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        A obra em questão busca trazer um contraponto entre as filosofias de Charles 

Sanders Peirce (1839-1914) e Karl Raimund Popper (1902-1994), principalmente no 

que diz respeito ao realismo, e como suas concepções metafísicas influem na visão de 

ciência.  

        Ambos desenvolveram teses bastante convergentes sobre a falibilidade da ciência. 

Mas também existem diferenças importantes na abordagem e na fundamentação de seus 

pensamentos.  

        Dividido em três capítulos, José Francisco dos Santos apresenta aos leitores uma 

análise comparativa bem interessante dos dois, um diálogo que permite estimular e 

fomentar debates e questionamentos indispensáveis para a filosofia do século XXI. 

         No primeiro capítulo o autor analisou vários pontos sobre o falseacionismo de 

Popper, relacionando com as crenças realistas que ele possui. De acordo com  Karl 

Popper, o conhecimento não surge das sensações, é bem mais objetivo, onde a discussão 

crítica sobre as hipóteses é o verdadeiro método que a ciência se aproxima da verdade. 

Santos ainda cita que seu realismo é uma forma de “pano de fundo” do falseacionismo, 

que procura fugir do subjetivismo e do idealismo, buscando testes que permitam 

visualizar a realidade e se aprofundar mais nela.  

 
Embora a perspectiva realista seja evidente no que Popper entende que seja a                      
missão da ciência, não nos parece que ele tenha, afinal cumprido sua 
promessa de fornecer argumentos positivos a favor do realismo, em que 
pesem seu esforço e a sua ênfase na defesa da posição. O argumento parece 
continuar basicamente o mesmo: de que o realismo é um pano de fundo mais 
aceitável para ciência do que o idealismo subjetivo e seus derivados. 
(SANTOS, 2011, pág 44) 

 
        Mas sua proposição não consegue ir além do que ele chama de realismo do senso 

comum, ficando a realidade das leis da natureza carecendo de uma fundamentação mais 

positiva. 

        O segundo capítulo expõe Peirce, e como a partir da formulação de suas categorias 

fenomenológicas abre caminho para um realismo que se expressará na tese do correlato 

real de cada categoria. A visão de ciência também é trazida neste capítulo, citando a 

função do signo como terceiro elemento e mediador, entre o objeto e o sujeito. A ideia 



de investigação em longo prazo foi outro ponto citado representando uma grande 

contribuição peirciana à teoria do conhecimento, onde permite considerar a inferência 

indutiva como processo de autocorreção das hipóteses. 

       O terceiro e último capítulo traz um comparativo importante sobre Popper e Peirce 

– tentando responder questões como a fundamentação que seus respectivos realismos 

podem dar às suas noções de falibilidade do conhecimento.  

       Pode-se concluir que os dois trabalharam sobre um conjunto bastante aproximado 

de problemas e, de certa forma, com soluções semelhantes. Mas o destaque do 

falibilismo peirciano é inevitável, e engloba o falseacianismo de Popper.  

        Desta forma, o falibilismo se apresenta uma teoria mais estruturada e completa. 

        No fim, exaltamos que a discussão proposta pelo livro traz uma reflexão pessoal 

sobre o trajeto final da obra de Popper, caso tivesse “bebido” mais sobre as teses de 

Peirce, e consequentemente parte dos filósofos destacados no último século. 

 
 
 
 
 


