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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Qualquer pesquisa científica parte sempre de uma base teórica que lhe dará 

as direções e as fundamentações para a investigação. Mais ainda, para realizar 

qualquer pesquisa científica é necessário que a pessoa investigadora conheça o que 

foi pesquisado sobre o tema, as descobertas que já foram realizadas, as hipóteses 

que já foram comprovadas. Afinal, um exercício de pesquisa está relacionado a novas 

descobertas, solução de problemas e construção de novos conhecimentos. Portanto, 

a pesquisa científica parte de conhecimento já dado para a produção de algo novo a 

partir de um problema específico, ainda não investigado ou, se já investigado, para 

dar uma nova direção ou outra perspectiva com base em novas informações ou 

emprego de outras técnicas.  

Por lidar com a produção de novos conhecimentos ou de atribuir uma nova 

perspectiva sobre fatos, dados ou informações já existentes, uma pesquisa científica 

exige uma grande responsabilidade, pois novas informações acabarão influenciando 

a vida em sociedade, dando parâmetros a comportamentos, hábitos, relacionamentos 

e uma infinidade de outras formas de nos organizarmos e de pensarmos sobre 

diversas coisas. A descoberta dos efeitos da gordura vegetal hidrogenada no 
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organismo, por exemplo, fez com que pessoas selecionassem alimentos sem o 

ingrediente em suas idas ao supermercado, fez com que empresas alimentícias 

estudassem outras fórmulas para seus produtos, etc. O estudo da história e de 

governos fez com que pessoas refletissem sobre processos democráticos de uma 

maneira diferente, possibilitando a criação de organismos e mecanismos de decisão 

coletiva; a leitura e o estudo aprofundado da Bíblia fizeram com que Reformadores 

questionassem doutrinas, etc. Na história, encontraremos inúmeros exemplos de 

como a produção de novos conhecimento ou a atribuição de novas perspectivas 

sobre coisas que aconteceram ou que estão acontecendo acabam interferindo na 

nossa maneira de ver o mundo e de viver nele. O estudo de um medicamento contra 

o câncer, por exemplo, requer testes, verificações, comprovações de hipóteses, pois 

seu uso impacta diretamente na vida das pessoas. Portanto, a produção de 

conhecimento requer responsabilidade. Mais ainda, precisa possibilitar que este 

conhecimento seja testado, reavaliado, etc. Para que isso ocorra, uma pesquisa 

científica precisa ser bem documentada. Em síntese, portanto, uma investigação 

científica requer estudo, domínio de um capital simbólico de conhecimento, exige 

responsabilidade no uso, no trato e na descrição de dados e informações e precisa 

possibilitar o exercício de verificação mediante uma boa documentação de todos os 

processos que envolvem aquela investigação. Isso tudo também está relacionado ao 

respeito à tradição de pesquisa e às ideias das pessoas que nos inspiraram. 

O propósito deste documento é, pois, indicar como podemos, num exercício 

de pesquisa, informar e documentar adequadamente as bases teóricas consultadas 

em nosso estudo.  Especificamente, esse documento se ocupa em indicar a descrição 

correta das referências na lista final e no corpo do texto, seguindo as duas normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que orientam a esse respeito: a NBR 

6023 e a NBR 10520. Indica também as especificidades que a Faculdades EST adota 

quanto à elaboração das referências. Para tanto, o texto está dividido em duas partes. 

Na primeira, apresenta orientações gerais para a elaboração de referências, indicando 

recursos e fornecendo algumas dicas. Na segunda, orienta como elaborar as 

referências, propondo exemplos e apresentando orientações e dicas práticas para 

montar a lista no final do trabalho e para citar as referências no documento, isto é, 

durante o desenvolvimento do texto. Vamos lá? 
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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS  
DE ACORDO COM A NBR 6023 

Para a elaboração das referências, a Faculdades EST se orienta pela NBR 

6023, de 2002.1 Esta norma define quais dados deverão ser transcritos ou descritos 

na lista de referências disposta no final de trabalhos acadêmicos ou científicos 

(monografias, resenhas, artigos, teses, dissertações, etc.) de modo que permitam sua 

identificação. De acordo com a norma, referência é o “Conjunto padronizado de 

elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação 

individual”.2  

Antes de passarmos para a explicação sobre como elaborar a referência das 

obras consultadas e trazer diversos exemplos e tipos de descrição das referências, 

convém destacar seis dicas importantes. Vamos lá? 

1. Em primeiro lugar, as editoras nem sempre fornecem todos os dados em 

suas publicações. Pode ser que você tenha que procurar um pouco.  É importante, 

em todo o caso, identificar os elementos essenciais das obras que você estiver 

consultando. 

2. Na descrição das referências das obras é muito importante atentar-se a 

cada detalhe da descrição. Cada item e a forma com que ele é apresentado (uso de 

ponto, vírgula, negrito, etc.) foram padronizados pela ABNT e essas padronizações 

devem ser seguidas. Lembre-se que a correta descrição desses itens diz muito sobre 

como você é atento no trato científico. Não precisa “quebrar a cabeça”. Trata-se de 

uma atividade bem técnica que requer atenção e um exercício de observação e de 

identificação, isto é, verificar padrões e reproduzi-los. 

3. As fichas catalográficas das obras consultadas normalmente trazem todos 

os dados essenciais que as normas de elaboração das referências pedem. Entretanto, 

as fichas catalográficas se baseiam em outra normativa, a “Catalogação na 

Publicação”. Isso significa que não se trata de “copiar e colar” o que está na ficha 

catalográfica. É necessário adaptar, considerando o que recomenda a ABNT. 

