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Mitos e lendas => 99% dos 250 mil 

anos na Terra 

Filosofia => Surgiu há 2500 anos 

CIÊNCIA => Surgiu há pouco mais 

de 300 anos 



 A maioria das pessoas é incapaz de definir ciência 

 O mais comum é abordarem o complexo de tecnologias 

que tem transformado nossa vida: “os frutos da ciência” 

 A ciência é método objetivo, lógico e sistemático de 

analisar fenômenos (= fatos de interesse científico).  

 O principal objetivo da ciência é conhecer a natureza; o da 

pesquisa científica é aumentar esse conhecimento 

 O propósito da ciência é a teoria  

 A teoria persiste até que evidências adicionais provoquem 

sua revisão 
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Alguma coisa está errada. Nosso ar é limpo, 

nossa água é pura, fazermos exercícios 

diariamente, tudo que comemos é orgânico e, 

mesmo assim, não vivemos mais que 30 anos 
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  É o caminho trilhado pelo cientista na 

busca de "verdades” 

O método científico é forma crítica de 

pensar sujeita a revisão e duplicação por 

cientistas independentes para reduzir o 

grau de incerteza da informação 



 Existe um método científico?  

 Se a palavra método, no singular, implica questionar se há 

um único método usado do mesmo modo por todos os 

cientistas, a resposta é não  

 O método científico muda com o tempo e a cultura, e varia 

de um ramo da ciência para outro 

 Logo, não há nada que possa ser chamado de “o método 

científico”, visto que flexibilidade criativa é essencial no 

pensamento científico 

 Mas há passos no método científico que são  comuns 



 Geralmente, o método científico inclui estes passos: 

 observação 

 problema e definição da pergunta 

 formulação do objetivo e da hipótese 

 experimentação (teste da hipótese) 

 avaliação e análise dos dados coletados para 

responder à pergunta 

 Interpretação dos resultados 

 publicação  

 Às vezes os passos invertem a direção ou são repetidos à medida 

que os experimentos são aprimorados 
 



 Hipótese é uma tentativa de explicar nossa 

observação da realidade com base no conhecimento 

obtido durante a formulação da pergunta 

Pergunta Hipótese 

geral 

Pergunta específica 



 Durante o estudo da literatura, o megaproblema é afunilado a  

problema e, daí, a subproblema e ação específica 

  Quanto mais específica a pergunta, mais fácil determinar o objetivo e  a 

hipótese do estudo 

 Pergunta geral: o estoque de peixes do Atlântico Norte está declinando 

ou não? 

 A revisão pode indicar uma forma específica e fácil (como estudar 

apenas uma espécie de peixe) de responder à pergunta, i.e., a revisão 

aumenta nosso conhecimento sobre o problema e permite refiná-lo  

 A revisão de literatura tem mais objetivos: evita a repetição do estudo, 

aumenta o poder de argumentação sobre a necessidade da pesquisa, 

permite o conhecimento de diferentes métodos de pesquisa 

 



  Definição de empírico: 

 Derivado de 

experimento ou de 

observação da 

realidade (baseada em 

dados) 

 

 Na ciência, qualquer 

conclusão, qualquer ideia, 

só é aceita se sustentada 

por dados (base empírica 

ou concreta) 

 





 Argumento => conjunto de premissas e conclusões 

 Premissa => fato ou princípio que serve de base à 

conclusão de um raciocínio  

 O discurso científico baseia-se em dois métodos lógicos: 

 Dedutivo: = premissa universal => conclusão particular 

 Indutivo: = premissa particular => conclusão universal 



 Dedutivo 
 Premissa 1: O ser 

humano é mortal  
 Premissa 2: João é ser 

humano  
 Conclusão: João é 

mortal  

Se as premissas são 
verdadeiras, a 
conclusão  é 
verdadeira 

 

 

 Fornece conclusões 
sólidas, mas não avança 
mais que os conteúdos 
das premissas 

 



Indutivo => Premissas verdadeiras não 
garantem conclusão verdadeira: 

 O ganso 1 é branco (premissa) 
O ganso 2 é branco 
O ganso 3 é branco 
O ganso 1000 é branco (premissas) 
Logo, todos os gansos são brancos 
(conclusão) 

