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A técnica bibliográfica

• A bibliografia levantada durante a elaboração do trabalho.

– Informa ao leitor as fontes utilizadas como referencia na pesquisa 
resultando no trabalho escrito.

• Bibliografia : Indicação de todos os documentos que foram citados ou 
consultados.

• Referência Bibliográfica: Indicação apenas dos documentos que foram 
efetivamente consultados e citados.



Referência

O “conjunto padronizado de elementos descritivos, 
retirados de um documento, que permite sua 
identificação individual” (NBR 6023, 2002, p.2)



Elaboração da Referência

• Elementos essenciais e complementares
– Apresentados em seqüência padronizada;

• Em geral podem aparecer:
– No rodapé, no fim de texto ou de capitulo, em lista de referência e

antecedendo resumos, resenhas e recensões;

• Nas referências, a margem esquerda, a partir da 2ª linha, deve
estar sob a 1ª letra de entrada (ABNT- NBR6023 - 2002);



Elaboração da Referência

• Utilizar negrito, itálico ou sublinhado nos títulos, desde que
uniforme em todas as referências de um mesmo documento;

– Não se aplica às obras sem indicação de autoria, ou responsabilidade,
cujo elemento de entrada é o próprio título.

• É destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra.

• Os subtítulos permanecem inalterados.



Modelo de Referência

• Margens da página;

• Tamanho da Fonte;

• Espaçamento entre as 
linhas e as referências;



Elementos Essenciais
• São aqueles indispensáveis à identificação de qualquer 

documento;
– Autor(es); Título: subtítulo (se houver) ; Edição; Local;  Editora;  e  Data 

de publicação.

Exemplos:

D'ONOFRIO, S.  Metodologia do trabalho intelectual. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

YIN, Robert K.  Estudo de caso: planejamento e métodos.  2. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2002. 



Elementos complementares

• São aqueles que, acrescentados aos essenciais, permitem
uma melhor caracterização dos elementos referenciados.

• Exemplo:

AUTORIA. Titulo do documento: subtítulo (se houver). Organização. 
Tradução. Edição. Local: Editora, ano. Total de página. Tradução de: 
Título original. ISBN.

YIN, Robert K.  Estudo de caso: planejamento e métodos. Consultoria, 
supervisão e revisão técnica de Cláudio Damacena.  Tradução de Daniel 
Grassi.  2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.  205p. Tradução de: Case 
study: design and methods. ISBN 85-7307-852-9 



Elementos complementares

• São aqueles que, acrescentados aos essenciais, permitem
uma melhor caracterização dos elementos referenciados.

• Exemplo:

AUTORIA. Titulo do documento: subtítulo (se houver). Organização. 
Tradução. Edição. Local: Editora, ano. Total de página. Tradução de: 
Título original. ISBN.

YIN, Robert K.  Estudo de caso: planejamento e métodos. Consultoria, 
supervisão e revisão técnica de Cláudio Damacena.  Tradução de Daniel 
Grassi.  2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.  205p. Tradução de: Case 
study: design and methods. ISBN 85-7307-852-9 

Obs:  Elementos 
complementares 
poderão tornar-

se essenciais.



Transcrição dos elementos

• Autoria
– Autor pessoal: Entrada pelo sobrenome do autor (em letras

maiúsculas), seguida dos prenomes e outros sobrenomes, abreviados
ou não.

Exemplo: Um autor

GONÇALVES, Luciano de Abreu Diniz. [...]
GONÇALVES, L. de A. D. [...]
GONÇALVES NETO, P. D. [...]
BARETO JÚNIOR, José Roberto [...]
EASTERBY-SMITH, Mark. [...]
SÁ, Elisabeth Schneider de (coord.) //com indicação de responsabilidade



Transcrição dos elementos

• Exemplo: Dois autores

• Exemplo: Três autores em diante

GONÇALVES, Luciano de Abreu Diniz; GONÇALVES, Yasmin Souza de Abreu 
Diniz. [...]
GONÇALVES, L. de A. D.; GONÇALVES, Y. S. de A. D.  [...]

