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Método Científico 

O método científico consiste na recolha de dados através da observação e experimen-
tação, com o objetivo de formular hipóteses e teorias. O método científico é o modo 
através do qual a ciência investiga a realidade e é o método indicado na definição de 
conhecimento. A conceção moderna de método científico advém de Galileu Galilei. 
As principais etapas incluem:

 → análise do problema – o investigador começa a reunir informação sobre o 
problema a fim de compreender a sua natureza

 → formulação de uma hipótese – consiste na elaboração de uma ideia que pre-
tende testar, por exemplo a solução para um problema

 → definição da amostragem  –  determina o método de amostragem que se irá 
seguir para recolher dados

 → recolha de dados  – o investigador recolhe dados/informação

 → processamento dos dados – os dados recolhidos são analisados

 → teste da hipótese – verifica-se a correspondência entre os dados obtidos e os 
pressupostos iniciais

 → comunicação dos resultados – a última fase de um trabalho de investigação 
consiste em comunicar os resultados.
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Método Dedutivo

Método dedutivo –  é um processo cognitivo que parte do geral para o particular. No 
modelo dedutivo, o cientista parte de pressupostos gerais da enunciação para chegar 
à formulação de regras e leis capazes de explicar fenómenos específicos. O processo 
dedutivo é baseado no raciocínio lógico. O método dedutivo é o oposto do método 
indutivo, ambos conhecidos desde a época dos primeiros filósofos gregos. 

O filósofo grego Aristóteles usou o método dedutivo para construir o conceito de silo-
gismo aristotélico no qual a partir de duas afirmações gerais, podemos chegar a uma 
conclusão particular, seguindo um raciocínio lógico.

No método dedutivo são necessárias duas afirmações gerais a fim de deduzir uma 
terceira. Exemplo:

•  Todos os homens são animais 
•  Todos os animais são mortais 
•  (logo) Todos os homens são mortais

Método Indutivo 

Método indutivo - É um processo cognitivo que parte do particular para o geral. No 
modelo indutivo o cientista parte da observação de fenómenos particulares e concre-
tos para atingir afirmações gerais e universais para explicar fenómenos semelhantes. 
O método indutivo é oposto ao método dedutivo e é conhecido desde os primórdios 
da filosofia grega.

No método indutivo, o investigador tenta chegar à afirmação geral através da observa-
ção de alguns detalhes da realidade. Exemplo:

•  o Carlos viu uma pantera negra
•  o João viu outra pantera negra 
•  (logo) provavelmente todas as panteras são negras

No método indutivo as duas primeiras afirmações são baseadas na observação da rea-
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lidade em torno do observador. Refere-se a aspetos particulares e não afirmações que 
podem ser consideradas como verdades absolutas. Por esta razão, o método indutivo 
é a base do método experimental, o qual, através da recolha de dados e a repetição 
das experiências, permite que se generalizem os resultados obtidos com o método 
indutivo.

Método Experimental 
Método experimental  – Baseia-se sobretudo na observação de fenómenos físicos 
usando a matemática e a experiência reprodutível. Através da observação de fenóme-
nos e a repetição de experiências, o investigador pode interpretar relações matemá-
ticas que indiciam e determinam um determinado fenómeno natural. O investigador 
formula a hipótese científica e submete-a ao controlo do método experimental. Assim 
que a hipótese é confirmada através de experiências repetidas, torna-se uma lei cien-
tífica. 

O mesmo método (experimental) pode ser usado para refutar leis em vigor. Durante 
o século XVIII, o método experimental difundiu-se rapidamente no mundo académico 
como um método universal de investigação.
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Notas



O projeto “The European Scientific Research Game” foi financiado 
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