O que se verifica na amostra é 
provavelmente verdadeiro  na 
população de que se obteve a 
amostra 

 Amplia o conhecimento 
 

 



 David Hume  o passado não fornece 
pista para o que acontecerá no futuro  

 Não temos fundamentos para supor que as 
coisas continuarão a comportar-se como no 
passado 

 A conclusão de Hume mostrou que a base 
empírica da ciência baseava-se em 
expectativa e não na lógica 
 



 Karl Popper => a ciência, em vez de progredir por 
teorias confirmadas indutivamente, progride por 
teorias falseadas dedutivamente  

 Teorias não falseadas pelos testes => mantêm-se 

  Falseadas => constrói-se nova teoria que escapa à 
falsificação. Também a nova teoria é testada e, se 
falsificada, é posta a parte, e assim sucessivamente  

 Como a falsificação não envolve raciocínio indutivo, 
o “problema da indução” de David Hume é 
contornado 



 Temos que aceitar a ideia de que não temos 

justificação para supor qualquer teoria científica 

como verdadeira  

 Mesmo que o falsificacionismo não forneça  

descrição correta do modo como a ciência 

procede ou deve proceder, o teste da falsificação 

mantém sua importância 

 Logo, o cientista deve buscar a negação de sua 

hipótese de pesquisa (ou a aceitação de Ho) 

 



Bilhões e bilhões de 
confirmações não 
tornam certa uma 
teoria 

Apenas um fato 
negativo falseia a 
teoria 

Essa é a base da 
ordem metodológica 
da falsificação 

 



Ciência é acúmulo de conhecimento? 

 Quando Newton disse: “eu me apoiei em ombros 
de gigantes”, referia-se aos pesquisadores que 
vieram antes dele 

 Quando se fala em progresso da ciência 
pensamos como Newton: cada nova descoberta é 
somada a descobertas antigas, o que resulta em 
acúmulo gradual de conhecimento 

 Thomas Kuhn (1970) sugere que esse ponto de 
vista não é totalmente correto 

 Kuhn propõe que a ciência progride através de 
revoluções 



 Paradigmas => são grandes teorias que 
orientam a visão que o cientista tem do mundo 

 As pesquisas são feitas sem questionar os 
paradigmas (ciência normal) 

 De tempos em tempos surgem anomalias que 
não se encaixam no paradigma 

 Novo paradigma (revolução) => aceitação lenta, 
pois cientistas antigos resistem a mudanças 

 Copérnico => centro do Universo 

 Einstein => tempo absoluto 

 
 



Preparo do solo  
 convencional 

   plantio direto 
 Um não exclui o anterior, mas 

foi um avanço 

 No novo paradigma o 
crescimento do conhecimento 
é maior, pois fatos antigos 
começam a ser interpretados 
sob nova ótica  (calagem, 
controle de doenças) 
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 Os cientistas querem construir 

teorias que correspondam à 

realidade, i.e., que descrevam o 

que ocorre na natureza 

 Na caça por teorias “verdadeiras”, 

os cientistas usam observações, 

imaginação e lógica para gerar e 
avaliar teorias 

 Diferenciar => teoria na 

fronteira do conhecimento de 

teoria bem solidificado 

 Matéria é feita de átomos 

 DNA é transmitido de 

geração a geração 

 Luz é uma onda 

eletromagnética 

 Teoria da relatividade 

(GPS) 

 Teoria da evolução 



 No dia a dia, os cientistas raramente criam 

megateorias, como a teoria da evolução  

 O que os cientistas geralmente fazem é usar nos 

seus estudos teorias gerais aceitas, de modo a 

gerar subteorias em pequena escala 

 Ou os cientistas aceitam as megateorias e 

subteorias desenvolvidas por outros cientistas para 

fazer observações e aprender mais sobre a natureza 

nos ensaios que planejam e executam 

 



 A afirmação incorreta de Popper de que toda teoria 

será eventualmente falseada é fundamental no seu 

raciocínio sobre ciência 

 Logo, a teoria desse pensador, assim como as 

teorias científicas na fronteira do conhecimento 

podem ser, ao mesmo tempo, úteis e erradas 

 Ou seja, tanto teorias novas como o pensamento de 

Popper podem ser erradas, mas são úteis 



 Pioneiro 
 Desbravador ( se aventuram 

nas novidades) 

 Arriscam (não têm medo do 

novo) 

 Fazem ciência (novidade) 

 Colono 
 Chegam depois (locais já 

descobertos) 

 Preferem pisar em terreno 

conhecido 

 Fazem testes (confirmações) 

Em qual categoria você quer ficar? 