                                              
1
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023. Informação e documentação - 

Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
2
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p. 2. 
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4. Uma dica nessa direção é sempre fazer uma fotocópia da capa, da folha de 

rosto e do sumário de uma obra (sobretudo, se for um livro organizado com 

capítulos de diferentes autorias) que você está consultando para sua pesquisa, 

principalmente, se você não tiver a obra em mãos, isto é, se ela for emprestada, se for 

uma fotocópia de partes que você delimitou como importantes para seu estudo, etc. 

Você pode organizar uma pasta com essas fotocópias ou anexar cada fotocópia (por 

exemplo, de um capítulo de livro) com seus respectivos descritivos. Isso facilita na 

hora da elaboração das referências e também na conferência ou na revisão final do 

trabalho. 

5. Bibliotecas, indexadores e canais de busca especializados (como o Scielo, 

por exemplo) geralmente possuem uma descrição da obra em seu catálogo, inclusive, 

seguindo as orientações da ABNT. Isso pode facilitar bastante seu trabalho na hora 

fazer a referência das obras consultadas. Confira os exemplos abaixo: 

No site da Biblioteca da EST 

O catálogo da Biblioteca da EST, o sistema Pergamum, traz a descrição de 

seu acervo de acordo com a ABNT. Ao pesquisar determinado livro, por exemplo, 

você pode clicar em “Referência”, e copiar sua descrição. Confira as imagens abaixo. 

 
Figura 1: Resultado da pesquisa sobre “ética, Boff” no catálogo da Biblioteca da EST 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

 
Figura 2: Destaque da descrição da referência da obra “Do iceberg à Arca de Noé” 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 
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A descrição no catálogo da Biblioteca da Faculdades EST geralmente está 

completa, com os dados essenciais para elaboração de referências (como autoria, 

título, cidade, editora e ano) e, eventualmente, com dados complementares (número 

total de páginas, nome da coleção ou série, ISBN, etc.). Você não precisa copiar todos 

esses dados. Atenha-se aos essenciais. Importante, em todo o caso, é seguir um 

padrão. Por exemplo: se você usar diversas obras estrangeiras traduzidas e decidir 

colocar o nome da pessoa responsável pela tradução, coloque em todas as obras 

estrangeiras ou não coloque em nenhuma, está certo? 

No Scielo, na pesquisa de periódicos 

O Scielo, que é uma biblioteca eletrônica para periódicos científicos, usada 

amplamente em pesquisas acadêmicas, possui uma opção que indica a descrição de 

acordo com diversas normatizações. Confira o exemplo abaixo: 

 
Figura 3: “How to cite this article” ou “como citar este artigo”, do Scielo 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 
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Figura 4: Formatos de citação de obras do Scielo 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

Como você pode perceber, portanto, há diversas maneiras de conseguirmos 

as informações para elaborarmos as referências das obras. Mesmo que essas fontes, 

softwares, não indiquem com exatidão, elas nos fornecem os subsídios necessários 

para que tenhamos sucesso em nossas descrições. Isto é, uma verificação direta na 

norma sempre é necessária. A propósito, esse é um dos princípios de uma pesquisa 

acadêmica ou científica: sempre se baseie em mais de uma fonte para sua 

investigação, sobretudo, quando tratarem do mesmo assunto. Nunca confie 

absolutamente nas informações provenientes de uma única fonte. Confira se as 

informações estão corretas ou, neste caso, descritas de maneira correta, está certo? 

Um exemplo: No caso acima, do artigo científico o sistema descreveu a 

expressão “Available from <link>. access on 08 jan. 2018”. A NBR 6023 irá sugerir 

“Disponível em: <link>. Acesso em: 08 jan. 2018”. Outra dica: O link que o Scielo 

forneceu é muito grande e não remete diretamente ao PDF do artigo. Nessa direção, 

a sugestão é abrir o PDF do artigo e substituir aquele link proposto pelo Scielo pelo 

link direto do artigo em PDF.  
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PDF significa Portable Document Format, ou seja Formato de Documento Portátil. É um tipo de 

documento eletrônico amplamente utilizado, desenvolvido pela empresa Adobe Systems, e facilmente 

visualizável em qualquer aparelho eletrônico. 

Uma última consideração a partir do exemplo acima: a NBR 6023 remete 

ainda a duas outras normas para a elaboração de referências, a NBR 6032, de 1989,3 

que orienta sobre os procedimentos quanto à “Abreviação de títulos de periódicos e 

publicações seriadas” e a NBR 10522, de 1988, que orienta sobre os procedimentos 

quanto à “Abreviação na descrição bibliográfica”.4 Essas normas não são adotadas 

pela Faculdades EST. Isto é, os títulos das obras consultadas deverão estar 

descritos sempre por extenso na citação a referências nos trabalhos. Isso significa 

que, no exemplo do Scielo acima exposto, em que o título da obra foi abreviado, 

você deverá descrevê-lo por extenso nos trabalhos da instituição. 

6. A UFSC possui um software on-line que lhe auxilia na elaboração das 

referências dos principais tipos de obras (artigos, livros, filmes, partituras, etc.). Você 

pode consulta-lo em: http://www.more.ufsc.br/ . É um mecanismo muito eficiente e 

prático. Não é necessário efetuar nenhum tipo de cadastro ou acesso, apenas 

selecionar o tipo da referência, na coluna à esquerda, e digitar os dados solicitados. 

