreender aceitarde é e seuque
trabalho de crítica positivismo proposição doao e
falseacionismo sem apelo a um pressuposto realista.

A2. posição Popperrealista de tornase
necessitada de justificativa mais explícita apósuma sua

rejeita induçãocrítica positivismo aao em que e a
verificação método critério eficazescomo para see
estabelecer verdade empírica dos enunciados teorias.a e
Como observaram alguns de seus críticos, estava ele tirando
da ciência e, do sensode certo modo, instrumentocomum o

contradiçao
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mais eficaz de que se dispunha para se encontrar a verdade;
estava-se destruindo o melhor instrumentoem outros termos,

para que a ciência pudesse falar de maneira segura do mundo
real.

Reafirma3.
embem como sua

às teorias filosóficas. Argumenta que, se tivermos
que reconhecer a assignificatividade da metafísica, também a
teríamos reconhecerque em toda ciência,a a em
vista da necessidade por ele demonstrada de que muitas das

cientificamente aceitas nãoasserções conseguirem uma
verificação empírica.

4. Propõe que é possível se chegaro para a uma
realista possivelmente, verdadeira:cieência e, o

método, devendo-sefalseacionismo coragem etercomo a a
conjecturas passíveis dehumildade de teoriasas comover

E quato mais regoroso for o teste, quanto mais capazteste.
falsidade da melhorde teoria sobmostrar a exame,

contribuição presta à ciência ã busca da verdade dae
eliminação dasciência. Neste caminho, teorias falsasa

possibilita o surgimento de novas teorias concorrentes, mais
criativas, mais interessantes e, sobretudo, mais resistentes

falseadores. A competiçaotestesaos teorias,entre quer
filosóficascientíficas, constitui, portanto,quer se no

instrumento crítico por excelência.
opção pelo realismoAssim, detrimento dea em

teoria metafísica melhorqualquer deveoutra se a sua

crítica 
realistaindutivos, 

relaça "o

relaçao

aos métodos 
inclusive

Popper sua 
convicça0
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competência em resolver o problema de, na visão de Popper,
dar sentido à ciência filosofia.à No entanto,e o
falseacionismo e a teorias, emboraentre sejam
métodos eficazes purificação, embora últimaestana sua
consiga fazer surgir argumentos pesados mostrarpara que
outras teorias aindaseriam talvez verdadeiras,menos e
ainda mais distantes cientifico-filosóficada meta de
explicar mundo nãoreal, mostram tão adequadaso se em
desvelar a realidade.

Embora afirmando que aos se testar uma teoria por
de enunciado algum modo,meio de toca-seum a

realidade, Popper nunca esquece que mesmo um teste empírico
está eivado de teoria e uma afirmação tão básica como Isto

vermelho inclui uma concepção teórica de cor.
Se coerência da argumentação de Popper bastara

respeito de crítico da posiçãopara assegurar o um sua
realista, talvez não seja suficiente dapara o convencer

realismo.imprescindibilidade do Mas realidadede que se
está falando ? Se se teima em esperar alguma corroboração,
mesmo indireta, do realismo, contando com recursos empíricos
ainda falseacionistas, resultado será certamenteque o

0desanimador. arsenal popperiano, porém, não esgotase
do lado epistemológico; dispões ele deapenas recursos

ontológicos.
5. A realidade Karl Popper extrapolapara 08

limites com contenta um empirista comumque sensose ou o
esclarecido. 2,Há mundo 1, físico; mundomesmo o o

emulaçao

básico,
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psicológico; e o mundo 3, fruto da atividade humana, dotado,
porém, de abrangendoautonomia inclusive entidadese
objetivas, incorpóreas e não menos reais.

0 real, é portanto, construído.em parte, Nesse
haverá dificuldade realista. Ecaso, menos em se ser o

perigo de abandonar filosofia falta de problemasa por
genuínos fica mais remotfiT
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