GONÇALVES, Luciano de Abreu Diniz et al. [...]
GONÇALVES, L. de A. D. et al. [...]



Transcrição dos elementos

• Autoria
– Quando o autor é simplesmente o organizador da obra

– Quando a obra é traduzida, o nome do tradutor também deve constar

GONÇALVES, Luciano de Abreu Diniz. (Org.) [...]

SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M. Q. Cálculo de 
geometria analítica . Tradução de Alfredo Alves de Faria. Revisão 
Técnica por Antônio Pertence Júnior. 2. ed. São Paulo: Makron Books do 
Brasil, 1994. 2 v.   



Transcrição dos elementos

• Autoria
– Autor-entidade: As entidades responsáveis pela elaboração e

publicações de obras ( órgãos governamentais, empresas, associações,
congressos, seminários etc.) .

Exemplo:

Exemplo: Possui denominação genérica; Seu nome é precedido pelo nome
do órgão superior.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a 
política ambiental do Estado de São Paulo: São Paulo, 1993. 35p

CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10.,
1979, Curitiba. Anais... Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 
3v.



Transcrição dos elementos

• Autoria
– Autoria desconhecida: A entrada é feita pelo título. O termo anônimo 

não deve ser usado em substituição ao nome do autor  desconhecido 
e nem negrito no titulo.

Exemplo:

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira
do Livro, 1993. 64 p.



Transcrição dos elementos

• Título e subtítulo: 
– O título e o subtítulo (se for usado) devem ser reproduzidos tal como 

figuram no documento, separados por dois-pontos.

Exemplo:

PASTRO, Cláudio. Arte sacra. São Paulo: Loyola, 1993.

PASTRO, Cláudio. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola, 1993. 
343 p.



Transcrição dos elementos

• Título e subtítulo: 
– Para títulos longos, podem-se suprimir parte dele, desde que não seja 

alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências.

Exemplos:

ARTE de furtar... Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992.
GONSALVES, Paulo Eiró (Org.). A criança: perguntas e respostas: médicos, 
psicólogos, professores, técnicos, dentistas... Prefácio do Prof. Dr. Carlos 
da Silva Lacaz. São Paulo: Cultrix: Ed. da USP, 1971.



Transcrição dos elementos

• Título e subtítulo: 
– Quando o título aparecer em mais de um idioma, registra-se o 

primeiro. Opcionalmente, registra-se o segundo separando-o do 
primeiro pelo sinal de igualdade.

Exemplo:

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL= REVISTA PAULISTA DEMEDICINA. São 
Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941- . Bimensal.  ISSN 0035-
0362.



Transcrição dos elementos

• Título e subtítulo: 
– No caso de periódicos, quando a referência é de toda a coleção (no 

todo),  ou integralmente um número ou fascículo, o título deve ser 
sempre o primeiro elemento da referência, devendo figurar em letras 
maiúsculas.

Exemplo:

REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO. São 
Paulo: FEBAB, 1973-1992.



Transcrição dos elementos

• Edição 
– Se na obra especificar a edição, deve abreviá-la utilizando numerais 

ordinais e a palavra edição, ambas na forma adotada no idioma do 
documento.

– Indicam-se emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada.

– Considerar a versão de documentos eletrônicos como equivalente à 
edição e transcrevê-la.

5th ed.
6. ed.

3. ed. rev. e aum.

Version 1.0A.



Transcrição dos elementos

• Local
– O nome do local (cidade) de publicação deve ser indicado da mesma

forma que aparece no documento.

– No caso de homônimos de cidades, acrescenta-se o nome do estado,
do país etc.

– Em caso de mais de um local, indicar o primeiro ou o mais destacado.

Rio de Janeiro
Viçosa, MG
Viçosa, AL



Transcrição dos elementos

• Local
– Quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser 

identificada, indica-se entre colchetes. Caso contrário, utiliza-se a 
expressão sine loco, abreviada, entre colchetes [S.l.].