 Há peça fundamental 

entre resultados (base 

empírica) e conclusões 

=>: cérebro do cientista, 

seu mundo subjetivo 

 É nesse salto entre o 

observado e as 

conclusões que o caráter 

subjetivo atua 

 

 



 Ao publicar um artigo 
científico, o cientista 
está, na realidade, 
publicando uma ideia 

 Temos que convencer a 
comunidade científica 
que nossa ideia é correta 

 As respostas são 
provisórias, pois embora 
os dados possam estar 
corretos a interpretação 
pode estar equivocada 
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 Lamark 

 A girrafa tem o 

pescoço comprido 

devido ao uso e 

desuso 

 Darwin 

 Há variabilidade do 

tamanho do 

pescoço na 

população de 

girrafas (seleção 

natural) 



Não é necessariamente impessoal =>  uso 

de nós é comum (veja em boas revistas) 

Ciência => dados + interpretação 

A conclusão científica pode ser negada no 

futuro 

 

 

 



 Tumour heterogeneity in primary prostate cancer is a 

well-established phenomenon. However, how the 

subclonal diversity of tumours changes during 

metastasis and progression to lethality is poorly 

understood. Here we reveal the precise direction of 

metastatic spread across four lethal prostate cancer 

patients using whole-genome and ultra-deep 

targeted sequencing of longitudinally collected 

primary and metastatic tumours. We find one case… 





 Qual a população-alvo? Como 
amostrá-la adequadamente? 

 As amostras representam a 
população? 

 Caracterizar bem a amostra em 
“Material e Métodos” 

 Das amostras (passado) => 
fazemos inferência para a 
população (presente) 

 “Discussão” =>  convencer o leitor 
que com base na amostra pode-se 
concluir para a população 

 



 Numa pesquisa, geralmente o interesse do pesquisador é 

pela população (grande) 

 Então, a atenção do pesquisador é restrita à amostra tirada 

da população 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: O espaçamento que mais desfavorece 

doenças e não compromete o rendimento do feijão é 

0,6 m 

 Material e Métodos: foi usado o cultivar Pelé 

A  população deveria ser um dos tipos de feijão 

apresentados ao lado 

Conclusão: O espaçamento que menos favorece 

doenças e não compromete o rendimento do 

feijão do tipo III é 0,6 m 





 Definição = é característica de um objeto ou indivíduo. Pode 
ter 2 ou + valores. Essa variação pode ser medida, contada 
ou observada 

 A maioria das pesquisas estuda relação entre variáveis 

 Exemplos de variáveis:  
 Sexo, altura, idade e massa (descrevem pessoas) 

 Produtividade, altura de planta, resistência a doenças 
(plantas, animais) 

 Número de empregados, faturamento, vendas anuais 
(empresas) 

 



Ocorre em dois níveis: 

 

 Teórico 
 

 

 

Operacional 

 



 Nosso entendimento é no nível teórico: 

“Educação leva ao sucesso financeiro”  

 Educação e sucesso financeiro são conceitos 

gerais, abstratos (= existem só no domínio das 

ideias, ou seja, não têm base material) 

 Por isso, não é possível medir diretamente essas 

variáveis numa pesquisa 

 

 



 Coletas de dados ocorrem no nível operacional, pois avaliamos 
casos mensuráveis com instrumentos ou métodos de coleta 

 Número de anos de estudo é medida operacional de educação  

 Salário é medida operacional de sucesso financeiro  

 Geralmente dispomos de várias definições operacionais de uma 
variável teórica => escolher as que dão mais informações, se 
adaptem melhor ao contexto do estudo e sejam mais precisas, 
amplas e baratas 

 As definições operacionais geralmente definem certo aspecto do 
conceito original => ver quais são usadas em artigos de boas 
revistas científicas 

 É comum em pesquisa usar mais de uma definição operacional na 
tentativa de avaliar mais amplamente a variável teórica 

 

 



 Em que grau a variável operacional escolhida representa a 

variável teórica? 

