
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO 

DE ARTIGOS PARA A REVISTA INEANA 

 

1. Conceituação: 

O artigo é a apresentação sintética dos resultados de uma investigação ou 

estudo a respeito de uma questão. O objetivo fundamental de um artigo é 

divulgar e tornar conhecidos, de uma forma rápida e sucinta, a dúvida 

investigada, o referencial teórico utilizado (as teorias que serviram de base 

para orientar a pesquisa), a metodologia empregada, os resultados alcançados 

e as principais dificuldades encontradas no processo de investigação ou na 

análise de uma questão. 

 

2. Estrutura do artigo: 

2.1 Introdução 

Situa o leitor no contexto do tema pesquisado. Além de apresentar uma visão 

geral do estudo realizado, delimita a abordagem do assunto e indica os 

objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação. 

 

A Introdução também aponta as questões para as quais o autor/pesquisador 

buscará respostas e destaca a metodologia utilizada no trabalho. 

 

2.2 Desenvolvimento e demonstração dos resultados: 

Nesta parte do artigo, o autor deve fazer uma exposição e uma discussão das 

teorias que foram utilizadas para entender e esclarecer o problema. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

É importante expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa, 

através de proposições desenvolvidas na pesquisa e de análises das 

informações publicadas sobre o tema, relacionando-as com a dúvida 

investigada. 

 

Quando o artigo inclui pesquisa descritiva, apresentam-se os resultados 

desenvolvidos 

na coleta dos dados através das entrevistas, observações, questionários, entre 

outras técnicas. 

 

2.3 Conclusão: 

Deve responder às hipóteses e aos objetivos apresentados na Introdução e 

reunir as conclusões e as descobertas do estudo, evidenciando com clareza e 

objetividade as deduções extraídas dos resultados obtidos ou apontadas ao 

longo da discussão do assunto. Na conclusão, além de sintetizar os principais 

resultados, o autor deve complementá-los com comentários e as contribuições 

trazidas pela pesquisa. 

 

2.4 Referências bibliográficas 

De acordo com a Norma (NBR) 6023 da ABNT. 

 

 

Para mais informações sobre a estrutura e as normas de apresentação gráfica 

do artigo, consulte as Normas para Publicação na Revista Ineana, disponível 

no portal do Inea (www.inea.rj.gov.br > Publicações > Publicações Inea > 

Ineana). 


