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Tudo que você precisa saber sobre as referências de um artigo científico 
 
1) Por que usamos referências num artigo científico? 
As referências de um artigo são utilizadas para que o leitor saiba onde encontrar mais informações a respeito de 
uma informação ainda não consagrada ou então um dado específico. 

 
2) Mas o que é uma informação consagrada? 
É aquela informação que você sabe que seu leitor já conhece. Por exemplo, ninguém cita o Watson e o Crick 
quando fala que a molécula de DNA é uma dupla hélice, ou o Millus, quando se descreve uma reação de PCR. 
Informações consagradas geralmente são aquelas que já são encontradas em livro-texto. 
  
 
3) Quem devemos colocar como referência? 
A referência utilizada é sempre a do artigo original ou autor original. É um equívoco MUITO comum utilizar uma 
referência mais recente só porque o autor mencionou algo feito, ou dito, por outro. Por exemplo, se Fulano 
descobre a cura do câncer em 2010, seria correto adicionar Beltrano como referência para tal só porque ele 
menciona em 2011 a cura do câncer feita por Fulano em 2010? Claro que não. E além de não ser correto é também 
uma injustiça com o autor original. Você gostaria que outro autor fosse citado por uma descoberta que foi feita por 
você? Pois é... 
 
4) Mas sempre me disseram para usar referências mais atualizadas… 
Isso só é verdade para referências que apontam dados. Por exemplo, se você está fazendo um estudo sobre a 
prevalência de indivíduos infectados com HIV na cidade do Rio de Janeiro você não pode mencionar dados de 10 
anos atrás. Seus dados precisam ser os mais atualizados possíveis. 
 
5) Eu posso copiar a frase do artigo de Fulano contanto que eu coloque ele como referência, certo? 
Errado! Você não deve jamais copiar nada de ninguém e a cópia chama-se plágio e não se resolve com a adição do 
Fulano na lista de referência de seu artigo. Referências são usadas para citar achados científicos, resultados de 
outros e descobertas, ou dados, e não para se copiar um parágrafo alheio. Se de fato você precisar copiar a frase de 
alguém porque você quer dizer exatamente o que o Fulano disse, ou escreveu, então isso deve vir entre aspas e a 
cópia deve ser feita verbatim.  
 
6) Porque não devo usar livros como referências no meu artigo? 



 
 
1 
 
 

Porque a fonte original deve ser usada como referência e o livro, na esmagadora maioria das vezes, não constitui a 
fonte original. Além disso, como dito acima, as referências são usadas para aquelas informações ainda não 
consagradas. Se a informação já está disponível em livro-texto então ela muito provavelmente já é consagrada. 
 
7) Porque não devo usar referências escritas em português em artigos internacionais? 
Porque elas não são acessíveis ao seu público, ou a maioria dele. Neste caso, tente encontrar algo semelhante que 
esteja disponível em inglês. 
 

 
 

 


