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Apontamentos sobre redação científica 

 

 

Pesquisa é a busca de informações com o objetivo de responder satisfatoriamente a 

questões previamente elaboradas. A cientificidade da pesquisa é determinada pelo emprego da 

lógica formal e métodos adequados pré-estabelecidos para a identificação e recolhimento de 

dados relevantes; sua análise criteriosa e fidedigna confere legitimidade às conclusões 

formuladas. 

Devemos levar em consideração que as conclusões obtidas são interpretações baseadas 

nos dados levantados, e como tais, sujeitas aos conceitos e preconceitos do pesquisador. 

Segundo Booth, Colomb e Williams (2000, p.16) “Seu texto refletirá não só os julgamentos que 

você fez sobre o conhecimento e a capacidade de compreensão de seus leitores, mas, mais 

importante ainda, o que você quer que eles identifiquem como significativo em sua pesquisa.”. 

Torna-se evidente, então, a importância da redação científica: o objetivo do autor é convencer 

os leitores de seu ponto de vista, utilizando os dados para defender seu discurso. E sua principal 

ferramenta para tal é a escrita. 

  Antes de iniciar a redação, o pesquisador deve identificar seu público-alvo, pois a 

maneira de expor os dados dependerá dos conhecimentos prévios que seus leitores possuem 

sobre o assunto a ser tratado. Assim, o pesquisador redigirá de maneiras distintas quando o 

público for formado por pares (artigos científicos e/ou acadêmicos) ou por leigos (artigos de 

divulgação científica ampla). 

 Para elaborar textos acadêmicos e científicos, o pesquisador é guiado por normas rígidas 

que estabelecem padrões de formatação1, e por formas de organizar ideias já consagradas em 

sua área de estudo. Geralmente os textos científicos são compostos de título significativo; 

introdução, para contextualizar e justificar a pesquisa; metodologia, que explica como as 

variáveis foram recolhidas e estudadas; resultados, enfatizando as descrições ou associações 

feitas; e discussão, onde aparecem as conclusões e as considerações finais do autor. 

 
1 No Brasil comumente empregam-se as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ainda que 

algumas vezes elas sejam adaptadas às instituições/publicações. 



 Para exemplificar e corroborar suas afirmativas, os pesquisadores fazem uso de 

citações, pertinentes à pesquisa, de autores reconhecidos como estudiosos na área em questão. 

São elencadas ainda as referências bibliográficas que embasaram teoricamente o pesquisador, 

podendo ser elencadas no decorrer ou ao final do texto.  

 Independentemente do público-alvo, algumas medidas podem ser aplicadas para tornar 

o texto claro, facilitando a apropriação da informação pelo leitor. Gírias e vícios de linguagem 

devem ser evitados, assim como o emprego de ironias e palavras que incitem à ambiguidade. A 

prolixidade é um erro comum aos escritores científicos, em sua ânsia de explicar demais, e com 

excesso de palavras, conceitos que poderiam ser expostos de forma simples. Principalmente, a 

atenção à norma culta da língua é fundamental para a construção de um texto inteligível, 

particularmente se o pesquisador não estiver redigindo em sua língua nativa. 
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