 
Figura 5: Mecanismo Online para Referências da UFSC 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

                                              
3
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6032. Abreviação de títulos de periódicos 

e publicações seriadas - Procedimento. Rio de Janeiro, 1989. 
4
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10522. Abreviação na descrição 

bibliográfica - Procedimento. Rio de Janeiro, 1988. Norma Cancelada em set. 2003. 

http://www.more.ufsc.br/
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Na sequência, indicaremos como elaborar as referências em seu trabalho de 

maneira adequada, sintetizando as informações que constam na NBR 6023. 

Resumiremos as principais orientações. Havendo dúvidas, recomendamos que você 

consulte diretamente a norma (a Biblioteca da Faculdades EST possui as normas 

técnicas em seu acervo, mediante solicitação na recepção, ou você pode 

simplesmente googlear “ABNT NBR 6023 de 2002” para buscar uma cópia eletrônica 

não autorizada na Internet e baixar o primeiro PDF que você encontrar). Lembre-se 

da responsabilidade e da perícia na hora de realizar seu trabalho: tenha 100% de 

certeza no fornecimento de dados e na forma de como eles devem ser 

apresentados. Cada vírgula, cada item é importante. 

 
Figura 6: Imagem de um documento oficial da ABNT, em PDF 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

 

Havendo dúvidas se a norma NBR 6023 ainda está em vigor ou mesmo para 

verificar se ela não foi atualizada para uma versão mais recente, consulte o catálogo 

oficial da ABNT em http://www.abntcatalogo.com.br/default.aspx. Deixe todos os 

itens em branco, selecionando apenas, no item “Comitê”, “ABNT/CB-014 Informação 

e Documentação”, que é a seção responsável por normatizar a descrição de toda 

informação e documentação científica, acadêmica, além de assinalar a caixa do item 

“em vigor” e clicar em “buscar”. Confira a ilustração abaixo. 

http://www.abntcatalogo.com.br/default.aspx
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Figura 7: Buscador de normas no Catálogo da ABNT 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

 

COMO ELABORAR A REFERÊNCIA DE OBRAS CONSULTADAS 
 

De acordo com a NBR 6023, a referência de uma obra é constituída de 

elementos essenciais e, quando necessário, de elementos complementares. As 

informações essenciais são autoria, título e (se houver) subtítulo, edição (a partir da 

segunda) e os dados de publicação, chamados de imprenta, isto é, local, editora e 

ano de publicação. As informações complementares são acrescentadas para 

caracterizar melhor as obras. São elas: tradução, ilustração, isto é, outros dados sobre 

a responsabilidade da publicação, número total de páginas, dados de pertença a uma 

série ou coleção, etc. Todos os dados devem ser extraídos da própria obra. Quando 

isso não for possível, as informações deverão vir entre colchetes. Além disso, há 

algumas orientações para apresentação desses dados. Primeiro, nós apresentaremos 

as principais orientações e, em seguida, traremos exemplos de diversas obras de 

modo que você possa “aprender por imitação”, isto é, observar como elas foram 

elaboradas para replicar o formato de descrição em seu trabalho. Depois, nós 

explicaremos como montar sua lista de referências no final do trabalho e como citar 

as referências no decorrer do trabalho, isto é, traremos orientações e dicas práticas 

sobre citações no desenvolvimento do texto, a NBR 10520.5 Vamos lá? 

                                              
5
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação – 

Citações em Documentos – Apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
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Orientações gerais para elaboração de referências 

A apresentação das informações essenciais pode variar de acordo com o tipo 

do documento. Observe, com atenção, a forma como os dados são apresentados. 

Lembre-se de que cada sinal de pontuação (ponto, dois pontos, vírgula) possui seu 

lugar específico. Nos exemplos a seguir, ilustraremos sempre as informações 

essenciais. As complementares, quando houver, destacaremos em cor distinta: azul. 

Sugerimos, no entanto, que você utilize apenas os dados essenciais para elaborar 

as referências. Caso você opte por incluir também dados complementares, lembre-

se que você deve incluir dados complementares em todas as referências, de modo 

que haja sempre um padrão na apresentação das informações. Por exemplo, se 

você decidir por abreviar, na lista final, o primeiro nome das pessoas autoras, nós 

sugerimos que execute o procedimento em todos os itens da lista. (BOFF, L. ao invés 

de BOFF, Leonardo). Entretanto, nós recomendamos que você descreva sempre os 

nomes por extenso.  

A NBR 6023 está organizada de acordo com o tipo de publicação 

(monografia, periódico, anais de eventos, documento eletrônico, etc.). O tópico 7 e o 

tópico 8 trazem as orientações e os exemplos principais para sua configuração. A 

apresentação dos dados das obras dependerá do tipo de publicação, podendo ter 

elementos distintos. Não obstante, esses dados sempre conterão duas informações 

mínimas: autoria e título. Como já mencionamos, traremos aqui as principais 

orientações e exemplos dos principais tipos de obras referenciados em trabalhos 

acadêmicos da Faculdades EST. Havendo dúvidas, sugerimos que você recorra 

diretamente à norma em vigor, está certo? 

 Toda obra tem um destaque no título que pode variar entre itálico, negrito 

ou sublinhado. A Faculdades EST recomenda o uso preferencial de negrito 

como destaque do título. Se a pessoa autora optar por outro destaque, ela 

deve atentar para o fato de manter um mesmo padrão em todo o seu 

trabalho. O título destacado numa obra é sempre o de mais fácil 

localização: o título de um livro, quando se tratar de autoria única; o título 

de um livro-coletânea ou o título do periódico, nunca o título de um 

capítulo do livro ou do artigo do periódico. Lembre-se que o destaque é 
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sempre do título principal da obra para permitir sua localização expressa. 

