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Por que usar um formato Científico ? 

• Meio de comunicação eficiente das 
descobertas científicas

• Formato uniforme.

• Este formato permite que o documento 
seja lido em vários níveis. 



Os tópicos de um artigo científico
Processo Experimental   Seção do Artigo científico 

O que eu fiz em poucas 

palavras?  
Resumo  

 Qual é o problema?  Introdução  

 O que eu fiz para resolver o  

problema? 
 Material e Métodos  

 O que eu encontrei? Resultados  

 O que eles significam?  Discussão  

Qual a resposta ao meu 

problema? 
Conclusão 

 Quem me ajudou? Agradecimentos (optional) 

A que trabalhos eu fiz referência  Literatura citada  

 Informações extras   Apêndice (optional) 

 



TÍTULO

• “As primeiras impressões são marcantes; 
um título portanto deve ser bem estudado 
e deve dar, dentro dos seus limites, uma 
indicação definitiva e concisa do que será
apresentado no artigo científico.” T. 
Clifford Allbutt.



TÍTULO

• O título será lido por milhares de pessoas, 
mas talvez poucas pessoas leiam o 
trabalho na íntegra. 

• Todas as palavras do título e suas 
associações devem ser escolhidas com 
muito  cuidado. 



TÍTULO

• Um dos erros mais comuns é a ordem das 
palavras.

• O que é um bom título? 



Título

• Deve ser curto e inequívoco, além de 
representar  uma descrição adequada do 
trabalho. 

• O título deve conter as palavras-chave 
para descrever o trabalho apresentado. 



Título

• Lembre-se que o título passa a ser a base 
para buscas on-line da maioria dos sites 
de busca. 

• Se o seu título é insuficiente, poucas 
pessoas vão achar ou ler o seu trabalho. 



RESUMO

Função:  sumariza em poucas palavras os 
principais aspectos do artigo científico na 
seguinte seqüência: 



RESUMO

• A questão que foi investigada (da 
Introdução). Coloque o objetivo do seu 
trabalho logo na primeira ou segunda 
sentença. 

• O delineamento experimental e os 
métodos utilizados, (de material e  
métodos). 



RESUMO

• As principais conclusões-chave, incluindo 
resultados quantitativos, ou tendências 
(de Resultados). 

• Um breve resumo das  suas 
interpretações e conclusões. (da 
discussão). 



RESUMO

• Deve ser mantido em cerca de 200-300 
palavras  no máximo.

• O Resumo ajuda os leitores a decidir se 
querem ler o resto do artigo, ou pode ser a 
única parte que podem obter por via 
eletrônica.



Você tem informação suficiente no 
seu Resumo?

• Uma regra básica é a de imaginar que 
você é um outro pesquisador.

• Se o seu Resumo for a única parte do 
documento que você poderia acessar, 
você estaria satisfeito com as informações 
apresentadas nele ?



Um resumo NÃO deve conter:

• referências outros artigos;

• abreviaturas ou termos que podem ser 
confusos para os leitores; 

• qualquer tipo de ilustração, figura ou 
tabela, ou referências a eles.



Estratégia para escrever um 
resumo

• O resumo, por definição, deve ser escrito 
por último.

• Organizar sentenças ou frases-chave de 
cada seção numa sequencia que resuma 
o artigo. 

• Rever, adicionar ou retirar palavras para 
tornar o resumo coeso e claro. 



Confira o seu trabalho:

• Verifique se as informações do resumo 
concordam totalmente com o que está
escrito no artigo.

• Confirme se todas as informações que 
estão no resumo realmente aparecem no 
corpo do documento. 



INTRODUÇÃO 

• É sabido que escrever uma introdução  é
um processo lento, difícil e complicado.

• O filósofo grego Platão já dizia que: “O 
começo é a metade do todo”. 



O objetivo da introdução: 

• É mostrar que o artigo trata de um 
assunto importante e adequado.

• Deve mover da discussão geral do tópico 
para a questão particular ou hipótese que 
está sendo investigada. 



O objetivo da introdução: 

• O objetivo secundário é atrair o interesse 
no tópico e consequentemente atrair 
leitores. 



Você deve responder às seguintes perguntas:

• a) De que assunto trata a sua tese, 
monografia ou artigo científico?

• b) Por que é importante tratar esse 
assunto?

• c) O que se sabia sobre esse assunto 
antes desse estudo?