Exemplo:

[São Paulo]
Sine Loco -> Sem local -> [S.l.]

OS GRANDES pesquisadores da humanidade. [S.l.]: Luma, 1998. 58 p.



Transcrição dos elementos

• Editora
– É indicada da mesma forma que aparece no documento, abreviando-

se os prenomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza
jurídica ou comercial, desde que sejam dispensáveis para
identificação.

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo:Atlas, 
1995. 167 p., il. Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.

Nota - Na publicação: Editora Atlas.

LIMA, M. Tem encontro com Deus: teologia para leigos. Rio de Janeiro: 
J. Olympio, 1985.

Nota - Na publicação: Livraria José Olympio Editora. Cópia não autorizada



Transcrição dos elementos

• Editora
– Se tiver duas editoras, indicam-se ambas, com seus respectivos locais

(cidades). No caso de três ou mais, indica-se a primeira ou a que
estiver em destaque.

Exemplo:

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; MAIA, Carlos A. (Coord.) História da 
ciência: o mapa do conhecimento. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São 
Paulo: EDUSP, 1995. 968 p. (América 500 anos, 2).



Transcrição dos elementos

• Editora
– A editora não pode ser identificada, deve-se indicar a expressão sine

nomine, abreviada, entre colchetes [s.n.].

Exemplo:

FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993.Brasília, DF: 
[s.n.], 1993. 107 p.
GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S.l.: s.n.], 1993.



Transcrição dos elementos

• Data
– Ano de publicação deve ser indicado em algoritmos arábicos.

– Quando não for possível identificar, registra uma data provável ou 
aproximada entre colchetes.

[1971 ou 1972] um ano ou outro
[1969?] data provável
[1973] data certa, não indicada no item
[entre 1906 e 1912] use intervalos menores de 20 anos
[ca. 1960] data aproximada
[197-] década certa
[197-?] década provável
[18--] século certo
18--?]século provável



Transcrição dos elementos

• Data
– Referências de vários volumes de um documento, produzidos em um  

determinado período.

– Em listas e catálogos, para as coleções de periódicos em curso de 
publicação.

Exemplo:

RUCH, Gastão. História geral da civilização: da Antigüidade ao XX
século. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1926-1940. 4 v.

GLOBO RURAL. São Paulo: Rio Gráfica, 1985- . Mensal.



Transcrição dos elementos

• Data
– Em caso de publicação periódica, quando se tratar de publicação 

encerrada.

• Exemplo: 

DESENVOLVIMENTO & CONJUNTURA. Rio de Janeiro: Confederação 
Nacional da Indústria, 1957-1968. Mensal.



Transcrição dos elementos

• Data
– Os meses da publicação quando indicado.

– Se a publicação indicar as estações do ano ou as divisões do ano em 
trimestres, semestres ao invés de meses.

• Exemplos: 

ALCARDE, J. C.; RODELLA, A. A. O equivalente em carbonato de cálcio
dos corretivos da acidez dos solos. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 53, n.
2/3, p. 204-210, maio/dez. 1996.

MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo
en la filosofía de la cultura. Revista Latino americana de Filosofía,
Buenos Aires, v. 24, n. 2, primavera 1998.



Transcrição dos elementos

• Paginação
– Documento constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um 

volume, indica-se o número total de páginas ou folhas.

• Exemplos:

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação. 7. ed. Rio de Janeiro: J. 
Olympio, 1980. 500 p.

TABAK, F. A lei como instrumento de mudança social. Fortaleza: 
Fundação Waldemar Alcântara, 1993. 17 f.



Transcrição dos elementos

• Paginação
– Documento constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um 

volume, indica-se o número total de páginas ou folhas.

• Exemplos:

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação. 7. ed. Rio de Janeiro: J. 
Olympio, 1980. 500 p.

