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Métodos de raciocínio: indução e dedução 

Resumo 

 

Depois de uma aula sobre o parágrafo de desenvolvimento, é comum aprofundar um pouco mais a 

ideia de argumentação e suas formas de construção. Desta vez, trataremos das formas de raciocinar num 

texto dissertativo-argumentativo. Na verdade, nosso objetivo, aqui, é identificar maneiras de organizar o que 

já está pronto na nossa cabeça. Afinal, todo mundo raciocina, né? O que nós precisamos, então, é conhecer 

métodos para deixar esse raciocínio mais evidente e, é claro, convincente. É como num quebra cabeça: muitas 

vezes, você sabe o resultado final daquele jogo. O problema é conseguir montá-lo de forma que, 

organizadamente, se alcance esse resultado. Hoje, falaremos de dois dos métodos de raciocínio mais 

interessantes para a sua redação – e para as questões de prova que cobram suas construções! Você sabe 

quais são eles? 

  

1. Dedução 

  

Vamos começar pela Dedução. O método dedutivo costuma ser o mais famoso por um motivo muito 

simples: todo mundo conhece o imbatível raciocínio de Aristóteles sobre Sócrates. Você não? Então veja: 

  

Todo homem é mortal; ora, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. 

  

Você, com certeza, já ouviu falar nisso. Esse é um exemplo bem básico de como funciona o método 

dedutivo. A dedução é aquela que se organiza do geral para o particular, ou seja, parte de uma verdade 

universal, geral, para chegar a afirmações e conclusões mais individuais. Tal ideia geral é conhecida como 

premissa inicial, ou premissa maior. Depois disso, com uma ou mais premissas intermediárias (menores), é 

possível chegar a uma conclusão, de caráter particular. Vamos ver um exemplo? 

  

Premissa inicial: Fontes de informação são capazes de trazer transformação à vida humana. 

Premissa intermediária: Ora, a leitura é uma inegável fonte de informação. 

Conclusão: Logo, a leitura é capaz de trazer transformação à vida humana. 

  

Podemos ver, no exemplo acima, um raciocínio essencialmente dedutivo, já que se parte de uma 

verdade universal, atingindo todas as fontes de informação, passando por premissas intermediárias e 

atingindo uma conclusão particular. 

  

E o silogismo? 

  

Essa observação é muito importante! Tanto o caso que acabamos de observar quanto o raciocínio 

construído por Aristóteles são exemplos do que conhecemos como silogismo, uma espécie do raciocínio 
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dedutivo. É formado por duas — e apenas duas — premissas, conhecidas como Premissa Maior e Premissa 

Menor. A conclusão, como discutimos no início, mantém seu caráter particular. 

 

Por fim, cabe analisar as vantagens e desvantagens do raciocínio dedutivo, de forma que você, aluno, 

seja capaz de identificar o que utilizar em qual momento do texto e de que forma apresentar sua 

argumentação. Como principal vantagem, está o fato de, se escolhidas boas premissas, a conclusão atingida 

ser inquestionável. Por outro lado, a desvantagem está – principalmente em textos dissertativos – na 

previsibilidade existente no processo de construção do raciocínio. Trabalhar muito a argumentação, 

transformando a conclusão em uma persuasiva apresentação da opinião, é o grande desafio. Mas nós 

estamos aqui para isso, né? 

  

2. Indução 

  

Agora, pense em tudo o que você aprendeu na dedução, inverta e você terá a indução. Ok, não é tão 

simples assim, mas é quase isso. A indução é caracterizada por partir de afirmações particulares, individuais, 

e atingir conclusões gerais, universais. 

  

Os livros são capazes de trazer transformações à vida humana. A televisão, o jornal, o rádio e outros meios 

também o são. 

Ora, os livros, a televisão, o jornal, o rádio e outros meios constituem fontes de informação. 

Logo, as fontes de informação são capazes de trazer transformações à vida humana. 

