
1

REDAÇÃO CIENTÍFICAREDAÇÃO CIENTÍFICA

JOÃO BATISTA DUARTE 1

_______________
1 / Prof. Escola de Agronomia

Universidade Federal de Goiás (UFG)
Setor de Melhoramento de Plantas
74001-970  /  Goiânia -GO
E-mail: jbduarte@ufg.br 
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-- Normas técnicas de apoio ao textoNormas técnicas de apoio ao texto

“Os cientistas precisam escrever” ⇒⇒⇒⇒ comunicar-se com seus pares
“mais do que qualquer outro profissional ... o cientista tem a 
obrigação de escrever não apenas de maneira a fazer-se entendido 
como de modo a não ser mal compreendido”  (BARRAS, 1986)

“Redação é a arte de bem expressar, na escrita, o pensamento”

“O redigir é uma atividade que requer prática e muito trabalho; 
para mais de 90% das pessoas trata-se de habilidade 
‘adquirida’ ” ⇒⇒⇒⇒ doses homeopáticas =f (hábitos: leitura e escrita)

“A redação científica de boa qualidade é difícil para qualquer 
pessoa, mesmo quando realizada na língua mãe” 

“Toda redação é dirigida a um público específico, assim, deve  
ser adequada a este público, i.é., clara, direta, lógica e 
compacta” (GREENE, 2001)

INTRODUÇÃO



2

Ajuda a:
- Lembrar

- Observar

- Pensar

- Planejar

- Organizar

- Transmitir

⇒ 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” (?)

Por que escrever e para que?

O método científico:

Problemas (?) Ciência

Planejamento

- experimentação
Verificação empírica

- observação naturalista

(dados)
Observação

(estatística, análise)
Teste de H0

Falseamento

Conhecimento
tese, monografia, ...

Teoria 

Lei

Corroboração

Hipótese (H0)

(projeto de pesquisa) (artigo científico)

Bibliografia



3

Pesquisa Científica – Etapas

Silva e Zonta (1991):
- Concepção

- Planejamento

- Execução

- Análise

- Disseminação

⇒ projetos de pesquisa,            
- programas ou planos etc.

⇒ Relatórios científicos
(tese, dissertação, artigo etc.)

A redação técnica
na pesquisa científica

Fonte: 
Sabbatini, Renato M.E.; Cardoso, Sílvia H. (2000). 
http://www.nib.unicamp.br/cursos/metodologia
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Características da linguagem Características da linguagem 
técnicotécnico--científicacientífica

� Clareza: a idéias de quem escreve alcança à mente de quem lê 
(voz ativa; sem palavras ambíguas, abstratas)

� Concisão ou brevidade: evitar a prolixidade e o uso dos 
chamados detalhes desnecessários (supérfluo, repetições); 
orações e parágrafos curtos (uma frase = um pensamento; um 
parágrafo = uma idéia)

� Precisão (exatidão): uma só palavra “deletada” compromete o 
sentido da frase (palavras concretas x abstratas, de 
interpretação direta x figurada) => não deixar dúvidas, nem 
permitir ambiguidades e/ou obscuridades (nada nas “entrelinhas”)

� Coesão e Coerência: idéias unidas ao tema principal (facilita a 
interpretação); eliminar contradições

Características da linguagem Características da linguagem 
Estilo do texto Estilo do texto –– (GIL, 2009)(GIL, 2009)

� Impessoalidade: evite “meu projeto”, “minha 
dissertação/tese”, e prefira “este projeto”, “o presente estudo”; 
utilize verbos na 3a pessoa (singular ou plural) ≠ Conclusões

� Objetividade: linguagem direta, sem “rodeios”, verbosidades e 
considerações irrelevantes; use dados e provas publicadas x
opiniões pessoais.

� Clareza: expor as ideias sem ambiguidade, uso de vocabulário 
adequado, sem expressões de duplo sentido ou supérfluas; 
evite repetições ou detalhes prolixos.

� Precisão: cada palavra deve traduzir com exatidão o que se 
quer transmitir; uso de nomenclatura técnica específica; evitar 
adjetivos (pequeno, grande, quase todos, boa parte) e advérbios 
vagos (recentemente, provavelmente, algures); o uso de termos 
passíveis de quantificação confere maior precisão.
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Características da linguagem Características da linguagem 
Estilo do texto Estilo do texto –– (GIL, 2009(GIL, 2009))

� Coerência: apresentar as idéias em sequência lógica, ordenada 
e harmoniosa     (cada parágrafo – único assunto, iniciando-se 
com a idéia-núcleo – tópico frasal); evitar textos com 
parágrafos sucedendo-se uns aos outros como compartimentos 
estanques, sem fluência natural entre si.

