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Pesquisa

• Seguir rigorosamente métodos, 

• Mas não deixar de observar a biologia, a 

história natural:

Lotononis: crescimento contrátil do hipocótilo.

Centrosema: mamangava acorda cedo!

Cabrito (Rhamnidium) e fogo.



Dicas de Redação Científica: 

Prof. Gilson VOLPATO
www.gilsonvolpato.com.br

• Falta FILOSOFIA

pesquisador X cientista

• Ler, LER, LER,

• Conceitos

• Concepção/construção do artigo científico         

técnica, lógica e arte (atrair, convencer)

• Inglês, nativo e com estilo da revista

• Perfeição = perfazer. 



Texto científico

• Sólido: bons dados bem interpretados  

para sustentar a conclusão;

• Vistoso: comunicação gráfica, boa revista;

• Importante: solução de problema;

• Econômico: curto X Short communication



Texto

Conteúdo

Estrutura

Forma (Linguagem)



CONTEÚDO

Relevância

Suficiente assunto, dados, análise, informação

Ineditismo (≈ oportunismo: lacunas),

o que traz de novo (novel, novelty);

Estudos me too!

X plágio, autoplágio, “multiplicar pães”, 
"salsicharia”

Não ficção! 



LINGUAGEM

http://www.ciberduvidas.com/antologia.php?rid=735, 
Eduardo Pinheiro “Linguagem e Estilo”, Livraria Tavares Martins, Porto, 1942, 

Colecção para o Povo e para as Escolas, cap. 4

Pureza = “bom Português” (ou Inglês de nativo)

Correcção: grafia

vocabulário X neologismo, 

barbarismo (palavras alheias), 

plebeísmo (gíria)

sintaxe (x solecismo)

http://www.ciberduvidas.com/antologia.php?rid=735


Cont. Linguagem

• Clareza: expressão luminosa e 

transparente X equívoco. 

Evitar

• termos técnicos desconhecidos,

• transposições, 

• parêntesis extensos, 

• expressões refinadas, 

• concisão demasiada, 

• ostentação supérflua de vocábulos,

• deslocação de termos,

• anfibologia = duplo sentido



cont. Linguagem

Eufonia (x cacofonia: «o oceano que por sua 

imensa grandeza se chama mar»)

Precisão (X circunlóquios, períodos 

demasiadamente extensos, laconismo)

Propriedade: termos adequados,

harmonia: bom de ler, 

Uniformidade de estilo e linguagem 

(Orientador + (des)orientado)

Conveniência: adaptação do estilo ao assunto

Dignidade: decoro da palavra

Ordem: concatenação lógica das ideias.  



ESTRUTURA
Título

Autoria 

Resumo, Palavras-chave 

Abstract, Key-words 

Introdução 

Material e Métodos 

Resultados e Discussão (ões)

Conclusões

Referências

(depende da revista)  



Cont. Estrutura

Título 

•amplo (do Mundo) X restrito (do 

bairro)

•Chamativo mas não enganoso.

Os efeitos ...

Contribuição/estudo/preliminar,

conhecimento de ...



Cont. Estrutura

• Autoria

coautoria X pequena colaboração, 

“carona” (amizade, gratidão, pontuação 

na CAPES, nepotismo acadêmico, 

oportunismo de “prestígio” x anuência)

• Autor mais importante: 1º ou último?



Resumo
decisivo para o leitor, 

curto (<150 palavras, se pode 300?)

informativo = 

2/3 resultados e conclusões,

o que traz de novidade

em vez de “lero-lero”

ou c+c “frankenstein"

Itemizado: facilita leitura.



Cont. Estrutura

Palavras-chave
ordem alfabética,

não do título (ou do texto),

não dúbias (e.g., análise, estrutura),

não amplas demais (p.ex., agricultura),

não compostas de >2 palavras



Cont. Estrutura

Abstract: 

com título, 

Inglês americano ou britânico, 

não “brazileiro” (It was realized...),

keywords: idem Palavras-chave



Cont. Estrutura

INTRODUÇÃO

Clara e curta

Fundamentar o objetivo: 

falta de estudos NÃO é suficiente! 

