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O Método CientíficoO Método Científico

Método: Método: Método: Método: Caminho pelo qual se chega a determinado objetivo;   
em ciência, o objetivo é o conhecimento científico (solução).

método: método: método: método: protocolo (dedução, indução, análise e síntese); 
mas, permeado pelo desejo e conduta ética do cientista.

Tecnologia: Tecnologia: Tecnologia: Tecnologia: 
“fazer com 

ciência”

� Pesquisa: “processo de busca de solução para um problema”

� Em ciência ���� “Trabalho desenvolvido a partir do método científico, 
de leis e teorias,  na busca de novos conhecimentos” ���� soluções 
originais para problemas novos (via abordagem científica x senso 
comum) = produto novo ou adaptado, verificável e bem justificado.

� “Nunca se deve passar diretamente da escolha do assunto à coleta de 
dados” ���� pesquisadores descontextualizadas (menor probabilidade 
de efetivamente solucionar os problemas legítimos da humanidade)

PESQUISA CIENTÍFICA E SUAS FASESPESQUISA CIENTÍFICA E SUAS FASES
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DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOSDISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS
(comunicação científica)(comunicação científica)

⇒ A construção da ciência é uma tarefa 
de cooperação, fruto do registro 
permanente da sua história em busca da 
verdade; assim, os cientistas devem 
escrever para que suas descobertas 
sejam difundidas (Barras, 1986)

⇒ Escrever para que suas ideias sejam 
submetidas à crítica (condição 
necessária do conhecimento científico): 
“mostre as armas – a comunidade 
científica decidirá” (Volpato, 2007)

“Publish or perish” →→→→ “Publish and perish” (?)

Tipos de documentos:Tipos de documentos:Tipos de documentos:Tipos de documentos:
- Relatórios técnicosRelatórios técnicosRelatórios técnicosRelatórios técnicos
- Monografias (dissertações, Monografias (dissertações, Monografias (dissertações, Monografias (dissertações, 

teses, TCC, livros, teses, TCC, livros, teses, TCC, livros, teses, TCC, livros, 
capítulos)apítulos)apítulos)apítulos)

- Artigos científicosArtigos científicosArtigos científicosArtigos científicos
- Artigos de jornais, cartasArtigos de jornais, cartasArtigos de jornais, cartasArtigos de jornais, cartas
- Resumos e PôstersResumos e PôstersResumos e PôstersResumos e Pôsters

Abertura à padronização 
e normas; ao estilo da 
linguagem; ao processo 
editorial; à adequação ao 
público; ao idioma; à 
definição da autoria; aos 
direitos autorais e de 
propriedade intelectual...

Fonte: 
Sabbatini, Renato M.E. & Cardoso, Sílvia H. (2000). 
http://www.nib.unicamp.br/cursos/metodologia
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Fonte: 
Sabbatini, Renato M.E. & Cardoso, Sílvia H. (2000). 
http://www.nib.unicamp.br/cursos/metodologia

Congresso, Conferência, Palestra, 
Encontro, Reunião, Jornada, 
Simpósio, Seminário, Fórum, 
Seção de Comunicações Orais, 
Mesa Redonda, Painel, Oficina, 
Workshops, Pôsters etc.

“reuniões extraordinárias, 
congregando pessoas interessadas 
em algum campo temático, que se 
dispõem a discutir temas 
específicos, durante um 
determinado período”           
(Severino, 2000, p. 177)

DIRETRIZES PARA DIRETRIZES PARA 
APRESENTAÇÃO ORALAPRESENTAÇÃO ORAL

DE TRABALHOS CIENTÍFICOSDE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Congresso: reunião solene geral promovida por entidades e associações de 
especialistas, interessados em acompanhar, disseminar e debater teses que 
expressem a evolução do conhecimento dessas áreas (origem: reunião de 
delegados de organizações político-partidárias)

Conferência: conota abordagem mais ampla do que o congresso, mas pode 
ser usada no sentido de Palestra.

