
bases da teoria critica, contrapondo tal ideia a de teoria
tradicional. Na decada seguinte, eles se preocuparam em
finml-Ias. Para tanto, enfrentam a discussao "em torno da
razao e de sua funcionalidade no mundo moderno" (Freitag,
op. eit .. p. 37). Dessa epoca saG as obras Eclipse da Raziio
ou Critiea a Radio Instrumental - titulo que faz alusao a
obra mais conhecida de Kant - , que correspondem a uma
coletanea de ensaios de Horkheimer, e a Dialeriea do
Esclareeitnento (ou Iluminismo, como aparece em algumas
tradw;5es brasileiras), de Hokheimer e Adorno.

Em Concedo de Iluminismo, de 1947, tambem
escrito em parceria, Horkheimer e Adorno procuram
mostrar que 0 "desencantamento do mundo", prometido
pelo I1uminismo, nao ocorrera e, em vez da razao
impulsionar a autonomia do homem e propiciar a sua mais .
ampla liberdade, este encontra-se mais reprimido e
dominado.

"Desde sempre 0 Iluminismo, no sentido mais
abrangente de um pensar que faz progress os,
perseguiu 0 objetivo de livrar os homens do
medo e de fazer deles senhores. Mas,
eompletamente iluminada, a terra resplandeee
sob 0 signo do infortitnio triunfal. 0 programa
do Iluminismo era 0 de livrar 0 mundo do feitir;o.
Sua pretensiio, a de dissolver os tnitos e anular a
imaginar;ao, por meio do saber.
[ ..] Mas, [ ..] 0 Iluminismo a servir;o do pres enIe
[da eieneia e da tecniea tal equal ela se
apresenta neste seculo} transform.a-se no lolal
engano das massas" (1983, p. 89 e 116).

Sem querer fazer apenas jogo de palavras, pode-
se ver que esta manifestado, em tais palavras. um certo
"desencantamento" dos dois autores pelas promessas da
razao iluminista. Para Freitag (1986), por exemplo. isso

"[ ..] a raziio [ ..] converte-se, na leitura de
Horkheimer e Adorno, em uma raziio alienada
que se desviou do seu objetivo emancipatorio
original, transformando-se em seu contrario: a
raziio instrumental [substrato comum da
alienante ciencia e tecniea positivista}, 0

controle totalitario da natureza e a dominm;:ao
incondicional dos homens" (op. cit., p. 35).

"A essencia da dialerica do esclarecimento
consiste em mostrar como a razao abrangente e
humanistica, posta a servir;o da liberdade dos
homens, se atrofiou na raziio instrumental"
(ibidem).

Nesse sentido, nao e a toa que Bronner (1997)
refae-se a Dialerica do Esclareeimento como um marco do
pensamento radical:

"Colocando 0 individuo no centro da analise
dialeriea, empregando a metafora e rejeitando os
critirios positivistas da verdade, Horkheimer e
Adorno avanr;aram uma perspectiva
antropologica que revelou de que modo a
dominm;:iio instrumental da· natureza alijara a
liberdade do processo historico ao mesmo tempo
em que amear;ava invadir 0 dominio do sujeito"
(op. cit., p. 105).
Ate aqui, procurei dar uma ideia das principais

obras de Horkheimer e Adorno e dos temas que 0 segundo
retoma, no debate com Popper, sobre 0 positivismo. e a
dialetica. Antes de passar a replica de Adorno, cabe, amda,
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uma ressalva. Acontece que nao fiz referencia a Dialetica
Negativa, importante obra de Adorno, publicada em 1966,
posterior, portanto, ao debate em tela. Ocorre, por um lado,
que as ideias ali contidas foram expostas em obras
anteriores (cf. Nobre, 1998). Por outro lado, mais a frente
farei referencia - ainda que breve - a um ensaio daquele
autor, lntroduc;iio a Controversia sobre Positivismo na
Sociologia Alemii, de 1972, na qual 0 autor retoma os temas
ali contidos. Sigo, portanto, com a teoria critica, abordando
o texto de Adorno.

