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Doze Passos para Desenvolver um Primeiro Rascunho de seu Manuscrito 

 
 
Algumas recomendações indicam começar a escrita do manuscrito pela Introdução e continuar na 
ordem através de cada seção do documento para ajudar a garantir o fluxo. Outros sugerem que você 
comece com as seções mais fáceis, que são geralmente os Métodos e Resultados, seguidos pela  
Discussão, Conclusões, Introdução, Referências e o Título, deixando o Abstract para o fim. 
 
1. Consolidar todas as informações. Verifique se você tem tudo que você precisa para escrever  
eficientemente, ou seja, todos os dados, referências, rascunhos de tabelas e figuras, etc. 
 

2. Jornal de destino. Determine o jornal para o qual você pretende submeter seu manuscrito e 
escreva de acordo com o foco da revista alvo. O foco pode ser claramente indicado no site ou pode 
ser determinado examinando várias edições recentes da revista alvo. 
 

3. Comece a escrever. Ao escrever o primeiro rascunho, o objetivo é colocar algo no papel, então não 
importa se as frases são incompletas e a gramática incorreta, desde que os pontos principais e as 
idéias tenham sido capturados. Escreva quando sua energia está alta, e não quando estiver cansado. 
Tente encontrar um tempo e lugar onde você pode pensar e escrever sem distrações. 
 

4. Escreva rapidamente. Não se preocupe com as palavras de ortografia ou de pontuação nesta fase, 
apenas idéias. Continue indo. Deixe lacunas se necessário. Tente escrever rapidamente, para manter 
o fluxo indo. Use abreviaturas e deixe espaço para as palavras que não vêm à mente imediatamente.  
 

5. Escreva na sua própria voz. Expressando-se do seu próprio jeito irá ajudá-lo a dizer o que você quer 
com mais precisão. Será mais fácil para o leitor se eles puderem "ouvir" a sua voz. 
 

6. Escrever sem edição. Não tente fazer certo da primeira vez. Resista à tentação de editar enquanto 
escreve. Caso contrário, você tenderá a ficar preso e perder tempo.  
 

7. Manter o plano de seu esboço. Use os títulos da sua estrutura de tópicos para focar o que você 
quer dizer. Se você não está progredindo num ponto, pare e passe para o próximo tópico no 
esquema.  
 



8. Escreva o manuscrito em partes. Não tente escrever o manuscrito inteiro de uma vez, em vez 
disso, tratar cada seção como um mini-ensaio. Olhe para suas anotações, pense no objetivo daquele 
determinado ponto e o que você quer alcançar e dizer. 
 

9. Coloque o primeiro rascunho de lado. Ponha de lado o seu primeiro projeto, pelo menos, um dia. A 
idéia de esperar um dia ou mais é para que você possa "ser" outra pessoa. É difícil corrigir e editar seu 
próprio trabalho, um dia ou mais, entre criação e crítica ajuda. 
 

10. Revise-o. Revisá-lo e estar preparado para fazer isso várias vezes até sentir que não é  
possível melhorá-lo ainda mais. O objetivo é olhar para o seu trabalho não como o seu autor, mas  
como um crítico severo, mas respeitoso. Cada frase faz sentido? Em suas frases mais longas, você 
consegue acompanhar o assunto? Os seus parágrafos mais longos seguem uma única idéia, ou eles 
podem ser divididos em parágrafos menores? Estas são algumas das perguntas que você deve 
perguntar a si mesmo. 
 

11. Rever a clareza e concisão. Revise as frases e parágrafos com atenção especial à clareza. Para 
facilitar a leitura no máximo, a maioria das sentenças devem ser cerca de 15  a 20 palavras. Para um 
artigo científico, parágrafos com cerca de 150 palavras de comprimento são considerados o ideal. 
Evite o uso de palavras desnecessárias. 
 

12. Seja consistente. Muitas vezes, um manuscrito envolve mais de um autor e, portanto, a escrita 
pode ser compartilhada. No entanto, o estilo deve ser consistente. O primeiro autor deve percorrer 
todo o manuscrito e fazer as alterações editoriais necessárias, antes de submeter o manuscrito para a 
revista. 
 
 
 
Para saber mais visite: http://www.sfedit.net/newsletters.htm 
 
 


