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ESCOLHENDO O TEMPO VERBAL 
CORRETO PARA O SEU ARTIGO 
CIENTÍFICO 
Muitos autores têm dúvidas quanto à escolha do tempo 
verbal apropriado durante a elaboração de um artigo 
científico. Em alguns casos, a escolha correta do tempo 
é relativamente simples.1,2,3,4,5 Em muitos casos, contudo, 
há diversas opções e a escolha “correta” é simplesmente 
uma questão de convenção. Qual tempo verbal você deve 
escolher e em quais casos específicos?

Primeiramente, algumas informações gerais sobre os 
tempos verbais discutidos abaixo. Em termos gerais, o 
tempo de um verbo reflete o momento em que a ação é 
realizada:

• O tempo passado indica que uma ação já 
ocorreu

• O tempo presente indica que a ação está 
ocorrendo

• O tempo futuro indica que o evento ainda não 
ocorreu

Os verbos também podem ser conjugados nos 
tempos passado perfeito, presente perfeito, ou 
futuro perfeito, nos quais a ação é definida em 
relação a outro ponto temporal (veja exemplos 
abaixo).

1 Carraway LN “Improve scientific writing and avoid perishing.” Am Midl Nat 155(2):383-394 (2006)

2 Lin P-Y and Y-R Kuo “A guide to write a scientific paper for new writers.” Microsurgery 32(1):80-85 (2012)

3 Fahy K “Writing for publication: argument and evidence.” Women Birth 21(3):113-117 (2008)

4 Eukaryotic Cell Instructions to Authors http://ec.asm.org/site/misc/journal-ita_abb.xhtml#01

5 “Writing a scientific paper” in The ACS Style Guide: A Manual for Authors and Editors ed. JS Dodd (Washington, DC: American Chemical 
Society, 1997)

cell differentiation” ou “Frameshift mutations in gene X 

cause abnormal notochord development in zebrafish”).

INTRODUÇÃO.   
A introdução geralmente apresenta diversos tempos 
verbais, cada um dando um contexto diferente às 
informações sendo descritas. Primeiramente, ao 

TÍTULO. 
Para muitas revistas, não é necessário que o título do 
artigo apresente uma sentença completa, não havendo 
exigência de verbos. Nos casos em que uma sentença 
completa mostra-se apropriada, use a forma verbal 
simples do presente para indicar a conclusão à qual você 
chegou (por exemplo, “Gene X is required for intestinal 
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afirmar “Smith and Anderson sampled 96 swamps and 

found 156 distinct dragonfly species” ou “gene X was 

first cloned into a shuttle vector in 2003.” Do mesmo 
modo, declarações que não são mais consideradas 
corretas devem ser feitas no tempo passado: como 
“bacteria were believed to lack introns” ou “early 

physicists thought that electrons traveled in defined 

orbits.” Às vezes, uma combinação de tempos verbais 
é necessária: “Robert Corey suggested [passado] that 

DNA contained three helices, but subsequent work has 

proved [presente perfeito] the existence of a double-

helix structure.” 

MATERIAIS E MÉTODOS.   
A seção métodos deve utilizar o tempo verbal passado, 
porque trata-se de um relatório do que foi realizado 
durante a pesquisa. Por exemplo, os métodos devem 
ser escritos de maneira descritiva, como “we tested 

independently derived cultures for resistance to 

trimethoprim” ou “cells were transfected, irradiated, 

and assayed for DNA damage.” 

Quando uma ação ocorreu antes de outra, o passado 
perfeito pode ser utilizado para indicar a ação prévia 
e o passado simples para indicar a ação subsequente. 
O passado perfeito é formado pela combinação da 
palavra ‘had’ com o particípio passado (geralmente 
a forma ‘-ed’ ou ‘-en’) de um verbo. Exemplos da 
combinação de passado simples e passado perfeito 

MATERIAIS

A seção métodos deve utilizar o 
tempo verbal passado, porque 
trata-se de um relatório do que 
foi realizado durante a pesquisa.

declarar um fato amplamente aceito, o tempo presente 
é o mais apropriado. Exemplos de tais declarações 
incluem “DNA is composed of four nucleotides” ou 
“trypanosomes exhibit global trans-splicing of RNA 

transcripts.” A utilização do presente indica que a 
declaração reflete o atual entendimento sobre o assunto 
abordado.