 A variável teórica é o verdadeiro alvo da ciência e da inferência 

 Quanto mais direta a forma de medir o fenômeno, mais válido o 

método 

 Exemplo: consumo de caloria (qual é mais válido?) 

 Observar e anotar o que a pessoa come durante a refeição 

 Perguntar a posteriori o que a pessoa comeu 

 Se o método usado (variável operacional) se destina a medir 

certo conceito (variável teórica), então ele deve correlacionar-

se fortemente com outros métodos existentes para medir o 

mesmo conceito 

 



 Saber diferenciar variável operacional de 

variável teórica é essencial para a prática 

da boa redação científica  

 No texto, há seções em que se abordam as 

variáveis operacionais (avaliadas 

diretamente); em outras, as variáveis 

teóricas  



 Teórica 
 Inteligência 

 Estresse animal 

 Vigor de semente 

 Qualidade do leite 

 

Operacional 
 Teste de QI 

 Níveis de cortisol 

 PCG, EA, TF, IVE 

 Contagem bacteriana 

total, contagem de células 

somáticas, acidez 

 



 Título e Introdução => variáveis teóricas 

 Material & Métodos e Resultados => variáveis 

operacionais 

 Discussão e Conclusão => principalmente variáveis 

teóricas 

 

 Título, Introdução, Discussão e Conclusão => 

crescimento 

 Material & Métodos e Resultados => altura, massa, etc. 



O objetivo foi avaliar os efeitos da 

adubação sobre a germinação, o EA, 

o TF e o IVE 

 

O objetivo foi avaliar os efeitos da 

adubação sobre a qualidade 

fisiológica da semente 

 



Concluímos que a proteína aumenta 

a altura e a massa corporal 

 

Concluímos que a proteína aumenta 

o crescimento 





 A pesquisa tem início com uma pergunta 

 Pergunta => problema (observável) 

 Formular pergunta específica de forma clara e 

objetiva (após estudo da literatura) 

 Hipótese => resposta que o pesquisador propõe 

para resolver o problema formulado depois de 

estudar a literatura, e que será testada 

 Exemplo de pergunta: O índice de câncer de 

pulmão é maior entre os fumantes ou entre os 

não fumantes?  

 Hipótese: O índice de câncer pulmonar é 

maior entre os fumantes que entre os não 

fumantes (é uma afirmativa) 

 
 

 

 

Hipótese = predição da relação entre variáveis (índice de câncer 

pulmonar e fumo) 



 Pergunta: há associação entre educação (variável 

1) e sucesso financeiro (variável 2)? 

 

 Hipótese: pessoas mais educadas (variável 1) têm 

maior sucesso financeiro (variável 2) 

 

 Repare que tanto a pergunta quanto a hipótese são 

formuladas com as variáveis no nível teórico 

 

 



A hipótese aponta a direção para a 

qual a pesquisa deve seguir. Ela 

delimita a área da pesquisa e 

mantém o pesquisador no rumo 

correto 

Com base na hipótese planeja-se a 

metodologia, o tipo de análise dos 

dados e as Tabelas e Figuras que 

serão apresentadas no artigo 



Hipótese 

 Apenas com a prática é que uma ideia 
interessante pode ser reescrita na forma de 
hipótese testável (geralmente específica) 

 

 Mesmo para cientista experientes, a transição 
entre hipótese geral e hipótese específica requer 
muita atenção  



Requisitos da hipótese 

 Devem ser testadas em um universo ou contexto bem 

definido  

 Exemplos: 

 Hip1: A aspirina é eficaz no combate à dor de cabeça  

 indefinida (quais tipos de dores?) 