  

Assim como na dedução, a indução também apresenta vantagens e desvantagens. O principal 

benefício desse tipo de raciocínio é o fato de ele permitir que se faça novas descobertas por meio de sua 

apresentação. As grandes invenções da humanidade surgiram a partir de raciocínios essencialmente 

indutivos. Por outro lado, a maior desvantagem que podemos apontar está no fato de que o método indutivo 

atua no campo das probabilidades, ou seja, se uma das evidências não for condizente com a verdade universal 

anunciada, todo o raciocínio deve ser revisto. Fique atento a isso, ok? 
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Exercícios 

 

1.  

 

Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? 

a) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor. 

b) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica. 

c) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. 

d) Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. 

e) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. 

 

2.  
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Antonio Prata, ao comentar o ataque ao jornal Charlie Hebdo, construiu uma série de variações do 

argumento típico do método dedutivo, conhecido como “silogismo” e normalmente organizado na 

forma de três sentenças em sequência. 

 

A organização do silogismo sintetiza a estrutura do próprio método dedutivo, que se encontra melhor 

apresentada em: 

a) premissa geral -  premissa particular - conclusão 

b) premissa particular - premissa geral - conclusão 

c) premissa geral - segunda premissa geral - conclusão particular 

d) premissa particular - segunda premissa particular - conclusão geral 

 

3.  
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ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento, e o exercício constante de 

autoconhecimento é um caminho para a felicidade. 

  

Neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular, para 

relacioná-las na conclusão. 

Essa estrutura caracteriza o argumento como: 

a) indutivo 

b) dialético 

c) dedutivo 

d) comparativo 

 

4. De maneira geral, é possível afirmar que dois raciocínios lógicos essenciais podem ser empregados 

quando se realiza uma argumentação: indução e dedução. Leia o parágrafo a seguir, elaborado em uma 

redação cujo tema era “a educação como meio de combater a violência”, e identifique qual (quais) o(s) 

raciocínio(s) utilizado(s): 

  

“Nesse sentido, a educação pode constituir um meio eficaz de combate à violência. Em pesquisa 

recente da Unesco, identificou-se que o percentual do PIB investido por um país em educação é 

inversamente proporcional às suas taxas de criminalidade, comprovando uma sensação comum a 

estudiosos. O Brasil, com escolas decadentes, é um triste exemplo dessa realidade”. 

a) Indução 

b) Dedução 

c) Indução e dedução 

d) Dialética 

e) Nenhum raciocínio foi empregado 
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5. Faça o mesmo com o seguinte parágrafo, elaborado em uma redação com o mesmo tema “a educação 

como meio de combater a violência”: 

  

“Nesse sentido, a educação pode constituir um meio eficaz de combate à violência. Isso porque, em 

sua origem, muitos crimes são explicados por fatores morais, mais do que por pressões sociais. Sem 

dúvida, o que leva alguém a infringir uma lei, em última instância, são seus valores. A esse respeito, o 

sistema educacional pode oferecer alternativas, na medida em que exerce papel decisivo na 

formação do caráter individual”. 

a) Indução 

b) Dedução 

c) Indução e dedução 

d) Dialética 

e) Nenhum raciocínio foi empregado 

 

6.   

“Eu não sou literato, detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que observei neles, no 

tempo em que estive na redação do O Globo, foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São em 

geral de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas, de receitas, só capazes de colher 

fatos detalhados e impotentes para generalizar, curvados aos fortes e às ideias vencedoras, e antigas, 

adstritos a um infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo 

critério de beleza.” 

 LIMA BARRETO Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2010. 

  

só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar, (l. 3-4) 

  

Esse trecho se refere à utilização do seguinte método de argumentação: 

a) indutivo 

b) dedutivo 

c) dialético 

d) silogístico 

 

7.  
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No desenvolvimento da argumentação, o autor enumera razões específicas, facilmente constatadas 

no cotidiano, para sustentar sua opinião, anunciada no título, de que todos nós seríamos ainda 

escravocratas. 

