


Notação bibliográfica



Abreviaturas

ad lit. (ad litteram) = ao pé da letra

ampl. = ampliada(o)

anot. = anotada(o)

apóg. = apógrafo (cópia de manuscrito)

ap. (apud) = referido por

aum. = aumentada(o)

cf. = conferir

cód. = códice

col. = coleção

comp. = compilador



Abreviaturas

dir. = direção

Dir. = Diretor

doc. = documento

dout. = doutoramento

ed. = edição

Ed. = Editora

ed. cit. = edição citada

e. g. (exempli gratia) = por exemplo, a saber

et al. (et alii) = e outros

e s. = e seguinte

e ss. = e seguintes



Abreviaturas

glo. = glossário

ibid. (ibidem) = na mesma obra

id. (idem) = o mesmo autor

il. = ilustrada(o)

In = em

in-f. (in-fine) = no fim

in-fo = in-fólio

intr. = introdução

ip. lit. (ipsis litteris) = literalmente

ip. v. (ipsis verbis) = letra por letra; textualmente



Abreviaturas

loc. cit. (loco citato) = no lugar citado

melh. = melhorada(o)

Ms.; ms. = manuscrito

mss. = manuscritos

n. b. (nota bene) = observe bem

op. cit. (opus citatum) = obra citada

org. = organizador

orgs. = organizadores

p. = página

pp. = páginas

pas. (passim ou et passim) = em diversas partes; aqui e ali



Abreviaturas

pref. = prefácio

q. v. (quod vide) = que se veja

rec. = recensão

ref. = referência

refund. = refundido

rem. = remissivo

rev. = revista(o)

s. = e seguinte

ss. = e seguintes

sc. (scilicet) = subentende-se; a saber; isto é



Abreviaturas

[S. A.] = sem autor

[s.d.] = sem data

[s. ed.] = sem editor

[s.l.] = sem lugar (de publicação)

sel. = seleção (selecionado)

Sep. = separata

t. = tomo

trad. = tradução (tradutor; traduzido)

v. = ver

v. g. (verbi gratia) = por exemplo

vol(s). = volume(s)



Normalização teórica



Normas da ABNT

Citações e Referências Bibliográficas

http://www.leffa.pro.br/textos/abnt.htm



Livros

SOBRENOME, PRENOME(s) abreviado(s). Título: subtítulo (se
houver). Edição (se houver). Nome e Sobrenome do tradutor
ou organizador (se houver). Local de publicação: Editora, ano
de publicação da obra. Nº de páginas ou volume. (Coleção ou
série).

EXEMPLO

AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Mania de bater: a punição
corporal doméstica de crianças e adolescentes no Brasil. São
Paulo: Iglu, 2001. 386 p.



Livros

SOBRENOME, PRENOME(s) abreviado(s). (ano da primeira
edição). Título: subtítulo (se houver). Edição (se houver).
Nome e Sobrenome do tradutor ou organizador (se houver).
Local de publicação: Editora, ano de publicação da obra. Nº de
páginas ou volume. (Coleção ou série).

EXEMPLO

FREUD, S. (1909). Duas histórias clínicas: o pequeno Hans e o
homem dos ratos. Trad. sob a direção de Jayme Salomão. Rio
de Janeiro: Imago, 1977. (Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v.10).



Capítulos ou unidades de livros

SOBRENOME, PRENOME(s) abreviado(s) do autor do capítulo.
Título: subtítulo (se houver) do capítulo. In: SOBRENOME,
PRENOME(s) abreviado(s) do autor do livro. (tipo de
participação do autor na obra, Org(s), Ed(s) etc. se houver).
Título do livro: subtítulo do livro (se houver). Local de
publicação: Editora, ano de publicação. paginação referente
ao capítulo.

EXEMPLO

BANKS-LEITE, L. As questões linguísticas na obra de Piaget:
apontamentos para uma reflexão crítica. In: ________. (Org.).
Percursos piagetianos. São Paulo: Cortez, 1997. p. 207-223.



SOBRENOME, PRENOME(s) abreviado(s). Título: subtítulo (se

houver). Nome do jornal, Local de publicação, página, data de

publicação do jornal com o mês abreviado.

Artigo de jornal

EXEMPLO

ADES, C. Os animais também pensam: e têm consciência.
Jornal da Tarde, São Paulo, p. 4D, 15 abr. 2001.



SOBRENOME, PRENOME(s) abreviado(s); SOBRENOME,
PRENOME(s) abreviado(s). Título: subtítulo (se houver). Nome
do periódico, Local de publicação, volume, número ou
fascículo, paginação, data de publicação do periódico.

Artigo de periódico

EXEMPLOS

SILVA, V. A.; ANDRADE, L. H. C. Etinobotânica Xucuru: espécies
místicas. Biotemas, Florianópolis, v. 15, n. 1, p. 45-57, 2002.

SANTEIRO, T. V. Criatividade em psicanálise: produção
científica internacional (1996-1998). Psicologia: Teoria e
Prática, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 43-59, jul./dez. 2000.