• d) Qual a lacuna?
• d) Como esse estudo irá ampliar os 

nossos conhecimentos sobre essa 
questão?



Partes da introdução
Parte 1- Estabeleça um território de 

pesquisa

a. Mostrando que a área geral da pesquisa 
é importante , central, interessante, 
problemática ou  relevante de alguma 
forma.(Opcional)

b. Introduzindo e revendo itens de pesquisa 
prévia na área (Obrigatório)



Partes da introdução (cont.)

Parte 2 – Estabeleça um nicho

a. Indicando a lacuna nas pesquisas 
prévias, levantando uma questão sobre 
esta lacuna, ou estendendo 
conhecimentos prévios de alguma 
forma.(Obrigatório)



Partes da introdução

Parte 3- Ocupando o nicho
a. Esboçando uma proposta ou 

estabelecendo a natureza da presente 
pesquisa.(Obrigatório)

b. Anunciando as principais descobertas 
(Opcional)

c. Indicando a estrutura do artigo científico 
(Opcional)



Introdução

• Exemplo de introdução de cinco 
parágrafos.



Formato de um artigo 



MATERIAL E MÉTODOS

Função: explicar claramente como foi 
realizado o seu estudo na seguinte 
estrutura geral e organização:

• O organismo (s) estudado (vegetal, 
animal, humana, etc.) e sua experiência 
de pré-tratamento e cuidados, e quando e 
onde o estudo foi realizado;



MATERIAL E MÉTODOS

• Se for um estudo de campo, fazer uma 
descrição da área, incluindo as 
características físicas e biológicas.

• Uma localização precisa (latitude e 
longitude, mapa, etc.); 

• Inclua o período do estudo;



MATERIAL E MÉTODOS

• Forneça bastante dados  quantitativos sobre o 
seu protocolo experimental:

– quanto
– por quanto tempo
– quando, etc.

• Para que outros cientistas possam reproduzir 
seus experimentos.



MATERIAL E MÉTODOS

• O delineamento experimental ou de 
amostragem. Por exemplo, controles, 
tratamentos, a variável (s) medida(s), quantos 
amostras foram coletadas, quantas réplicas, 
etc.); 

• Procedimentos estatísticos utilizados para 
analisar os resultados, incluindo o nível de 
probabilidade e o software usado.



MATERIAL E MÉTODOS: problemas
• Cuidado para não ser muito prolixo ou 

excessivamente detalhado

• Evite usar repetidamente uma única frase 
para relacionar uma única ação, o que resulta 
em textos muito longos.

• Uma sequência de ações relacionadas podem 
ser combinadas em uma frase para melhorar 
a clareza e legibilidade.



MATERIAL E MÉTODOS
• "A placa de Petri foi colocado sobre a mesa 

giratória. A tampa foi, então, levantada ligeiramente. 
Uma alça inoculadora foi usado para transferir a 
cultura para a superfície do ágar. A mesa giratória 
foi girada manualmente num ângulo de 90 graus. A 
alça foi deslocada levemente para frente e para trás 
para difundir a cultura no ágar. As bactérias foram 
então incubadas a 37 °C por 24 horas. "

• "Cada placa foi colocada sobre uma mesa giratória 
e uma cultura fresca de E. coli foi distribuída 
uniformemente no agar utilizando uma alça 
inoculadora. As bactérias foram então incubadas a 
37 °C por 24 horas." .



RESULTADOS
• Função: apresentar os seus principais resultados 

objetivamente, sem interpretação, em uma 
seqüência lógica e ordenada usando tanto materiais 
ilustrativos (tabelas e figuras), como texto .

• Deve ser organizada em torno de uma série de 
tabelas e / ou figuras de forma a apresentar seus 
principais resultados em uma ordem lógica. 

• Os autores normalmente escrevem o texto da 
secção resultados baseados na seqüência das 
tabelas e figuras.



Resultados
• Esclarece as respostas das perguntas / hipóteses 

que você investigou. Importantes resultados 
negativos devem também ser relatados.

• Estilo: Escreva o texto de forma concisa e objetiva. 
A voz passiva provavelmente irá dominar aqui, mas 
use a voz ativa, tanto quanto possível. Use o tempo 
passado. Não interprete os dados aqui!