Se a obra tiver subtítulo, este não deverá vir destacado e deverá estar 

separado do título por dois pontos. 

 Como já reiterado, todas as informações essenciais deverão ser extraídas 

da obra consultada. Caso a obra careça de alguma informação principal, 

você precisará pesquisar e indicar esse dado entre colchetes. Caso não seja 

possível encontrar a informação, deverá assinalar de acordo com os 

seguintes itens: [S.l] para “sem local”; [s.n.] para “sem editora” e [s.d.] para 

“sem data”; Se não houver nem local, nem editora: [S.l.: s.n.]. 

 Sobre a autoria, há algumas especificidades:  

o A indicação básica de autoria é “SOBRENOME, Nome”. Havendo 

mais de uma pessoa autora, seus nomes deverão ser separados 

por ponto e vírgula. Ademais, se a pessoa tiver sobrenome 

composto ou se ela for conhecida por um sobrenome com 

termos compostos, como é o caso de sobrenomes espanhóis, 

estes deverão vir destacados. Exemplos: 

ARENDT, Hannah.  

MARTINS FILHO, Altino José. 

GMAINER-PRANZL, Franz. 

NÚÑEZ DE LA PAZ, Nivia Ivette. 

COSTA GAMA, Marina da; ALVES, Roque de Brito. 

o Agnomes não são sobrenomes. Agnomes são indicativos de 

parentesco a pessoas de uma mesma família que possuem o 

mesmo nome e o mesmo sobrenome. Por exemplo: Rodolfo 

Gaede Neto. Numa descrição de autoria, o agnome acompanha 

o último sobrenome. Exemplo: GAEDE NETO, Rodolfo. 

o Em caso de uma obra possuir mais de três pessoas responsáveis 

pela autoria (ou organização de livro), você deve indicar apenas 

o primeiro nome seguindo da expressão “et al.”, que significa “e 

outros”. Essa opção se torna facultativa em projetos de 
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iniciação científica, relatórios, etc., no qual o nome de todas as 

pessoas deve estar descrito. 

o Entidades, associações, órgãos que assumirem o papel de 

autoria deverão ser descritas em maiúsculas. 

o Obras que não possuem indicação de autoria, ou de 

responsabilidade, possuem a primeira palavra do título 

destacado pelo uso de letras maiúsculas, bem como quaisquer 

artigos ou preposições que possam preceder a primeira palavra. 

Nesse caso, seu título não recebe qualquer destaque 

tipográfico (negrito, sublinhado ou itálico). 

 A edição da obra deverá ser indicada a partir da segunda. Outros dados 

como reimpressões, edição revista e atualizada, podem ser descritos. 

(Exemplo: 2. ed.; 3. ed.; 4. ed. rev. e atual.; 2.ed. 8. reimp., etc.) 

 Sobre a publicação, se a obra tiver sido publicada por duas editoras de 

uma mesma cidade, descrever da seguinte maneira: “São Paulo: Martins 

Fontes: Paulus”. Se a obra tiver sido publicada por duas editoras de 

cidades diferentes, indicar: “São Paulo: Ática; Porto Alegre: Sulina”. 

 Obras online possuem, ao final de sua descrição, sempre os seguintes 

dados: “Disponível em: <link>. Acesso em: 20 dez. 2017”. Os meses 

deverão vir abreviados, à exceção do mês de maio, que não sofre 

abreviação. 

 

Exemplos de referências 

 

Quando possuir uma autoria pessoal: 

DREHER, Martin N. A religião de Jacobina. São Leopoldo: Oikos, 2017. 

BONHOEFFER, Dietrich. Discipulado. 8. ed. São Leopoldo: Sinodal, 2004. 
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BOECKER, H. J. Orientação para a vida: direito e lei no Antigo Testamento. São 

Leopoldo: Sinodal; EST, 2004. 

BENENZON, Rolando. Teoria da Musicoterapia: contribuição ao conhecimento do 

contexto não verbal. São Paulo: Summus, 1998. 

REIMER, Ivoni Richter. Maria, Jesus e Paulo com as mulheres: textos, interpretações 

e história. São Paulo: Paulus, 2013. 

REBLIN, Iuri Andréas. Outros cheiros, outros sabores... o pensamento teológico de 

Rubem Alves. 2. ed. rev. e atual. São Leopoldo: Oikos, 2014. Disponível em: 

<http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/biblioteca/livros-digitais/REBLIN-

Outros_cheiros.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2016. 

ADORNO, Theodor W. Introdução à Sociologia da Música: doze preleções teóricas. 

Tradução Fernando R. de Moraes Barros. São Paulo: ENESP, 2011. 420 p. (Coleção 

Adorno) 

GOMES, O. O direito de família. Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior. 

11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 562 p. 

 

Mais de uma pessoa autora: 

BEHLAU, Mara; REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de 

Janeiro: Revinter, 1997. 

 

Mais de três pessoas autoras: 

Havendo mais de três pessoas autoras, a referência é montada utilizando o nome da 

primeira pessoa seguida da expressão “et al.”, que significa “e outros”. 

BOBSIN, Oneide et al. (Orgs). Uma religião chamada Brasil: estudos de religião e 

contexto brasileiro. São Leopoldo: Oikos, 2008. 