Palestra: conferência menos solene, inserida ou não no contexto de um 
evento maior, que trata da exposição de uma figura de destaque na área 
(fala de expositor único, seguida ou não de debates com a platéia)

Encontro: evento de menor porte que um congresso e mais abrangente que 
uma reunião.

Reunião: designa um evento mais restrito, mas às vezes é tomada como um 
encontro ou congresso.

APRESENTAÇÃO ORAL
Eventos científicos e técnicas



5

Jornada: encontro que faz referência a um tempo em poucos dias.

Simpósio: reunião destinada apenas a especialistas (coordenador, 
simposistas, e auditório.

Seminário: reunião mais restrita de caráter formativo (coordenador, 
grupos, seções primárias e reuniões plenárias) ou seminário acadêmico.

Forum: orador especialista – exposição sem interrupção. Nesta reunião a 
oportunidade de participação do público deve ser garantida

Seção de Comunicações Orais: relato de estudos particulares num evento 
mais amplo.

Mesa-Redonda: debate de pontos de vista diferentes por dois ou três 
especialistas, coordenados por um moderador => abertura aos assistentes

APRESENTAÇÃO ORAL
Eventos científicos e técnicas

Fonte: 
Severino, A.J. Metodologia do trabalho científico. 

21. ed. rev. ampl. São Paulo: Cortez. 2000. 279 p.

Painel:  debate aberto a um maior número de exposições, com tempo mais 
reduzido do que na mesa-redonda

Oficina e Workshops: reuniões restritas, que envolve participação e 
vivência de experiências.

Pôsters: apresentação de trabalhos via cartazes, com fotos etc., exposta 
ao público – comunicação escrita + oral (autor fica à disposição para 
esclarecimentos eventuais)

Fontes:
Severino (2000, p. 177–180)
Parra Filho (1998)

APRESENTAÇÃO ORAL
Eventos científicos e técnicas
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PREPARAÇÃO DE “SLIDES” 
E TRANSPARÊNCIAS

� Adequar ao tipo de público e objetivo da palestra 
� Tamanho da letra – maior do que o normal (>12) / uniformes

� Não escreva tudo o que tem a dizer
� Uma idéia por lâmina ou “slide” (diapositivos)

� Transparências manuais: (letras +/- 0,5 cm; canetas próprias; 
use régua)

� Use CORES para enfatizar, mas evite o excesso

� Estude bem os contrastes (!!) / Figuras de boa resolução

� Tabelas de texto geralmente não servem para apresentações

� Ocupe toda a área útil da transparência

� Animações, imagens, sons, vídeos: apenas para ajudar!

� Elimine excesso de material (transparências em excesso 
cansam!)

� Ordene e numere as transparências (organize-as)

(Rosa, N.B 2003)
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Rocha, P. (2013)

DICAS PARA APRESENTAÇÕES (1)

� Treine individualmente e perante colegas
� Identifique seus cacoetes, tiques nervosos e vícios de 

linguagem => corrija-os !
� Certifique-se da disponibilidade de equipamentos, espaço 

físico ... / reserva
� Ajuste o foco e a sua posição na sala (do aparelho e do 

apresentador) 

� Na abertura, agradeça pelo convite e procure sintonizar-se 
com a plateia

� Domine os nervos! (respire fundo) 
“Eu sou só um, mas sou um. Eu não posso fazer tudo, mas posso fazer 
algo; e eu não vou deixar que o que não posso fazer interfira no que 
posso fazer” 

“Guarde seus medos para si, mas compartilhe coragem com todos!”            
(Brasil, 2003)
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Timidez

� Se é tímido, trate de 

acabar com a sua 

timidez...antes que 

ela acabe com você.

Rocha, P. (2013)

DICAS PARA APRESENTAÇÕES (2)

� Evite permanecer num só local 

� Use tom de voz firme

� Procure variar o tom de voz

� Olhe para vários setores (“feedback”)

� Transparências: aponte na transparência e não na tela 

� Apontador eletrônico: é o melhor, mas não é “brinquedo”!