Inicialmente, e importante ressaltar que Adorno
nao seguiu a mesma estrutura do texto de Popper para
apresentar a teoria critica e 0 metodo dialetico, segundo os
frankfurtianos, conforme havia sido solicitado pela
organizayao do evento. Isso, parece-me, lanya uma especie
de nevoa sobre 0 proprio debate, tanto quanto,
possivelmente, dificulta uma sfntese mais detalhada e
precisa daquela replica. Com efeito, Adorno foi bastante
seletivo e, como bem aponta Freitag (op. cit., p. 46-47),
concentrou-se em alguns conceitos para criticar ou contestar
as teses originais. Por essa razao, e visando facilitar esta
exposiyao, procurei ler 0 texto original de Adorno levando
em considerayao algumas das observayoes oferecidas por
Freitag, mas, principal mente, cotejar 0 que foi dito pelo
autor frankfurtiano com as teses de Popper.

Adorno (1986, p. 46-61), logo no infcio de sua
exposiyao, procura demarcar a diferenya entre sua
compreensao e a de Popper acerca do termo 16gica, contido
no titulo do trabalho debatido. Para ele, aquele termo tem
"uma conotayao mais ampla [que para Popper]; evoca mais
os procedimentos concretos da sociologia do que regras
genericas de pensamento, a disciplina dedutiva". A partir
daf, referindo-se as principais teses de Popper, ele comeya a

-
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desenvolver seus argumentos em defesa da teoria critica e
da dialetica, contrapondo-as ao racionalismo critico e a
logica formal de seu antecessor.

Adorno parte, entao, das duas primeiras teses de
Popper, que tratam, como expus, do conhecimento
abundante e do ilimitavel nao-conhecimento, com as quais
Adorno concorda, embora as considere insuficientes. Para
ele, a superayao do "nao-conhecimento passageiro", a que
se refere Popper, ou sua incorporayao a esfera do
conhecimento nao ocorre, "no progresso da ciencia e da
metodologia, [..~] por aquilo que, com um termo fatal e
improprio, denomina-se sfntese. 0 objeto contrapoe-se a
unidade simplista e sistematica das frases interligadas"
(Adorno, op. cit., p. 47). Assim, ele critica a rejeiyao da
contradiyao, um das caracteristicas da dialetica, no metodo
da explicayao sociologica, inclusive porque a sociedade, seu
objeto, e contraditorio, apesar de determinavel. Dessa
forma, para ele,

"[. ..] 0 ideal de conhecimento de uma explicac;iio
univoca, simplificada ao maximo,
matematicamente elegante, fracassa quando 0

pr6prio objeto, a sociedade, niio e univoca nem
simples, nem tampouco se sujeita de modo
neutro ao arbitrio da formac;iio categorial, pois
difere daquilo que 0 sistema de categorias da
16gica discursiva antecipadamente espera"
(idem).
Por isso, os procedimentos da sociologia devem

curvar-se ante 0 carater contraditorio da sociedade, caso
contrario, "0 empreendimento das ciencias sociais corre
permanentemente 0 risco de, por amor a clareza e a
exatidao, passar ao largo daquilo que quer conhecer"
(ibidem).

Relativamente a "primazia de problemas como
tensao entre 0 saber e 0 nao-saber", Adorno, embora, a



principio, tambem concorde com Popper, manifesta a
necessidade de ir mais longe. Para ele, por nao ser univoca,
mas contraditoria, "a sociedade e um problema enfMico",
que nos leva a uma "insuficiencia de julgamento"
insupenivel apesar da constante incorpora<;:ao de
conhecimento sobre ela. Da mesma forma, a contradi<;:ao
nao deixa de existir porque conhecemos mais ou porque
formulamos 0 problema de maneira mais clara ou, ainda,
porque uma solu<;:ao proposta foi verificada ou refutada. Na
verdade, a diferen<;:a reside no fato de que, para Popper, "0

problema e algo de carMer meramente epistemologico",
enquanto para Adorno, "e tambem algo pnitico". P~r isso,
Adorno considera que separar os problemas realS dos
imanentes seria fetichizar a ciencia (p. 48-49).