Observação: O exemplo acima ilustra uma obra que possui pessoas responsáveis 

pela organização. É uma alusão genérica à obra. Normalmente, quando se utiliza, 

num trabalho acadêmico, um texto de uma coletânea, deve-se mencionar a pessoa 
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autora do capítulo e o título do capítulo, além do número de páginas inicial e final da 

referida obra. 

Sem autoria declarada: 

A BÍBLIA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2000. 

DICIONÁRIO eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. 

PROCLAMAR Libertação: auxílios para o anúncio do Evangelho. Coordenação de 

Verner Hoefelmann. São Leopoldo: Sinodal; EST, 2017. v. 42. 

 

Autoria entidade: 

IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL. Hinos do povo de 

Deus: hinário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. 2. ed. revista. São 

Leopoldo: Sinodal, 2002. v. 2. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades do ano de 2000. Brasília: 

Imprensa Nacional, 2000.  

 

Capítulo em um livro com organização: 

FURTADO FILHO, João Ernani. Samba exaltação: fantasia de um Brasil brasileiro. In: 

MORAES, José Geraldo Vinci de; SALIBA, Elias Thomé. (Orgs.). História e Música no 

Brasil. São Paulo: Alameda, 2010. p. 269-318. 

MANZATO, Malena. O maltrato infantil é uma tradição familiar? In: SEGURA, Harold; 

PEREIRA, Welinton. (Orgs.). Para falar de criança: teologia, Bíblia e pastoral para a 

infância. Rio de Janeiro: Novos Diálogos, 2012. p.171-187. 

PASE, André Fagundes; SACCOMORI, Camila. Significações da prática e do consumo 

de spoilers de seriados americanos: estragando (ou não) a surpresa da narrativa. In: 

SÁ, Simone Pereira de; CARREIRO, Rodrigo; FERRARAZ, Rogério (Orgs.). Cultura Pop. 

Salvador: EDUFBA; Brasília: Compós, 2015. p. 187- 208. 

SOUSA SANTOS, Boaventura de. Introdução. In: ______. (Org.). Conhecimento 

Prudente para uma Vida Decente: ‘Um discurso sobre as ciências’ revisitado. São 

Paulo: Cortez, 2004. p. 17-56. 
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Lembre-se que, em caso de capítulos de livro, deve-se sempre indicar a autoria do 

capítulo e seu respectivo título, além das páginas inicial e final do texto. 

 

Artigo em periódico: 

REBLIN, Iuri Andréas. Rubem Alves e a Interdisciplinaridade: problematizações e 

perspectivas a partir de uma leitura de 'Por uma educação romântica'. Atos de 

Pesquisa em Educação. Blumenau, v. 7, p. 1179-1201, 2012. Disponível em: 

<http://proxy.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/1876/2246>. Acesso 

em: 05 ago. 2016. 

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista 

Brasileira de Educação, n. 19, p. 20-28, jan./abr. 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2016. 

 

Texto publicado em anais de eventos: 

REBLIN, Iuri Andréas. Magic, Mythology and Religion in the Marvel Family Stories. In: 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, 

2012, Paris. Proceedings... Strasbourg (France): Analytrics, 2012. p. 247-253. 

REBLIN, Iuri Andréas. Perspectivas hermenêuticas acerca da representação religiosa 

nas histórias em quadrinhos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA SOTER, 26., 2013, 

Belo Horizonte, MG. Anais do... Belo Horizonte: SOTER, 2013. v. 26. p. 1577-1590. 

Textos publicados em anais do evento, o evento assume o papel de “autoria”. Os 

dados principais para essa autoria são “nome do evento”, em maiúsculas, número da 

edição do evento, ano da edição e cidade onde ocorreu o evento. Atente-se ao fato 

de que a publicação em anais é uma publicação seriada, periódica, logo, a publicação 

também possui “volume” ou “número de edição”. Além disso, como toda publicação 

dentro de uma coletânea, a referência precisa indicar as páginas inicial e final do 

texto. Se o texto, eventualmente, não possui páginas sequenciadas, indique a página 

inicial e final (exemplo: p.1-10). Se a publicação for online, indique também os dados 

de publicação eletrônica, isto é, o "Disponível em: <link>. Acesso em: <data>.” 
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Teses e Dissertações: 

COSTA, Rosana Soares Gomes. Educação inclusiva digital: novas ferramentas 

curriculares para a aprendizagem na educação básica. São Leopoldo, RS, 2012. 91 p. 

Dissertação (Mestrado Profissional) – Faculdades EST, Programa de Pós-graduação, 

São Leopoldo, 2012. Disponível em: 

<http://tede.est.edu.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=425>. Acesso em: 

28 fev. 2017. 

 

Dica: A UMESP e a UNIFESP possuem manuais de referência bem elaborados. O 

primeiro deles explicando detalhes sobre a elaboração de cada referência e o 

segundo com diversos exemplos. Você pode acessá-los clicando aqui e aqui. 

 

A lista de referências no final do trabalho: orientações e dicas práticas 

A lista de referências, no final do trabalho, é chamada de “Referências”. Não é 

nem “Referências Bibliográficas”, nem “Bibliografia”. A forma de apresentação da lista 

final de referências, de acordo com as especificidades adotadas pela Faculdades EST 

deve conter as seguintes características6: 

 Os itens da lista de referências devem ser apresentados em ordem 

alfabética de entrada, ordem crescente, sem numeração.  

 Havendo, na mesma página, um item de exata mesma autoria, este pode 

ser substituído por um traço sublinear de seis toques seguida por um 

ponto ( ______. ). É uma opção facultativa, válida apenas para esse caso. 