TABAK, F. A lei como instrumento de mudança social. Fortaleza: 
Fundação Waldemar Alcântara, 1993. 17 f.

Obs:
Digitação de folha 
simples (anverso) indica-
se “f .”.

Digitação de folha dupla 
(anverso e reverso) 
indica-se “p.”.



Transcrição dos elementos

• Paginação
– Documento for publicado em mais de uma unidade física indica-se a 

quantidade de volumes, seguida da abreviatura v.

– A quantidade de volumes bibliográficos diferir do número de volumes 
físicos, indica-se primeiro o número de volumes bibliográficos, seguido 
do número de volumes físicos.

Exemplo:

TOURINHO FILHO, F. C. Processo penal. 16. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 1994. 4 v.

Exemplo: SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1996. 5 v. em 3.



Transcrição dos elementos

• Paginação

– Quando  for referenciado partes de publicações.

– Publicação não for paginada ou a numeração de páginas for 
irregular.

Exemplos: 

REGO, L. L. B. O desenvolvimento cognitivo e a prontidão para a
alfabetização. In: CARRARO, T. N. (Org.). Aprender pensando. 6.
ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 31-40.

TURANO, J. C.; TURANO, L. M. Fatores determinantes da oclusão em
prótese total. In: ______. Fundamentos de prótese total. 4. ed. São
Paulo: Quintessence, 1998. cap. 13.



Transcrição dos elementos

• Paginação

– Quando  for referenciado partes de publicações.

– Publicação não for paginada ou a numeração de páginas for 
irregular.

Exemplos: 

REGO, L. L. B. O desenvolvimento cognitivo e a prontidão para a
alfabetização. In: CARRARO, T. N. (Org.). Aprender pensando. 6.
ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 31-40.

TURANO, J. C.; TURANO, L. M. Fatores determinantes da oclusão em
prótese total. In: ______. Fundamentos de prótese total. 4. ed. São
Paulo: Quintessence, 1998. cap. 13.

MARQUES, M. P.; LANZELOTTE, R. G. Banco de dados e hipermídia: 
construindo um metamodelo para o Projeto Portinari. Rio
de Janeiro: PUC, Departamento de Informática, 1993. Paginação
irregular.

SISTEMA de ensino Tamandaré: sargentos do Exército e da
Aeronáutica. [Rio de Janeiro]: Colégio Curso Tamandaré, 1993. Não
paginado.



Referência de Documentos Eletrônico

• Só podem ser utilizados como fonte de documentação
científica quando produzidos sob forma pública.

• Precisa ser acessível aos demais pesquisadores.

• Os dados constantes da referência devem possibilitar a via de
acesso completa à fonte.



Referência de Documentos Eletrônico

• Devem ser tratados a versões impressas, acrescidos 
de:

– Data de acesso

– Endereço eletrônico

ANTUNES, Benedito (Org.). Memória, literatura e tecnologia. São  Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2005. Disponível em http://dedalus.usp.br:4500/livro.pdf> . Acesso em 
26 dez. 2006

http://dedalus.usp.br:4500/livro.pdf


Referência de Documentos Eletrônico

• Para documentos de acesso exclusivo de meio 
eletrônico, a mídia de acesso deve ser informada

CARDOSO, Patricia de Mello. Diferenças e semelhanças AACR2 e NBR6023 
[mensagem pessoal]. Mensagem recebida por mt.mendes@terra.com.br em 10 maio 
2006.

ELROD, J. McRee. RDA Access vs. Transcribed data. Mensagem recebida da lista 
AUTOCAT < autocat@listserv.buffalo.edu> em 24 abr. 2006.

mailto:mt.mendes@terra.com.br
mailto:autocat@listserv.buffalo.edu


Ordenação das referências

• Sistema alfabético

– Referências devem ser reunidas no final do trabalho em uma única 
ordem alfabética. 

– As chamadas no texto devem obedecer à forma adotada na referência, 
com relação à escolha da entrada do nome do autor na lista, mas não 
necessariamente quanto à grafia.



