
«Um físico propõe-se a demonstrar a inexatidão de uma proposição. Para deduzir dessa 
proposição a previsão de um fenômeno, para instituir a experiência que deve mostrar se 
esse fenômeno se produz ou não, para interpretar os resultados dessa experiência e 
constatar que o fenômeno previsto não se produziu, ele não se limita a fazer uso da 
proposição em litígio, ele emprega ainda todo um conjunto de teorias, admitidas por ele 
sem contestação. 
 A previsão do fenômeno cuja não produção deve resolver o debate não deriva da 
proposição litigiosa tomada isoladamente, mas da proposição litigiosa unida a todo esse 
conjunto de teorias. Se o fenômeno previsto não se produz, não é a proposição litigiosa 
tomada isoladamente que é considerada imperfeita, é toda a armação teórica de que o 
físico fez uso. 
[...] 
A única coisa que a experiência nos informa é que, entre todas as proposições que 
serviram para prever esse fenômeno e para constatar que ele não se produziu, há pelo 
menos um erro. Mas onde reside esse erro, é o que ela não nos diz. 
 O físico declara que esse erro está precisamente contido na proposição que ele 
quer refutar e não em outro lugar? Sim, porque ele admite implicitamente a exatidão de 
todas as outras proposições que ele usou; e essa confiança vale tanto quanto sua 
conclusão. 
[...] 
Em resumo, o físico jamais pode submeter ao controle da experiência uma hipótese 
isolada, mas somente todo um conjunto de hipóteses. Quando a experiência está em 
desacordo com suas previsões, ela lhe informa que pelo menos uma das hipóteses que 
constituem esse conjunto está errada e deve ser modificada, mas ela não lhe indica 
aquela que deve ser mudada.» 
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