Esse método argumentativo, que apresenta elementos específicos da experiência social cotidiana, 

para deles extrair uma conclusão geral, é conhecido como: 

a) direto 

b) dialético 

c) dedutivo 

d) indutivo 
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8.  

O problema não é a escassez de recursos 

  

         Assessor da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Libânio diz que o 

levantamento sobre as condições de vida no Rio demonstra que a relação da instituição com o Brasil 

se dará cada vez mais no campo da informação e menos no de recursos financeiros. 

 

O GLOBO: Por que o Rio foi escolhido para ter o primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano de 

uma cidade? 

 

JOSÉ CARLOS LIBÂNIO: Primeiro, pela oferta de recursos intelectuais, que permitiu não só a criação 

de novos indicadores, como também desagregá-los. O Brasil foi o primeiro país a ter um índice para 

todas as cidades. Com a experiência, resolvemos enfrentar o desafio de fazer o mesmo em nível 

local. O Rio foi escolhido porque se destaca no imaginário nacional e mundial. Era preciso identificar 

suas peculiaridades e talentos para planejar o seu futuro. 

 

Em que situação de desenvolvimento humano o Rio se encontra? 

 

LIBÂNIO: Olhamos para a vida carioca por diversos prismas e aparece uma cidade inusitada. Está 

entre as quatro capitais com melhores condições de vida. Mas, se comparada a outras capitais, sofre 

uma intensa desproporção de renda. Em termos de desigualdades, está em 11º. Fica claro que a 

dificuldade da cidade é a repartição dos recursos. A Zona Sul, por exemplo, tem renda per capita 

cinco vezes maior do que a Zona Norte. 

 

Os problemas do Rio atingem a todos da mesma maneira? 

 

LIBÂNIO: A vantagem do relatório é justamente olhar a informação desagregada, fechando o zoom do 

microscópio, para identificar onde a cidade está bem e onde não está. Médias, normalmente, mais 

escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas as áreas pobres da cidade 

têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água. 

 

Como a ONU espera que o relatório seja aproveitado? 

 

LIBÂNIO: O Brasil está se graduando junto à ONU e ao Banco Mundial. Isso significa que virão menos 

recursos a fundo perdido destes dois organismos. Vai ser preciso que haja mobilização da sociedade, 

porque vemos que o problema não é a escassez de recursos. A tendência é de que a ONU mande 

mais recursos para África e Ásia. Para o Brasil, os recursos serão mandados em ordem decrescente. 

O país poderá continuar contando com a ONU, mas a colaboração para o desenvolvimento se dará 

cada vez mais no campo da informação e menos da mobilização dos recursos financeiros. 

LIBÂNIO, José Carlos. O Globo, 24/03/2001. 
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“Médias, normalmente, mais escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas 

as áreas pobres da cidade têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água.” 

 

O trecho transcrito acima critica um uso específico do seguinte método de raciocínio: 

a) Dedutivo 

b) Indutivo 

c) Dialético 

d) Silogístico 

 

9. Considerando as afirmações relativas ao raciocínio lógico, assinale a opção correta.  

a) Os argumentos podem ser válidos e inválidos. Os sofismas, verdades escondidas, são armas de 

convencimento. O silogismo é uma forma perfeita de dedução.  

b) No argumento dedutivo a conclusão está contida nas premissas. Todo segmento linguístico é um 

enunciado. Os argumentos podem ser válidos ou inválidos.  

c) No argumento dedutivo a conclusão está contida nas premissas. A realidade experimental é o 

ponto originante da indução.  

d) Nem sempre um argumento é uma atividade raciocinante. Os argumentos podem ser válidos ou 

inválidos. Todo segmento linguístico é um enunciado.  

e) Todo segmento linguístico é um enunciado. O silogismo é uma forma perfeita de dedução. A 

realidade experimental é o ponto originante da indução. 

