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A importância do estilo de redação 
científica...





1. Editoração



Política editorial
• Missão

• Objetivos

• Temas de interesse

• Submissões aceitáveis: linha editorial

• Normas



Fluxo editorial
• Artigo recebido: conferência de normas e escopo

• Atribuição de um editor (chefe ou associado)

• Designação de pareceristas

• Síntese de pareceres

• Resposta aos autores

• Recebimento da versão revisada

• Decisão editorial



Modelos de revisão por pares
• Duplo-cego: revisores não sabem quem são os autores, e vice-
versa

• Cego: revisores sabem quem são os autores

• Aberto: os nomes de todos os atores do fluxo editorial são 
públicos



Manuscritos
• Tamanho dos manuscritos: Brasil versus Elsevier, Taylor & 
Francis etc.

• Financiamento dos periódicos

• Livre acesso: Pepsic, Scielo



Equipe editorial
• Editor-chefe

• Editores associados, adjuntos ou de seção

• Editores juniores

• Apoio editorial ou secretaria

• Comissão ou conselho editorial

• Recomendação Scielo para a área: 15 (mínimo) a 25% 
(recomendado) de editores ativos estrangeiros



Publicações
• Necessidade de publicação em língua inglesa

• Recomendação Scielo para a área: 25 (mínimo) a 30% 
(recomendado) de artigos publicados em Inglês



Periodicidade
• Quadrimestral ou trimestral

• Recomendação Scielo para a área: trimestral com 35 artigos 
publicados ao ano



O que acontece depois que um artigo 
é aceito?
• Revisão de línguas de resumo, abstract e resumen

• Revisão linguística e de normas do texto

• Criação do DOI

 http://dx.doi.org/10.15689/ap.2017.1603.01

 DOI directory = igual para todos os periódicos

 DOI prefix = a identificação da revista Avaliação Psicológica que 

recebemos da Crossref

 DOI suffix = o código que vamos convencionar usar 

(ap.ano.volumenúmero.númerodoartigo)



O que acontece depois que um artigo 
é aceito?
• Diagramação

• Envio de provas aos autores

• Marcação HTML/XML

• Envio dos arquivos ao Pepsic/Scielo

• Publicação

• Depósito dos metadados na CrossRef



O que acontece depois que um artigo 
é aceito?
• Quanto custa? 

 No Brasil, varia de revista para revista.

 Em torno de R$400 a R$800 por artigo.

 Muitas vezes, sem custo aos autores: mas, alguém paga por isso!



Indexação e Qualis
• Pepsic/Scielo

 Modelo de publicação eletrônica para países em desenvolvimento. 

• DOAJ
 Um diretório de publicações online de livre acesso.

• LILACS
 O mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica da 

América Latina e Caribe.

• Scopus
 O maior banco de dados de publicações revisadas por pares, da Elsevier.

• Web of Sciece
 Base de dados da Thomson Reuters.

• PsycINFO
 A base de dados da APA.



2. Bons 
manuscritos



Autoria
• Autores: concepção do estudo e redação científica

• Muitas revistas cobram uma declaração de responsabilidade e 
participação de todos os autores



Concepção do estudo
• Dois caminhos: o artigo que você queria escrever e o artigo 
que faz mais sentido agora que você tem os resultados (Bem, 
2002)

• Ordem usual: resumo → introdução → método → resultados → 
discussão

• Ordem de escrita: resultados → método → introdução → 
discussão → resumo



Padrão APA
• Estilo: concisão, clareza e simplicidade

• Seções do manuscrito

• Normas

• Resolver controvérsias



Algumas controvérsias endereçadas 
pelo manual da APA
• Devo usar voz passiva?

• Devo usar sujeito indeterminado?

• Usar “nós” e “eu” caracteriza linguagem não científica?





“Diversos achados sustentam a associação entre A e B. Fulano 
e Ciclano (2019) revisaram a literatura e encontraram um 
tamanho de efeito moderado para essa associação (r = 0,40), 
sugerindo que ela reflete uma dependência linear entre as 
variáveis. Entretanto, a metanálise de Fulano e Ciclano não 
controlou a possível influência de estilos de resposta, como a 
aquiescência. Hipotetiza-se que, ao menos em parte, essa 
associação pode refletir a presença de variância sistemática 
espúria.”

Quem hipotetiza? 

Fulano e Ciclano? 

