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Método Histórico-Indutivo dos 
Empiristas

Filosofia da Ciência Ocidental se divide 
entre o método abstrato-dedutivo e 

o método histórico-indutivo



Ciência Econômica convencional: 
hipotético-dedutiva

• A Ciência Econômica 
como Ciência Dedutiva 
impede sua evolução 
para uma Ciência da 
Complexidade, 
emergente de interações 
de vários componentes. 

• Ela começa por 
estabelecer hipóteses, 
sobre as quais um 
modelo é construído.

• No fim, o modelo é 
confrontado com a 
realidade com o teste das 
deduções a partir de suas 
hipóteses: verifica sua 
adequação (ou não) 
ao mundo real.

• Sob esta convenção, 
a realidade é forçada 
no fim a encaixar-se 
no modelo idealizado. 4



Ciência Econômica: explicativa daquilo 
desejado a priori pela ideologia do modelador
• Preocupações de 

natureza empírica 
apenas surgem 
no último passo do 
processo, no sentido de 
confirmar (ou não) 
os pressupostos
estabelecidos no início.

• Conclusão dedutível 
desde o ponto de 
partida ideológico? 

• A alternativa empirista 
seria a Ciência Econômica 
observar fatos e dados e 
daí construir modelos 
para os explicar.

• Inversão de paradigma: 
adotar uma metodologia 
indutiva, iniciando com a 
observação e a exploração 
de fatos e dados reais 
para obter sua explicação. 



De onde vêm as hipóteses? 
Da realidade ou da mente racional?
• Karl Popper (positivista): 

não podemos fazer 
generalizações indutivas 
a partir de uma série de 
observações, 
porque sua seleção, 
dentre inúmeras 
possibilidades, 
já se faz orientada por 
uma teoria.

• Não existem “fatos brutos”, 
todos os fatos estão 
carregados de teoria.

• Na vida real e na Ciência, 
adquirimos conhecimento 
por constante sucessão de 
conjeturas e impugnações, 
usando 
o método conhecido de 
tentativa e erro.
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Ciência baseada na 
adução seguida da dedução

• Indução no sentido lógico:
informação sobre alguns
membros de uma classe
apoia generalização sobre 
toda classe (“cisne negro”).

• Lógica dedutiva
exige argumentos 
demonstrativos através 
dos quais premissas 
verdadeiras levam a 
conclusões verdadeiras.

• Equívoco da dedução e 
indução como operações 
mentais opostas: dedução
do geral ao específico e 
indução vice-versa.

• Adução: é a operação não-
lógica de saída do caos do 
mundo real para uma 
intuição ou tentativa de 
conjectura acerca da 
relação entre o conjunto 
de variáveis pertinentes.



Formação Doutrinária Marxista

Método Dialético Marxista: 
concreto-abstrato-concreto pensado



materialismo dialético
• Dialética é um método de diálogo – “arte da palavra” – cujo foco 

é a contraposição e a contradição entre ideias para levar a outras 
ideias (superação com manutenção): tese-antítese-síntese.

• Materialismo dialético é uma concepção filosófica defensora de 
o ambiente, o organismo e fenômenos físicos tanto modelarem
os animais e os seres humanos, sua sociedade e sua cultura, 
quanto são modelados por eles; logo, a matéria está 
em uma relação dialética com o psicológico e social. 

• Opõe-se ao idealismo de acreditar o ambiente e a sociedade 
serem configurados com base no mundo das ideias, 
seja como criações divinas, seguindo as vontades de divindades 
sobrenaturais, seja como invenções racionais. 9



materialismo histórico
• O materialismo histórico procura as causas de desenvolvimentos 

e mudanças na sociedade humana nos meios pelos quais os seres 
humanos atendem coletivamente às necessidades da vida. 

• As classes sociais e a relação entre elas, além das estruturas 
políticas e formas de pensar de uma dada sociedade, seriam 
fundamentadas em sua atividade econômica. 

• A evolução histórica, desde as sociedades mais remotas até 
a atual, se daria pelos confrontos entre diferentes classes sociais 
decorrentes da “exploração do homem pelo homem”. 

• A ironia é, no socialismo realmente existente, ser o contrário...
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Karl Marx (1818-1883)
• As sociedades humanas 

evoluem através da 
luta de classes, 
isto é, “nós contra eles”: 
no capitalismo, é crucial 
o conflito entre 
uma classe burguesa 
controladora da 
produção e 
um proletariado
fornecedor da mão de 
obra – e da mais-valia.

• As classes sociais e 
a relação entre elas, 
além das 
estruturas políticas e 
formas de pensar, 
em uma dada sociedade, 
seriam fundamentadas em 
sua atividade econômica.

• Ethos de Castas 
de natureza ocupacional: 
caráter moral, hábitos, 
crenças, costumes 11



Determinismo Histórico
• Há certo determinismo histórico na obra de Marx ao atribuir 

ao proletariado um ser e uma missão, ambos revolucionários, 
“que se impõem de maneira necessária”. 

1. O determinismo aparecia por um argumento de tipo negativo –
no proletariado se concentravam a máxima alienação, miséria e 
degradação e, portanto, fazer a revolução era a única saída 
possível para quem não tinha nada a perder. 

2. Mas aparecia também por um argumento de tipo positivo –
apenas o proletariado era inteiramente ligado à organização da 
produção moderna e, portanto, dada a sua organização sindical e 
partidária, o único iniciador possível da sociedade futura. 

