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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Surgimento como disciplina independente
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• Epistemologia
• Teoria	  da	  ciência
• Filosofia	  da	  ciência

Reflexões	  críticas	  acerca	  dos	  
fundamentos	  da	  ciência.	  Busca	  
uma	  compreensão	  adequada	  
do	  que	  vem	  a	  ser	  o	  saber	  
científico,	  como	  ele	  procede,	  
em	  que	  consistem	  seus	  
métodos,	  como	  a	  ciência	  
atinge	  seus	  resultados.	  
(Carvalho,	  2009)

Fim	  do	  século	  XIX/Início	  do	  século	  XX



• Empirismo lógico
• Positivismo lógico
• Neopositivismo
• Indutivismo
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Círculo de	  Viena:	  grupo de	  filósofos que	  se	  juntou na Universidade de	  
Viena de	  1922	  a	  1936.	  Expoentes:	  Moritz	  Schlick e	  Rudolf	  Carnap

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Conhecidos por
Expoentes



Conhecimento	  científico	  é	  conhecimento	  provado.	  As	  teorias	  científicas	  
são	  derivadas	  de	  maneira	  rigorosa	  da	  obtenção	  dos	  dados	  da	  
experiência	  adquiridos	  por	  observação	  e	  experimento.	  A	  ciência	  é	  
baseada	  no	  que	  podemos	  ver,	  ouvir,	  tocar	  etc.	  Opiniões	  ou	  preferências	  
pessoais	  e	  suposições	  especulativas	  não	  têm	  lugar	  na	  ciência.	  A	  ciência	  
é	  objetiva.	  O	  conhecimento	  científico	  é	  conhecimento	  confiável	  porque	  
é	  conhecimento	  provado	  objetivamente.	  (Chalmers,	  1993,	  p.	  23)

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Concepção do senso comum da ciência
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• Fortemente indutivista:	  do	  micro	  para	  o	  macro;	  de	  observações
singulares para	  afirmações universais
• Empirismo:	  a	  experiência como fundamento da	  ciência;	  a	  ciência
começa com	  a	  observação
• Verificabilidade:	  enunciados científicos devem ser verificados através
da	  observação ou experimentação
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Principais características



Indução
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Papel da indução do pensamento dos empiristas lógicos

Hipótese

Teoria

Padrão

Observação

Teoria

Hipótese

Observação

Confirmação

Dedução



• Proposições de	  observação >	  afirmações singulares

• À meia-‐noite de	  1º	  de	  janeiro de	  1975,	  Marte apareceu em tal e	  tal posição no	  céu.
• O	  papel de	  tornassol ficou vermelho ao ser imerso no	  líquido.

• A	  verdade	  das	  proposições	  deve	  ser	  estabelecida	  com	  cuidadosa	  observação.	  
Quando	  proposições	  de	  observação	  são	  conferidas,	  elas	  viram	  afirmações	  
singulares.
• Afirmações	  singulares referem-‐se	  a	  uma	  ocorrência específica	  ou	  a	  um	  estado	  de	  
coisas	  num	  lugar	  específico,	  num	  tempo específico.	  (Chalmers,	  1993,	  p.	  25)
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

As afirmações singulares e universais

Afirmações	  singulares



• São	  informações gerais que	  afirmam coisas sobres as	  propriedades ou
comportamento de	  algum aspecto do	  universo.	  Diferentemente das	  
afirmações singulares,	  elas se	  referem a	  todos os eventos de	  um	  tipo
específico em todos os lugares e	  em todos os tempos.
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

As afirmações singulares e universais

Afirmações	  universais



• Os planetas se	  movem em elipses
em torno de	  seu Sol.

• Os ácidos fazem o	  tornassol ficar
vermelho.
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

As afirmações singulares e universais

Das	  afirmações	  singulares	  às	  universais

• À meia-‐noite de	  1º	  de	  janeiro de	  
1975,	  Marte apareceu em tal e	  tal
posição no	  céu.

• O	  papel de	  tornassol ficou vermelho
ao ser imerso no	  líquido.