� Mostre segurança no assunto => Estude, prepare-se!

� Use perguntas (?) para enfatizar “porquês”

� Peça para repetir perguntas

� Mostre autoconfiança nas respostas (sem exageros que 
transpareçam querer ser o “dono da verdade”) 

� Conclua enfatizando algum aspecto prático, agradeça e se 
disponibilize para perguntas.
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Preparação e Treinamento

� Quanto mais você se empenhar nos preparativos, mais 

espontâneo, confiante e relaxado você se mostrará na 

hora de “discursar”.

– Pesquisar

– Objetivo

– Público

– Local

– Recursos disponíveis

Rocha, P. (2013)

Apresentação Pessoal

Rocha, P. (2013)



10

Apresentação Pessoal
Evite os exageros

Rocha, P. (2013)

Linguagem gestual/corporal

� Comunicação não-verbal

� Os gestos não são universais

� O corpo fala...

� Vícios comuns:

Rocha, P. (2013)
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Principais lições: preparação, 
prática e segurança

“O êxito de um bom trabalho está na impressão que ele 
causa e não na informação que é transferida” 

-“A eficiência de um slide ou transparência está sobretudo no 
seu impacto”

-“A cópia do manuscrito não serve como material de 
apresentação ”

-“Qualquer assunto bem apresentado torna-se interessante, 
mas um assunto interessante mal apresentado torna-se 
sem interesse” -

“Ao apresentar um trabalho, está em jogo sua reputação 
técnica, da instituição em que você trabalha etc. A 
responsabilidade é sua, portanto, procure preparar-se 
bem!”

“Todo trabalho é um auto-retrato da pessoa que o faz. 
Autografe-o com excelência (Brasil, 2003)”

(Lopes & Faquin, 1988 )

COMUNICAÇÃO ESCRITACOMUNICAÇÃO ESCRITA

Sabbatini & Cardoso (2000)
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� Clareza: idéias de quem escreve alcança à mente de quem lê

� Concisão ou brevidade: evita-se a prolixidade (orações e parágrafos curtos)

� Precisão: uso adequado da terminologia 

� Coesão e Coerência: idéias unidas ao tema principal (sem contradições)

� Objetividade: linguagem direta, apoiada em evidências observadas ou  
publicadas x opiniões pessoais.

� Harmonia e equilíbrio: idéias em sequência lógica; cada parágrafo c/ único 
assunto e com extensões de texto proporcionais à sua importância.

� Simplicidade: objetivo é comunicar, não impressionar (excesso de palavras: 
artifício para encobrir a mediocridade); linguagem modesta e cortês.

� Postura de neutralidade: a força dos argumentos deve estar nos fatos e não na 
retórica (imparcialidade).

� Correção: grafia, concordâncias, pontuação, acentuação etc.

� Originalidade: trazer contribuição efetiva à ciência

� Vigor: segurança (argumentação sólida x “parece que ...”)

� Impessoalidade: evite “meu projeto” ... e prefira “este projeto”, “o presente 
estudo”; prefira o uso da terceira pessoa (singular ou plural) (?)

COMUNICAÇÃO ESCRITA:COMUNICAÇÃO ESCRITA:
1) Características da linguagem1) Características da linguagem

2) Estrutura dos relatórios científicos      2) Estrutura dos relatórios científicos      
-- ((ex. TCC, monografia, tese, dissertaçãoex. TCC, monografia, tese, dissertação))
� Parte pré-textual: Capa (Título, Autor, Instituição, Local e

Ano), Folha de Rosto, Ficha catalográfica, Folha de 
Aprovação, Dedicatória, Agradecimentos, Sumário, Listas  
(Tabelas e Figuras), Currículo, Resumo, Abstract

� Parte textual:
- Introdução

- Revisão de Bibliográfica

- Material e Métodos

- Resultados e Discussão

- Conclusões

� Parte pós-textual:
- Referências

- Anexos

- Apêndices

Desenvolvimento:  livre em certos     
- trabalhos monográficos
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2) Estrutura lógica dos                2) Estrutura lógica dos                
-- relatórios científicos relatórios científicos (cont.)(cont.)

