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RESUMO

Karl Raimund Popper, epistemólogo e filósofo político, nascido na Áustria e naturalizado inglês, foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais profícuos e polêmicos pensadores do

século XX. Suas pesquisas são desenvolvidas a partir de questões éticas, da filosofia política e métodos científicos para as ciências sociais e naturais, apresentando a teoria dos

três mundos. O filósofo em questão estuda diversas teorias e hipóteses e as conceitua como teoria ou um programa metafísico conforma as características que apresentam. Esse

trabalho tem como objetivo demonstrar a relação que existe entre as teorias de Popper e de Darwin. Esse tem sido realizado mediante a consulta de obras do filósofo

anglo-austríaco como “O conhecimento e o problema corpo-mente”, e textos alternativos como: “A fórmula do mundo segundo Karl Popper” de Pereira (2009), “O darwinismo na

epistemologia tardia de Sir Karl Raimund Popper” de Costa (2010), entre outras. No que se refere à teoria de Darwin sobre a evolução, Popper afirma que é um programa

metafísico de pesquisa, pois ela não é capaz de ser submetida a contraprovas e passar ilesa pelo processo de falsificacionismo. Uma vez que, não é possível identificar se a

alegação de que o organismo mais apto sobreviverá é verdadeira, já que ela é um tanto tautológica, ou seja, faz repetições de seus pensamentos usando sinônimos e não

acrescendo quase nada a elas. O darwinismo assim como os pensamentos de Popper, conforme ele mesmo admite, são pesquisas que irão fornecer bases para que outros

pesquisadores possam responder as questões levantadas por aquelas. Sendo que, essa teoria ocorre a partir de uma necessidade de aprendizagem sobre o ambiente, e não de

uma forma de conhecimento recebido de forma indutiva, não possuindo poder de antecipar os fatos e apenas reafirma aquilo que fora dito anteriormente.
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