Resultados

• A transição para a linguagem de interpretação pode 
ser um caminho perigoso. Considere os dois 
exemplos a seguir:



Resultados
• A duração da exposição à água corrente apresentou um 

efeito pronunciado na percentagem cumulativa de 
germinação das sementes (Fig. 2). Sementes expostas ao 
tratamento de 2 dias apresentaram o maior efeito 
cumulativo de germinação (84%), 1,25 vezes maior que o 
tratamento de 12-h ou de 5 dias e 4 vezes o do grupo 
controle. 

• Os resultados do experimento de germinação (Fig. 2) 
sugerem que o tempo ótimo  para o tratamento de água 
corrente é de 2 dias. Este grupo apresentou a maior 
percentagem  acumulada de germinação (84%), enquanto 
que o maior tempo de exposição (5 d) ou o menor (12 h) 
produziram menores ganhos de germinação quando 
comparado ao grupo controle.



Resultados
• Pontos a considerar: 

• Quais são os " principais resultados"?

• Essas observações são então analisadas para 
produzir uma resposta para a pergunta ou hipótese 
inicial. Em geral, a resposta é o "principal resultado". 

• Por exemplo, suponha que você fez a seguinte  
pergunta, "A altura média dos estudantes do 
curso de agronomia da UFERSA é a mesma para 
indivíduos do sexo masculino e feminino?" .



Resultados

• Coletar dados de altura a partir de grandes 
amostras aleatórias de estudantes do sexo 
masculino e feminino.

• Calcular a estatística descritiva para as 
amostras (média, DP, n, etc) e plotar esses 
números.

• Depois realizar os procedimentos estatísticos 
para analisar os resultados.



Resultados
• Suponha que você encontrou que os 

estudantes do curso de agronomia da 
UFERSA são, em média, 12,5 centímetros 
mais altos que as estudantes.

• Esta é então a resposta à pergunta formulada.

.



Resultados

• Observe que o resultado da análise estatística 
não é ainda o seu principal resultado, mas sim 
um instrumento analítico que irá lhe ajudar a 
compreender qual é o seu principal resultado.



Resultados
• Organize a secção de resultados baseada na 

sequência das tabelas e figuras que você vai incluir. 

• Prepare as tabelas e figuras, assim como todos os 
dados que tiverem sido analisados e organize-os na 
sequência lógica que melhor apresente seus 
resultados. 



Resultados

• Uma boa estratégia é anotar no rascunho de cada 
tabela ou figura, um ou dois resultados principais 
que você deseja referir no texto na secção de 
resultados. 



Resultados- Regras simples 

• As tabelas e figuras deverão ser numeradas 
separadamente e na ordem que você irá
referi-las a partir do texto. 

• A primeira tabela que você se refere é Tabela 
1, a próxima Tabela 2 e assim por diante. Do 
mesmo modo, a primeira figura é Figura 1, a 
próxima Figura 2, etc.  



Resultados- Regras simples 
• Cada tabela ou figura deve incluir uma uma legenda.

• A legenda das figuras deve vir abaixo da figura; as 
figuras são geralmente vistas de baixo para cima. 

• A legenda das tabelas deve vir acima da tabela; as 
tabelas são lidas de cima para baixo.



Resultados- Regras simples 
• Não apresente os mesmos dados em uma tabela e 

figura.

• Quando se referir  a uma figura do texto, "Figura" é
abreviado como fig., Por exemplo, Fig. 1. Enquanto 
que tabela nunca é abreviado, por exemplo, a 
Tabela 1.



Resultados- Regras simples 

• Qualquer tabela ou figura que você apresentar deve 
ser auto-explicativa.

• Qual a "prova de fogo" para as tabelas e figuras?



Resultados
• O corpo da seção Resultados é um texto que 

tem como base os principais resultados e 
inclui referências a cada uma das tabelas e 
figuras. 

• O texto deverá guiar o leitor através de seus 
resultados salientando aqueles, que fornecem 
as respostas para a questão ou questões 
investigadas.



Resultados

• Você deve referir-se a cada tabela e / ou 
figura individualmente e em sequência, e 
indicar claramente para o leitor os principais 
resultados que cada uma delas veicula 

• Os principais resultados dependem das 
perguntas que foram formuladas no início da 
pesquisa.



Resultados

• Evite abusar das formas nominais- Ex “A baixa taxa 
de ocorrência foi um reflexo da redução na 
densidade populacional”

• fica melhor: “A baixa taxa de ocorrência reflete uma 
densidade populacional reduzida”.