Adorno faz igualmente algumas pondera<;:oes
ac(;rca das teses de Popper onde ele estabelece a prioridade
do problema sobre as percep<;:oes e a observa<;:ao. Trata-se
de discutir acerca do significado ou interesse que tem os
problemas identificados pelo cientista e para os quais
devem-se buscar solu<;:oes. Para Popper, observa Adorno,

"a qualidade do desempenho cientifico-social
esta na exata proporr;ilo da significar;ilo ou do
interesse que tenham os seus problemas. Desse
modo, pOI' tras disso tudo esta, indubitavelmente,
a consciencia daquela irrelevancia, a qual
inumeras investigar;oes sociol6gicas silo
condenadas pOI' obedecerem ao primado do
metodo e nilo ao primado do objeto" (p. 50).
E certo, lembra Adorno, que Popper nao se

recusa a dar peso ao objeto. Entretanto, novamente ha que
se "ponderar que sobre a relevancia dos assuntos nem
sempre se pode emitir um julgamento a priori". Da mesm~
forma, "a exigencia de relevancia do problema nao podera
ser dogmatizada;", isto e, Adorno considera que

"a escolha do tema de pesquisa legitima-se
amplamente pelo que 0 soci6logo consegue
depreender do objeto pOI' ele escolhido, sem que
isso sirva, de resto, de pretexto para todos os
inumeros projetos simplesmente desenvolvidos
para a carreira academica, nos quais a
irrelevancia do objeto combina perfeitamente
com a obtusidade das tecnicas de pesquisa"
(idem).

Ainda neste topico, ele aborda as caracteristicas
que Popper considera que devem ser observadas para que se
defina se os problemas de pesquisa SaG relevantes ou
significativos e se as investiga<;:oes entabuladas resultam em
trabalho cientifico. Quanto a honestidade, Adorno ressalta
que na vida real, normalmente, se identifica tal qualidade no
trabalho daquele que pensa 0 que todos pensam, mas
dificilmente daquele que da primazia ao objeto. Da mesma
forma, ele trata da linearidade e da simplicidade, objetivos a
serem perseguidos pelos investigadores sociais. Adorno os
considera questionaveis na medida em que a propria
sociedade e tao complexa e contraditoria. A16n do mais,
para ele, e necessario desvencilhar-se das barreiras criadas
pelo senso comum. Assim, diferentemente de Popper,
Adorno entende que 0 arrojo e a peculiaridade das solw;:oes
propostas, caracteristicas ja apontadas pelo primeiro, SaG
mais importantes.

Em seguida, Adorno defende que nao so as
solu<;:oes devem ser criticadas, mas, igualmente, os
problemas, pois, "enquanto categoria, tambem nao deve ser
hipostasiado", isto e, substantivado. Na prMica, chama a
aten<;:ao Adorno, "nao raro tem-se solu<;:oes; ocorre-nos algo
e posteriormente formula-se 0 problema. Mas isso nao e
mera coincidencia". Pois, continua, "as teorias do
conhecimento [...J foram concebidas, mesmo pelos
empiricistas, de cima para baixo. Com freqih~ncia nao



consegUlram fazer justiya ao conhecimento adquirido
efetivamente. Segundo um projeto de ciencia que the e
externo, ele foi ajustado como continuo indutivo e
dedutivo" (p. 51). E1e procura mostrar, entao, como a teoria
do conhecimento deve enfrentar tal questao: "entre as novas
tarefas da teoria do conhecimento [...] esti a reflexao a
respeito de como se process a 0 conhecimento, ao inves de
se descrever de antemao 0 desempenho de conhecimento
segundo um modelo l6gico ou cientifico, 0 qual, na
realidade, nao corresponde ao conhecimento produtivo"
(idem).