SOBRENOME, PRENOME(s) abreviado(s). Título: subtítulo (se
houver). Nome do periódico, Local de publicação, volume,
número ou fascículo, mês(meses) abreviado(s). ano.
Disponível em: <endereço da URL>. Acesso em: data.

Artigo de periódico eletrônico

EXEMPLO

PAIVA, G. J. Dante Moreira Leite: um pioneiro da psicologia
social no Brasil. Psicologia USP, São Paulo, v. 11, n. 2, jul./ago.
2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 12
mar. 2001.

http://www.scielo.br/


TÍTULO: subtítulo (se houver) do evento, número., ano. Local
de realização do evento. Anais... Local de publicação dos
anais: Editora, ano. Total de páginas.

Anais (no todo)

EXEMPLO

REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA, 18., 1988. Ribeirão Preto.
Anais... Ribeirão Preto: Sociedade de Psicologia de Ribeirão
Preto, 1988. 765 p.



SOBRENOME, PRENOME(s) abreviado(s). Título: subtítulo (se
houver) In: NOME DO EVENTO, número., ano. Local de
realização do evento. Anais... Local de publicação dos
resumos: Editora, ano. paginação.

Anais (trabalho publicado)

EXEMPLO

AMARAL, L. A. Atividade física e diferença
significativa/deficiência: algumas questões psicossociais
remetidas à inclusão/convívio pelo. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA, 4., 2001,
Curitiba. Anais... Curitiba: SOBAMA, 2001. p. 30-31.



Normalização empírica



Livros: elementos

1. Autor(es)

2. Título (e subtítulo)

3. Tradutor, prefaciador ou organizador

4. Número da edição

5. Imprenta: lugar(es) de publicação, editora(s), ano da

publicação

6. Colação: páginas, volumes, nome da série ou coleção



SOBRENOME, Prenome(s). Título: S[s]ubtítulo [Padrão da

tradição francesa; Padrão da Tradição Anglo-Germânica].

Tradutor, prefaciador, organizador etc. [se for o caso]. Número

da edição [se houver]. Local: Editora, ano, página(s), volume

“x” (Nome da série ou coleção).

Livros: elementos (disposição e forma)



SARAIVA, António José & LOPES, Óscar. História da literatura
portuguesa. Rio de Janeiro: Cia. Brasileira de Publicações,
1969.

SARAIVA, A. J.; LOPES, O. História da Literatura Portuguesa.
Rio de Janeiro: Cia. Brasileira de Publicações, 1969.

SPINA, Segismundo. Normas gerais para os trabalhos de
grau. 4a ed. Cotia (SP): Ateliê, 2003.

CASTILHO, António Feliciano de et alii. Estudos Literários. São
Paulo: Jackson, 1950 (Clássicos Jackson, XL).

Livros: exemplos



Livros: exemplos

BATISTA, M. R.; LOPEZ, T. P. A.; LIMA, Y. S. de (orgs.). Brasil: 1º
tempo modernista – 1917/29. São Paulo: IEB-USP, 1972.

ENCONTRO INTERNACIONAL DE QUEIROSIANOS, 3º, São
Paulo, 1995. 150 anos com Eça de Queirós. São Paulo: Centro
de Estudos Portugueses: Área de Estudos Comparados de
Literaturas de Língua Portuguesa; FFLCH-USP, 1997.

UNESCO. América latina em sua literatura. Introdução e
organização de César Fernández Moreno. Tradução de Luiz
João Gaio. São Paulo: Perspectiva, 1979 (Estudos, 52).



BARRETO, Lima. “O futurismo”, In: BOAVENTURA, Maria Eugenia (org.). 22
por 22: A Semana de Arte Moderna vista pelos seus contemporâneos. São
Paulo: Edusp, 2000, pp. 323-324.

Capítulos ou unidades de livros

Exemplos

ARAÚJO, Emanuel. “Bibliografia”. In: ____________. A Construção do Livro.
Prefácio de Antônio Houaiss. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: INL,
1986, p. 105-123.

ARAÚJO, E. Bibliografia. Em seu A construção do livro. Prefácio de Antônio
Houaiss. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: INL, 1986, p. 105-123.

Ou



Periódicos

1. Autor(es)

2. Título (e subtítulo)

3. Nome do periódico

4. Ano do periódico

5. Número do volume

6. Local de publicação

7. Data de publicação: só o ano; mês (abrev.) e ano; dia, mês

(abrev.) e ano

8. Números iniciais e finais das páginas onde se acha o texto

Elementos



VÍTOR, Nestor. MACUNAÍMA, O HERÓI SEM NENHUM CARÁTER. O Globo, Rio de
Janeiro, 8/10/1928.

Periódicos

Exemplos

PIZA, Daniel. A vulnerável condição humana. O Estado de S. Paulo, São
Paulo, 26 abr. 2009, Cultura, p. D2.

ANDRADE, Oswald de. “Esquema ao Tristão de Ataíde”. Revista de
Antropofagia, a. 1, no 5, São Paulo, set. 1928.