� O quê? 

� Por quê? 

� Para quem? 

� Onde? 

� Quando?

� Como? 

� Quantos?

� O que significa?

� E então?

Questões a serem respondidas:

(Moretti Filho, 1982; Barradas, 2001)

Título / Autor(es)
Resumo / Abstract
Introdução
Material e métodos
Resultados
Discussão
Conclusão
[Agradecimentos]
Referências

2) Estrutura lógica de trabalhos               2) Estrutura lógica de trabalhos               
-- técnicotécnico--científicos /ARTIGOScientíficos /ARTIGOS
� Título

� Autor(es) / (Cargos e Endereços)

� Resumo / Abstract
� Palavras-chave / Key words

� Introdução

� Material e Métodos 

� Resultados e Discussão

� Conclusões
� [ Agradecimentos ]

� Referências Bibliográficas
� [ Apêndice ou Anexos ]

Cabeçalho Atenção de 
90% das 
pessoas

Desenvolvimento:  livre em certos     
- artigos científicos
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3) Partes da estrutura lógica                3) Partes da estrutura lógica                
-- 3.1) TÍTULO3.1) TÍTULO

� Dá identidade ao trabalho (“cartão de apresentação”)
� Informa leitores potenciais sobre o assunto do trabalho 

(títulos mal elaborados desviam leitores interessados)
� Deve expor a idéia central do trabalho (o seu propósito)

� Versão mais reduzida do trabalho = é a sua síntese máxima

� Breve (sucinto), claro e preciso (não pode ser complicado 
ou difícil de entender)

� Deve-se evitar verbos, siglas e frases como: “Estudo da ...”; 
“Contribuição ao ...”; “Investigação sobre ...”; “Uma 
avaliação de ...”; “O efeito do ...”; “Pesquisa sobre ...”

� Não tem ponto final! (exceções poucas)
� Frase mais importante do trabalho, portanto, não tenha 

pressa em apresentar um título definitivo (o melhor título só 
no  final ⇒⇒⇒⇒ durante: títulos provisórios)

� Relacionar por ordem de importância na realização do 
trabalho

� Autoria = responsabilidade técnica (responder 
publicamente pelo trabalho)  ⇔⇔⇔⇔ ÉTICA (honestidade)

� Todos as pessoas que participaram efetivamente da concepção 
do trabalho, concordam com as argumentações e conclusões, e 
tem condições de defendê-lo perante a comunidade científica, e 
somente estas, devem assinar o artigo. 

� Outras pessoas: agradecimentos (Volpato, 2007).
� Participação efetiva em pelo menos duas das fases da 

pesquisa (concepção, planejamento, execução/coleta de dados, 
análise e redação/disseminação) 

� Desvios éticos: autoria “convidada”, autoria “pressionada”
e autoria “fantasma” (Monteiro et al., 2004)

� Informar afiliação institucional e endereço para contatos.

3) Partes da estrutura lógica                3) Partes da estrutura lógica                
-- 3.2) AUTOR3.2) AUTOR((ESES))
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3) Partes da estrutura lógica                3) Partes da estrutura lógica                
-- 3.3) RESUMO / ABSTRACT3.3) RESUMO / ABSTRACT

� Sucinto (relatar só o essencial): 200-250 ou 500 palavras, num só 
parágrafo; 2a versão mais reduzida (exercício de síntese)

� Formato (estrutura):
i) Declaração dos objetivos do trabalho e sua relevancia;
ii) Metodologia (descrição sucinta);
iv) Resultados (incluindo dados); e 
v) Conclusões mais importantes e informações sobre a                       

credibilidade dos resultados (≠≠≠≠ “argumento de autoridade”)
� Evite subtítulos, apreciações pessoais, citações bibliográficas, repetição 

do título, referência a tabelas ou figuras, e frases como: “Os resultados 
serão discutidos ...”