Assim sendo, como bem nos lembra Freitag (op.
eit., p. 46-47), Adorno contesta que 0 metodo - que, no caso
de Popper, significaria as regras da l6gica formal e
situacional - tenha papel predominante no processo de
aquisiyao de conhecimento. E vai mais longe ao observar
que nao e a adoyao de tal metodo que garante objetividade e
neutralidade a empreitada do cientista em busca da verdade
cientifica. No mesmo sentido, embora concorde com Popper
sobre 0 papel da critica, sua ideia de tal conceito nao e, para
ele, formal, assim como 0 e para 0 racionalismo critico, mas
material, e mesmo existencial. De fato, concorda Adorno, 0

"conhecimento sociol6gico e critico" (Adorno, op. eit., p.
51).

"[Contudo J, a soeiologia concebida como
dialetiea e erEtica nao pode deixar de guiar-se
pela perspeetiva do todo, ainda quando estuda
um objeto particular, vendo esse todo nao como
sistema estabelecido, mas como produto
historieo do passado e como aspirat;ao de
realizar;ao no futuro. A soeiologia erEtiea nao se
reduz a uma autocrEtica interna da disciplina,
ela estende a sua erEtiea ao proprio objeto de
analise: a sociedade eontempordnea e tambem
as hipoteses, coneeitos e teorias desenvolvidas
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para representa-Ia, analisa-Ia. A crEtiea passa a
ser 0 elemento que permeia todo 0 processo de
conhecimento" (Freitag, op. cit., p. 47).

Por ultimo, cabe ressaltar ainda, Adorno nao
concorda com a aproximayao - ou mesmo equiparayao -
que Popper faz entre critica e 0 principio da refutayao. Para
ele, "a refutayao e fertil apenas como critica imanente",
pois, se e verdade que "a critica de forma a1guma pode ser
separada da soluyao", elas sao, via de regra, primirias,
imediatas e apenas suscitam a critica, pel a qual sao
transmitidas a continuidade do processo de conhecimento;
sobretudo, a figura da critica pode, inversamente, implicar a
sollH;ao, caso tenha logrado a boa forma; quase nunca ela
surge de fora". Assim, para Adorno, 0 pr6prio pensamento
especulativo faz parte do processo de conhecimento e,
portanto, nao significaria nao-saber social (Adorno, op. eit.,
p. 52-53).

A guisa de conclusao:
as treplicas de Popper e Adorno

Popper e seu racionalismo critico suscitaram
muitos debates. E continuam suscitando. Aquele, travado
com os frankfurtianos, foi apenas um deles. Carvalho
(1994), por exemplo, analisa a polemica entre Popper e
Thomas Kuhn. Esse mesmo debate e retomado em Worral,
(1995, p. 91-123). Hi que se lembrar tambem aqueles
travados com os empiricistas l6gicos de Viena, que Popper
(1978b) tanto faz questao de ressaltar. Quanto a teoria
critica e a dialetica frankfurtiana, em especial na versao
formulada por Horkheimer e Adorno, basta lembrar que, hi
alguns an os, 0 jornal Folha de Sao Paulo elaborou uma lista
com as 10 obras mais importantes do seculo XX na irea das
ciencias sociais, a partir de indicac;;ao de 10 dos principais
intelectuais brasileiros, e Ii incluiu a Dialetiea do
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Esc!arecimento, dos dois autores, em segundo lugar, entre
dois .classicos de, outro a1emao, Max Weber,
respectlvamente A Etica protestante e 0 Espirito do
Cap italism0 e Economia e Sociedade.

Aqui, tendo escolhido abordar 0 debate entre
Popper e Adorno, pude, assim, retomar uma perspectiva
te6rica e metodol6gica bastante discutida na primeira
metade do seculo XX e abordar uma outra bem distinta, que
tanto marcou 0 p6s-Segunda Guerra Mundial, de tal forma a
possibilitar um contraponto. E 0 que espero ter feito.
Contudo, como ja havia antecipado, 0 debate entre tais
perspectivas apenas comeyou em 1961, como se observa
nas treplicas oferecidas por Adorno e Popper e nos
comentarios de outros autores.

