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Objetivos de Aprendizagem

➢ Conhecer a estrutura básica de um texto científico;

➢ Compreender a organização interna de um texto;

➢ Reconhecer a importância da escrita científica para
comunicação da ciência.



Caminho da Escrita de um 
Texto Científico



Estrutura de um Texto Científico
➢ Título(s);

➢ Autores e metadados;

➢ Resumo(s);

➢ Introdução;

➢ Metodologia;

➢ Resultados;

➢ Discussão;

➢ Conclusão/Considerações Finais;

➢ Referências.



Título

✓ O Título pode ser escrito como uma frase, onde se mostra
o objetivo da pesquisa ou a conclusão principal.

✓ Deve ser objetivo, claro e instigante.

✓ Questão primordial que originou o trabalho (PERGUNTA).

✓ Títulos onde aparecem apenas as variáveis investigadas
não são muito recomendados.

✓ Atenção com termos científicos, artigos, etc.

✓ Entre 10 e 15 palavras.

✓ Trata-se da última etapa em uma escrita científica.



Autoria
✓Consenso geral;

✓Consenso do grupo;

✓Posição do primeiro autor (2 e 3º também são importantes);

✓Último autor (mentor científico);

✓Autor de correspondência: autor principal ou mentor do trabalho;

✓Seção de agradecimentos;

✓ Quantidade: seis (recomendação).



Autoria
✓ Critérios:

o (1) contribuições substanciais para a concepção ou delineamento do
estudo; ou a aquisição, análise ou interpretação dos dados do trabalho;

o (2) elaboração de versões preliminares do artigo ou revisão crítica de
importante conteúdo intelectual;

o (3) aprovação final da versão a ser publicada;

o (4) concordância em ser responsável por todos os aspectos do trabalho,
no sentido de garantir que as questões relacionadas à exatidão ou à
integridade de qualquer parte da obra sejam devidamente investigadas e
resolvidas.

International Committee of Medical Journal Editors 
(http://www.icmje.org) 



Resumo
✓ Visão geral da investigação (leitor decide se vale a pena
seguir com a leitura);

✓150 a 300 palavras (revistas adotam quantidade própria);

✓Objetivo, método, principais resultados e conclusão;

✓Assegure-se que não há conflito de informações entre o
resumo e o artigo;

✓Certifique-se de que objetivo e conclusão são congruentes;

✓ Não usar siglas ou abreviaturas.



Palavras-chave/Descritores

✓MESH (Medicals Subjects Headings) – Inglês.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

✓DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) –
Português, Espanhol e Inglês.

http://decs.bvs.br/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/






Introdução



O que compõe a introdução?
INTRODUÇÃO

Tema e justificativa

Convence o leitor e é 
assentada em bases 

sólidas. Além de assinalar o 
que não se sabe do 

assunto.

Objetivo

Apresenta-se aquilo que se 
quer alcançar ao final do 

estudo/artigo.



Introdução
1. Por que sua pesquisa é importante?

2. O que se sabe sobre o tema?

3. Qual a lacuna de pesquisa?

4. Quais são as suas hipóteses?

5. Quais são seus objetivos?

Evite: definições.

Mais geral

Mais específico



Aspectos 
importantes 
na introdução

▪ Redação do geral para o específico:
Informações mais gerais para se fixar no problema
específico investigado.

Afunila-se o relato.

Nessa sequência, o objetivo da pesquisa será a
consequência lógica do encadeamento das ideias.

Evitar o que se chama “nariz de cera”.

▪ Suposições do leitor e do escritor.

▪ Ligação com a literatura científica:
A introdução é o lugar apropriado para abrigar a síntese
organizada do que se sabe para dar suporte ao objetivo
da investigação.

Ser seletivo e não exaustivo (equilíbrio entre poucas
ideias, mas apresenta-las bem).

Enfoque no tema investigado.

Citar aquilo que traz apoio ao tema.

Escolhas inadequadas demonstram um escritor
desatualizado, despreparado e indeciso nas escolhas
(número elevado de referências).



▪ Relevância do tema (magnitude ou importância
do tema, originalidade e aplicabilidade dos
resultados).

▪ Originalidade da investigação.

▪ Lacunas do conhecimento:
Tema pouco estudado.

Ampliação de pesquisas anteriores.

Confirmação de resultados.

Esclarecimentos de controvérsias.

Aspectos 
importantes 
na introdução



Metodologia



Metodologia 
✓ Delineamento adotado na pesquisa (natureza do estudo);

✓ Cenário (contexto, local, período);

✓ Participantes/Amostra;

✓ Referencial;

✓ Coleta de dados/informações (procedimentos, instrumentos, definição
operacional dos eventos);

✓ Análise dos dados/informações;

✓Aspectos éticos (Resoluções, CEP, plataforma Brasil, etc).



Resultados

Macro-organização
adotada



Resultados
✓Resultados em sequência lógica
o Objetivos do estudo

o Referencial teórico-metodológico

o Referencial de análise/técnica de análise

✓Informações mais importantes



Resultados
✓ A apresentação dos achados depende do tipo de dado, do
referencial e da habilidade do autor para garantir organicidade ao
texto (figuras, gráficos, tabelas, quadros, trechos de entrevistas,
etc.).

✓ Importante reconhecer os principais achados (articulam-se mais
intimamente com os objetivos).

✓ Atentar-se para a lacuna científica que tencionou o
desenvolvimento do estudo.

✓ Escrita positiva.



Discussão



Discussão
✓ Comentários sobre a divulgação dos resultados;

✓ Comparação com outros achados de pesquisas relevantes;

✓ Posição do autor sobre o assunto;

✓ Organização em tópicos;

✓ Pode-se iniciar com os achados mais importantes ou conhecimentos
novos desvendados pela pesquisa;

✓ Comentário sobre o método utilizado: aspectos positivos e críticas;

✓ Interpretação dos achados: pontos fortes, implicações, significância;

✓ Limitações.



Conclusão

✓ Destacar de forma objetiva as conclusões discutidas na
seção anterior;

✓ Limitações do estudo;

✓ Achado principal, implicações, perspectivas e
recomendações.



Referências

✓ Seção que apresenta todas as informações referentes às
citações utilizadas no texto.

✓ Normalizações:
✓ ABNT;

✓ Vancouver;

✓ APA.



Recomendação 
de leitura



Equívocos 
na escrita

✓ Através no sentido de meio.

✓ Ao encontro/de encontro.

✓ A cerca.

✓ Concordância, regência e crase.

✓ Grafia errada de palavras.

✓ Utilização de pessoas verbais diversas.

✓ Prolixidade.

✓ Repetição de palavras.

✓ Frases longas.

✓ Sequência confusa.

✓ Ordem invertida da frase.

✓ Cacofonia (ex.: uma por cada tratamento).

✓ Personalização de seres inanimados (O gráfico
mostra...).

✓ Excesso de linguagem rebuscada.



“Nós somos aquilo que 
repetidamente fazemos. Excelência, 

portanto, não é um ato, mas 
um hábito”.

Aristóteles





“A única coisa que irá impulsionar seus 
resultados é aquele reconhecimento 

íntimo e sincero que diz: eu ainda posso 
fazer melhor”.

Leandro Vieira



A Estrutura Básica de um 
Texto Científico

Profa. Me. Maria da Conceição Coelho Brito

Faculdade Luciano Feijão – FLF
Coordenadoria de Pesquisa e Extensão
Orientação de Trabalhos e Projetos Acadêmicos