� Concisão: expressar as idéias com poucas palavras e usando 
períodos curtos    (duas a três linhas, no máximo); evitar 
intercalações de muitas palavras entre o sujeito e o verbo. 
“não se deve temer a multiplicação de frases”.

� Simplicidade: o objetivo é comunicar, não impressionar – use 
apenas palavras necessárias, evitando-se “prosa pomposa” e 
abuso do jargão técnico; “o excesso de palavras não confere 
autoridade [...], às vezes, é artifício para encobrir a 
mediocridade”.

Ainda sobre características da Ainda sobre características da 
linguagem técnicolinguagem técnico--científica                 científica                 

� Informativa (x persuadir: baseada na argumentação)

� Técnica (clara; exata=precisa; concisa=objetiva, breve, sem 
prolixidade; coerente; e coesa=manter a unidade de propósito

� Modéstia (comunicar x impressionar = “ares de autoridade)
� Cortesia (reconhecimento e crédito a outros; crítica prudente)
� Descrição simples e objetiva dos fatos (exata e fiel) x

(dramatização, sensacionalismo, anglicismos etc.)
� Postura de neutralidade (imparcialidade): a força dos 

argumentos está nos fatos e não na retórica.
� Impessoalidade: uso da 3a pessoa (singular ou plural)
� Enunciados de sentidos únicos x (figurados, confusos)

Moretti Filho (1982)
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Ainda sobre características da Ainda sobre características da 
linguagem técnicolinguagem técnico--científica                 científica                 

Qualidades essenciais (BARRADAS, 2001):
� Correção (grafia, concordâncias, pontuação,            

acentuação etc.)
� Concisão (texto “enxuto”, sem “rodeios”, repetições e uso 

de termos desnecessários = nada de “encher linguiça”)
� Harmonia (fluidez na sequência dos parágrafos, com 

tratamento  equilibrado das idéias conforme a sua 
importância)

� Originalidade (trazer alguma contribuição à ciência)
� Vigor (segurança: argumentação sólida x “parece que ...”
� Precisão (linguagem exata, sem deixar dúvidas a quem lê)
� Elevação da linguagem (x linguagem coloquial;                  

ex.: “pra”)

Cuide de sua imagem porCuide de sua imagem por
meio de seu texto, evitando:meio de seu texto, evitando:

� Redundância, tautologia (pleonasmo): ex.: “elo de ligação”; enquanto 
que” x “enquanto”; “metro linear”; “habitat natural”, “panorama 
geral”, “todo mundo”; “observou-se cada indivíduo, isoladamente”.

� Circunlóquio: ex.: “que se conhece pelo nome de” x “denominado”, 
“em vista do fato de” x “porque”

� Expressões teleológicas: ex. “a empresa pensa investir …”
� Estrangeirismo: ex.: somente quando não houver uma equivalente em 

português (“ranking” x “ordenamento”)
� Gerundismo: ex.: “o importante é estar garantindo ...”, “de modo a 

estar atingindo ...”
� Rimas, ecos ou aliterações ex.: “quem com ferro fere ...”
� Cacofonia: ex.: “por cada indivíduo”, “boom da soja”
� Não separe o sujeito da ação (verbo) por VÍRGULA!
� Não use o título de uma seção como sujeito da frase!
� O trema “caiu” (Novo Acordo Ortográfico)
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Cuide de sua imagem porCuide de sua imagem por
meio de seu texto, evitando:meio de seu texto, evitando:

� a cerca de (próximo a) x acerca de (sobre, a respeito de) 
� afim (de afinidade) x a fim (com o objetivo) 
� à medida que (ao mesmo tempo que) x na medida em que (tendo em 

vista que) 
� a princípio (inicialmente) x em princípio (em tese) 
� através de (por dentro, ao longo) x por meio de
� desapercebido (desprevenido) x despercebido (sem perceber)
� este / isto (referência próxima) x esse / isso (longe)
� devido a: é invariável
� mesmo(a): “as autoridades combatem a varíola pois temem a 

proliferação da mesma” x “... a sua proliferação” 
� não faça negação dupla: “não disseram nada” x “não disseram coisa 

alguma”
� onde: referindo-se a lugar, caso contrário, prefira “em que”
� próclise: “que”, “não”, “já”, “nunca”, “quando”, “jamais” ...
� ir de encontro a x ir ao encontro de (ser contrário x concordar com)

Cuide de sua imagem por       Cuide de sua imagem por       
meio de seu texto evitando:meio de seu texto evitando:

Expressões condenáveis Opções

a nível de, ao nível de em nível de

às custas de à custa de

a grosso modo grosso modo

ao ponto de a ponto de

em anexo anexo(a)

haja visto haja vista

hajam visto hajam vista

face a em face de

onde (não exprimindo lugar) em que

independentemente (adv.)

em função de em razão de

como sendo

sem levar em conta

por causa de
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NORMAS TÉCNICASNORMAS TÉCNICAS
Estrutura de trabalhos acadêmicos                Estrutura de trabalhos acadêmicos                

(trabalhos monográficos)(trabalhos monográficos)

� Parte pré-textual: Capa (Título, Autor, 
Instituição, Local e Ano), Folha de Rosto, Sumário, 
etc. (varia c/ o trabalho)

� Parte textual:
- Introdução
- Desenvolvimento = f (documento)
- Fechamento (desfecho)/Conclusões

� Parte pós-textual:
- Referências bibliográficas
- Anexos
- Apêndices

� Papel papel branco, tamanho A4 (210 x 297mm)
� Margens: 2,5 cm (superior, inferior, direita e esquerda)
� Abertura de parágrafo: 1,25 cm (padrão Word)
� Impressão de um só lado da folha (frente ou anverso). 

(exceções p/ frente e verso: acima de 200 páginas) 
� Cor de impressão: preta (exceções - figuras, fotos, gráficos, 

mapas, ilustrações, etc.)

NORMAS TÉCNICAS:         NORMAS TÉCNICAS:         
Aspectos editoriaisAspectos editoriais

� Seções não numeradas (Sumário, Resumo, etc.) – centralizadas
� Seções primárias: abertas em folhas novas (2,5 cm abaixo)
� Espaçamento entre linhas (texto normal): 1,5

(títulos de tabelas/figuras e Referências): espaçamento simples
� Tipo/tamanho de letra (fonte) – sugestão: Times N. Roman /12
� Numeração de páginas (paginação):

- algarismo arábico, no canto superior direito da folha
- todas as folhas são contadas, com exceção da capa
- numeração só aparece a partir da 2a pág. da Introdução
- folhas de abertura das seções primárias: contadas,                       
- mas não  numeradas 
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NORMAS TÉCNICAS:         NORMAS TÉCNICAS:         
Aspectos editoriais:Aspectos editoriais: Capa e SumárioCapa e Sumário

Recomendação:
- Não subdividir excessivamente (máximo: três a cinco níveis)

Numeração progressiva de seçõesNumeração progressiva de seções
NBR – 6024 (ABNT, 1989)

1 INTRODUÇÃO (seção primária)

2 REVISÃO DE LITERATURA (seção primária)

2.1 GENÉTICA DO MILHO (seção secundária)

2.1.1 Caracteres qualitativos (seção terciária)

2.1.2 Caracteres quantitativos (seção terciária)

2.1.2.1 Produção de Grãos (seção quaternária)

2.1.2.1.1 Herança (seção quinária)

a) Poligenes alínea a

b) QTL’s alínea b
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� 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)

� Exemplos - normas internacionais (não é ABNT):

i) Dudley (1984) detectou ...     ou .... (Dudley, 1984).

ii) Specht & Williams (1983, 1984) notaram ...     ou ...           
(Specht & Williams, 1983, 1984).

iii) Delannay et al. (1985a) observaram ....    ou ... 
(Delannay et al., 1985a). 

iv) Lakatos & Dias1, citados por Moretti Filho (1982),                   
- recomendam ... 

NORMAS TÉCNICAS:NORMAS TÉCNICAS:
Citações bibliográficasCitações bibliográficas

CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICASCITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
NBR 10520 (ABNT, 2002)NBR 10520 (ABNT, 2002)

• Dudley (1984) detectou [...]      ou
[...] foram detectados (DUDLEY, 1984).

• Specht e Williams (1983, p. 28) afirmam “a água é [...]”   ou
“[...] constituinte básico dos seres vivos.” (SPECHT; 

WILLIAMS, 1983, p. 28).

• O solo é [...] (CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000).

• Delannay et al. (1985a) observaram [...] ou
[...] plantas (DELANNAY et al., 1985a).

e Delannay et al. (1985b) criticam [...] ou
[...] em soja (DELANNAY et al., 1985b).

• Cervo e Bervian1 (1978 citado por MORETTI FILHO, 1982) 
indicam [...]  ou “No modelo de Gough (1972 apud NARDI, 
1993), o ato de ler [...]”.

1 CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. Metodologia científica: para uso dos estudantes universi-
- tários. 2.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978. 144 p.
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• Citações indiretas: indicação da(s) página(s) consultada(s) é 
opcional.