Resultados

• Não use muitas palavras ou palavras longas. Use 
um esquema para organizar as suas  ideias e ajudar 
a escrever. Pense sobre a estrutura dos parágrafos 
e fique atento para o tempo dos verbos.

• Escreva sobre os seus resultados, não sobre 
tabelas, figuras e estatística.



Resultados

• Mantenha o foco na hipótese agronômica 
(ecológica ou biológica dependendo do seu 
estudo) e não na hipótese estatística.

• O resumo dos testes estatísticos  (nome do 
teste, valor do p) são normalmente relatados 
entre parênteses em conjunto com os 
resultados biológicos que os apoia .



Resultados
• Se você encontrou que a altura média dos alunos de 

agronomia da UFERSA foi significativamente maior 
que o das alunas. Você pode comunicar assim:

• "Os homens  (180,5 ± 5,1 cm; n=34) foram em 
média 12,5 cm mais altos que as mulheres  (168 
± 7,6 cm; n=34) num levantamento feito na turma 
de biologia de 1995  (test, t para duas amostras = 
5,78, 33 g.l., p < 0.001)."



Resultados
• Organize a sua apresentação: Depois 

de ter obtido seus resultados e decidido 
qual a melhor maneira de apresentar 
cada um, pense sobre como você vai 
organizá-los .

• Sua análise deve contar uma "história" 
que leva o leitor através dos passos 
necessários para responder à pergunta 
que você formulou na sua introdução. 



Resultados

• A ordem que seus resultados são 
apresentados pode ser tão importante 
para convencer os seus leitores quanto o 
que você realmente disser no texto. 



Resultados
Como referir-se a quadros e figuras do 
texto:

• Cada figura e tabela incluídas no artigo 
devem ser referidas no texto.

• Use frases que chamem a atenção do leitor 
para a relação ou tendência que você deseja 
destacar. 



Resultados
• Refira-se à Figura ou Tabela apenas 

parenteticamente: 

As taxas de germinação foram significativamente 
maiores após 24 h em água corrente do que nos 
controles (Fig. 4).

• Evite frases que não dão qualquer informação 
que não seja dirigir o leitor para a figura ou 
tabela: 
A Tabela 1 mostra o resumo dos resultados da 
altura para o  sexo masculino e feminino dos 
estudantes de biologia.



DISCUSSÃO

Função:
• Interpretar os seus resultados levando 

em consideração o que já era conhecido 
sobre o objeto da investigação, e 
explicar a nova compreensão do 
problema à luz dos resultados obtidos na 
presente investigação.



DISCUSSÃO

• A discussão estará sempre ligada à
Introdução por meio da pergunta (s) ou 
hipóteses colocadas e a literatura que você 
citou, mas não é simplesmente uma repetição 
ou reorganização da Introdução. 

• Ela conta como o presente estudo nos 
conduziu até a situação atual, partindo do 
ponto colocado no final da Introdução.



DISCUSSÃO
• Questões fundamentais para responder aqui incluem:

• Os seus resultados forneceram 
respostas para as hipóteses testadas?

• Em caso afirmativo, como você 
interpretou seus resultados? 



DISCUSSÃO
Questões fundamentais para responder aqui incluem:

• Os seus resultados concordam com o que outros 
têm mostrado? Se não, eles sugerem uma 
explicação alternativa, ou talvez uma falha 
imprevista no seu delineamento experimental ou no 
deles ? 

• Á luz da sua conclusão, qual é a nova 
compreensão do problema que você investigou e foi 
delineado na Introdução? 

• Se necessário, qual seria o próximo passo no seu 
estudo, por exemplo, quais as experiências que 
você faria a seguir?



DISCUSSÃO

Estilo:
• Use a voz ativa, sempre que possível nesta 

seção. 
• Cuidado com as frases longas; seja conciso e 

apresente os seus pontos claramente.
• Uso da primeira pessoa é bom, mas 

demasiado uso da primeira pessoa pode 
realmente distrair o leitor dos pontos 
principais. 



DISCUSSÃO

• Desenvolva uma estratégia para a sua 
discussão. 

• Comece a sua discussão com o ponto mais 
importante dos seus resultados ( lembre que a 
secção resultados deve ter sido organizada 
do mesmo modo). 

