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O QUE É UM ARTIGO CIENTÍFICO 
 
 

 O artigo cientifico “é um texto escrito para ser publicado num periódico 
especializado e tem o objetivo de comunicar os dados de uma pesquisa, seja 
ela experimental, quase experimental ou documental” (AZEVEDO, 2001, p.82). 
 Apresentaremos a seguir algumas instruções de que forma fazer um 
artigo científico, todavia ao submeter um artigo científico à aprovação de uma 
revista, o autor deve seguir as normas editoriais adotadas pela revista. 
(FRANÇA et al., 2003, p.59). Na Revista Eletrônica Don Domênico procure 
as normas para publicação, caso tenha interesse em publicar um artigo ou 
uma resenha.  
 De acordo com a ABNT (NBR 6022, 2003, p.2), três definições são 
apresentadas para o artigo, são elas: 
 

1.  Artigo cientifico: Parte de uma publicação com autoria declarada, que 
apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados 
nas diversas áreas do conhecimento. 
 

2.  Artigo de revisão: Parte de uma publicação que resume, analisa e 
discute informações já publicadas. 
 

3. Artigo original: Parte de uma publicação que apresenta temas ou 
 abordagens originais. 
 

 Escreve-se um artigo científico com a finalidade de comunicar à 
comunidade científica os resultados de um estudo que julgamos relevante em 
termos teóricos ou práticos. A linguagem utilizada deve primar pelo rigor 
científico e gramaticalmente correta. 
 Todo trabalho deve ter caráter impessoal. Redigir na terceira pessoa, 
evitando o uso de “meu trabalho”, o correto é utilizar “o presente trabalho”. 
 A modéstia e cortesia devem estar evidentes no texto, pois os resultados 
de um estudo ou pesquisa impõem-se por si mesmos. Não utilize expressões 
tais como: vou resolver, vou descobrir, vou achar a solução, etc. 
 Um bom artigo caracteriza-se por sua qualidade, atualidade e 
cientificidade, considerando-se (SECAF, 2000; AZEVEDO, 2001): 
 

1. Clareza: No resumo, o leitor já deve ter uma noção clara do que trata o 
artigo, que deve primar pela objetividade do seu conteúdo; 

2. Concisão: O assunto abordado deve ser descrito, explicado e 
argumentado com poucas palavras, frases curtas e parágrafos breves; 

3. Criatividade: O texto deve ser escrito de forma criativa, tendo como 
principal meta atrair os leitores visados, e o autor pode utilizar,  inclusive 
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figuras e títulos interrogativos, que chamem atenção. E, ainda, dizer 
coisas que já se sabe, numa nova perspectiva; 
 4. Correção: Logo após a redação, o texto deve passar por uma 
avaliação gramatical, com pontuação adequada, e ser regido conforme as 
regras da redação cientifica; 

 5. Encadeamento: Tanto os parágrafos como as partes devem 
 apresentar um encadeamento lógico e hierárquico das ideias, guardando 
 inclusive uma simetria na sua estrutura dimensão; 

     6. Consistência: O pesquisador deve optar por um tempo verbal e 
 manter a coerência ao longo do texto. 
 7. Contundência: A redação de ser direta ou objetiva, em relação ao 
 assunto, evitando a redundância ou o circunlóquio. As afirmações são 
 importantes e são responsáveis pelo impacto do texto; 
 8. Precisão: As informações apresentadas no texto devem ser 
 verdadeiras e os conceitos, universalmente aceitos; 
 9. Originalidade: O conteúdo abordado deve ser tratado de forma 
 original, sem o uso de frases feitas e lugares comuns. É conveniente 
 evitar modismos linguísticos e o emprego de palavras rebuscadas, que 
 apareçam demonstrar erudição; 
 10. Extensão: O tamanho do artigo vai depender do número de páginas 
 estabelecido pela revista ou de folhas, pelo professor em sala de aula; 
 11. Especificidade: É necessário que o texto especifique e apresente os 
 objetivos pretendidos com o estudo, esclarecendo do que trata, desde o 
 seu título; 
 12. Correção Política: A redação deve observar o uso de termos 
 politicamente corretos, evitando o emprego de expressões de conotação 
 racista, etnocentrista e de cunho sexista; 
 13. Fidelidade: O texto deve ser escrito dentro dos parâmetros éticos, 
 com  absoluto respeito ao objetivo pesquisado, às fontes estudadas e 
 aos leitores; 
 