Ordenação das referências

• Nomes de autores referenciados sucessivamente podem ser 
substituídos, nas referências seguintes à primeira, por um 
espaço sublinear (equivalente a seis espaços) e ponto, desde 
que estejam na mesma página.

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da família
brasileira sob regime de economia patriarcal. Rio de Janeiro: J.
Olympio, 1943. 2 v.
______. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural
no Brasil. São Paulo: Ed. Nacional. 1936.



Ordenação das referências

• A mesma acontece com repetições sucessivas com 
edições sucessivas de uma mesma obra:

FREYRE, Gilberto.  Sobrados e mucambos : decadência do 
patriarcado rural no Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1936. 405 p.

______.______. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1938. 410 p.  



Ordenação das referências

• Sistema numérico 
– Se for utilizado o sistema numérico no texto, a lista de referências  

deve seguir a mesma ordem numérica crescente.

1 CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. 
dos Tribunais, 1992. p. 107.

2 BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965. p. 
20.



Tecnologias para Bibliografia

• Gerenciamento digital de bibliografias

– Simplificação

– Gerência

• Pesquisas

• Referências

– Geração em vários formatos



Tecnologias para Bibliografia

• BibTeX
– Faz parte da “família LaTeX”

• não “é” o LaTeX;

– Muito utilizado por diversas fontes de pesquisa
• Google Scholar;

• Amazon;

• CiteULike.

– Curva de aprendizado grande, mas...
• Flexibilidade nas formatações de referência

• Referências “Sincronizadas” com o texto



Tecnologias para Bibliografia

• Exemplos de código BibTeX

@article{Simposio2011,  
author = {Silvia Regina Vergilio , Thelma Elita Colanzi,  Aurora Trinidad 
Ramirez Pozo, Wesley Klewerton Guez Assuncao},  
title= {Search Based Software Engineering: A Review from the Brazilian
Symposium on Software Engineering}, 
journal = {25th Brazilian Symposium on Software Engineering}, 
year = {2011}}

@misc{Fowler2005,
author = {Martin Fowler},
title = {The New Methodology},
month = {acesso em 08 de Novembro de},
year = {2011},
howpublished = {Disponível em 
\url{http://martinfowler.com/articles/newMethodology.html}}}



Tecnologias para Bibliografia

• Word 2008+

– Processador de texto WYSIWYG mais utilizado no 
mundo;

– Desde a versão 2008, o Word também passou a 
fazer gerência das fontes;

– Geração da listagem bibliográfica automática, em 
vários formatos



Tecnologias para Bibliografia



Tecnologias para Bibliografia

• Word 2008+

• Openoffice/Libreoffice também fazem 
gerenciamento

– Mais completas



Tecnologias para Bibliografia

• JabRef Reference Manager

– Banco de dados de referências bibliográficas;

– Formato nativo BibTeX, mas permite exportar em 
outros formatos

• OpenOffice.Org;

• HTML;

• Etc.

– Diversas funcionalidades de pesquisa e 
ordenação;



Tecnologias para Bibliografia

• JabRef reference manager (cont.)
– Permite trabalhar com uma base de dados 

externa;
• SQL

– Conecta-se diratamente com aplicativos
• OpenOffice

• Lyx, Kile

– Exporta para muitos formatos;
• Export configurável

– Extensível através de plugins;

– Free e Online;



Tecnologias para Bibliografia



Tecnologias para Bibliografia

• Refworks (Cloud Storage)

– Referências online

– Muitos tipos de saída pré-programados

– Permite fazer pesquisas em mecanismos de 
pesquisas para fácil importação de referências

• Curiosidade: não achei sequer um veículo de 
publicação de computação

– Pago





Tecnologias para Bibliografia

• Outros softwares
– Endnote

• Muito citado;

– Mendeley
– Sente

• Mac OSX

– RefDB
– Refbas
– Mais em : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_refere
nce_management_software
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