Observação: “exata mesma autoria” significa a pessoa autora ser autora 

de duas ou mais obras distintas. Não vale se ela é autora de uma obra e 

organizadora de outra ou se divide a organização com outra pessoa.  

 

                                              
6
  Não descreveremos aqui todas as características e nem todas as possibilidades que a NBR 6023 e a 

NBR 10.520 elencam, visto que essas possibilidades permitem que instituições de ensino ou centros 

de pesquisa assinalem suas preferências. Indicaremos aqui apenas as características adotadas pela 

Faculdades EST como padrão de informação e documentação. 

https://portal.metodista.br/biblioteca/servicos/manual_referencias_2014.pdf
http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/pdf/entreteses/guia_biblio.pdf
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Exemplo: 

ALVES, Rubem. A Gestação do Futuro. 2. ed. Campinas: Papirus, 1987.  

______. O Enigma da Religião. Petrópolis: Vozes, 1975. 

 Adicionalmente, se há duas obras de mesma autoria e de mesmo título, 

por exemplo, em um estudo de obras de edições diferentes, pode-se 

aplicar, facultativamente, a mesma disposição gráfica ( ______. ) para o 

título, se as obras estiverem na mesma página, na lista final. Nesse caso, a 

obra ficará com dois ______.______.  

FREIRE, Paulo. Cartas a Cristina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.  

______. Ação cultural para a liberdade: e outros escritos. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1976.  

______. ______. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1982.  

 Os itens devem estar alinhados à margem esquerda, com espaço ou 

entrelinhas simples, sem paragrafação ou recuo de primeira linha, de 

modo a tornar visível cada item da lista. Os itens deverão estar separados 

entre si por um espaço duplo ou paragrafação no modo automático. 

Exemplo de lista de referências: 

 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2005. 

DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa. São Paulo: 

Paulinas, 1989. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a 

sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: contraponto, 1997.  
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Para saber como padronizar a lista de referências no Microsoft Word,7 abra a 

caixa de diálogo de configuração do parágrafo e determine as seguintes 

características: Alinhamento: “Esquerda”; Espaçamento entre linhas: “Simples”; 

Espaçamento entre parágrafos: “Automático”; Recuos esquerdo e direito: “0 cm”; 

Recuo Espacial: “(Nenhum)”. Essa configuração lhe permitirá digitar cada item da lista 

de referências sequencialmente, com um “espaço duplo” entre os itens, sem que seja 

efetivamente um “espaço em branco”. Claro, que, se você preferir, você também 

pode fazer isso à moda antiga, deixando “espaço simples” entre as linhas e deixando 

uma linha em branco entre cada item, por meio de “Enter”.  

 

Figura 8: Caixa de diálogo de configuração de Parágrafo do Microsoft Word 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

Outra dica: Se você começou a digitar os itens na lista e os itens ficaram “fora 

de ordem”, você pode utilizar o comando “classificar” para que o editor de texto 

                                              
7
  Essa configuração também pode ser aplicada em outros editores de texto. Todos os editores 

possuem lógicas similares, com itens localizados em lugares diferentes ou nomes distintos. A partir 

do exemplo indicado, você pode buscar configurações similares em outros editores de texto (de 

outros sistemas operacionais como IOS, Linux, etc.). 
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coloque os itens na ordem alfabética crescente. Ao clicar no ícone       , o Word abrirá 

uma caixa de diálogo na qual você pode selecionar o tipo de classificação. Confira a 

imagem abaixo: 

 

Figura 9: Caixa de diálogo do comando Classificar Texto do Microsoft Word 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

Para que isso tenha efeito, é importante selecionar antes o texto que você 

quer que o editor classifique. Atenção: se você substituiu a autoria pelo espaço 

sublinear de seis toques, o editor colocará esses itens antes da ordem alfabética. 

Portanto, caso você opte por utilizar o sublinhado para substituir a autoria, faça isso 

somente após toda a revisão. 

 

Citação no texto: orientações e dicas práticas 

Como afirmamos no início deste material instrucional, pesquisas acadêmicas 

requerem estudo, domínio de um capital simbólico de conhecimento, exigem 

responsabilidade no uso, no trato e na descrição de dados e informações e precisam 

possibilitar o exercício de verificação mediante uma boa documentação de todos os 

processos que envolvem a investigação. A estrutura lógica de uma pesquisa é 

construída por delimitação de um objeto ou situação-problema, apresentação, 

análise e discussão argumentadas com uma base teórica, sob a perspectiva do 

problema e da hipótese de trabalho. O eixo sobre o qual essa estrutura lógica está 

organizada é o capital simbólico de conhecimento. Isso significa que, na produção 

textual da pesquisa científica (em relatórios, teses, dissertações, monografias, etc.), na 
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apresentação final da investigação (dos processos e dos resultados), estaremos 

introduzindo interlocutores, conceitos, etc. Logo, as citações em documentos são 

uma etapa fundamental na pesquisa científica, pois, justamente, visam apresentar a 

base teórica, justificar uma linha de raciocínio, trazer os argumentos que corroborem 

com nossas posições. Grosso modo, pode-se partir da premissa de que afirmações 

não justificadas são “achismo”, “obra de ficção” ou “crenças”. Investigação científica 

lida com fatos, conceitos, situações, verificáveis, portanto, documentadas.  

Acerca da apresentação de citações no decorrer do trabalho, a Faculdades 

EST se orienta pela NBR 10520, de 2002. Citações são, de acordo com a norma, 

“Menção de uma informação extraída de outra fonte”.8 As citações podem ser diretas 

(“Transcrição textual de parte da obra do autor consultado”9) ou indiretas (“Texto 

baseado na obra do autor consultado”10) e elas podem estar presentes no corpo do 

texto e também em notas de rodapé. 

