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Texto apresentado: “Do Problema da Previsão nas Ciências Sociais” 

Referências do texto base: HORKHEIMER, Max. Do Problema da Previsão nas Ciências Sociais. In Teoria 

critica: uma documentação. São Paulo: Perspectiva: Ed. USP, 1990. t.1. (Coleção estudos;77) 

Temas: Max Horkheimer, sociologia, teoria do conhecimento, Escola de Frankfurt, metodologia nas 

ciências sociais, filosofia contemporânea.  

Problema: A possibilidade de previsão nas ciências sociais, posto que enquanto ciência esta deve ser 

capaz de realizar tanto análises históricas, diagnósticos do passado e do presente, assim como, buscar 

prognósticos para o futuro.   

Objetivos: Superar o pessimismo instaurado nas ciências sociais, de que seria impossível para esta 

participar da construção do pensamento do futuro – ideais - devido a suas limitações metodológicas, 

seu objeto de estudo e papel na sociedade. 

 

Tese Geral: Inspirado pela dicotomia previsão e predição Horkheimer, busca delinear as 

especificidades do objeto de estudo da sociologia, a saber, um objeto dinâmico e mutável, na qual a 

aplicação de uma metodologia sistemática e rígida não daria conta de seu projeto, posto que, a teoria 

sociológica deve ter em vista os acontecimentos sociais, uma vez que, tanto sujeito como objeto são 

polos do ato cognitivo de suas próprias relações dinâmicas incluídas no processo histórico.  

 

Tese Específica 1. Baseado, em partes, pelo estudo do Prof. Duprat, Horkheimer defende a tese de que 

previsões são possíveis na sociologia, todavia a formulação de previsões -leis-  assim como nas ciências 

naturais, não são um fim em si mesmas. 

 Argumento: o conceito de previsão, diz respeito a “tipos abstratos”, leis, portanto se restringem a 

uma correspondência condicional que não garante a existência de tais condições. São apodíticas e 

seguras não informam nada sobre o mundo, se limitam a explicitar relações de causa e efeito, usando 

o exemplo de Horkheimer, “ certos tipos de ferro sofrem alteração na sua estrutura quando são 

submetidos a influência de forças de grandeza definidas.” (Horkheimer, 1990) são formulações legais 

que visam possibilitar a transição entre hipóteses e julgamentos existenciais concretos. Com efeito, 

proposições hipotéticas somente ganham significado quando se afirma uma substância presente, pois 
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uma vez conhecida a lei hipotética por trás desta afirmação ter-se-á conhecimento de suas 

propriedades.     

 

Tese Específica 2. A simples constatação de leis contém em si mesma uma dimensão preditiva, na 

medida em que – como conseqüência lógica de afirmações – se reporta ao mundo de existências 

concretas, pois tais julgamentos constituem o principal objetivo científico, qual seja, a capacidade de 

formular afirmações válidas para todas as dimensões do tempo. 

Argumento: o sentido de proposições abstratas tem por necessidade de se realizar em proposições 

concretas, com efeito, o sentido de toda previsão tem que se realizar em uma predição que diga algo 

acerca mundo do existente, devido ao fato de que as hipóteses sobre este – mundo existente – vir 

imbuídas de todas as características presentes na noção do que se pretende descrever. Por 

conseguinte, os seguimentos de percepção não coincidem com a estrutura temporal do 

acontecimento observado, antes disto, se referem a um conjunto constitutivo da idéia do objeto em 

questão. Não obstante, se perde na transição de fórmulas abstratas para proposições concretas sobre 

coisas reais uma exatidão alocada naquelas, contudo se evidencia que o sentido de proposições 

abstratas deve se realizar em predições. Todavia é imprescindível salientar que a o significado das 

abstrações deve resguardar a correspondência com o objeto através do uso prático atento a 

alterações contextuais, pois caso contrário pode incorrer a alienação da realidade o levando a 

inutilidade e até mesmo a inverdade. 

 

Tese 3. Se voltando para o registro da sociologia Horkheimer afirma que também na análise 

sociológica os julgamentos de previsibilidade e predição estão necessariamente relacionados, no 

sentido de que para toda previsão hipotética – respeitando o conteúdo de verdade – depende de sua 

realização histórica, em contrapartida que também influencia em nossos julgamentos existenciais 

concretos – ações práticas. Com efeito, para o aperfeiçoamento da teoria sociológica moderna faz-se 

necessário também o desenvolvimento da sociedade, a libertação das condicionantes estruturais e 

técnicas da modernidade, pois só assim seria possível uma teoria que de fato trata-se do homem 

enquanto ser livre e racional. 

Argumento: O axioma que engloba em si uma série se fenômenos sociais, que levará a uma mudança 

no contexto social já contém uma predição, visto que, representa um prognóstico. Assim, “A previsão 

hipotética, a teoria,  [...] depende de acordo com o seu sentido e conteúdo de verdade, da realização 

histórica, da mesma forma em que ela, ao contrário também determina nossas percepções, nossos 

julgamentos, enfim ações práticas” (ibid), percebe-se pois, a refletividade da teoria nas ciências 
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sociais, uma vez que tratam das relações entre agentes que portanto, constroem a realidade, ao passo 

que são por ela influenciados, por conseguinte, uma teoria que pretenda dar conta desses fenômenos 

– sociais -  deve-se preocupar com a dimensão contextual – histórica -  do objeto de análise. 

Decorrente disto, fica nítido que na sociologia o grau de precisão das predições é diretamente 

proporcional ao grau de liberdade de intervenção racional dos homens nas circunstâncias 

condicionais, ou seja, a organização racional das estruturas sociais, entretanto, nas sociedades 

modernas os fatos sociais nas advém da liberdade humana, pelo contrário são produtos de resultados 

“naturais” de forças antagônicas, cabendo ao sociólogo opor-se a estas  como acontecimento 

essencialmente estranho. Posto que, na consciência geral ais fatos sociais são experimentados por 

pessoas como eventos individuais e naturais e não como um tempo histórico, logo, passível de 

mudança. Todavia, tamanha alteração na vida social somente é possível quando a vida social perde o 

caráter de evento independente e natural e passa a ser visto como de uma perspectiva de uma 

sociedade de indivíduos racionais construtores de seus futuros, aumentando assim a possibilidade de 

afirmativas corretas a respeito da sociedade. Conclui-se, pois, que a sofisticação e precisão das 

análises sociológicas dependem, em parte, do aperfeiçoamento dos métodos e procedimento do 

cientista, não obstante, depende também da evolução de seu objeto, em outra palavras, das 

transformações estruturais da própria sociedade, o que levaria a ciências sociais ao mesmo status – se 

não superior -  das ciências naturais, embora não baseado no campo da natureza extra-humana e sim 

na decisão racional ao domínio da natureza dentro e fora de nós.   

“E assim o empenho do sociólogo em atingir a predição exata transforma-se o esforço político em prol 

da realização de uma sociedade racional.” Horkheimer, 1933 
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