 

TIPOS DE ARTIGOS 
 
 
 Aparecem dois tipos fundamentais: 
 
 a) O artigo original utilizado para o relatório de experiência de 
pesquisa, estudo de caso etc.. Neste caso são abordados temas únicos, 
delimitados, em que se serve de um raciocínio rigoroso e metodológico - de 
acordo com as diretrizes lógicas da pesquisa científica - de forma 
interpretativa, argumentativa, dissertativa e apreciativa, aferem-se os 
respectivos resultados e avalia-se o avanço que da pesquisa em relação ao 
crescimento cientifico da área, o que exige ampla informação cultural e muita 
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maturidade intelectual, inclusive por necessitar também de um referencial 
teórico abalizado de sustentação da ideia nova, original e inédita que 
comunica.(GONÇALVES, 2004) 
 b) O artigo de revisão, que significa um estudo aprofundado sobre o 
determinado tema com o propósito de estabelecer um debate entre os autores 
pesquisados e deles com o autor do artigo, para a identificação das ideias, 
posições e posturas acadêmicas, bem como o estado da arte, marco teórico ou 
quadro teórico, principalmente por meio de publicações periódicas científicas e 
especializadas, objetivando identificar o grau de profundidade dos estudos 
desenvolvidos até o mesmo sobre o assunto (NBR 6022, 2003). 
. 
 Em Lakatos e Marconi (2001, p.261), o artigo, de acordo com sua 
abordagem, pode ser: 
 a) Argumento teórico: Apresenta argumentos favoráveis ou contrário a 
uma opinião a fim de comprová-la ou refutá-la; 
 b) Classificatório: Classifica os aspectos de um determinado assunto e 
explica suas partes; 
 c) Analítico ou de análise: Prioriza o estudo de cada elemento 
constitutivo do assunto e sua relação com o todo; 
 
 O seu conteúdo abrange os mais variados assuntos, podendo: 
 

a) versar sobre um estudo pessoal, uma descoberta, ou dar um enfoque 
contrário ao já conhecido; 
b) oferecer soluções para questões controvertidas; 
c) levar ao conhecimento do político intelectual ou especializado no 
assunto ideias novas, para sondagem de opiniões ou atualização de 
informes; 
d) abordar aspectos secundários, e levantados em algumas pesquisas, 
mas que não seriam utilizados na mesma [sic] (op.cit.,p.260). Nesse tipo 
de trabalho, há maior liberdade por parte do autor, no sentindo de 
defender determinada ideia, constituindo numa “exposição lógica e 
reflexiva e em argumentação rigorosa com alto nível de interpretação e 
julgamento pessoal”(SEVERINO, 2002, P.153), com o objetivo de 
convencer os leitores, mediante a apresentação de razões 
fundamentadas na pesquisa cientifica. 

 
A organização do artigo científico : 
 
 A organização obedece a dois grandes paradigmas, de acordo com a área 
em que o estudo se insere. 
 

a)  O primeiro, voltado para as Ciências Humanas e Sociais, é reconhecido 
pela sigla IDC, que significa: 
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 I- introdução 
 D- desenvolvimento (revisão da literatura e resultados obtidos) 
 C- Conclusão. 
 
  O segundo utilizado nas Ciências Naturais, Exatas, Tecnológicas e da 
Saúde, representado pela sigla IRMRDC, que significa: 
 

I - Introdução 
RMRD- desenvolvimento (revisão da literatura, materiais e métodos, 
resultados, discussão) 

 C- conclusão. 
 
 Nos dois casos, são descritos todos os procedimentos de realização da 
pesquisa, com o esclarecimento dos questionamentos sobre os resultados 
encontrados até o momento e sua demonstração no artigo científico, 
considerando o rigor dos aspectos metodológicos envolvidos. 
 