 Hip2: A aspirina combate todos os tipos de dores de 

cabeça  

 definida, mas ampla 

 Hip3: A aspirina é eficaz no combate a dores de 

cabeça decorrentes da má digestão  

 Definida e específica, sua comprovação ou negação 

acrescentará informação válida 



 Hipótese de pesquisa = > formulada acerca do 

comportamento da população e enunciada depois da 

formulação do problema na Introdução do artigo 

 Hipótese estatística => baseada no teste de 

hipóteses => permite decidir pela aceitação ou 

rejeição da hipótese de pesquisa, com base nos 

resultados obtidos com a amostra  

 Decisão sobre a hipótese estatística permite decisão 

sobre a hipótese de pesquisa  
 



 Estatística descritiva descreve, quantitativamente, características 

dos dados. Ela simplifica os resultados, mas não permite concluir 

com base em hipótese 

 Medidas de tendência central (média, mediana, moda) 

 Medidas de dispersão (variância, desvio-padrão, CV) 

 Estatística inferencial busca informações sobre a população com 

base nos dados da amostra. Baseia-se na teoria da probabilidade 

Nature, 2015 

Mesmo quando a conclusão tem como base a 

análise dos dados com o uso de estatística 

inferencial, as estatísticas descritivas 

geralmente são apresentadas 
 



 The age of patients with positivity for HPV-DNA by 

HC ranged from 14 to 47 years, with an average of 

24.1 ± 6.5 years. In the HPV-DNA–negative group, 

the age ranged from 14 to 50 years, with an average 

age of 25.18 ±  6.56 (p = 0.4693 between groups) 

  (RBGO Gynecology and Obstetrics Vol. 38 No. 

1/2016) 



 O primeiro passo, na tomada de  decisão, é definir a 

hipótese de nulidade (H0) 

 H0 = grupo 1 não difere do grupo 2  

 Se rejeito H0,, aceito a hipótese alternativa H1,, que é a 

hipótese de pesquisa (grupo 1 difere do grupo 2) 



 Ao usarmos amostras para inferir sobre a população, nos 

sujeitamos a erros 

 Há 2 tipos de erro relacionados à hipótese de nulidade (H0):  

 Tipo I (α): rejeito H0 quando deveria aceitá-lo, i.e., decidimos 

que o Tratamento teve efeito sobre um Resultado e, na 

verdade, o efeito não ocorreu => falso-positivo 

 Tipo II (β): aceito H0 quando deveria rejeitá-lo, i.e., 

concluímos que o Tratamento não teve efeito sobre o 

Resultado e, na verdade, o efeito ocorreu => falso-negativo 

 

  

 



Rejeito H0, ou 

seja, digo que a 

situação mudou 

(está grávido!!!), 

mas não há 

gravidez (falso-

positivo) 

Aceito H0, ou 

seja, digo que a 

situação não 

mudou (não está 

grávida), mas há 

gravidez (falso-

negativo) 

H0 = situação não mudou (não há gravidez) 

H1 = situação mudou (há gravidez) 

Se eu rejeitar H0 (não há gravidez), aceito H1 (há gravidez) 

- Em ambos os casos há erro de julgamento 

- Ao testar hipótese, a probabilidade máxima de cometer erro do   tipo I é   

denominada de nível de significância do teste ( P < 0,05 ou 5%) 

- Ou seja, aceita-se até 5 erros em 100 de que o homem está grávido 

 

 

Exame de 

gravidez 

≤ 5% 

Homem não engravida 



 H0 => Tratamento não influencia Resultado 

 H1 => Tratamento influencia Resultado 

 Aceitar H0 => grupo 1 = grupo 2 

 Rejeitar H0 => grupo 1 ≠ grupo 2 

 Quando terminam os experimentos e as análises, então: 

 Aceito H0 => resultado (P = 0,11 ou 11%) é maior que o 

nível de significância (P ≤ 0,05 ou 5%) 

 Rejeito H0 e aceito H1 => resultado (P = 0,04 ou 4%) é 

menor que o nível de significância (P ≤ 0,05) 

 



 P = 0,05 (5%) => 5 em 100 chances de rejeitar  H0 (há 

gravidez) sendo H0 verdadeiro (não há gravidez) => 

significant 

 P = 0,01 (1%) => 1 em 100 chances de rejeitar H0 sendo 

H0 verdadeiro => highly significant 

 P = 0,001 (0,1%) = 1 em 1000 chances => very highly 

significant 

 Pequenos valores de P são fortes evidências contra H0 

 < 0,001 => indique assim se P for menor que 0,1% 

 



 There were significant sex interactions for 

asthma (p < 0.05), COPD (p < 0.01) and 

ischemic heart disease (p < 0.01)  

 Psychological Medicine, 45: 495–504, 2015 



 