A	  questão seguinte pode agora	  ser colocada.	  Se	  a	  ciência é baseada na
experiência,	  então por que	  meios é possível extrair das	  afirmações
singulares,	  que	  resultam da	  observação,	  as	  afirmações universais,	  que	  
constituem o	  conhecimento científico?	  Como	  podem as	  próprias
afirmações gerais,	  irrestritas,	  que	  constituem nossas teorias,	  serem
justificadas na base	  de	  evidência limitada,	  contendo um	  número
limitado de	  proposições de	  observação?

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Das afirmações singulares para as afirmações universais
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• A	  resposta indutivista é que,	  desde que	  certas condições sejam satisfeitas,	  é
legítimo generalizar.	  
• As	  condições que	  devem ser satisfeitas para	  tais generalizações serem
consideradas legítimas pelo indutivista podem ser assim enumeradas:

1) O	  número de	  proposições de	  observação que	  forma	  a	  base	  de	  uma
generalização deve ser grande;
2) As	  observações devem ser repetidas sob	  uma ampla variedade de	  condições;
3) Nenhuma proposição de	  observação deve conflitar com	  a	  lei	  universal	  
derivada.
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Condições a serem satisfeitas

Condições	  a	  serem	  satisfeitas
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

• O	  problema da	  legitimidade da	  indução

• A	  dependência que	  a	  observação tem	  da	  teoria
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

O	  argumento	  indutivo	  não	  é	  logicamente	  válido

• Na	  dedução,	  a	  justificativa	  para	  a	  validade	  do	  argumento	  tem	  base	  
lógica:

• Todas	  as	  aulas	  de	  Metodologia	  são	  chatas
• Esta	  aula	  é	  de	  Metodologia.
• Esta	  aula	  é	  chata.	  

• Diferentemente,	  a	  conclusão	  de	  um	  argumento	  indutivo	  pode	  ser	  
falsa	  ainda	  que	  as	  premissas	  sejam	  verdadeiras

• Esta	  aula	  é	  chata.
• Esta	  aula	  é	  de	  Metodologia.
• Todas	  as	  aulas	  de	  Metodologia	  são	  chatas.

O problema da legitimidade da indução
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Impossível	  estar	  certo	  de	  satisfazer	  as	  condições

1) O	  número de	  proposições de	  observação que	  forma	  a	  base	  de	  
uma generalização deve ser grande (O	  que	  é um	  número grande?)

2) As	  observações devem ser repetidas sob	  uma ampla variedade
de	  condições (Quantas condições são necessárias?)

O problema da legitimidade da indução



O	  que	  deve ser considerado como uma variação significativa nas
circunstâncias?	  Na	  investigação do	  ponto de	  fervura da	  água,	  por
exemplo,	  é necessário variar a	  pressão,	  a	  pureza da	  água,	  o	  método de	  
aquecimento e	  a	  hora	  do	  dia?	  A	  resposta às primeiras duas questões é
“Sim”	  e	  às duas seguintes é “Não”.	  Mas	  quais são as	  bases	  para	  estas
respostas?

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Das afirmações singulares para as afirmações universais
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Recurso à probabilidade
• “Se	  um	  grande número de	  As	  foi observado sob	  uma ampla variedade
de	  condições,	  e	  se	  todos esses As	  observados,	  sem exceção,	  possuíam
a	  propriedade B,	  então todos os As	  provavelmente possuem a	  
propriedade B”
• Esta reformulação não supera o	  problema da	  indução.	  O	  princípio
reformulado ainda é uma afirmação universal.

Resposta à falta de legitimidade da indução



Dada	  a	  teoria-‐padrão de	  probabilidade,	  é muito difícil construir uma justificação da	  
indução que	  evite	  a	  consequência de	  que	  a	  probabilidade de	  qualquer afirmação
universal	  fazendo alegações sobre o	  mundo é zero,	  qualquer que	  seja a	  evidência
observável.	  Colocando as	  coisas de	  uma forma	  não-‐técnica,	  qualquer evidência
observável vai consistir em um	  número finito de	  proposições de	  observação,	  
enquanto uma afirmação universal	  reivindica um	  número infinito de	  situações
possíveis.	  A	  probabilidade de	  a	  generalização universal	  ser verdadeira é,	  desta
forma,	  um	  número finito dividido por um	  número infinito,	  que	  permanece zero	  
por mais que	  o	  número finito de	  proposições de	  observação,	  que	  constituem a	  
evidência,	  tenha crescido.

