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TEXTO I 
 
«Quando vemos um avião no céu, podemos calcular com certo grau de 
segurança onde se encontrará ele, passado um segundo. Poderemos continuar 
a trajectória, eventualmente em linha recta; ou, se nos dermos conta de que o 
aparelho está a descrever uma curva, podemos prever a sua curvatura. Com 
isso asseguraremos um sucesso evidente na maioria dos casos. No entanto, 
nem por isso compreendemos ainda a trajectória. Só no caso de termos 
previamente falado com o piloto e obtido a informação sobre o trajecto a realizar 
é que teremos de facto compreendido a trajectória». 
 
Qual a diferença entre prever e compreender ? 
 
«Só a teoria decide sobre o que pode observar-se» 
 
Não podemos observar sem teorizar ? Em que medida esse acto constitui 
conhecimento científico ? 
 
«As leis da Natureza são, antes de mais, universais. Aplicam-se em todo o 
espaço e em todo o tempo…Em segundo lugar, as leis físicas são absolutas. 
Não dependem da pessoa que as estuda nem do estado do sistema observado. 
Assim, um físico vietnamita deduz as mesmas leis que um físico francês. 
Embora liguem uns aos outros estados distintos de um mesmo sistema em 
épocas diferentes, as leis não variam em função do tempo…As leis revelem-nos 
regularidades reais da Natureza…Newton edificou a sua grande teoria da 
gravidade para explicar os movimentos planetários; mas a sua teoria também 
lhe permitiu compreender o movimento de vaivém das marés dos 
oceanos…Uma vez que revelam  conexões insuspeitadas, regularidades que 
nunca afloraram ao espírito humano, as leis não podem ser puros produtos da 
nossa imaginação. Retomando a imagem do computador, as leis constituem o 
programa (software) da Natureza, enquanto os estados físicos constituem a sua 
armadura material (o hardware). O programa existe independentemente dos 
circuitos electrónicos do computador.» 
 
Se as leis da Natureza não fossem universais, quais seriam as 
consequências ? Justifica. 
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