No corpo do texto e no rodapé, as citações indiretas são textos que 

referenciam outros textos, conceitos, fatos, relatos, etc., redigidos com as “próprias 

palavras” da pessoa autora da pesquisa. Em geral, citações indiretas são resumos de 

pensamentos, ideias, com as próprias palavras, de trechos grandes da obra como um 

número determinado de páginas, de uma ideia de um tópico, do conteúdo de um 

capítulo ou mesmo, da ideia geral de um determinado livro.  

Sobre citações indiretas o que acontece é que, geralmente, encontramos uma 

menção genérica ao texto consultado. Nossa sugestão é a de que, sempre que 

possível, você precise a localização de determinada ideia que você está indiretamente 

apresentando. Isso contribui para o critério de verificação do processo científico.  

Atenção: Não podem ser consideradas citações indiretas, quando a pessoa 

autora da pesquisa simplesmente reescreve uma frase ou um parágrafo da obra 

consultada, trocando palavras por sinônimos, reorganizando elementos de frase, etc. 

Isso é considerado plágio (!), apropriação indevida. Paráfrases de frases ou parágrafos 

não são citações indiretas. 

                                              
8
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 1. 

9
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 2. 

10
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 2. 
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Confira, a seguir, um exemplo de citação indireta: 

 

Figura 10: Extrato de página do texto “Quadrinhos e Cinema: Convergências e Variações em 10 

teses sobre arte sequencial”, de Iuri Andréas Reblin, no livro “Vamos falar de Cultura Pop? 

Retratos teóricos a partir do Sul”.
11

 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

Repare na imagem acima. O parágrafo (1) faz uma discussão, com dose de 

autonomia e reflexão, de um trecho do Frédéric Martel. É uma citação indireta. 

Repare que o indicativo numérico da nota de rodapé (3) deve ser sempre 

disposto no final da ideia apresentada (tanto em citação direta quanto em citação 

indireta), que termina com pontuação. Em termos de característica, sugerimos colocar 

o indicativo numérico sempre após a pontuação, a menos que não haja pontuação. 

Repare que, na sequência, há uma citação direta curta, com o indicativo da 

nota de rodapé. Repare que, por ser uma citação direta curta, ela está localizada 

dentro do parágrafo, entre aspas. Observe a localização do indicativo numérico da 

nota de rodapé, após as aspas e após o ponto final (4). Além disso, uma dica 

                                              
11

  REBLIN, Iuri Andréas. Quadrinhos e Cinema: Convergências e Variações em 10 teses sobre arte 

sequencial. In: REBLIN, Iuri Andréas; SILVA, Ruben Marcelino Bento da; ALMEIDA, Paulo Felipe 

Teixeira (Orgs.). Vamos falar de Cultura Pop? Retratos teóricos a partir do Sul. Leopoldina: ASPAS, 

2017. p. 23. 

1 

2 

3 
4 
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referente à citação é referenciar o nome completo da pessoa teórica consultada (2), 

no corpo do texto, na primeira vez que se menciona, para que a pessoa leitora possa 

se familiarizar com a pessoa teórica que está sendo apresentada. 

As citações diretas possuem uma apresentação distinta no corpo do texto, 

dependendo da quantidade de sua transcrição, podendo ser curtas (até três linhas) 

ou longas (mais de três linhas). Se a citação for longa, ela deverá vir em paragrafação 

especial, espaçamento entrelinhas “simples”, ou 1, sem recuo de primeira linha, com 

fonte tamanho menor (10pt, tendo como padrão 12pt no documento) e com recuo 

esquerdo de 4 cm. Por estar em paragrafação especial, a citação não requer, nesse 

caso, o emprego das aspas. A pontuação e o indicativo numérico da referência 

deverão vir igualmente no final da transcrição. Confira abaixo: 

 

Figura 11: Extrato de página do texto “Considerações acerca dos elementos escatológicos e 

apocalípticos na constituição do protestantismo no Brasil”, de Willian Kaizer de Oliveira, no livro 

“Cartografias do Sagrado e do Profano.”
12

 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

 

                                              
12

  OLIVEIRA, Willian Kaizer de. Considerações acerca dos elementos escatológicos e apocalípticos na 

constituição do protestantismo no Brasil. In: BOBSIN, Oneide; SCHAPER, Valério Guilherme; REBLIN, 

Iuri Andréas (Orgs.). Cartografias do Sagrado e do Profano: religião, espaço e fronteira. São 

Leopoldo: EST, 2014. Disponível em: <http://www.est.edu.br/downloads/pdfs/biblioteca/livros-

digitais/ABHR-Sul-2014-FINAL.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2018. p. 105. 



 

   

 
ORIENTAÇÕES PARA USO DE REFERÊNCIAS EM TRABALHOS 23 

 

Você pode configurar a citação direta na caixa de configuração de parágrafo 

no Microsoft Word da seguinte maneira: 

 

Figura 12: Caixa de diálogo de configuração de Parágrafo do Microsoft Word 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

Se você está utilizando um arquivo-modelo (template) disponibilizado no 

Espaço Acadêmico da Faculdades EST, possivelmente, a folha de estilos do arquivo já 

estará previamente configurada com o estilo “citação”. Nesse caso, basta deixar o 

cursor do editor na citação direta longa e clicar em “citação”, que o editor aplicará as 

configurações contidas no arquivo. 