Pr =	  Prop	  Obs/Sit.	  Pos.

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Das afirmações singulares para as afirmações universais
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

A	  dependência que	  a	  observação tem	  da	  teoria

• Para	  os	  indutivistas,	  a	  ciência	  começa	  com	  as	  proposições	  de	  
observação
• Contudo,	  eles	  foram	  largamente	  criticados	  porque	  não	  reconhecerem	  
que	  proposições	  de	  observação	  são	  guiadas	  por	  alguma	  
pressuposição	  ou	  expectativa	  (ou	  seja,	  alguma	  teoria	  sobre	  aquele	  
fenômeno)
• Nesse	  sentido,	  é	  bastante	  ingênua	  a	  noção	  indutivista de	  que	  
observadores	  devem	  e	  podem	  ser	  despreconceituosos e	  imparciais

A dependência que a observação tem da teoria
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Exemplo 1

• Imaginemos	  Heinrich	  Hertz,	  em	  1888,	  realizando	  o	  experimento	  elétrico	  
que	  lhe	  possibilitou	  produzir	  e	  detectar	  ondas	  de	  rádio	  pela	  primeira	  vez.	  
Se	  ele	  deve	  estar	  totalmente	  livre	  de	  preconceitos	  ao	  fazer	  suas	  
observações,	  então	  será	  obrigado	  a	  registrar	  não	  apenas	  as	  leituras	  nos	  
vários	  medidores,	  a	  presença	  ou	  ausência	  de	  faíscas	  nos	  vários	  locais	  
críticos	  nos	  circuitos	  elétricos,	  as	  dimensões	  do	  circuito	  etc.,	  mas	  também	  
a	  cor	  dos	  medidores,	  as	  dimensões	  do	  laboratório,	  a	  meteorologia,	  o	  
tamanho	  de	  seus	  sapatos	  e	  todo	  um	  elenco	  de	  detalhes	  “claramente	  
irrelevantes”,	  isto	  é,	  irrelevantes	  para	  o	  tipo	  de	  teoria	  na	  qual	  Hertz	  estava	  
interessado	  e	  que	  estava	  testando.

A dependência que a observação tem da teoria
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Exemplo 2

• Suponhamos	  que	  eu	  tenha	  observado	  que	  muito	  pouca	  coisa	  tem	  sido	  feita	  
em	  relação	  ao	  estudo	  do	  peso	  dos	  lóbulos	  das	  orelhas	  humanas.	  Se,	  com	  
base	  nisto,	  eu	  passasse	  a	  fazer	  observações	  muito	  cuidadosas	  sobre	  o	  peso	  
de	  uma	  ampla	  variedade	  de	  lóbulos	  de	  orelhas	  humanas,	  registrando	  e	  
categorizando	  as	  diversas	  observações,	  penso	  que	  esteja	  claro	  que	  eu	  não	  
estaria	  fazendo	  nenhuma	  contribuição	  importante	  à	  ciência.	  Eu	  estaria	  
desperdiçando	  meu	  tempo,	  a	  menos	  que	  alguma	  teoria	  tivesse	  sido	  
proposta	  tornando	  importante	  o	  peso	  dos	  lóbulos	  da	  orelha,	  como	  uma	  
teoria,	  por	  exemplo,	  que	  relacionasse	  de	  alguma	  maneira	  o	  tamanho	  dos	  
lóbulos	  à	  incidência	  de	  câncer.

A dependência que a observação tem da teoria
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Incompletude de	  nossas teorias

• Ainda	  que	  nossos	  experimentos	  sejam	  realizados	  sob	  a	  luz	  de	  alguma	  
teoria,	  é	  importante	  também	  saber	  que	  aquilo	  que	  consideramos	  
irrelevante	  pode	  não	  ser

A dependência que a observação tem da teoria
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Exemplo 1