 The association between renal failure and 

diclofenac residues was very highly significant 

   Nature, 2004 doi:10.1038/nature02317 

 

 

 very highly significant = P < 0.001 (< 0,1%) 

digital object identifier => localiza o artigo 





 Teoria é um conjunto de hipóteses coerentemente 

interligadas, que tem por finalidade explicar, elucidar, 

interpretar ou unificar um dado domínio do conhecimento  

 Para a hipótese tornar-se teoria, testes rigorosos devem 

ser conduzidos em múltiplas disciplinas e por grupos 

distintos de cientistas 



 O termo teoria geral é usado para teorias amplas (teoria da 

evolução, teoria do big bang), mas toda teoria é definida em 

alguma extensão como geral  

 Cientistas não criam teorias, mas formulam hipóteses, as 

quais podem dar origem a teorias  

 A teoria é composta por leis 

 A lei governa uma única ação ou situação, enquanto a teoria 

explica um grupo inteiro de fenômenos relacionados (atente 

para “Lei de Mendel” vs.”Teoria da Evolução”) 

 



 Explica de forma simples e precisa (por isso 

geralmente é enunciada de forma matemática) um 

fato bem estabelecido pela ciência, com hipóteses 

amplamente testadas e validadas 

 A Lei da gravidade é bem curta e simples:  

 “os corpos se atraem com uma força proporcional às 

massas de cada um dos corpos e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre eles” 



 

Observação 

(teoria) 

Hipótese 

Lei 

Dedução Indução 

Fonte:  Alberto Mesquita Filho 





 Sem hipótese 

 Descritivas (estuda 

uma variável) 

 Exemplos: descrição de 

planta 

 

 Com hipótese 

 Hipótese de associação 
(só interessa saber se as 

variáveis estão associadas) 

 Hipótese de associação 

de causa e efeito            
(variáveis estão associadas 

e uma delas interfere na 

outra) 

 





 Quando se conhece pouco sobre determinado 

fenômeno, geralmente é útil  observar o fenômeno 

e obter ideias gerais do processo 

 Inicialmente, conseguem-se essas ideias gerais 

pela observação e descrição do que ocorre 

 Exemplo: observações feitas por Darwin em 

Galápagos => alicerce da teoria da evolução 





 



O coeficiente de correlação de 

Pearson (r) mede o grau de relação 

linear entre duas variáveis 

quantitativas com distribuição dos 

dados aproximadamente normal 
 



 



É útil em exame preliminar  de grande 

número de variáveis para observar quais 

variáveis estão associadas 

 



• Direção: positiva, negativa, ≈0 

• Magnitude: quanto mais perto de 1, mais forte a 

correlação ou associação 

0,0  |r| < 0,3   correlaçao fraca (weak) 

0,3  |r| < 0,7   correlação moderada (moderate) 

0,7   |r| < 1,0  correlação forte (strong)  

        |r| = 1,0  correlação perfeita  



 Positive significant correlation between stem lesion length and stem diameter (r = 0.05, P < 0.001, 

n = 5040) was observed in experiment 1. However, the value of this Pearson correlation coefficient 

was so low that this relationship between stem lesion length and stem diameter was of very little 

importance.  

 Correlação positiva e significativa entre 

comprimento de lesão e diâmetro de caule (r = 

0,05; P < 0,001; n = 5040)  foi observada no 

experimento 1. No entanto, o valor do coeficiente 

dessa correlação foi tão baixo que a correlação 

entre essas variáveis  foi de muito pouca 

importância 



 PSA => antígeno 
prostático especifico 

 Cerca de 80% dos 
pacientes com câncer de 
próstata têm valores de 
PSA pré-tratamento mais 
altos que 4 ng/ml 

 Avaliações e testes 
adicionais => toque retal e 
biópsia de próstata 
(confirmar o câncer)  

 
 

 







A alegação de que há causação (X causa 

Y) pode ser logicamente feita se: 

  X e Y estão associados  

  X precede  (vem antes de) Y 

  não há explicação alternativa plausível para 

a associação 



 Causa 
Variáveis independentes 

(tratamentos, escolhidos 

pelo pesquisador) :  

 

   doses de boro 

    

    

  

 

 Efeito 
 Variáveis dependentes 

ou variáveis respostas 

(resultados,  obtidos 

nos ensaios):  

 teor de boro na folha 

      

Qual vem 

antes? 