A maioria das introduções também inclui referências a 
pesquisas anteriores. Ao fazer referência a um estudo 
anterior cujos resultados ainda são relevantes, utilize 
o presente perfeito (uma forma do verbo ‘have’ mais 
um particípio passado, como em “have shown” ou “has 

been shown”). Esse tempo verbal demonstra que a ação 
ocorreu no passado, mas ainda aplica-se no presente. 
Frases como “Johnson et al. have shown that gene X is 

part of an operon” ou “unusual glycosylation events have 

been observed in these cells” são adequadas porque a 
pesquisa ou observação foi feita no passado, mas seus 
resultados ainda são válidos. Esse tempo verbal também 
é utilizado quando o evento teve início no passado, 
mas continua a ocorrer no presente “patients with XYZ 

syndrome have been surveyed for the past ten years”). 

Observe que o presente é utilizado quando um 
resultado, gráfico ou artigo específico é o sujeito 
de uma sentença. Como filmes ou livros, a pesquisa 
publicada continua disponível para consulta pelos leitores 
e, dessa forma, continua a expressar sua conclusão. 
Exemplos de declarações sobre pesquisas anteriores 
utilizando o tempo verbal presente incluem “the results of 

their study indicate that the drug is highly effective” ou “a 

landmark paper from Smith’s lab describes the discovery 

of this new organelle.” 

Em certas partes da introdução, é necessário utilizar o 
tempo verbal passado. Ao fazer referência a métodos 
específicos utilizados em um artigo anterior, o tempo 
passado é o mais adequado. Por exemplo, é correto 



AJE is the leading provider of manuscript services to academics and researchers worldwide.  AJE.com

RESULTADOS. 
Uma vez que os experimentos descritos no texto foram 
concluídos antes da elaboração do artigo, a seção 
resultados de um artigo também deve ser escrita, 
primariamente, no tempo verbal passado (por exemplo, 
“we detected no fluorescence in the control sample” ou 
“all participants reported a significant reduction in pain”). 
Em certos casos, contudo, é necessária a utilização do 
tempo verbal presente. Como descrito acima, em relação 
à introdução, o presente é apropriado para referências 
ao artigo como um todo ou a elementos individuais 
do artigo (por exemplo, gráficos, tabelas, seções, 
resultados ou dados). Exemplos de declarações para as 
quais o presente é mais adequado incluem “our results 

demonstrate that magnesium is essential for enzymatic 

function,”  “Figure 1 shows our fluorescence data,” e “in 

this study, we report the discovery of a new species of 

frog.” Observe que, às vezes, dois tempos verbais podem 
ser encontrados na mesma sentença: “because no 

enzymatic activity was detected [passado] in the absence 

of magnesium, our results indicate [presente] that 

magnesium is [presente] absolutely required.” O presente 
é adequado para o último verbo porque a observação se 
estende além do experimento específico referenciado na 

incluem “the cells that had been irradiated [passado perfeito] were assayed [passado] for DNA damage” e “patients 

who had elected [passado perfeito] to undergo surgery completed [passado] questionnaires.” Nos raros casos 
em que uma ação ocorreu enquanto outra estava em curso, utiliza-se o passado contínuo ou progressivo (por 
exemplo, “while the cells were incubating [passado contínuo], the temperature was raised [passado] 1°C per hour” 
ou “while patients were preparing [passado contínuo] for surgery, nurses collected [passado] baseline samples.” O 
passado contínuo é uma combinação do verbo ‘was’ ou ‘were’ e o particípio presente (forma ‘-ing’) de um verbo.

 6 Salager-Meyer F “A text-type and move analysis study of verb tense and modality distribution in medical English abstracts.” Engl Spec Purp 11(2):93-113 
(1992)

primeira parte da sentença: agora ela é considerada a 
constatação de um fato de acordo com os resultados.

DISCUSSÃO. 
A seção discussão segue as mesmas regras das seções 
anteriores do artigo. Ao fazer referência a resultados ou 
métodos específicos, utilize o tempo verbal passado, mas 
utilize o presente quando for apresentar as conclusões (“we 

conclude that gene X is dispensable for ornithine synthesis”). 
Contudo, a discussão pode apresentar o tempo verbal 
futuro caso haja a indicação de pesquisas ou estudos 
adicionais (por exemplo, “the methods reported here will 

allow for rapid screening in the field” ou “we will publish the 

full results of our screen as part of another study”). 

RESUMO. 
O tempo verbal escolhido para o resumo deve ter 
por base a seção do texto correspondente a cada 
sentença. Por exemplo, declarações introdutórias, 
descrevendo o atual entendimento sobre a matéria, 
devem utilizar o tempo presente simples, referências a 
pesquisas anteriores devem utilizar o presente perfeito,6 
e descrições dos métodos e resultados devem utilizar o 
passado.
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