Outros pesquisadores? 

O autor do presente 

parágrafo?



“Diversos achados sustentam a associação entre A e B. Fulano 
e Ciclano (2019) revisaram a literatura e encontraram um 
tamanho de efeito moderado para essa associação (r = 0,40), 
sugerindo que ela reflete uma dependência linear entre as 
variáveis. Entretanto, a metanálise de Fulano e Ciclano não 
controlou a possível influência de estilos de resposta, como a 
aquiescência. Hipotetizamos que, ao menos em parte, essa 
associação pode refletir a presença de variância sistemática 
espúria.”



“Many findings support the association between A and B. Fulano
and Ciclano (2019) performed a review of the literature and 
found a moderate effect size (r = 0,40), which confirms a linear 
dependency between these variables. However, Fulano and 
Ciclano did not control for the influence of response styles such 
as acquiescence in their meta-analysis. Here, we hypothesize 
that, at least partially, the relationship between A and B is due to 
(i.e., it is inflated by) spurious systematic variance.”









Algumas questões interessantes
• Sinais de pontuação

 Intensidade da pausa (em ordem crescente):

 Vírgula

 Dois pontos

 Travessão

 Parênteses

 Ponto-e-vírgula

 Ponto final



Algumas questões interessantes
• A psicopatia (isto é, insensibilidade, manipulação e impulsividade) 
tem sido avaliada por meio de diversas técnicas. As principais são: 
entrevista clínica, checklist, autorrelato, heterorrelato e associação 
implícita. 

• O autorrelato de traços de psicopatia é vantajoso em situações de 
pesquisa; em contrapartida, para o contexto forense, tende a ser 
menos recomendado.

• O foco do presente estudo é investigar a estrutura fatorial do 
inventário X—um dos principais instrumentos utilizados na área.



Construindo um parágrafo
• Estrutura clássica de um argumento

 Premissa

 Premissa

 Conclusão

• Todos os homens são mortais.

• Sócrates é um homem.

• Sócrates é mortal.



Construindo um parágrafo
• Estrutura de um parágrafo científico:

 Tópico frasal. (conclusão)

 Frases informativas. (premissa)

 Síntese (premissa-conclusão)



Existem evidências de que a exposição a estímulos com 
valência emocional pode induzir estados afetivos nas pessoas. 
Por exemplo, estudos sugerem que supermercados que utilizam 
música de fundo conseguem aumentar a motivação das 
pessoas para comprar produtos (citação), que lojas de vinhos 
com música clássica ambiente conseguem vender vinhos caros 
mais facilmente (citação)... O estudo de Fulano (2017) ilustra 
essa influência. O autor conduziu um experimento, e concluiu 
que... Tudo isso pode ser interpretado como evidência de que as 
emoções...



O interesse de uma pessoa por determinado tipo de 
música pode estar relacionado a alguns de seus traços de 
personalidade. Variáveis já associadas a interesses musicais 
envolve os Cinco Grandes Fatores (citação), variáveis de 
temperamento (citação), impulsividade (citação)... Fulano e 
Beltrano (2016) revisaram a literatura sobre personalidade e 
interesses musicais. Os autores encontraram que os principais 
fatores... Isso significa que...



Algumas dicas
• Evitar usar adjetivos 

• Diminuir o uso de advérbios

• Evitar meta-comentários

• Usar repetição e paralelismo

• Evitar jargão

• (Bem, 2003)



Exemplos de como melhorar um 
parágrafo



O trabalho do médico francês Phillipe Pinel é considerado 
pioneiro por apresentar as primeiras descrições científicas de 
padrões comportamentais e afetivos que se aproximam do que 
hoje é denominado de psicopatia Arrigo (& Shipley, 2001; Vaugh
& Howard, 2005). Por volta de 1801, Pinel (1801/2007) cunhou o 
termo mania sem delírio para descrever o quadro de alguns 
pacientes que, embora se envolvessem em comportamentos de 
extrema violência para com outros ou para consigo mesmos, 
tinham um perfeito entendimento do caráter irracional de suas 
ações e não podiam ser considerados delirantes (Arrigo & 
Shipley, 2001).