• No	  experimento	  de	  Hertz	  mencionado,	  um	  dos	  fatores	  que	  mencionei	  
como	  “claramente	  irrelevante”	  era	  na	  verdade	  muito	  relevante.	  Era	  uma	  
consequência	  da	  teoria	  em	  teste	  que	  as	  ondas	  de	  rádio	  devessem	  ter	  uma	  
velocidade	  igual	  à	  velocidade	  da	  luz.	  Quando	  Hertz	  mensurou	  a	  velocidade	  
de	  suas	  ondas	  de	  rádio,	  descobriu	  repetidas	  vezes	  que	  suas	  velocidades	  
eram	  significativamente	  diferentes	  da	  velocidade	  da	  luz.	  Ele	  nunca	  foi	  
capaz	  de	  resolver	  o	  problema.	  Apenas	  depois	  de	  sua	  morte	  que	  a	  origem	  
do	  problema	  foi	  realmente	  compreendida.	  As	  ondas	  de	  rádio	  emitidas	  por	  
seu	  aparelho	  estavam	  sendo	  refletidas	  das	  paredes	  do	  laboratório	  de	  volta	  
ao	  aparelho,	  interferindo	  em	  suas	  mensurações.	  As	  dimensões	  do	  
laboratório	  revelaram-‐se	  muito	  relevantes.

A dependência que a observação tem da teoria



As	  teorias falíveis e	  incompletas que	  constituem o	  conhecimento
científico podem,	  portanto,	  dar orientação falsa	  a	  um	  observador.	  Mas	  
este problema deve ser enfrentado pelo aperfeiçoamento e	  maior
alcance de	  nossas teorias e	  não pelo registro interminável de	  uma lista
de	  observações sem objetivo.

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula
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A dependência que a observação tem da teoria



• Racionalismo crítico
• Falsificacionismo
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Karl	  Popper:	  Se	  doutorou na Universidade de	  Viena e	  estabeleceu um	  
frutífero debate	  com	  os empiristas lógicos.	  Seu pensamento converge	  e	  
diverge	  com	  o	  do	  Círculo de	  Viena

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Conhecidos por
Expoentes



• Preocupação em caracterizar a	  ciência empírica em oposição a	  outras
construções teóricas

• Importância concedida à lógica na construção da	  metodologia
• Valor	  atribuído à experiência

Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            26 / 43   

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Similaridades com os empiristas lógicos



• Dedutivista:	  do	  macro	  para	  o	  micro;	  da	  teoria para	  o	  teste	  das	  
hipóteses
• Falsificationista:	  todo conhecimento é provisório,	  refutável e	  
corrigível
• Progressista:	  noção progressista e	  acumuladora de	  ciência
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Principais características



Indução
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Papel da dedução no pensamento dos racionalistas críticos

Hipótese

Teoria

Padrão

Observação

Teoria

Hipótese

Observação

Confirmação

Dedução



Se	  a	  afirmação universal	  do	  indutivista não pode ser
defendida logicamente,	  a	  falsidade dessas afirmações
universais pode ser deduzida de	  afirmações singulares
disponíveis e	  defendida,	  assim,	  logicamente
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

O argumento dedutivo é lógico



• Os planetas se	  movem em elipses
em torno de	  seu Sol.

• Os ácidos fazem o	  tornassol ficar
vermelho.
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

As afirmações singulares e universais

Das	  afirmações	  singulares	  às	  universais

• À meia-‐noite de	  1º	  de	  janeiro de	  
1975,	  Marte apareceu em tal e	  tal
posição no	  céu.

• O	  papel de	  tornassol ficou vermelho
ao ser imerso no	  líquido.



• Os planetas se	  movem em elipses
em torno de	  seu Sol.

• Os ácidos fazem o	  tornassol ficar
vermelho.
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

As afirmações singulares e universais

Das	  afirmações	  singulares	  às	  universais
universais	  às	  singulares

• À meia-‐noite de	  1º	  de	  janeiro de	  
1975,	  Marte apareceu em tal e	  tal
posição no	  céu.

• O	  papel de	  tornassol ficou vermelho
ao ser imerso no	  líquido.

❌
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Incompletude de	  nossas teorias

• O	  falsificacionista admite	  livremente	  que	  a	  observação	  é	  orientada	  
pela	  teoria	  e	  a	  pressupõe.
• Ele	  também	  abandona	  com	  alegria	  qualquer	  afirmação	  que	  faz	  supor	  
que	  as	  teorias	  podem	  ser	  estabelecidas	  como	  verdadeiras	  ou	  
provavelmente	  verdadeiras	  à	  luz	  da	  evidência	  observativa.