Bons journals já aceitam principal Conclusão 

aqui



Cont. Estrutura

Material e Métodos

- onde ?

- quando ? 

- como ?

- análises

Bem explicado, mas sem exagero de detalhe

(e.g., marca da balança, do termômetro)



Resultados e Discussão

texto + tabelas + gráficos

com legendas autoexplicativas,
sem palavras supérfluas,

não repetir dados 3x

Não incluir o máximo, detalhes; 

muitas casas após a vírgula



Conclusões:

alinhadas com 

objetivos/hipóteses 

No presente!

Não opiniões/divagações/ 

elucubrações não provadas 

Evitar recomendar novos estudos 



Agradecimentos/Agknowledgements: 

“à” Fulano por .....,

Desnecessário às agências de 

$ público! 



Referências (bibliográficas e www)

citadas! E VISTAS!

Atuais ou clássicas? Conforme o caso.

< 300 !

Evitar literatura CINZA:

teses,

matéria de divulgação, relatórios,

informação de ONGs



FORMA

Terminologia
conceitos (“aleatório”, “significativo”, 

“precipitação ≈ pluviométrica”)

Notação: m, L, g, m2, Kg.ha-1, % 

(ABNT)

Siglas: PB, MS, DNA, ATP, IAF, 

ANOVA, tratamentos T0,T1,... 

Abreviaturas: e.g., ca., et al.

Ortografia



Clareza

Qualidade básica do texto científico: 

Impessoalidade (x “We observed...”)

Padrão culto/técnico de linguagem, 

evitar gíria e jargão

Formalidade e padronização, para 

uniformidade.



Concisão

Máximo de informações com o 

mínimo de palavras (sem excessos 

lingüísticos que nada acrescentam)

Painel (Poster, Banner): telegráfico!, 

bem ilustrado, mas não poluído



Precisão

Palavras em justa proporção com as 

ideias

X adjetivos vagos 

“pouco”,“muito grande”, “enorme”
“imenso”, “significante”, significativo, 

“expressivo”



Albuquerque, U.P. A qualidade das publicações científicas 

– considerações de um Editor de Área ao final do mandato. 

Acta Botânica Brasílica v. 23, n.1, p. 292-296, 2009.

RESUMO...examina-se alguns dos

principais problemas relativos à 

produção textual em ciência, com 

ênfase para os considerados de má 

conduta. Adicionalmente, são

apresentadas sugestões para autores, 

revisores e editores 

no sentido de evitar má conduta...



Estruturação de artigo científico 
(ordem de ações)

• 1. Comece com hipóteses e/ou objetivos

claros, com referências.

• 2. Caracterize bem a área de estudo e a 

amostragem.

• 3. Descreva bem os métodos usados, 

conforme hipóteses/objetivos (com ref.), 

se novos métodos, detalhadamente e 

claramente.

4. Final: título, resumo, introdução, revisão.



5. (rep) Seja claro sobre os métodos (escolha, 

potencial e limitações).

6. Organize os resultados com base nos 

métodos. Tabelas, figuras e descrições 

dos resultados. Análises estatísticas.

7. Resultados de uma forma simples: 

relações entre métodos, tabelas e figuras. 

Lista de referências p/discutir resultados.



8. Interprete os resultados a luz das 

hipóteses e objetivos. Referências 

relacionadas.  

9. Referências completas (todas) 

(fácil esquecer o material)

10. Discussões claras dos resultados. A 

discussão na ordem da apresentação 

dos resultados. Não repita dados dos 

resultados.

11. Avalie as  hipóteses, e como os 

resultados (as)suportam-nas ou rejeitam-nas.



12. Parágrafos em uma ordem lógica.

13. Resumo: 1 ou 2 frases da introdução; 1 

p/ hipóteses ou objetivos; 1 ou 2 p/métodos; 

(0 p/resultados?); 1 ou 2 p/ discussão; e 

1 ou 2 p/ conclusões. 

14. Título: descritivo ou pergunta?  
15. Palavras-chaves.

17. Padronização bibliográfica e 

integralidade das referências 

16. Leitura crítica por colega(s) neutro(s) 

(= revisão)