� Deve compensar a falta da publicação completa e superar o obstáculo do 
idioma (Abstract)

� O uso de outro idioma amplia a divulgação do trabalho: (vernáculo + 
língua estrangeira: inglês > espanhol > francês)

3.3) RESUMO / ABSTRACT 3.3) RESUMO / ABSTRACT 
((PalavrasPalavras--chave / Keychave / Key--words)words)

� Hoje:                                                      
levantamentos bibliográficos via computador (falta 
de tempo, enormidade de informações disponíveis): 
título, autor, palavras-chave

� Palavras chave = termos para indexação 
(catalogação em bases de dados bibliográficas): 
uma das partes mais importantes para a 
visibilidade do trabalho

� Escolher palavras ≠≠≠≠ (palavras do título)

� Preferir palavras no singular
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3) Partes da estrutura lógica                3) Partes da estrutura lógica                
-- 3.4) INTRODUÇÃO3.4) INTRODUÇÃO

� Dá as razões porque se fez o estudo e porque este 
pode ser importante para o leitor (relevância do 
trabalho)

� Procura identificar a questão (?) a ser respondida 
⇔⇔⇔⇔ originalidade

� Dá conhecimento ao leitor sobre (estrutura interna): 
i) o problema sob investigação, 
ii) sua importância (justificativa), 
iii) o estado atual das pesquisas na área (breve 
histórico); 
iv) os objetivos, alcance e limitações do trabalho.

3) Partes da estrutura lógica                3) Partes da estrutura lógica                
-- 3.4) INTRODUÇÃO (cont.)3.4) INTRODUÇÃO (cont.)

� Estrutura interna (outra proposta): 
i) indicar a área geral de interesse, o problema sob 
investigação;
ii) localizar a questão na literatura (“estado da arte”);
iii) definição de termos específicos; 
iv) especificar como se buscará a solução do problema, os 
objetivos, apresentados no último  parágrafo.

� A sequência das afirmações conduz à finalidade do 
estudo? Senão, reformule, reescreva!

� Evite informações óbvias, propagandas, o uso de tabelas e 
de figuras, e o exagero no número de citações 
bibliográficas

� Nunca inclua dados ou conclusões do próprio trabalho
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3) Partes da estrutura lógica          3) Partes da estrutura lógica          
3.5) 3.5) REVISÃO DE LITERATURAREVISÃO DE LITERATURA

� Estoque de conhecimentos que se adequem ao problema
� Permite identificar o que se sabe e o que não se sabe, as 

controvérsias e os pontos obscuros relacionados à pesquisa
� Demonstra a necessidade e oportunidade da pesquisa
� Procure sempre acessar os trabalhos originais
� Somente inclua as referências absolutamente necessárias

(não incluir citações apenas por cortesia): demonstre 
conhecimento da literatura ⇒⇒⇒⇒ fontes relevantes e atuais

� Constituindo-se em seção separada: deve representar  uma 
articulação lógica (analítica e crítica) dos conheci-mentos 
compilados e não uma mera sequência de       resumos 
(“recortes”) de outros trabalhos

� Ordem de apresentação: preferencialmente cronológica (não 
sobrepondo a seqüência natural de desenvolvimento do assunto)

� Menção, no texto, de informação colhida em outra fonte
� Requisito de ética profissional = citar todas as fontes das 

informações usadas ⇒⇒⇒⇒ cortesia, evita plágio e orienta o leitor
� Tipos de Citações: direta (transcrição), indireta (conceitual) 

ou citação de citação ou secundária (“citado por ...” ou apud)
� Evitar “citações de citações” (propagação de erros)
� Inserir corretamente e de modo padronizado.
� Exemplos (Norma NBR 10520, ABNT 2002): 

i) Dudley (1984) detectou ...     ou .... (DUDLEY, 1984).
ii) Specht e Williams (1983) notaram ...     ou ...           