• Citações diretas c/ + 3 linhas: → 4 cm da margem esquerda, 
letra menor e sem aspas.

• Informações de palestras, debates etc.: indicar com: 
“...(informação verbal)2.”

• Coincidência de sobrenomes: iniciais dos prenomes / prenomes 
por extenso.

• Citações simultâneas de vários autores: ordem alfabética, 
separadas por “;”   Ex. (CROSS, 1984; KNOX; PIRES, 
1986; MEZIROW; PIRES; DAVID, 1991).

2 Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética,     
- em Londres, em outubro de 2001.

CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICASCITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
NBR 10520 (ABNT, 2002)NBR 10520 (ABNT, 2002)

Tabelas e FigurasTabelas e Figuras

� Devem ser autoexplicativas (independentes do texto)
� Não anuncie tabelas ou figuras (fale dos resultados e cite-as) 

(não repita textualmente o que já está na Tabela ou Figura)
� Tabela: arranjo de linhas e colunas ⇒⇒⇒⇒ dados numéricos

- componentes: título, cabeçalho, coluna indicadora e corpo
- título: encabeça a tabela, precedido de: (ex: Tabela 1.)
- sempre fechadas em cima e em baixo, nunca dos lados
- cabeçalho: destacado por duas linhas horizontais
- nenhuma célula em branco: sempre um número ou sinal
- continuação em outra página: só fecha na última página

� Evitar tabelas muito extensas (excesso de resultados parciais)
� Vide: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/visualiza_colecao_digital.php?titulo=Normas%20de%20apresenta
%C3%A7%C3%A3o%20tabular&link=Normas_de_Apresentacao_Tabulares
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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

Exemplo 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.

� Figura: ilustração de forte apelo visual (ex: gráficos - são 
menos detalhistas do que as tabelas correspondentes)

- componentes: diagrama (c/ ou s/ legenda) e título

- o título vem abaixo: precedido de: (ex: Figura 1 ou Fig. 1.)

- não deve repetir o conteúdo de tabelas: use apenas um        
dos recursos (tabela ou figura) para cada situação

- boa qualidade (visualização clara): cuidado com reduções, 
excesso de linhas

- posição no volume no caso de formato paisagem: sentido     
horário (idem para as tabelas)

- títulos não são frases de ação: evite verbos (idem para os 
títulos de tabelas)

Ainda sobre Figuras:
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Exemplo 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).

� Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, 
que permite sua identificação individual – NBR 6023 (ABNT, 2002).

� Conjunto de informações precisas que permitem ao leitor recuperar uma 
publicação citada no trabalho

� Devem ser apresentadas de modo uniforme e padronizado Ex.: NBR 6023 
(ABNT, 2002), Vancouver etc.  (ABNT - uniformizar elementos: essenciais e 
complementares)

� Alguma variação entre os diversos veículos de publicação

� Informações: variam com o tipo de publicação                                             
- autor, ano, título da publicação,                                                                                 
- notas tipográficas (local e editora);                                                                            
- notas bibliográficas (edição, número, fascículo, páginas etc.)

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

� Relação: ordem alfabética pelo primeiro autor  
- corresponde às fontes bibliográficas citadas no texto                                               
- todos os autores são preferencialmente mencionados                                              
- alinhamentos e recuos de linhas variam entre revistas

NORMAS TÉCNICAS:NORMAS TÉCNICAS:
Referências bibliográficasReferências bibliográficas
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REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS –– NBR 6023NBR 6023
Poucos exemplos (ABNT, Poucos exemplos (ABNT, 2018)2018)

� 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. 

BRIDI, R.  Grande Vitória já soma um milhão de subnutridos.  A Gazeta, 
Vitória, 20 fev. 1994. p. 5.

� 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.

→→→→ Consulte também: http://bu.ufsc.br/framerefer.html (como fazer referências)

REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS –– NBR 6023NBR 6023
(ABNT, (ABNT, 2018)2018)

� Mais sobre referências de artigos de periódicos:

AUTOR, I. N. Título do artigo.  Título do periódico, Cidade? 
(ONDE), v. ? (Ano da revista),  n. ? (mar./abr. = 2), p. inicial-
final, Ano do artigo. 

Sites para encontrar o local de publicação de periódicos:

a) nacional: http://ccn.ibict.br/busca.jsf (digitar título do 
periódico � busca � visualizar consulta � selecionar registro 
� visualizar registro � cidade no campo "publicador")

b) internacional: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals (digitar nome 
do periódico, de preferência entre aspas) � selecionar registro 
desejado � cidade no campo "publisher“)


