
TEXTO II (*1) 
 
[O] método da indução foi sempre um dos mais vulgarizados critérios de 
demarcação para a ciência. Com efeito, considera-se geralmente que as 
ciências empíricas se caracterizam pelos seus métodos; e estes, por seu turno, 
são habitualmente caracterizados como indutivos. Denomino o problema da 
demarcação o problema de estabelecer um critério que nos habilite a distinguir 
entre ciências empíricas, de uma parte, e a Matemática e a Lógica, bem como 
os sistemas ‘metafísicos’, de outra. [E, tomando] como critério de demarcação, 
não a verificabilidade, mas a [falsificabilidade] de um sistema…não exigirei que 
um sistema científico seja susceptível de ser dado como válido, de uma vez por 
todas, em sentido positivo; exigirei, porém, que a sua forma lógica seja tal que 
se torne possível validá-lo através do recurso a provas empíricas, em sentido 
negativo; deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico 
empírico…(Assim, o enunciado ´Choverá ou não choverá aqui, amanhã’ não 
será considerado empírico, simplesmente porque não admite refutação, ao 
passo que será considerado empírico o enunciado ‘Choverá aqui, amanhã’). 
 
[Um] cientista deve olhar para uma teoria do ponto de vista da sua 
possibilidade de ser criticamente discutida. [Deste modo, o] trabalho do 
cientista consiste em elaborar teorias e pô-las à prova. [Dado que] toda a ideia 
nova deve ser submetida para que possa ser levada em consideração [há que, 
a] partir de uma ideia nova, formulada conjecturalmente e ainda não justificada 
de algum modo – antecipação, hipótese, sistema teórico ou algo análogo – … 
tirar conclusões por meio de dedução lógica. Essas conclusões são em 
seguida comparadas entre si e com outros enunciados pertinentes, de modo a 
descobrir-se que relações lógicas (equivalência, dedutibilidade, compatibilidade 
ou incompatibilidade)  existem no caso. [Por outras palavras, com] o auxílio de 
outros enunciados previamente aceites, certos enunciados singulares – que 
poderíamos denominar ‘predições’ – são deduzidos da teoria…A seguir, 
procura-se chegar a um decisão quanto a esses (e outros) enunciados 
deduzidos, confrontando-os com os resultados das aplicações práticas e dos 
[testes]. Se a decisão for positiva, isto é, se as conclusões singulares se 
mostrarem aceitáveis ou comprovadas, a teoria terá, pelo menos 
provisoriamente, passado pela prova. Contudo, se a decisão for negativa, ou, 
[por] outras palavras, se as conclusões tiverem sido [falsificadas], esse 
resultado [falsificará] também a teoria.  
 
A ciência não pode ser vista como um ‘corpo de conhecimentos’, mas sim 
como um sistema de hipóteses, ou seja, um sistema de conjecturas ou 
antecipações que não admite, em princípio, justificação, com o qual, entretanto 
operamos enquanto puder sobrepujar os testes a que for submetido – um 
sistema de hipóteses que não estamos em condições de declarar ‘verdadeiras’, 
ou ‘mais ou menos certas’ ou mesmo ‘prováveis’. O jogo da ciência é, em 
princípio, interminável. Quem decida um dia, que os enunciados científicos não 
mais exigem prova, e podem ser vistos como definitivamente verificados, retira-
se do jogo. 
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