Frases longas, excesso de palavras



Um trabalho pioneiro da área foi o de Phillipe Pinel (1801/2007). 
O médico francês designou a categoria nosográfica mania sem 
delírio a alguns pacientes que, apesar de extremamente 
violentos, não apresentavam sinais de doença mental como os 
demais. A descrição técnica elaborada é considerada o primeiro 
antecedente do conceito moderno de psicopatia (Arrigo & 
Shipley, 2001; Vaugh & Howard, 2005). 



O conceito de psicopatia e o próprio uso da nomenclatura só se 
estabeleceram de fato a partir do trabalho de 1941 de Hervey
Cleckley, chamado The Mask of Sanity (A Máscara da 
Sanidade). A literatura aponta essa obra como decisiva na 
definição do conceito (Vaugh & Howard, 2005; Vien & Beech, 
2006).

Repetição, excesso de palavras



A obra The Mask of Sanity (Hervey Cleckley, 1941) foi 
fundamental para a definição do conceito e para a popularização 
do termo psicopatia (Vaugh & Howard, 2005; Vien & Beech, 
2006). 



A avaliação da psicopatia, em termos da intensidade com que 
determinadas características de personalidade e 
comportamentais estão presentes em um indivíduo, trouxe à 
cena a discussão sobre a natureza desse fenômeno, se 
categórico (tipológico) ou dimensional.

Falta de clareza, excesso de palavras, distância entre sujeito e 
verbo



A avaliação psicométrica trouxe questionamentos sobre a 
natureza da psicopatia. Seria o fenômeno algo binário, 
admitindo apenas as possibilidades psicopata ou não-psicopata, 
ou seria uma variável contínua, com infinitos níveis possíveis?



Psicopatia é um construto psicológico complexo que envolve 
múltiplos comportamentos e disposições de personalidade. 
Esses múltiplos comportamentos e disposições, por sua vez, 
podem se manifestar em diversos contextos sociais específicos.

Inespecificidade



Ansiedade/depressão/dependência/impulsividade é um 
construto psicológico complexo que envolve múltiplos 
comportamentos e disposições de personalidade. Esses 
múltiplos comportamentos e disposições, por sua vez, podem se 
manifestar em diversos contextos sociais específicos.



Problemas comuns
• Revisão de literatura incompleta, 

acrítica ou não-linear

• inappropriate citations,

• unclear introduction,

• ambiguous research questions,

• Falta de um problema de pesquisa

• inadequately described sample,

• insufficient methodology,

• incompletely described measures,

• unclear statistical analysis,

• inappropriate statistical techniques,

• Análise de dados inapropriadas

• poor conceptualization of
discussion,

• Revisão de literatura na seção de 
discussão

• discussion that goes beyond the
data,

• poor writing style, and

• excessive length.



Estrutura geral
• Introdução

 Parágrafo de apresentação

 Revisão de estudos prévios

 Problema: controvérsia/lacuna

 O presente estudo: objetivo, originalidade, hipóteses



Estrutura geral
• Método

 Participantes

 Instrumentos

 Procedimentos

 Análise de dados

• Resultados 

 Análises e tabelas na mesma sequência dos objetivos/hipóteses



Estrutura geral
• Discussão

 Os principais achados

 Hipóteses: resultados confirmam ou refutam?

 Implicações teóricas ou práticas

 Limitações 

 Considerações finais



Um bom resumo e um bom abstract
• O abstract não pode ser uma tradução literal do resumo.

• Vícios da redação em língua portuguesa são importados para o 
Inglês, tornando o texto ininteligível em alguns casos.



Um bom resumo e um bom abstract
Os itens foram construídos para avaliar aspectos relacionados à 
insensibilidade emocional e à manipulação interpessoal.

The items were written to assess features related to emotional
insensitivity and to interpersonal manipulation.

Items were written to cover emotional deficits and interpersonal
manipulation. 



Introdução problemática 1: o 
instrumento clone
• Sequência narrativa:

 Extensa revisão teórica

 Nenhuma crítica aos modelos teóricos (“vale tudo”, “buffet teórico”)

 Apresentação de diversos instrumentos (todos são bons)

 Objetivo: construir mais um instrumento



Introdução problemática 1: o 
instrumento clone
• Problemas:

 Não há uma defesa empiricamente embasada de um modelo

 Não são apresentadas limitações dos instrumentos anteriores: por 
que um novo se todos são bons?

