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Resenha

Victoria Secaf, enfermeira pela Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (EERP-USP), com Mestrado e Doutorado
pela Escola de Enfermagem (EE) da USP e
licenciatura em Enfermagem pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e
Jornalismo Científico (Núcleo José Reis Escola de
Comunicação e Artes - ECA - USP), atualmente é
membro do Conselho Editorial e parecerista de
várias revistas e de boletins de sociedades de
especialistas. Além de ser autora de inúmeros
trabalhos publicados em periódicos, desde o início
de sua carreira, vem orientando e aperfeiçoando
trabalhos científicos de alunos e profissionais de
diferentes especialidades. Embora a autora tenha
formação em Enfermagem, sua obra tem por raio de
ação diversas áreas do conhecimento, propondo-
se a instrumentar os futuros escritores na produção
científica.

Escrito na forma de manual, Artigo Científico é
didático e possibilita rápida apreensão de conteúdo,
além de oferecer a seus leitores um valioso portal
de acesso para a elaboração de projetos de
pesquisa; artigos, teses, entre outros gêneros.
Acaba de chegar às livrarias a terceira edição da
obra, na qual a autora acrescenta questões
referentes à elaboração dos Curricula Vitae e
Lattes, e informações sobre a Base Qualis, além de
trazer atualizada a bibliografia. Nesta, a autora
utilizou, de forma ponderada, referências que
abarcam as diversas áreas do conhecimento, desde
Enfermagem e Medicina, até a Constituição da
República de 1988.

Paralelamente a obras consagradas, apresenta
ferramentas imprescindíveis e fomenta a literatura
disponível, contribuindo e incentivando o leitor a
ultrapassar e vencer as dificuldades encontradas
durante o processo de desenvolvimento de uma
pesquisa. Escrita de forma criteriosa, a obra
apresenta sete capítulos com atualidade
impressionante ao abranger os diferentes tópicos
que devem ser abordados para a elaboração e
redação dos mais diversos gêneros científicos.
Dentre eles, a autora apresenta, como tarefa possível
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a qualquer pesquisador, o desafio de escrever e de
publicar, a partir de planejamento das ações a serem
realizadas. Para tanto, trata de aspectos cruciais
nessa tarefa, tais como a coesão, a coerência e a
clareza textuais, paralelamente aos elementos
constitutivos os quais esclarecem sobre a extensão
do título, como evitar palavras desnecessárias e
repetições, a ênfase em aspectos gramaticais e de
seleção de vocábulos: orienta quanto às diferenças
entre resumo, sinopse, sumário, resenha e recensão,
esclarecendo cada um desses gêneros e abordando,
objetivamente, as etapas constitutivas da redação
científica.

Outro aspecto importante abordado em Artigo
Científico refere-se ao adequado emprego dos
tempos verbais, que variam de acordo com os
capítulos a que se referem, por exemplo, indica o
presente para Introdução e para citações de
trabalhos anteriores, enquanto que o pretérito é
utilizado no Resumo e na descrição dos Resultados.
Além disso, oferece informações a respeito da
identificação de pesquisadoras, no meio científico,
no tocante a questões legais, e cita leis que
possibilitam às brasileiras optar ou não pela doação
do patronímico do marido, bem como a
possibilidade de sua desistência em caso de
separação.

Por várias razões, Artigo Científico é
interessante e importante, sendo recomendado para
melhor orientar os pesquisadores desde a Iniciação
Científica até o Doutorado, em especial por ser
didático e de fácil manuseio, esclarecendo
pormenores, orientando e predispondo o leitor à
reflexão na atividade da redação científica.

resenha realizada por:

Maria Teresa Rosangela Lofredo Bonatto
Fonoaudióloga.

Doutoranda em Linguística Aplicada e Estudos
da Lingüagem pela Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo (LAEL -PUC-SP).

Ingrid Bianchini Samczuk
Lingüista.

Referenciar este material como:
BONATO, M. T. R. L.; SAMCZUK, I. B. Artigo científico: do desafio à conquista (Victoria Secaf). Resenha do livro.... In: Pró-Fono Revista de Atualização Científica,
Barueri (SP), v. 17, n. 2, p. 263, maio-ago. 2005.