• Comece com o que você pode dizer 
claramente baseado no que você fez e não no 
que você não pode dizer ou não fez. 



DISCUSSÃO

• Use esse ponto para estabelecer as ideias 
que você quer focalizar na interpretação dos 
seus resultados e para relacioná-los com a 
literatura. 

• Use subitens para estruturar a discussão em 
torno dessas ideias. 

• Faça um texto vibrante e com uma linguagem 
que flua naturalmente . 



DISCUSSÃO

• Aborde cada uma das experiências ou 
estudos para o qual apresentou resultados; 

• Discuta cada um na mesma seqüência, tal 
como apresentado na secção de resultados;

• Dê a sua interpretação do que eles significam 
num contexto mais amplo do problema.



DISCUSSÃO

• Você deve relacionar o seu trabalho com os 
resultados de outros estudos - seus  e os de 
outros pesquisadores.  

• Informações em outros estudos podem  ajudar a 
interpretar seus próprios dados, ou reinterpretar 
outros resultados, à luz dos seus .

• Em qualquer caso, você deve discutir as razões das 
semelhanças e diferenças entre os seus resultados 
e o dos outros . 



DISCUSSÃO

• Considere como os resultados de outros estudos 
podem ser combinadas com os seus,  para obter 
uma compreensão nova, ou talvez melhor 
fundamentada do problema .  

• Certifique-se que conclusões  podem ser  tiradas 
dos seus resultados à luz destas considerações .

• Você também pode optar por sugerir brevemente 
mais estudos que você faria para esclarecer suas 
hipóteses.  



DISCUSSÃO

Quando citar uma referência enfoque as 
ideias e não os autores. Ex geralmente é
melhor escrever: 

• “Taxas de crescimento superiores a 80 cm 
são comuns em populações de bovinos 
em Goiás (MARX, 1982)” do que “Marx 
(1982) encontrou taxas de crescimento 
superiores a 80 cm em populações de 
bovinos em Goiás”.  



DISCUSSÃO

Mostre ao invés de dizer. 

Ex ao invés de “A grande diferença entre a 
população B e C é particularmente 
interessante”

escreva; “Enquanto o tamanho médio 
geralmente varia entre populações por 
apenas poucos centímetros, o tamanho 
médio nas populações B e C diferem em 25 
cm. Duas hipóteses podem ser …..



DISCUSSÃO

• Não  introduza novos resultados na 
discussão. Embora você possa 
ocasionalmente incluir nesta secção tabelas e 
figuras que ajudem a explicar um ponto que 
está a falando, eles não devem conter dados 
novos (a partir de seu estudo), que deveria ter 
sido apresentada mais cedo. 



LINGUAGEM CIENTÍFICA 

• A linguagem científica precisa ser 
clara e precisa.

• Frases com muitas palavras  devem 
ser substituídas por uma ou poucas 
palavras equivalentes.

• O que torna seu texto melhor e mais 
conciso.



REDAÇÃO CIENTÍFICA
A FRASE  DEVE SER SUBSTITUIDA POR 

- Um número de... - Vários, alguns 
 

- Um número muito 

limitado... 

- Poucos 

- São da mesma opinião...  
 

- Concordam 
  

-Foram conduzidos 

experimentos de 

inoculação... 

- Foram inoculados 
 

- Exibiu um  bom 

crescimento... 

 - Cresceu bem 
  

- Um menor número de... - Menos 

- Tem a capacidade de... - Pode 

 



REDAÇÃO CIENTÍFICA
A FRASE  DEVE SER SUBSTITUIDA POR 

- Relativo a... - Sobre 

- Tem a função de transferir... - Transfere  

-Levando em consideração... - Considerando  

- Foi da opinião que... - Acreditou... 

- Num futuro próximo... - Depois  

- Devido ao fato que... - Porque  

- Durante o curso do... - Durante  

- Num considerável números 

de casos... 

- Sempre, freqüentemente 

 



REDAÇÃO CIENTÍFICA
A FRASE  DEVE SER SUBSTITUIDA POR 

- Por esta razão... - Porque 

- De uma maneira satisfatória... - Satisfatoriamente  
  

- Na presente comunicação... - Neste projeto  

- Com exceção de... - Exceto  

- Como pode ser visto na fig. 

5... 
 

- O tecido... (fig. 5) (ver 

fig. 5) 
  

 


