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CCCOOOMMMEEEÇÇÇAAANNNDDDOOO   

 Na ciência, além de gerar idéias e informações novas, também é fundamental que 

você seja capaz de transmitir esse conhecimento aos seus pares, ou ao público leigo em 

algumas situações. A principal maneira de fazer isso é através de artigos, livros e apostilas, 

sejam científicos, de divulgação científica ou didáticos, dependendo do caso. Porém, muitas 

vezes você precisa divulgar conhecimento de forma oral, através de seminários, aulas, 

palestras e afins. Por isso, resolvi criar este “guia prático”, complementar aos outros guias 

sobre projetos e artigos, a fim de ajudar meus alunos a se expressarem melhor oralmente. 

Este guia está divido nos tópicos mais importantes para se fazer uma boa apresentação. Ele 

serve apenas como um conjunto de dicas básicas, não substituindo um bom treinamento com 

um orientador e nem a leitura de livros especializados no assunto. 

 

PPPOOORRR   QQQUUUEEE   AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAARRR   TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOOSSS   TTTAAAMMMBBBÉÉÉMMM   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAA   OOORRRAAALLL???   

 Se a comunicação escrita é a mais importante entre cientistas, qual é a utilidade de se 

comunicar também oralmente? Bom, os textos servem como documentos, que oficializam as 

informações e ajudam a diminuir sua deturpação ao longo do tempo. Afinal de contas, todo 

conhecimento oral sofre o famoso “efeito telefone sem fio” (deturpação na reprodução, 

conforme passa de pessoa a pessoa). Mas comunicar ideias oralmente tem também suas 

vantagens, sendo um bom complemento à comunicação escrita. Quando você está diante de 

uma plateia, tem a oportunidade de interagir diretamente com ela. Além disso, as pessoas são 

animais sociais, então informações transmitidas pessoalmente tendem a ter um valor 

adicional. Esse contato direto em eventos científicos e cursos nos permite estabelecer 

relações mais fortes com colegas e alunos, estreitando assim laços sociais na comunidade 

acadêmica e ajudando a criar uma boa reputação. 
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QQQUUUAAAIIISSS   SSSÃÃÃOOO   AAASSS   DDDIIIFFFEEERRREEENNNÇÇÇAAASSS   BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS   EEENNNTTTRRREEE   AAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   EEESSSCCCRRRIIITTTAAA   EEE   AAA   OOORRRAAALLL???   

 A principal diferença se deve ao fato de o autor estar presente no momento da troca de 

informações. Sendo assim, em uma palestra é possível que o público tire dúvidas 

imediatamente e que o autor receba o feedback também em tempo real. Porém, na 

comunicação escrita ambos os lados têm mais tempo de digerir as ideias, o que por outro lado 

é vantajoso. Outra diferença fundamental é a “durabilidade da mensagem”. Na comunicação 

escrita, você escreve suas ideias em um documento oficial (livro, artigo, apostila), elas 

sobrevivem muito além do seu próprio tempo de vida e sua forma original estará sempre 

disponível para consultas durante um tempo indefinido. Isso não é possível na comunicação 

oral, a não ser que se grave a palestra em video. Mas assistir ao video depois não tem o 

mesmo efeito de assistir a uma palestra ao vivo. Em terceiro lugar, você deve lembrar que 

quando alguém lê um texto, pode fazer pausas quando necessário (cansaço, vontade de ir ao 

banheiro etc.) e retomá-lo posteriormente. Na apresentação oral o público é seu refém. 

 

OOO   QQQUUUEEE   DDDEEEVVVOOO   LLLEEEVVVAAARRR   EEEMMM   CCCOOONNNTTTAAA   AAAOOO   PPPLLLAAANNNEEEJJJAAARRR   UUUMMMAAA   AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO???   

 Tendo em mente as diferenças entre as comunicações escrita e oral, pode-se pensar no 

planejamento de uma apresentação. Você deve considerar os seguintes aspectos principais, 

comentados em detalhes nas próximas seções. 

