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Métodos Científicos 

Mostrar os métodos que 
proporcionam as bases lógicas à 
investigação científica. 



INTRODUÇÃO 
 A investigação científica depende de um 

“conjunto de procedimentos intelectuais e 
técnicos” (Gil, 1999, p.26) para que seus 
objetivos sejam atingidos: os métodos 
científicos. 

 Método científico é o conjunto de processos ou 
operações mentais que se devem empregar na 
investigação. É a linha de raciocínio adotada no 
processo de pesquisa. Os métodos que 
fornecem as bases lógicas à investigação são: 
dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, 
dialético e fenomenológico (GIL, 1999; 
LAKATOS; MARCONI, 1993). 



MÉTODO DEDUTIVO 
 Método proposto pelos racionalistas Descartes, Spinoza e 

Leibniz que pressupõe que só a razão é capaz de levar 
ao conhecimento verdadeiro. O raciocínio dedutivo tem o 
objetivo de explicar o conteúdo das premissas. Por 
intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem 
descendente, de análise do geral para o particular, chega 
a uma conclusão. Usa o silogismo, construção lógica 
para, a partir de duas premissas, retirar uma terceira 
logicamente decorrente das duas primeiras, denominada 
de conclusão (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 1993). 
Veja um clássico exemplo de raciocínio dedutivo: 

 Exemplo: 
 Todo homem é mortal ....................... (premissa maior) 
 Pedro é homem ............................... (premissa menor) 
 Logo, Pedro é mortal ................................ (conclusão) 



MÉTODO INDUTIVO 
 Método proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, 

Locke e Hume. Considera que o conhecimento é 
fundamentado na experiência, não levando em 
conta princípios preestabelecidos. No raciocínio 
indutivo a generalização deriva de observações de 
casos da realidade concreta. As constatações 
particulares levam à elaboração de generalizações 
(GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 1993). Veja um 
clássico exemplo de raciocínio indutivo: 

 Exemplo: 
 Antônio é mortal. João é mortal. Paulo é mortal... 

Carlos é mortal. 
  Ora, Antônio, João, Paulo... e Carlos são homens. 

Logo, (todos) os homens são mortais. 



MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO 

 Proposto por Popper, consiste na adoção da seguinte 
linha de raciocínio: “quando os conhecimentos 
disponíveis sobre determinado assunto são 
insuficientes para a explicação de um fenômeno, 
surge o problema. Para tentar explicar a dificuldades 
expressas no problema, são formuladas conjecturas 
ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se 
conseqüências que deverão ser testadas ou falseadas. 
Falsear significa tornar falsas as conseqüências 
deduzidas das hipóteses. Enquanto no método 
dedutivo se procura a todo custo confirmar a 
hipótese, no método hipótetico-dedutivo, ao contrário, 
procuram-se evidências empíricas para derrubá-la” 
(GIL, 1999, p.30). 



MÉTODO DIALÉTICO 
 Fundamenta-se na dialética proposta por 

Hegel, na qual as contradições se 
transcendem dando origem a novas 
contradições que passam a requerer 
solução. É um método de interpretação 
dinâmica e totalizante da realidade. 
Considera que os fatos não podem ser 
considerados fora de um contexto social, 
político, econômico, etc. Empregado em 
pesquisa qualitativa (GIL, 1999; LAKATOS; 
MARCONI, 1993). 



MÉTODO FENOMENOLÓGICO 
 Preconizado por Husserl, o método 

fenomenológico não é dedutivo nem indutivo. 
Preocupa-se com a descrição direta da 
experiência tal como ela é. A realidade é 
construída socialmente e entendida como o 
compreendido, o interpretado, o comunicado. 
Então, a realidade não é única: existem tantas 
quantas forem as suas interpretações e 
comunicações. O sujeito/ator é 
reconhecidamente importante no processo de 
construção do conhecimento (GIL, 1999; 
TRIVIÑOS, 1992). Empregado em pesquisa 
qualitativa. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Na era do caos, do indeterminismo e da incerteza, 

os métodos científicos andam com seu prestígio 
abalado. Apesar da sua reconhecida importância, 
hoje, mais do que nunca, se percebe que a ciência 
não é fruto de um roteiro de criação totalmente 
previsível. Portanto, não há apenas uma maneira 
de raciocínio capaz de dar conta do complexo 
mundo das investigações científicas. O ideal seria 
você empregar métodos, e não um método em 
particular, que ampliem as possibilidades de 
análise e obtenção de respostas para o problema 
proposto na pesquisa. 
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