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Chalmers
Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC

Qual é o papel do “método científico” para a 
aceitação da Ciência como a verdadeira 

maneira de estudar o mundo?
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Chalmers
Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

CCNH - UFABC
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Perguntas norteadoras

Incluir “Ciência” antes ou depois de 
algo muda sua credibilidade e 

aceitação?

Ciências humanas...
Ciências contábeis...
Ciência política...

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura
CCNH - UFABC
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Senso comum

A Ciência “prova” as coisas?
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Indutivismo

Afirmações singulares
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Indutivismo

Afirmações universais
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Indutivismo

Afirmações singulares Afirmações universais

“O indutivista insiste em que não devemos tirar conclusões apressadas”
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Indutivismo
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Indutivismo

Vêm então as deduções
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Indutivismo
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Indutivismo

Afinal, o indutivismo é 
verdadeiro ou não?
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Indutivismo
Examinemos um exemplo. Considere a seguinte afirmação: todos os objetos com
massa, seja uma pena de galinha ou uma bala de canhão, são atraídos igualmente
pela gravidade da Terra. Essa afirmação é falsa ou verdadeira? À primeira vista
parece falsa: afinal, basta deixarmos uma pena de galinha e uma bala de canhão cair
da mesma altura para verificarmos que a bala cai muito mais depressa. Isso é o que
diz nossa experiência cotidiana. O problema é que, em ciência, essa experiência
nem sempre ajuda. Em geral, atrapalha! Leia, novamente, a afirmação: todos os
objetos, com massa, seja uma pena de galinha ou uma bala de canhão, são atraídos
igualmente pela gravidade da Terra. Ela não se refere ao tempo de queda, mas à
atração exercida pela gravidade terrestre sobre objetos com massa. Como podemos
testá-la? Um físico experimental demonstra, após vários testes (bem óbvios...), que
o tempo de queda dos objetos depende da resistência do ar. Portanto, temos de
eliminar o ar para testar se, de fato, todos os objetos são atraídos da mesma forma
pela Terra. Se forem, uma vez eliminado o ar, cairão ao mesmo tempo. O físico
repete a experiência num cilindro vedado, praticamente sem ar. Isso pode ser feito
usando uma “bomba de vácuo”, uma máquina que suga o ar de um volume fechado.
Dito e feito, sem ar no cilindro, a pena e a bala caem exatamente ao mesmo tempo!
Fica demonstrada a afirmação que tanto contraria nossa intuição. Você não
acredita? Repita a experiência e certifique-se de que é verdade. Essa é a beleza da
ciência: não é necessário crer, e sim ver.
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