 

Figura 13: Recorte de tela do Microsoft Word exibindo os estilos 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

 



 

   

24 ORIENTAÇÕES PARA USO DE REFERÊNCIAS EM TRABALHOS 
 

 

Das opções que a norma recomenda sobre o registro da referência das obras 

consultadas no desenvolvimento do texto, a Faculdades EST adotou a nota de 

rodapé como padrão, o tópico 7 do respectivo documento. Isso significa que não 

deve haver citações de referências no formato “autor-data” no corpo do texto. As 

referências das citações deverão ser indicadas todas em nota de rodapé. 

Confira as ilustrações abaixo: 

 

Figura 14: Extrato de página do texto “Quadrinhos e Cinema: Convergências e Variações em 10 

teses sobre arte sequencial”, de Iuri Andréas Reblin, no livro “Vamos falar de Cultura Pop? 

Retratos teóricos a partir do Sul”.
13

 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

                                              
13

  REBLIN, 2017, p. 27. 

1 

2 
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Figura 15: Extrato de página do texto “Quadrinhos e Cinema: Convergências e Variações em 10 

teses sobre arte sequencial”, de Iuri Andréas Reblin, no livro “Vamos falar de Cultura Pop? 

Retratos teóricos a partir do Sul”.
14

 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

O registro das referências no rodapé, de acordo com as orientações da NBR 

10520, deve ser realizado de maneira completa, isto é, a primeira menção a uma obra 

citada no texto deverá vir com seu descritivo completo, assim como ele deverá 

aparecer na lista final de referências, no final do texto. Observe esse descritivo 

completo nas figuras 14 e 15, bem como no decorrer deste próprio documento. 

Essa descrição tem algumas particularidades de formatação estética. Note 

que o indicativo numérico da referência precisa vir no formato “sobrescrito” e estar 

isolado, de modo a ser visível no rodapé (observação 1 da figura 14). Isto é, a 

                                              
14

  REBLIN, 2017, p. 16. 

3 
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segunda linha da citação deve estar alinhada ao início da primeira linha e não abaixo 

do número. Isso se configura criando um “deslocamento de 0,5 cm” no parágrafo do 

rodapé (Figura 16, abaixo). Depois de pronto, basta aplicar um “TAB” para alinhar a 

primeira linha com as demais.  

 

Figura 16: Recorte de tela do Microsoft Word exibindo a caixa de diálogo do Parágrafo 

Fonte: captura de tela realizada pelas pessoas autoras no dia 08 de janeiro de 2018. 

Repare também que, embora a referência seja completa, no caso da citação 

de um capítulo de coletânea, se coloca apenas e diretamente a(s) página(s) da citação 

e não as páginas inicial e final do capítulo. Elas deverão ser descritas apenas na lista 

final de referências. Agora, uma vez a obra já referida, todas as referências seguintes 

à mesma obra são descritas de maneira abreviada, no esquema “SOBRENOME, ano, 

página” (conforme observação 3, na figura 15). 

E aqui há uma distinção importante entre a NBR 10520 e a especificidade 

adotada pela Faculdades EST. Embora a NBR 10520 indique que repetições possam 

ser referidas também por certas expressões latinas (op. cit., idem, ibidem, etc.). A 

Faculdades EST não adotou a utilização destes termos. Isso para evitar que 



 

   

 
ORIENTAÇÕES PARA USO DE REFERÊNCIAS EM TRABALHOS 27 

 

desatenção na construção e revisão de textos, as pessoas autoras acabem incluindo 

novas referências e possíveis termos latinos não necessariamente referirem a obra 

indicada anteriormente. Por isso, se uma referência for citada repetidamente, a cada 

repetição, você deverá sempre de novo repetir o esquema “SOBRENOME, ano, 

página”. Observa as notas 8 a 10 e 11, 13-14 deste documento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No mais, esperamos que este documento auxilie você na produção do seu 

texto escrito, quer seja artigo, trabalho final de curso, monografia, dissertação ou 

tese. As orientações aqui expostas visam dirimir as principais dúvidas em relação ao 

uso de referências em trabalhos acadêmicos. Ainda assim, se persistirem questões, 

acesso os documentos normativos da ABNT ou ainda registre sua dúvida no Espaço 

Acadêmico. 

Uma observação final muito importante é: confira sempre se a forma como 

você está descrevendo os dados das referências está correta, se a citação direta está 

sendo copiada na íntegra, sem erros de digitação, se a citação indireta está 

apresentando adequadamente as ideias da pessoa autora, sem descontextualizar ou 

mesmo deturpar aquilo que ela quis dizer. Lembre-se um bom trabalho acadêmico se 

faz com leitura e exercício constante, contínuo estudo das normas técnicas, revisão, 

cautela. (Para fins de analogia técnica, imagine se uma pessoa profissional da 

enfermagem, da indústria química ou farmacêutica erra a dosagem ou o tipo de um 

medicamento, combinação química, etc.? Ou se uma pessoa religiosa lê ou interpreta 

equivocadamente um texto sagrado). O estudo científico, sistematizado, acaba 

concedendo à pessoa sujeita um grande capital simbólico, cujas decisões impactarão 

na vida das pessoas. Na cultura pop, já dizia Tio Ben, o tio do Peter Parker, Homem-

Aranha, que “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”. E isso não é 

diferente na academia e na ciência. Portanto, se envolver numa produção acadêmica 

não é “turismo”, é algo sério que requer estudo, disciplina, dedicação, treinamento, 

responsabilidade. 
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