 

AAASSS   PPPEEESSSSSSOOOAAASSS   NNNÃÃÃOOO   CCCOOONNNSSSEEEGGGUUUEEEMMM   SSSEEE   CCCOOONNNCCCEEENNNTTTRRRAAARRR   PPPOOORRR   MMMUUUIIITTTOOO   TTTEEEMMMPPPOOO   

 É preciso respeitar a capacidade máxima de atenção contínua das pessoas, que gira em 

torno de 40 min – 60 min no máximo, evitando assim falarmos por um tempo longo demais. 

A grande maioria das apresentações científicas, especialmente em congressos, deve girar em 

torno de 15 min. Aulas e palestras maiores não devem ultrapassar os 60 min. 

 Especialmente se a apresentação acontecer em um congresso, onde a platéia tem que 

assistir a várias pessoas em um mesmo dia e por isso deve estar cansada e dispersa, você tem 

que buscar diferenciais que ajudem a entreter a platéia e chamar sua atenção de forma 

positiva. Faça piadas inteligentes (mas não em grande quantidade), use analogias divertidas, 

interaja com as pessoas através de perguntas retóricas, se possível. Além disso, olhe de vez 
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em quando para uma pessoa específica, como se estivesse conversando com ela, e troque de 

pessoa sempre. Isso dará um toque mais pessoal. Afinal de contas, quando queremos 

perguntar a verdade sobre algo a uma pessoa, não pedimos que ela nos olhe nos olhos? 

 

NNNÃÃÃOOO   SSSEEE   PPPEEERRRCCCAAA   NNNOOOSSS   DDDEEETTTAAALLLHHHEEESSS   

 Detalhes são para textos escritos. Em uma apresentação oral, concentre-se no que é 

essencial, ou seja, o contexto do trabalho, os objetivos, o padrão geral dos resultados e 

principalmente suas conclusões. Sempre reserve tempo para perguntas, nunca consuma todo 

o tempo disponível apenas com a exposição. Afinal de contas, não tem sentido desperdiçar a 

oportunidade de interagir em tempo real com a plateia 

 

UUUSSSEEE   PPPOOOUUUCCCOOO   TTTEEEXXXTTTOOO!!!   

 Slides, transparências ou lousas não devem conter textos grandes demais, porque o 

foco principal da plateia deve ser no que estamos falando. Escrevendo demais, você cria uma 

confusão extremamente ruim entre ler e ouvir. Você precisa usar apenas tópicos ou palavras-

chave. 

 

SSSOOOMMMOOOSSS   AAANNNIIIMMMAAAIIISSS   VVVIIISSSUUUAAAIIISSS   

 Você deve considerar que somos animais visuais. Portanto, tudo quanto possível deve 

ser explicado com imagens, não palavras. Você precisa usar diagramas, fotos, desenhos, 

vídeos, animações e afins. Fora isso, o material didático deve ser atraente, caprichado e 

objetivo, de modo a prender a atenção da plateia Você tem que evitar qualquer material mal 

preparado ou com estética ruim, como fotos desfocadas e mal enquadradas, desenhos mal 

feitos e transparências velhas e amareladas. 
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SSSLLLIIIDDDEEESSS   DDDEEEVVVEEEMMM   TTTEEERRR   BBBOOOMMM   CCCOOONNNTTTRRRAAASSSTTTEEE   

 Quando você usa slides ou transparências, deve sempre buscar um bom contraste 

entre o conteúdo e o fundo. Se a apresentação ocorrer em uma sala mais escura, o fundo deve 

ser mais claro, e vice-versa, mas sem um contraste forte demais entre a luminosidade da sala 

e do slide, o que cansa a vista. É fundamental examinar antes o local onde falará, a fim de 

saber de antemão o que é necessário para aumentar a chance de uma comunicação bem-

sucedida. 

 

EEEVVVIIITTTEEE   FFFOOONNNTTTEEESSS   RRREEEBBBUUUSSSCCCAAADDDAAASSS   

 Nos textos, você deve sempre evitar fontes “serifadas”, ou seja, aquelas letras cheias 

de perninhas e enfeites, como Brush Script. Deve usar fontes simples, como Arial. Fontes 

serifadas (sem excessos) são melhores para a comunicação escrita em textos longos, como 

artigos, pois relaxam o leitor nesses casos. 

