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Texto 3: O Método Científico:

 Pode-se dizer que, em seu trabalho, o cientista é guiado por uma característica humana

básica, a curiosidade. Os cientistas estão constantemente tentando descobrir os “porquês” e os

“comos” das coisas. Albert Einstein (1879-1955), um dos mais eminentes físicos da humanidade,

comparou o trabalho de um cientista ao de um detetive. Como este, o cientista reúne uma série de

fatos e a partir deles procura entender como, ou por que determinado fenômeno ocorre.

O cientista vai além da simples observação ou confirmação de fatos; ele tenta explicar por

que certos fatos ocorrem e quais suas ligações com outros fatos e explicações.  Fazer ciência é

mais do que acumular informações; é tentar estabelecer relações entre os fatos observados que

permitam explica-los, e desenvolver novas idéias para a compreensão da natureza.

Um bom exemplo do desenvolvimento de uma idéia nova em ciência é o célebre episódio

da maçã que, segundo alguns, teria se desprendido da macieira e caído na cabeça do físico inglês

Isaac  Newton  (1642-  1727).  A  força  da  gravidade,  que  explicava  a  queda dos  corpos  já  era

conhecida, mas Newton inovou ao imaginar que a mesma força que atraía as maçãs para o centro

da Terra, fazendo-as cair das árvores, podia estender-se ao espaço exterior, alcançando a lua, por

exemplo, e fazendo-a orbitar  a Terra.  A Ciência progride com idéias como essa,  ligando fatos

aparentemente  sem  relação  para  explicar  os  fenômenos  naturais.  Newton,  Darwin  e  Einstein

realizaram muitas observações científicas,  mas tornaram-se figuras de destaque na história da

ciência principalmente por terem desenvolvido explicações que ligavam fatos aparentemente não –

relacionados.

             O método hipotético-dedutivo em ciência:  

 Todo conhecimento científico começa com uma pergunta: “Por que tal fenômeno ocorre?”

ou  “O  que  isto  tem  a  ver  com  aquilo?”.  Ao  formular  determinada  pergunta,  o  cientista  tem

geralmente um palpite sobre a resposta. Esse palpite é o que se denomina HIPÓTESE.

Uma hipótese científica não é um palpite sem fundamento, mas se apóia em informações já

existentes sobre o assunto. Para formular uma hipótese,  o cientista analisa, interpreta e reúne

todas as informações disponíveis no momento.

Há uma condição fundamental para uma hipótese ter validade: ela tem de ser TESTÁVEL.

Para testar uma hipótese, o cientista imagina uma situação em que ocorrerão determinados fatos e

conseqüências  apenas se a  hipótese for  verdadeira.  Assim,  a  partir  da hipótese,  ele faz uma

DEDUÇÃO, prevendo o que irá acontecer naquela situação imaginada.

Em certos casos, os cientistas criam situações experimentais para testar suas hipóteses,

que  podem  confirmar  ou  refutar  as  deduções.  Se  os  resultados  dos  experimentos  ou  das

observações, ou mesmo de simulações matemáticas, mostrarem que as deduções são incorretas,

o  cientista  retrocede,  modificando  a  hipótese  ou  substituindo-a  por  outra.  Se  a  dedução  se
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confirmar, a hipótese ganha credibilidade e passa a ser aceita, enquanto não houver motivos para

duvidar dela.

                   Etapas do Método Científico:  

Em uma visão  simplificada,  o  procedimento  adotado  pelos  cientistas  para  investigar  a

natureza geralmente segue os seguintes passos lógicos:

1. Observação de um fato ou problema.

2. Formulação de uma hipótese.

3. Levantamento de deduções a partir da hipótese.

4. Teste das deduções, por meio de novas observações ou de experimentos.

5. Conclusões sobre a validade ou não da hipótese.

Quando se testa uma hipótese por meio da experimentação, o que se faz é comparar os

resultados  do  grupo  experimental (aquele  em  que  provocamos  uma  alteração  a  ser  testada,

deixando todas as demais condições sem alteração) com os de um grupo controle, no qual não foi

feita  a  intervenção  em teste  (submetido às  condições  sem nenhuma alteração).  Os controles

fornecem ao pesquisador uma base de comparação, para que se possam estabelecer relações de

causa e efeito no problema investigado.

As descobertas e conclusões de um cientista sobre determinado fenômeno são geralmente

publicadas em  revistas científicas, nas quais o autor descreve detalhadamente a pesquisa que

realizou, como elaborou e testou as hipóteses, e como chegou às suas conclusões. Um trabalho

científico deve ser tão claro que qualquer pessoa, com os mesmos recursos do autor, possa repeti-

lo e comprovar sua veracidade. Para ser considerado científico, portanto, um conhecimento deve

ser tornado PÚBLICO, de modo a ser acessível a qualquer pessoa.

Muitas pessoas utilizam o termo “hipótese” como sinônimo de “teoria”, o que não é correto.

HIPÓTESE é  uma  tentativa  de  explicar  um  fenômeno,  enquanto  TEORIA é  um conjunto  de

conhecimentos que procura explicar  fenômenos abrangentes da natureza.  A teoria celular,  por

exemplo, procura explicar a vida a partir de informações sobre a estrutura e o funcionamento das

células. A teoria da gravitação universal procura explicar os movimentos dos corpos celestes com

base na força de atração gravitacional.

Os termos “hipótese” e “teoria”, utilizados sem precisão na linguagem do dia –a –dia podem

até ter conotação pejorativa: muitas vezes usamos a expressão “ Isso não passa de uma teoria!”,

como se quiséssemos dizer que uma teoria é inferior a um fato. Em ciência, fatos, hipóteses e

teorias são coisas diferentes, cada uma ocupando seu lugar no conhecimento científico. A respeito

disso escreveu o biólogo norte-americano Stephen J.  Gould (1941-2002):”  Fatos e teorias são

coisas diferentes e não degraus de uma hierarquia de certeza crescente. Os fatos são os dados do

mundo. As teorias são estruturas que explicam e  interpretam os fatos. Os fatos não se afastam

enquanto os cientistas debatem teorias rivais. A teoria da gravitação de Einstein tomou o lugar da

de Newton, mas as maçãs não ficaram suspensas no ar, aguardando o resultado...”.
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