   Estão 

associados 

Há explicação 

alternativa? 





 Qual das duas variáveis é a causa? 

 Qual ocorre primeiro? 

 Qual poderia ser manipulada pelo pesquisador? 

 Então fumar é a variável independente 

 Câncer de pulmão é a variável dependente (efeito) 

=> depende de a pessoa fumar ou não 



VI = horário de pesca (manhã e tarde) 

VD = número de peixes pescados 

Variáveis controladas = mesmo local, mesmo equipamento 

de pesca 





Houve diferença significativa entre tratamentos? 

Houve diferença significativa entre as médias da VD (em resposta aos tratamentos)  

VI 



V
a
ri

á
v

e
l 
D

e
p

e
n

d
e

n
te

 (
Y

) 

Variável Independente (X) 

Intercepto = a 

Inclinação = b 

Equação de 

regressão: 

Y = a + b.X 



Doses de molibdênio (Mo): VI (x) 

µg de Mo por semente: VD (y) 

2,774 

0,604 

2,774 – 0,604 = 2,17 

2,17 / 1000 = 0,00217 

R2  => indica  a 

proximidade dos 

dados da linha de 

tendência 

Mede a proporção da 

variação em y  (VD) 

que é explicada pela 

variação em x (VI) 

Y = 0,604 + 0,00217X => a cada 1 g de Mo que 

se aplica, o teor de Mo na semente aumenta 

0,00217 µg (0,604 + 0,00217 = 0,606) 

89% da variação  do Mo da 

semente (VD) é explicada 

pelas doses de Mo (VI) 



 Quantitativa => 

doses de antibiótico (0, 

200, 400 e 800 mg), 

densidade de plantas 

(4, 8, 12, 16 plantas/m)  

 =>regressão 

 Qualitativa => 

antibióticos (A, B, C, D), 

cultivares (A, B, C, D) 

   => teste de Dunnett, 

contrastes, teste de 

médias 

Saber se a variável independente é 

quatitativa ou qualitativa tem implicação na 

estatística a que os dados serão submetidos 



 Permitem estudar qualquer nível intermediário 
de um fator mesmo que ele não seja incluído 
diretamente no estudo 

 Doses:   20      40       80      160 

29 135 



 A   =>         B  =>         C  =>           D  =>          E         

Causa Efeito  

Mecanismos 
(como as causas produzem efeitos) 

Quais os meios pelos quais educação causa  sucesso financeiro? 

Causa (vem antes) = educação (VI)    Efeito = sucesso financeiro (VD) 

Educação proporciona conhecimento e habilidades que 

têm valor no mercado de trabalho => Mecanismo 



 Pesquisadores descobriram que esquentar levemente o 

tumor bagunça o sistema de regeneração do câncer. 

Essa técnica abre caminho para que tratamentos como 

quimioterapia e radioterapia funcionem melhor. 

 Temperatura (VI) => X 

 Regeneração do câncer (VD) => Y 

 O efeito benéfico do calor sobre os tumores já era 

conhecido pelos cientistas, mas ninguém sabia o porquê. 

 Porquê => MECANISMO 

 O calor inibe um sistema de regeneração do DNA das 

células, mais especificamente, inutiliza a proteína BRCA2 

=> este é o mecanismo 

 



Validade interna 

Validade externa 



 Em experimentos de causa e efeito, manipulamos X (VI) e 

observamos efeito em Y (VD) 

 Se há evidência de que a causa (VI) produz efeito (VD), deve 

haver garantia de que isso foi devido à intervenção do 

pesquisador (VI), e não a essa intervenção associada a outras 

causas (VI + vieses) 

 A pesquisa tem alta validade interna quando planejada para 

evitar vieses (erros sistemáticos, confundimentos).  

 O delineamento bem planejado da pesquisa permite atribuir à 

VI (e não à VI + vieses) o efeito sobre a VD 

 Quando controlamos vieses na pesquisa (pela lógica, bom 

senso, literatura), a pesquisa tem alta validade interna 

 



A validade interna responde à 

pergunta: Há outra razão que 

explique os resultados? 