 

EEESSSCCCOOOLLLHHHAAA   BBBEEEMMM   OOO   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLL   DDDIIIDDDÁÁÁTTTIIICCCOOO   DDDEEE   AAACCCOOORRRDDDOOO   CCCOOOMMM   AAA   SSSIIITTTUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 Antes de dar uma palestra ou aula, procure saber o tipo de equipamento disponível: 

datashow, retroprojetor, projetor de slides analógico, DVD, internet etc. Escolha o que lhe 

parecer mais adequado e certifique-se da disponibilidade no dia. Se for usar um computador 

com datashow, saiba que versão do Powerpoint, Keynote ou Impress estará disponível.  

 

AAATTTEEENNNÇÇÇÃÃÃOOO   AAAOOO   EEENNNQQQUUUAAADDDRRRAAAMMMEEENNNTTTOOO   

 Uma coisa que quase todos se esquecem de considerar, mas que leva muitos ao 

desastre, é o enquadramento dos slides. É muito comum ocorrerem problemas de 

enquadramento, devido à diferenças de resolução entre o computador e o datashow, ou 

mesmo devido a forças malignas incontroláveis. Sendo assim, nunca use o espaço todo do 

slide. Deixe sempre margens vazias em todos os lados, sem conteúdo, apenas com o fundo 

geral. Isso evitará sérias dores de cabeça, como eixos de gráficos cortados. Se for usar os 

velhos projetores de slides analógicos, certifique-se três vezes de que colocou seus slides da 
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maneira correta, para que eles não apareçam invertidos de alguma forma ou engasguem o 

projetor. 

 

CCCOOOMMMOOO   SSSAAABBBEEERRR   SSSEEE   VVVOOOCCCÊÊÊ   OOOBBBTTTEEEVVVEEE   SSSUUUCCCEEESSSSSSOOO???   

 A comunicação pode ser considerada bem-sucedida, quando a maioria do público 

entende a mensagem que você quis passar. Ela é mais bem-sucedida ainda, quando provoca 

reações no público, ou seja, se as pessoas não ficarem indiferentes ao que você tiver falado. É 

claro que é difícil estimar isso sem algum tipo de avaliação formal, mas você pode conseguir 

uma boa aproximação de outras formas. Por exemplo, se as pessoas fizerem perguntas, isso é 

um bom sinal. Se as perguntas não forem sobre a sua mensagem em si, mas avançarem dentro 

do assunto discutido, então é sinal de que você teve mais sucesso ainda. Se, além disso, 

algumas pessoas te procurarem no intervalo ou te escreverem depois, com mais perguntas 

aprofundadas, então esse é um excelente sinal. 
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EEEXXXEEEMMMPPPLLLOOO   DDDEEE   UUUMMM   BBBOOOMMM   SSSLLLIIIDDDEEE   

 
Obs: este slide foi parte de uma palestra dada por mim na Annual Meeting of the Association 

for Tropical Biology and Conservation, no Suriname, em 2008. 
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LLLEEEIIITTTUUURRRAAASSS    IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEESSS   

 Por fim, sugiro alguns livros que dão uma boa base sobre a natureza do método 

científico e que passam dicas para a elaboração de textos científicos e também de 

apresentações. Clicando nos títulos você irá direto às respectivas páginas em livrarias 

virtuais: 

 

• Day RA. 1998. How to write & publish a scientific paper. Phoenix: Oryx Press. 

• Ford ED. 2004. Scientific Method for Ecological Research. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

• Japiassú H & Marcondes D. 1996. Dicionário Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor. 

• Keller DR & Golley FB. 2000. The Philosophy of Ecology. London: The 

University of Georgia Press. 

• Kuhn TS. 1996. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University 

of Chicago Press. 

• McIntosh RP. 1986. Background of Ecology: Concept and Theory. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

• Popper K. 2002. The Logic of Scientific Discovery. London: Routledge. 

• Strunk W, White EB. 2008. The elements of style: 50th anniversary edition. New 

York: Pearson Longman. 

• Volpato GL. 2007a. Bases teóricas para redação científica. Vinhedo: Scripta.  

• Volpato  GL.  2007b.  Ciência:  da  filosofia  à  publicação.  São  Paulo:  Cultura 

Acadêmica.  

• Volpato GL. 2009. Publicação científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. 

 