 

10. (JC ONLINE -10.08.2009) Pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência, em parceria com a rede global de 

pesquisas Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), revela que o Nordeste está bem 

mais preocupado que as demais regiões do País: 44%. No Norte, os preocupados somam 34%. Já as 

regiões Sul e Sudeste apresentam índice de preocupação de 36% e 31%, respectivamente.  

 

Para se chegar a essa afirmação, utilizou-se do Raciocínio  

a) Lógico Dedutivo.  

b) Lógico Indutivo.  

c) Lógico Analógico.  

d) Dialético.  

e) Lógico Dedutivo e Indutivo. 
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Questão Contexto 

 

 

O quadrinho de Glasbergen trabalha a ideia vista na aula de hoje. Analisar as referências e explicitar qual 

método de raciocínio o quadrinho contempla –ou não-.  
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Gabarito 

 

Exercícios de aula 

 

1. E 

O quadrinho demonstra a intenção do personagem em desenvolver um discurso de convencimento para 

Branca de Neve aceitar a maçã. Assim, a opção E, comprova essa estratégia indutiva, pois Branca de 

Neve também recebe um celular no valor de 10 reais, trazendo, assim a indução.  

 

2. A 

O método dedutivo parte sempre do geral para o particular. Seu argumento típico, o silogismo, percorre 

o mesmo caminho: parte de uma premissa geral para relacioná-la a uma premissa particular, com o 

objetivo de chegar a uma conclusão. (Resposta do vestibular UERJ) 

 

3. C 

O argumento dedutivo sempre parte do geral para o particular. Por isso, a forma básica do argumento 

dedutivo, o silogismo, se divide em três partes: premissa geral, premissa particular e conclusão. No 

exemplo em análise, podem-se considerar: 

• premissa geral – “ler nos faz mais felizes”; 

• premissa particular – “ler é um caminho para o autoconhecimento”; 

• conclusão – “o autoconhecimento é um caminho para a felicidade”. (Resposta do vestibular UERJ) 

 

4. A 

A pesquisa faz induzir que o Brasil não tem os requisitos básicos para ter uma eficácia na educação por 

ter altos níveis de criminalidade.   

 

5. B 

O texto leva a dedução que as condições que levam uma pessoa à criminalidade são fatores que envolvem 

a educação e a disponibilidade que o Governo proporciona, sendo, de última instância, os valores 

pessoais.  

 

6. A 

O método indutivo parte do particular para o geral. Por essa razão, colher fatos particulares, no caso, 

“detalhados e impotentes”, para deles se buscar uma generalização é um modo de se pensar e 

argumentar indutivamente. (Resposta do vestibular UERJ) 

 

7. D 

O método indutivo de argumentar parte sempre do conhecido para o desconhecido, do particular para o 

geral, da observação dos fatos para chegar a uma reflexão e a uma opinião sobre eles. Logo, apresentar 

elementos específicos da experiência social cotidiana, que é sempre particular, para deles extrair uma 

conclusão, necessariamente generalizante, é um procedimento argumentativo do tipo indutivo. (Resposta 

do vestibular UERJ) 
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8. B 

A entrevista induz ao leitor um entendimento de que todas as áreas mais precárias do Rio possuem as 

mesmas condições de saneamento, fato que não é verdade, de acordo com a crítica apresentada.  

 

9. C 

Como apresentado em aula, as premissas fazem o método indutivo ao leitor. Dessa forma, a alternativa 

C é a correta.  

 

1. B 

Através de fatos como a pesquisa, o texto induz que o nordeste é a região mais preocupada. Sendo assim, 

a alternativa correta é a letra C.  

 

Questão Contexto  

 

No caso dessa imagem, vemos o que podemos chamar de falso silogismo, ou o pensamento indutivo, pois 

não perfaz os 5 itens necessários para o silogismo: 

 

PMenor =  O pinguim é branco e preto 

PMaior =  Alguns filmes antigos são brancos e pretos. 

Conclusão   =  Portanto, alguns pinguins são filmes. 

 