(SPECHT; WILLIAMS, 1983).
iii) Delannay et al. (1985) observaram ....    ou ... 

(DELANNAY et al., 1985). 
iv) Lakatos & Dias1, citadas por Moretti Filho (1982),                   
- recomendam ... 

CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICASCITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
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3) Partes da estrutura lógica                3) Partes da estrutura lógica                
-- 3.6) MATERIAL E MÉTODOS3.6) MATERIAL E MÉTODOS

� Informações suficientes para o leitor: 
- conhecer e compreender os métodos empregados;

- avaliar se a abordagem experimental é adequada; e

- permitir a repetição do(s) experimento(s)

� Material: população estudada, locais, datas, origens, idades, 
sexos, recursos, períodos, produtos, equipamentos, doses 

� Métodos: protocolos, técnicas de cultivo, delineamento, 
formas de aplicação, de coleta e de análise de dados

� Evite propagandas (nomes comerciais, instituições de renome), 
descrição de aparelhos de uso geral (ex.: balanças, lupas) e de 
técnicas amplamente conhecidas (fazer citação bibliográf.)

� Deve ser redigido em sequência cronológica, sem revisões ou 
tabelas de resultados (descrição completa, porém, concisa)

3) Partes da estrutura lógica                3) Partes da estrutura lógica                
-- 3.6) MATERIAL E MÉTODOS3.6) MATERIAL E MÉTODOS
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3) Partes da estrutura lógica3) Partes da estrutura lógica
3.7) RESULTADOS E DISCUSSÃO3.7) RESULTADOS E DISCUSSÃO

� Resultados: Matéria-prima da interpretação 
(informações obtidas)⇓⇓⇓⇓

Dados (informações): 
- organizados em Tabelas e/ou Figuras (fotos, gráficos, 

mapas) ⇒⇒⇒⇒ instrumentos facilitadores ⇒⇒⇒⇒ Normas

- devem ser citadas no texto e identificadas numa sequên-
cia numérica específica (Tabela 1, Tabela 2, Figura 1)

- inserção de tabelas e figuras no texto:
Teses: preferencialmente após a primeira citação

Artigos: texto corrido (tabelas e figuras ao final, 
cada uma em folha separada)

- cuidado com excesso de resultados parciais! 
- não anuncie tabelas ou figuras (fale dos resultados e            

cite-as): não repita textualmente o que já está lá!

Genótipos  Locais

1 2 3 4

L-110458   2,8   2,9   3,3   3,0

L-110475   3,2 3,8    - 2,9

L-090567   2,7 3,2   2,7   1,9

L-087238   2,4 3,5   3,7   2,7

L-235431   1,9 3,2   3,2   3,0

Modelo de Tabela

Tabela 1. Médias de produtividade (t/ha) de linhagens experimentais 

de soja em quatro locais1 do Estado de Goiás (2002-2003).

1Local 1: Goiânia, Local 2: Rio Verde, Local 3: Jataí, e Local 4: Anápolis.
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Modelo de Figura

Figura 1. Gráfico de resíduos  (produtividade em kg/ha)  do ajuste de um modelo  de 

blocos  aumentados  com recuperação de informação intergenotípica sob a 

suposição de erros  independentes, em função das coordenadas dos centros  

das parcelas, em metros (COORDX e COORDY).

3) Partes da estrutura lógica3) Partes da estrutura lógica
3.7) RESULTADOS E DISCUSSÃO3.7) RESULTADOS E DISCUSSÃO

� Discussão: 
Quais as implicações dos resultados?