E interessante observar que Popper e Adorno,
nas suas respectivas treplicas, referem-se a um comentario
de Raph Dahrendorf, que teria ficado surpreso com a
relativa concordancia entre aqueles autores, e ambos
buscam contesta-Io. Por um 1ado, Popper justifica-se
afirmando que nao tinha razao para atacar a Esco1a de
Frankfurt ja que deveria falar acerca da l6gica das ciencias
soci~is. No entanto, isso nao 0 impede de concluir, na
ocaslao dessa treplica, que podia ter uti1izado os argumentos
expostos em obras anteriores, em particular contra os
hegelianos e os marxistas, para demarcar suas divergencias
com a Escola de Frankfurt. Popper considera, ainda, que
Dahrendorf nutria esperanyas de que as diferenyas politicas
e ideol6gicas, inclusive em torno das concepyoes
sociol6gicas, viessem it tona. Dai, sua frustrayao (Popper,
1978b, p. 35- 39).

Por Olltro lado, Adorno entende que ambos
procuraram "tornar teoricamente comensuraveis as
posiyoes", mas tambem que a discussao ficou no campo da
ciencia em geral e houve pouca articu1ayao dessa com a
sociologia. Contudo, Adorno considera que 0 que mais
concorreu para a "aparente" concordancia entre os dois
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pode ser resumido na "tese da prioridade" da 16gica formal
sobre qualquer outra, recurso, segundo Adorno, decerto
po::)itivista: "para ser possivel, ela [a discussao] precisa
proceder conforme a l6gica formal". Assim, para ele,

"se um debate, impreterivel como 0 presente,
fosse conduzido a respeito de visoes de mundo,
partindo de pontos de vista extremQlnente
opostos, seria infrutifero a priori: I1'2aS,passando
a argumentar;ao, sofre a amear;a de serem
reconhecidas sem discussao as regras do jogo de
uma das posir;oes, que nao perfazem pOI' ultimo 0

objeto de discussao" (Adorno, 1983, p. 209-210).

Ainda acerca da participayao dos frankfurtianos
no debate, Adorno reclama que "os positivistas precisam
fazer 0 sacrificio de abandonar a posiyao denominada por
Habermas de 'nao-estou-entendendo'; nao desqualificar
simplesmente como ininteligivel tudo 0 que nao e concorde
com categorias como os seus 'criterios de sentido' " (idem,
p. 211). Embora Adorno pareya ter razao, lembro que um
comentarista de sua obra, mais virulento, disse a respeito de
um de seus livros que os trechos mais claros, ali contidos,
sao as citayoes que Adorno faz de Hegel, quando este, como
se sabe, e considerado um autor quase impenetravel (cf.
Cohn, 1983, p. 7-8). De minha parte, devo confessar que,
dos textos aqui utilizados, a treplica de Adorno e, sem
duvida, 0 mais "pesado". Mas e nele que Adorno procura
reafirmar seus pontos de vista opondo-se, principalmente,
aos argumentos de Hans Albert, debatedor que se
posicionou a favor de Popper, tambem para contestar 0 que
ele chama de "positivismo popperiano", "mais agil que 0

positivismo atual", e defender a validade do debate acerca
da controversia sobre 0 positivismo na sociologia alema,
entao questionada. Para ele, portanto, a despeito do que
dizem aqueles que nao veem progresso ou sentido na



continuidade do debate, "um prosseguimento da
controversla teria por tarefa tornar [claros] aqueles
anntagonismos basicos, de maneira alguma ja inteiramente
articulados", pois tais antagonismos

"niio constituem divergencias de visiio de mundo.
Tem seu lugar nas questoes da logica e da teoria
do conhecimento, concernentes a concepc;iio de
contradic;iio e niio-contradic;iio, esserlcia e
fenomeno, observac;iio e interpretac;iio. [Assim
sendo,] a dialritica se comporta de modo
intransigente durante a disputa, porque acredita
continuar pensando ali onde seus opositores se
detem, frente a niio questionada autoridade do
empreendimento cientijico" (Adorno, 1983a, p.
257).