 

São meios eficientes de controlar vieses: 

Casualização (distribuição aleatória das 

parcelas) => sorteio dos tratamentos 

Grupo controle => não submetido à VI, 

mas submetido a vieses 

 



 

 Aplicação de fungicida 

via água de irrigação x 

fungicida aplicado por 

pulverizador 

 

Irrigar antes da quimigação 
 

 

200 L/ha 30 000 L/ha 



A conclusão de que a VI influenciou a VD 

só deve ser considerada  depois de H0 e 

os vieses terem sido descartados 



 Efeito positivo de intervenção pelo fato de a pessoa estar sendo 

tratada, mesmo que o tratamento não envolva nenhum ingrediente ativo 

(sugestão) 

 Novo medicamento (pílula) 

 Dois grupos (um recebe a pílula com o i.a. e outro não recebe nada) 

 Dois grupos (um recebe a pílula com o i.a. e outro recebe pílula de 

açúcar) => efeito placebo ocorre igualmente nos dois grupos 

 O efeito placebo vai além do tratamento em si. Ele também ocorre 

nas explicações-placebo (atenção) e nos diagnósticos-placebo 

 Duplo cego => os grupos e os aplicadores dos tratamentos estão 

cegos quanto à intervenção aplicada 

 Triplo cego => ? 



 Na pesquisa, procuramos relações causais que 

sejam verdadeiras não só para a amostra mas 

também para a população-alvo 

 A pesquisa tem validade externa quando ela 

permite generalizar as conclusões para a 

população-alvo 

 Usar o cultivar Pelé e generalizar o resultado 

para todo tipo de feijão tem validade externa? 



Repetição do estudo 

Donald Campbell, que introduziu a ideia de 

validade interna e externa, enfatiza a 

importância de repetir  os experimentos 

Se o estudo é repetido, no tempo e/ou no 

espaço, com resultados similares, então 

há garantia de que os resultados têm 

validade externa (podem ser 

generalizados) 





 Trabalhe na fronteira do conhecimento 

 Transponha a fronteira do conhecimento com o 

apoio de dados (resultados) convincentes 

 Confirmar resultados de outros autores tem, 

hoje, pouco espaço para publicação em boas 

revistas 

 Cientista não faz testes (experiências sem foco), 

faz pesquisa (testes em que se considera o que se 

sabe e objetiva avançar o conhecimento => foco) 



 You tube => “Rogério Faria Vieira” 

   ou 

 rogeriofvieira.com 

 vídeos 

 



 Inglês é o idioma da ciência => 95 % dos artigos 

são publicados em inglês 

 Português => onde seremos lido?  

  Tradução do português para o inglês 

  Não conhecem o assunto 

  Muitos tradutores não conhecem a escrita científica 

 Tem que estar bem escrito em português 

 Correção da tradução  

 



 Melhor decidir antes de escrever. Para decidir, avalie: 

Além do prestígio da revista, do tipo de 

artigo preferido (básico ou aplicado) do 

tempo para publicar, do preço de 

publicação, considere: 

A novidade da conclusão do seu estudo 

 



 Vai escrever para seus pares que trabalham 

numa área específica do conhecimento (revistas 

especializadas)  que entendem o linguajar 

técnico? 

 Vai escrever para leitores menos especializados 

(revistas generalistas), que necessitam de mais 

informações para entender seu estudo? 

 É erro comum não considerar o público-alvo! 

 Nature, Science (evitar linhagem técnica!) 

 



 Leia as Instruções para autores da revista-alvo  

 Imprima artigos relacionados com seu estudo 

 Estude a forma de apresentação das seções (e 
subseções) do artigo e use-a como modelo 

 Busque, em outras revistas, artigos semelhantes ao 
seu, de preferência publicados nos últimos 10 anos 

 Estude bem os artigos selecionados (5 a 15) e 
organize as principais informações  

 Não comece a escrever antes de dominar  o assunto 
 



 O uso de modelos é essencial para quem está 

començando a carreira de pesquisador 

 Aprenda com boas revistas e pesquisadores 

experientes como escrever o artigo (linguagem 

científica) 

 Resultados => principal deficiência de quem está 

começando a escrever. Veja como as frases são 

construídas nos modelos 

 Discussão => modelo de boa revista ajuda muito a 

escrever esta seção, que é mais difícil do artigo e 

exige experiência 
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