 Não há um argumento que sustente a proposta de uma nova 
ferramenta: as vantagens ou diferenças com relação aos demais 
não ficam claras



Introdução problemática 2: o 
instrumento fantasma
• Sequência narrativa:

 Extensa revisão teórica

 Nenhuma crítica aos modelos teóricos (“vale tudo”, “buffet teórico”)

 Objetivo: adaptar o instrumento X



Introdução problemática 2: o 
instrumento fantasma
• Problemas:

 Excesso de literatura teórica: o foco é o instrumento específico X

 O instrumento X não é descrito na introdução

 Estudos psicométricos sobre X não são revisados



Introdução problemática 3: estudo 
exploratório que acredita ser de evidências 
de validade

• Sequência narrativa:

 Apresentação do instrumento X

 Argumento da “carência de estudos” sobre X

 Objetivo: correlacionar X com as variáveis Y e Z



Introdução problemática 3: estudo 
exploratório que acredita ser de evidências 
de validade

• Problemas

 Estudos anteriores correlacionando X e as variáveis Y e Z (ou 
similares) não são descritos

 O leitor não sabe o que esperar, a partir da revisão de literatura, 
sobre as correlações entre X e as variáveis Y e Z

 Não são descritas hipóteses de relacionamento entre as variáveis



Introdução problemática 4: o mosaico 
de estudos
• Dedica um parágrafo a cada estudo prévio, descrevendo 
detalhes irrelevantes do método empreendido. 

• Apenas apresenta uma revisão monográfica de estudos, sem 
qualquer apreciação crítica.

• Faz uma apresentação arbitrária de estudos.

• Omite revisões sistemáticas já conduzidas.



Discussão problema 1: a discussão-
introdução
• Revisa a literatura que deveria ter sido apresentada na 
introdução

• Aborda os estudos prévios similares, que não foram 
mencionados na introdução



Discussão problema 2: a discussão 
ping-pong
• Discute os achados sem seguir a mesma ordem em que se 
encontram na seção resultados



Discussão problema 3: mais do 
mesmo
• Limita-se a afirmar que os achados são idênticos ao que já se 
sabia sobre o assunto



3. Boas revisões de manuscrito



Recomendações
• Fui convidado a dar um parecer para uma revista...

 O que não devo fazer?

 O que devo fazer?



O que não devo fazer
• Não faça um parecer muito extenso.

• Concisão é uma virtude tanto ao escrever trabalhos científicos 
quanto ao avaliá-los.



O que não devo fazer
• Não se apegue a detalhes do texto.

 Palavras.

 Frases específicas.

 Erros de digitação.



O que não devo fazer
• Evite usar um tom agressivo ou imperativo.

 Os autores devem fazer isso.

 Os autores não podem fazer aquilo. 

 As conclusões não fazem sentido.



O que não devo fazer
• Evite usar um tom agressivo ou imperativo (“os autores devem 
fazer isso”, “os autores não podem fazer aquilo”). 



O que não devo fazer
• Evite sugerir alterações arbitrárias na redação.

• Mudar palavras. 



O que não devo fazer
• Não exija acréscimos teóricos que se desviam do foco do 
estudo proposto.

 Explicações de conceitos.

 História da área.

 Aspectos mais amplos do que a pesquisa atual.



O que devo fazer

• Avalie se o manuscrito está adequado ao foco da 
revista. 



O que devo fazer

• Inicie seu parecer com uma síntese do objetivo do 
estudo e dos principais achados relatados.



O que devo fazer

• Seja breve no que você tem a dizer. 



O que devo fazer

• Faça uma apreciação construtiva. 

O convite que você recebeu é para ajudar a aprimorar um 
trabalho científico produzido por um colega pesquisador 
ou uma colega pesquisadora. 

Mesmo que sua sugestão seja rejeitar o manuscrito, tente 
dar uma contribuição, e não apenas criticar. 



O que devo fazer

• Busque contemplar os diferentes aspectos do trabalho 
em seu parecer. 

Não é necessário dividir sua avaliação de acordo com as 
seções do manuscrito, mas tente oferecer uma avaliação 
que abranja resumo, abstract, resumen, introdução, 
método, resultados, discussão, referências, tabelas e 
figuras.



4. Aprendizados.



Alguns aprendizados
• Conhecimento sobre a dinâmica e os desafios enfrentados 
pelos periódicos.

• Profissionalização versus editoração amadora.

• Carga de trabalho.

• Atualização de competências em diversos domínios.



Obrigado!
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