Papel da teoria e reconhecimento da incompletude

Falsificacionismo
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Metodologia negativa
• Não	  existe	  um	  caminho	  ou	  um	  método	  que	  nos	  conduza	  invariavelmente	  à	  
verdade
• Enunciados	  pseudocientíficos	  são	  passíveis	  de	  confirmação	  (afirmações	  
singulares	  podem	  confirmar	  universais,	  sem	  que	  essas	  sejam	  
necessariamente	  verdadeiras)
• A	  ciência	  não	  propicia	  um	  saber	  definitivo
• Hipóteses	  são	  apenas	  corroboradas	  nunca	  confirmadas	  como	  verdadeiras	  
ou	  como	  prováveis

Falsificacionismo



A	  teoria clássica da	  ciência sempre	  considerou que	  para	  que	  um	  
conhecimento merecesse o	  predicado de	  “científico”	  deveria repousar em
bases	  sólidas e	  seguras,	  capazes de	  garantir certezas absolutas e	  verdades
indubitáveis.	  […]	  Popper	  rompe com	  essa tradição.	  O	  preço que	  se	  paga pela	  
posse	  de	  certezas,	  verdades indubitáveis é muito alto.	  […]	  Ou,	  como diz
Popper:	  sentenças do	  tipo “todas as	  mesas	  são mesas”	  são muito mais certas
e	  indubitáveis do	  que	  as	  teorias de	  Newton	  ou de	  Einstein.	  Mas,	  na medida
em que	  são certas,	  são também desinteressantes,	  desprovidas de	  conteúdo,	  
triviais.	  A	  meta	  da	  ciência não deve ser,	  por conseguinte,	  a	  busca de	  
fundamentos inabaláveis ou de	  certezas indubitáveis,	  mas	  sim,	  a	  construção
de	  hipóteses férteis que	  ofereçam solução para	  algum problema.	  (Carvalho,	  
2009,	  p.	  74)
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Falsificacionismo
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

A	  boa	  teoria

• Tem	  de	  ser	  falsificável
• Quanto	  mais	  falsificável,	  melhor

• “Quanto	  mais	  uma	  teoria	  afirma,	  mais	  oportunidade	  potencial	  haverá	  para	  
mostrar	  que	  o	  mundo	  de	  fato	  não	  se	  comporta	  da	  maneira	  como	  mostrado	  
pela	  teoria”.
• “Uma	  teoria	  muito	  boa	  será	  aquela	  que	  faz	  afirmações	  bastante	  amplas	  a	  
respeito	  do	  mundo,	  e	  que,	  em	  consequência,	  é	  altamente	  falsificável,	  e	  
resiste	  à	  falsificação	  toda	  vez	  que	  é	  testada”.

Hipótese
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

O	  que	  é	  ser	  falsificável?

a) Nunca chove às quartas-‐feiras.
b) Todas as	  substâncias se	  expandem

quando aquecidas.
c) Objetos pesados,	  como um	  tijolo,	  

quando liberados perto da	  superfície
da	  Terra,	  caem diretamente para	  baixo
se	  não forem impedidos.

d) Quando um	  raio de	  luz	  é refletido de	  
um	  espelho plano,	  o	  ângulo de	  
incidência é igual ao ângulo de	  
reflexão.

Hipótese

a) Ou	  está	  chovendo	  ou	  não	  
está	  chovendo.

b) Todos	  os	  pontos	  num	  
círculo	  euclidiano	  são	  
equïdistantes	  do	  centro.

c) A	  sorte	  é	  possível	  na	  
especulação	  esportiva.
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

O	  que	  é	  ser	  mais	  falsificável?

a) Marte se	  move	  numa elipse
em torno do	  Sol.

b) Todos os planetas se	  
movem em elipses em
torno de	  seus sóis.