• Na realidade, o caráter revolucionário de um sujeito histórico 
não se definiu a priori, mas sim a posteriori: 
sujeito revolucionário foi quem liderou a revolução!



Leis de Movimento do Capitalismo
• Há quatro consequências da concorrência e da acumulação, 

segundo Marx: 
1. a concentração econômica, 
2. a tendência à queda da taxa de lucro, 
3. os desequilíbrios e crises setoriais, e 
4. a alienação e crescente miséria da classe operária.

• Essa concentração de riqueza e poder resulta de duas forças: 
1. a concorrência entre os capitalistas exige 

o contínuo aumento da produtividade de seus operários. 
2. a mudança de tecnologia provoca aumento na composição 

orgânica do capital (capital constante/capital variável) e 
tendência à queda da taxa de lucro.
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quatro influências compensatórias da 
tendência à queda da taxa de lucro

1. aumento da intensidade de exploração com elevação da 
jornada de trabalho e intensificação do ritmo do trabalho.

2. superpopulação relativa de operários pode aumentar os lucros, 
ao diminuir os salários para abaixo do valor da força de trabalho.

3. barateamento dos elementos do capital constante, 
quando a mudança tecnológica dos métodos de produção do 
capital constante impede seu valor, embora sempre crescente, 
aumentar no mesmo ritmo de seu volume material.

4. capital investido no comércio exterior pode gerar uma taxa de 
lucro mais elevada ao baratear as necessidades básicas pelas 
quais o capital variável é trocado, diminuindo-o em relação ao 
capital constante, e compensando o aumento da composição 
orgânica do capital, causado pela acumulação. 14



Antônio Gramsci (1891-1937)
• Gramsci sugere haver duas esferas essenciais no interior da 

superestrutura do capitalismo, de modo a conformarem 
o Estado como soma da sociedade política e da sociedade civil.

• Sociedade Política: é o aparato da coerção estatal; 
função do domínio direto ou de comando 
expressa no Estado e no governo jurídico. 

• Sociedade Civil: é o conjunto das organizações responsáveis pela 
elaboração e difusão das ideologias (“o que seria o ideal”). 

• Para o convencimento e a coesão nacional, compreende: 
o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, 
as organizações sindicais e profissionais, os meios de 
comunicação, as organizações de caráter científico e artístico, etc. 15



Gramsci: 
o “teórico das superestruturas”

• Através do conceito de bloco histórico, Gramsci propõe novo 
relacionamento entre a base econômica e as superestruturas 
ideológicas no qual as segundas, em vez de aparecerem como 
simples reflexos passivos da primeira, tem sua autonomia
ampliada, passando a ocupar o posto de determinante central.

• Hegemonia + Consenso da Coesão X Ditadura + Coerção 
=> conquista Ideológica: a classe social já deve ser dirigente
antes de ser dominante.

• Na constituição da aliança de classes ou bloco histórico, 
papel decisivo cabe aos intelectuais (“funcionários da 
superestrutura”): os criadores e divulgadores das ideologias. 16



autonomia relativa do Estado
• O Estado é constituído, então, por uma hegemonia ideológica 

revestida de coerção: a dominação social se daria através dessa 
unidade de repressão violenta e de integração ideológica. 

• No âmbito da sociedade civil, as classes buscam exercer sua 
hegemonia, isto é, buscam ganhar aliados para suas posições, 
através da direção e do consenso. 

• O Estado constitui uma unidade contraditória entre a coerção –
violência repressiva –, a coesão – dominação ideológica –, e 
a necessidade de reprodução do “capital em geral” (distinto dos 
interesses dos capitais particulares); este último ponto salienta: 
não se deve subestimar o papel da economia na vida social.
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Estado de Bem-Estar Social 
• O Estado capitalista pode ir 

contra os interesses particulares de capitalistas, 
atuando em favor da reprodução ampliada sistêmica. 

• Estado de Bem-Estar Social se estabelece 
onde age como promotor, protetor e defensor social, 
além de organizador da economia. 

• Essa orientação dá continuidade às históricas lutas 
pela cidadania, em defesa de o Estado ser o agente 
regulamentador de toda vida e saúde social, política e 
econômica do país em parceria com sindicatos e 
empresas privadas, em níveis diferentes, de acordo com 
as circunstâncias históricas do país em questão. 18



Estado do Bem-Estar Social: missão de garantir 
serviços públicos e proteção à população

• Esta doutrina tem como base a concepção de existirem direitos 
sociais indissociáveis à existência de qualquer cidadão. 

• Pelos princípios do Estado de bem-estar social, 
todo o indivíduo teria o direito, desde seu nascimento até sua 
morte, a um conjunto de bens e serviços com fornecimento 
garantido, seja diretamente, através do Estado, 
ou indiretamente, mediante seu poder de regulamentação 
sobre a sociedade civil. 

• Esses direitos incluiriam a liberdade de expressão, 
a educação em todos os níveis, a assistência médica gratuita, 
o auxílio ao desempregado, a garantia de uma renda mínima, 
recursos adicionais para a criação dos filhos, etc. 19



Formação Doutrinária de 
Economistas Heterodoxos

Karl Marx
Joseph Schumpeter

John Maynard Keynes
Karl Polanyi

Hyman Minsky



Karl Marx (1818-1883)
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Joseph Schumpeter (1883-1950)
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John Maynard Keynes (1883-1946)
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Karl Polanyi (1886-1964)
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Hyman Minsky (1919-1996)
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