Por sua vez, Popper se queixa principalmente
quanta ao fato de os frankfurtianos qualifica-Io de
positivista. E embora ele credite a Habermas a associayao
de seu nome ao positivismo (cf. Habermas, 1983), penso
que, desde 0 inicio do debate, ainda na replica de Adorno,
era evidente tal intenyao. Nao s6 porque a associayao ja fora
feita antes, como ele mesmo reconhece, mas tambem
porque, para os frankfurtianos, 0 debate significava atacar 0

racionalismo critico de Popper como herdeiro das tradiyoes
positivistas e, em particular, dos vienenses, apesar das
propaladas diferenyas entre ambos. Mas, segundo, Popper,
todo 0 esforyo dos frankfurtianos resultou apenas na
associayao de seu nome ao positivismo, mas suas teses nao
foram (sequer uma) contestadas por eles. E popper
acrescenta que "a principal conseqliencia do livro
[publicado com 0 conteudo do debate] ficou sendo a
acusayao de Adorno e Habermas de que um 'positivista' do
tipo de Popper esta obrigado por sua metodologia a
defender 0 'status quo' politico" (Popper, 1978b, p. 38).

-
172 Perspectiva FilosSfica - Volume VIIl- ~o 1:'J...=_Jan.-Jun./2001

Para se livrar de tal "acusayao", Popper, expoe sua ideia em
torno dos papeis da teoria e da epistemologia nas ciencias
sociais do ponto de vista do racionalismo crHico, muitas
vezes denominada de incrementalismo (politico), que
contribuiu para desenhar seu perfil ideol6gico - 0 de um
liberal. "E e fato que minha 'teoria social' (que preconiza
uma refonna gradual e setorial, controlada por uma
comparayao critica entre os resultados esperados e os
obtidos) contrasta fortemente com a minha 'teoria do
metodo', que procura ser uma teoria das revoluyoes
cientificas e intelectuais" (op. cit., p. 39). Ou seja:

"Faz parte da minha epistemologia que, no
homem, atraves da evoluc;iio de uma linguagem
descritiva e argumentativa, tudo isto [as
mutac;oes erroneas, segundo a evoluc;iio
darwiniana] modificou-se radicalmente. [. ..]
Desta forma, [. ..] nos chegamos a uma nova
possibilidade fundamental: nossas escolhas,
nossas hipoteses experimentais, podem ser
eliminadas criticamente pela discussiio racional,
sem eliminac;iio a nos mesmos. Este e, de fato, 0

proposito da discussiio racional critica. 0
'suporte ' de uma hipotese exerce uma
importante func;iio nestas discussoes; ele tem de
defender a hipotese contra criticas erradas, pode
talvez tentar modificd-la, se sua forma original
niio puder ser sustentada com exito" (ibidem).

Popper conclui tais argumentos defendendo que
a adoyao do racionalismo critico e a unica forma de tornar a
violencia obsoleta, sendo, portanto, 0 papel dos cientistas 0

de fazer com que isso ocorra. Para tanto, e necessario usar
"uma linguagem clara e simples" (ibidem), sobretudo
porque "os padroes de verdade e do racionalismo critico [...]
dependem de clareza" (idem, p. 41). Aqui, creio, reside uma
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critica nao explicita a maneira, par assim dizer, descritiva
do metodo dialetico da teoria critica.

Em seguida, Popper discute novamente a quest30
da objetividade nas ciencias para (re )afirmar que a
objetividade nao se en contra no cientista, mas "no carMer
publico e competitivo da empresa cientifica e, isso, em
certos aspectos sociais dela", ou seja, "num 'criticismo
racional mutuo', numa abordagem critica, numa tradiy30
critica" (p. 40). Tal posiyao nao deixa de ser semelhante a
dos frankfurtianos. No entanto, ha, parece-me - e assim
desconfia Popper enarmes diferenyas quanta ao
significado que Popper e a Escola de Frankfurt atribuem ao
termo crftica, como ja pude, alias, ressaltar na sey30
anterior.