Hipótese

A	  lei	  (b)	  tem	  status	  mais elevado que	  
(a)	  enquanto conhecimento
científico.	  A	  lei	  (b)	  nos fala o	  mesmo
que	  (a)	  e	  mais.	  Se	  observações de	  
Marte vêm a	  falsificar (a),	  elas
falsificarão também (b).	  Qualquer
falsificação de	  (a)	  será uma
falsificação de	  (b),	  mas	  o	  inverso não
ocorre.	  A	  lei	  (b)	  é mais falsificável
que	  a	  lei	  (a),	  o	  que	  equivale a	  dizer
que	  ela afirma mais,	  que	  ela é a	  lei	  
melhor.
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

O	  progresso da	  ciência – como o	  falsificacionista o	  vê – pode ser resumido
conforme se	  segue.	  A	  ciência começa com	  problemas,	  problemas estes associados
à explicação do	  comportamento de	  alguns aspectos do	  mundo ou universo.	  
Hipóteses falsificáveis são propostas pelos cientistas como soluções para	  o	  
problema.	  As	  hipóteses conjecturadas são então criticadas e	  testadas.	  Algumas
serão rapidamente eliminadas.	  Outras podem se	  revelar mais bem sucedidas.	  Estas
devem ser submetidas a	  críticas e	  testes	  ainda mais rigorosos.	  Quando uma
hipótese que	  passou por uma ampla gama de	  testes	  rigorosos com	  sucesso é
eventualmente falsificada,	  um	  novo	  problema,	  auspiciosamente bem distante do	  
problema original	  resolvido,	  emergiu.	  Este	  novo	  problema pede a	  invenção de	  
novas hipóteses,	  seguindo-‐se	  a	  crítica e	  testes	  renovados.	  E,	  assim,	  o	  processo
continua	  indefinidamente.	  (Chalmers,	  1993,	  p.	  74)

A noção de progresso
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

• Falsificações podem elas mesmas serem falsas

• O	  falsificacionismo é inadequado em bases	  históricas



• Vários argumentos
foram colocados contra	  
a	  teoria
• Alguns,	  inclusive,	  
“falsificavam”	  a	  teoria

Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            40 / 43   

Nicolau Copérnico:	  em 1543,	  é publicada a	  obra “Da	  revolução de	  esfera
celestes”,	  em que	  ele propõe que	  o	  Sol	  que	  está no	  centro do	  universo

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Falsificações podem elas mesmas serem falsas
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Argumentos	  contra	  o	  heliocentrismo

• Se	  a	  Terra	  gira,	  por	  que	  objetos	  soltos	  na	  superfície	  da	  Terra	  não	  caem	  
como	  as	  pedras	  cairiam	  de	  uma	  roda	  em	  rotação?

• Esse	  argumento,	  juntos	  com	  vários	  outros,	  falsificavam	  a	  teoria	  de	  
Copérnico,	  mas	  só	  a	  falsificavam	  porque	  Newton	  só	  formulou	  sua	  
teoria	  da	  gravidade	  em	  1687

Falsificações podem elas mesmas serem falsas



• A	  teoria de	  Copérnico
(incompletamente
formulada)	  foi mantida
com	  perseverança a	  
despeito das	  aparentes
falsificações
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Galileu Galilei:	  foi quem contribuiu decisivamente para	  a	  defesa do	  
sistema de	  Copérnico,	  ao usar o	  telescópio (séc.	  XVII)	  para	  observar os
céus e	  explicar as	  contradições do	  trabalho dele

Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

O falsificacionismo é inadequado em bases históricas
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Epistemologia/Filosofia da ciência
Indutivismo (positivismo/empirismo lógico)

Críticas ao indutivismo
Falsificacionismo (racionalismo crítico)

Limitações do falsificacionismo
Sumário e Próxima aula

Empirismo lógico (indutivismo) Racionalismo crítico (falsificacionismo)

• Preocupação em caracterizar a	  ciência empírica em oposição a	  outras construções teóricas
• Importância concedida à lógica na construção da	  metodologia

• Valor	  atribuído à experiência

• Conhecimento científico é comprovado • Conhecimento científico é provisório

• Indução • Dedução

• Empiristas (a	  ciência começa com	  a	  observação) • Hipotéticos (a	  ciência começa com	  o problema e	  
uma hipótese criativa para	  sua solução)

• Justificativa:	  probabilidade • Justificativa:	  lógica

• Principais críticas:	  (a)	  a	  indução não é legítima
logicamente;	  (b)	  a	  observação depende da	  
teoria

• Principais críticas:	  (a)	  falsificações podem elas
mesmas serem falsas;	  (b)	  é inadequado em
bases	  históricas



Até	  semana	  que	  vem!