- Análise sobre a corroboração ou não de hipóteses, à luz dos 
conhecimentos já existentes (confronto dos resultados com a 

literatura, sobretudo os mais importantes)  

(Identificar relações causais, explicar regras e exceções, 
raciocinar dedutiva e indutivamente para elaborar teorias, 
sugerir novas pesquisas)

- Discutir = fazer associação de idéias ⇒⇒⇒⇒ f (maturidade científica)

� Apoiar as afirmações em testes estatísticos, embora a ênfase 
deva estar sempre nos resultados (principais)
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3) Partes da estrutura lógica3) Partes da estrutura lógica
3.8) CONCLUSÕES   3.8) CONCLUSÕES   *

� É a síntese resultante da análise dos resultados ⇒⇒⇒⇒ não é 
resumo ou transcrição de resultados = é “balanço final”

� Traz a solução do problema x Introdução             
(contribuição do trabalho para a ciência: respostas aos objetivos)

� Conclusões (presente e futuro) ≠ resultados (passado)
� Deve incluir a síntese apenas resultados comprovados          

(e discutidos), na linha da hipótese inicial
� Devem ser enumeradas (escritas objetivamente).               

Ex.: “Os resultados permitiram concluir:” (desnecessário)
1.                                                                                           
2.                                                                                              
3.  ...

� Obs.: “Se o leitor não percebe que o trabalho acabou, então, 
este carece de uma conclusão” (Barradas, 2002)

REFERÊNCIAS  (parte pósREFERÊNCIAS  (parte pós--textual) textual) 
Exemplos: NBR 6023 (ABNT, 2002)Exemplos: NBR 6023 (ABNT, 2002)

� Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 
documento, que permite a sua identificação e recuperação.

� Livro (no todo):

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica: para uso dos estudantes 
universitários. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1978. 144 p.

� Artigo de periódicos (revistas e jornal):

LIMA, A. B. A. Estudos de usuários de bibliotecas: aproximação crítica.  Ciência da 
Informação, Brasília, v. 21,  n. 3, p. 173-185, set. 1992. 

� Dissertação/Tese: 

BRASIL, E. M. Comparação de métodos no estudo da interação de genótipos com 
ambientes em milho (Zea mays L.). 1990. 181 f.  Dissertação (Mestrado em Genética 
e Melhoramento de Plantas)–Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia. 1990.

� Obs.: Se deseja publicar artigo(s) em certo periódico (revista) 
busque conhecer precisamente as suas normas e política editorial.
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Considerações finaisConsiderações finais

- Preocupações atuais = f(corrida por publicação) ����
posturas antiéticas: fraudes; plágios; autorias espúrias etc. 

Considerações finaisConsiderações finais

- Preocupações atuais = f(posturas antiéticas):
autocitações; avaliações lenientes; corrida às revistas de 
alto impacto ���� Reserva do conhecimento ���� controle da 
ciência por oligopólios (?)
(Grandes editoras comerciais, poucas – ex. Springer, Elsevier –
adquirem principais revistas de alto impacto, megaprovedores de 
revistas eletrônicas etc.)
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Considerações finaisConsiderações finais

- A solução passa pelo resgate cotidiano dos princípios 
históricos, filosóficos e éticos que determinaram a boa 
ciência até hoje;

- passa por nos reconhecer como privilegiados atores da 
ciência do nosso tempo ���� retribuir isto à ciência, com 
trabalho honesto e comprometido, antes de tudo, com 
a libertação do homem.

- Não é ético fazer ciência, sobretudo com financiamento 
público, sem esse tipo de compromisso. Eficiência e 
eficácia sim, mas também sustentabilidade ambiental, 
social e pessoal (qualidade de vida ���� realização 
humana).

- O mercado e as gerações futuras não darão espaço  a 
cientistas e instituições, públicas ou privadas, que não 
aderirem a tal compromisso em suas atividades de C&T 
(sustentabilidade: individual e institucional).

Considerações finaisConsiderações finais

Recomendação / esperança:
- Se vamos fazer da ciência meio de vida, procuremos 
honrar os seus princípios e cultivar o verdadeiro espírito 
que a concebeu.

Lembrando que:
‘“ ... não é das riquezas que nasce a virtude, mas é da
virtude que provêm as riquezas e todos os outros bens...”
(Sócrates)

Que Deus lhes ponha virtude!
(Hamilton Carneiro, em “Frutos da Terra”)

E-mail : jbduarte@ufg.br