A essa altura, e antes de concluir, Popper passa a
referir-se a contribuiy30 de Habermas ao debate
esclarecendo que "a maiar parte do que ele diz parece-me
trivial; 0 resto parece-me errado" (Popper, 1978b, p. 46).
Como Popper identifica, a discuSS30 gira em tomo do
"principio da identidade entre teoria e prMica" - cf.
Habermas (1983), onde ele usa os termos experiencias,
praxis, hist6ria, relacionando-os a ciencia e a teoria. Creio
que 0 desejo de Habermas, naquele texto, e questionar a
capacidade do metodo do racionalismo critico em,
particular, e 0 positivismo, em geral, de teorizar acerca da
sociedade pOl' nao a compreenderem "como totalidade,
integrada no espirito dialetico" (Habermas, op. cit., p. 277).
Evidentemente, Popper contesta a tese da primazia da teoria
critica frankfurtiana, em especial a dialetica e suas
implicayoes prMicas e revolucionarias, sobre 0 racionalismo
e 0 seu incrementalismo ou gradualismo refarmador. Tal
contestay30 tem, e claro, implicayoes de ordem prMica e
politica, mas tambem, assim penso, de natureza
epistemol6gica, pois, 0 que Popper parece querer dizer,
enfim, e que nao ha superioridade de uma sobre a outra no
senti do de interpretar, compreender e explicar a sociedade.

Positivismo «versus" Teoria Critica

Enfim, volto a um aspecto ja mencionado em que
Popper declara nao ser positivista. Para ele, ser chamado de
positivista "e um equivoco antigo, criado e perpetuado por
aqueles que conhecem a minha obra somente de segunda
mao [...]". Tal "equivoco" foi criado, segundo Popper
(1978b), pela tolerancia de alguns membros do Circulo de
Viena que chegaram a publicar suas criticas ao positivismo
16gico. Como ele mesmo afirma, e necessario

"uma ultilna palavra a proposito do termo
'positivismo '. Eu nilo nego, decerto, a

possibilidade de estender 0 termo 'positivista'
ate que ele abranja todos os que tenham algum.
interesse pelas ciencias naturais, de forma que
venha a ser aplicado ate aos adversarios do
positivismo, como eu proprio. Sustento apenas
que tal procedimento nilo e nem honesto nem.
apto a esclarecer 0 assunto. [ ..] Eu sempre lutei
contra a estreiteza das teorias 'cientificistas' do
conhecimento e, especialmente, contra todas as
formas de empirismo sensualista. Eu lutei contra
a imitac;ilo das ciencias naturais pelas ciencias
sociais e pelo ponto de vista de que a
epistem.ologia positivista e inadequada ate
mesmo em sua analise das ciencias naturais as
quais, de fato, nilo silo 'gel1.eralizac;oes
cuidadosas da observac;ilo', como se cre
usualmente, mas silo essel1.cialmente
especulativas e ousadas [ ..}" (op. cit., p. 47-48).
o debate em torno dos argumentos de Popper e

de Adorno ja faz parte da hist6ria da filosofia da ciencia do
scculo XX. Mas, certamente, as tradiyoes que eles
representam continuam se confrontando, embora nao
tcnham mais as cares originais, em funyao da marte
prematura de Adorno, em 1969 - apesar do papel cumprido
pOl' Habcrmas depois disso e ate a morte de Popper, em
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1994. Com 0 passar dos anos, 0 que parece ter mudado sao
os artifices do debate, que tem se esmerado em formulax
novas versoes da 16gica formal cartesiana e da dialetica
hegeliana ou marxiana, pontos de partida de dois caminhos
que, embora eventualmente se toquem, nao se cruzam.
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