Que nome dar ao artigo científico?  
  
 a) Título e subtítulo : É  por onde a leitura começa, assim como o 
interesse pelo texto. Por isso deve ser estratégico, elaborado após o autor já 
ter avançado em boa parte da redação final, estando com bastante segurança 
sobre a abordagem e o direcionamento que deu ao tema. Deve ser uma 
composição de originalidade e coerência, que certamente provocará o interesse 
pela leitura. O título do artigo científico deve ser redigido com exatidão, 
revelando objetivamente o que o restante do texto está trazendo. Apesar da 
especificidade que deve ter, não deve ser longo a ponto de tornar-se confuso, 
utilizando-se tanto quanto possível de termos simples, numa ordem em que a 
abordagem temática principal seja facilmente captada. O subtítulo é 
opcional e deve complementar o título com informações relevantes, 
necessárias, somente quando for para melhorar a compreensão do 
tema. Na composição do título deve-se evitar ponto, vírgula, ponto de 
exclamação e aspas ou qualquer outro elemento que interfira no seu 
significado, exceto o ponto de interrogação, que neste momento serve 
destacá-lo, para diferenciando-o dos demais. 
 
 
Formato de apresentação do artigo científico 
 

1. Papel e organização do texto: 
O artigo deve ser escrito utilizando papel A4, com margem superior e 
inferior de 2 cm. A margem esquerda deve ser de 3 cm e a margem 
direita de 2 cm. O artigo deverá ser escrito considerando um mínimo de 
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8 e um máximo de 12 páginas.(ver normas da revista em que pretende 
publicá-lo) 
 

2. Editoração: O artigo deve ser elaborado em editor de textos 
(preferencialmente Microsoft Word) e deverá ser entregue em formato 
eletrônico em um único arquivo, em um CD onde só haja o arquivo 
gravado, e uma cópia impressa em papel A4 branco (se o periódico 
assim exigir). 
 

3. Ordem dos tópicos do artigo:  
 

a. Título do trabalho: No topo da página, em maiúsculas, centralizado, 
fonte “Times New Roman” tamanho 18 negrito. Após o título, se não 
houver subtítulo, deixar duas linhas em branco em fonte tamanho 12. 

b.  Subtítulo: Opcional, logo abaixo do título, sem espaçamento, fonte 
“Times New Roman” tamanho 16, negrito. Usar maiúsculas e minúsculas 
seguindo a regra da língua portuguesa. 

c. Autoria: Abaixo do título, centralizado, fonte “Times New Roman” 
tamanho 12, em linhas distintas, deverá estar o nome do autor, o nome 
do curso, e debaixo deste igualmente o nome do co-autor (no caso o 
orientador) e sua principal instituição de atuação. O nome do(s) 
autor(es) deve estar em negrito, as demais linhas não. Após a 
identificação dos autores, deixar uma linha em branco. 

 d. E-mail do autor principal como nota de rodapé 
 e. Resumo: Após os nomes dos autores, escreva “Resumo” em fonte 
 “Times New Roman”, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda. Deixe 
 uma linha em branco. O resumo deve ser 1 parágrafo de no máximo 15 
 linhas ou até 250 palavras, sem recuo na primeira linha. Usar 
 espaçamento simples, justificado, fonte "Times New Roman" tamanho 
 12, itálico. Deixar 2 linhas em branco após o resumo. 
 f. Palavras-chave: Após o resumo escreva “Palavras-chave:” em fonte 
 “Times New Roman”, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda. Em 
 seguida liste, de 3 a 6  palavras chaves que identificam a área do artigo 
 e sintetizam sua temática. As palavras escolhidas devem priorizar a 
 abordagem geral do tema e na medida do possível usando grandes 
 áreas do conhecimento. Por exemplo, se o artigo for sobre avaliação de 
 um software educacional,  algumas opções de palavras que identificam 
 o conteúdo do artigo poderiam ser: software  educacional, educação, 
 informática. Deixar 2 linhas em branco após as palavras chaves. 
 g. Texto principal: Deve ser subdividido no mínimo, em  
 1. INTRODUÇÃO, 
 2.DESENVOLVIMENTO, 
  3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  
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  O texto deve ser escrito usando a fonte "Times New Roman" tamanho 
 12. O espaçamento entre as linhas deve ser simples. O alinhamento do 
 texto deve ser justificado. O início de cada parágrafo deve ser precedido 
 por  um toque de tabulação (Tab.) ou 1.25 cm e deixe uma linha em 
 branco entre cada parágrafo. 
 h. Referências: As referências devem ser colocadas em ordem 
 alfabética  dentro das normas técnicas especificadas, ABNT (Associação 
 Brasileira de Normas Técnicas). 
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