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ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS

Em Educação, as orientações para a elaboração de referências

bibliográficas tem como base, especialmente, as seguintes

normas:

• ABNT NBR 6023¹ - Elaboração de referências bibliográficas;

• Estilo APA² para a elaboração de referências bibliográficas;

• Estilo Vancouver³.

¹ Associação Brasileira de Normas Técnicas – Norma Brasileira.

² Associação Americana de Psicologia.

³ O uso prevalece nas áreas da Saúde.



ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS

Garantir a veracidade e segurança das informações

Proteger os direitos autorais de cada autor

Facilitar a circulação de informações (dados) em 

diversas fontes de informação (primárias, secundárias 

ou terciárias).

Evitar a duplicidade de fontes, permitindo uma padronização.



ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS

Todas as normas, com poucas variações entre elas, definem:

• Elementos essenciais e elementos complementares de uma
referência bibliográfica;

• Fixação e padronização dos elementos na referência
bibliográfica;

• Orientações quanto à localização e apresentação das
referências bibliográficas;

• Interfaces com as citações de autores.



ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS

Quanto aos elementos essenciais, sem os quais não há a
possibilidade de elaboração de referências bibliográfica, temos:

• Autor - (SOBRENOME, Nome)

• Título - (Negrito)

• Edição – 2.ed. 3.ed.rev. 4. ed. rev.ampl.

• Local de publicação -

• Editora;

• Ano.



ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS

Quanto aos elementos complementares, que pretendem

agregar valor à referência bibliográfica com a inserção de

informações adicionais, temos:

• Número de páginas;

• Ilustração;

• Série;

• ISBN, etc.



EXEMPLOS

ESSENCIAIS

SILVA, Ezequiel. O ato de ler. 

2.ed. São Paulo: Cortez, 

2020.

COMPLEMENTARES

SILVA, Ezequiel. O ato de ler.

2.ed. São Paulo: Cortez, 2020. 

240 p. (Coleção Para saber mais, 

v.1). ISBN 97885354010.



Com ênfase nos seguintes documentos: 

• Livros impressos

• Artigos de periódicos

• Trabalhos acadêmicos – Dissertações, Teses 
e Trabalhos de conclusão de curso

• Capítulos de livros

• Conteúdos eletrônicos

• Livros eletrônicos (e-books)

• Apostilas

• Cartas

• Correspondências

• Notícias de jornais

• Relatórios científicos

Prevalência do uso da NBR 6023 -

Elaboração de referências bibliográficas.

Em Psicologia da Educação usa-se com

frequência o Estilo APA (Sociedade

Americana de Psicologia).

NORMA MAIS USADA EM 

EDUCAÇÃO



AUTORIA
Descrição

Somente 1 autor

• SILVA, Ezequiel. 

Até 3 autores. Indicar todos, separando-os por meio do sinal ;

• SILVA, Ezequiel; FREIRE, Paulo; SAVIANI, Dermeval. 

Mais de 3 autores. Indicar todos ou somente o primeiro seguido da expressão 
et al.

• SILVA, Ezequiel et al. 



AUTORIA
Nomes compostos, parentesco, origem hispânica

• ASSAF NETO, Antônio (grau de parentesco)

• ASSAF SOBRINHO, Antônio (grau de parentesco)

• GUEDES-PINTO, Ana Lúcia (hifenizado)

• D’AMBROSIO, Ubiratan (com prefixo)

• SÁNCHES GAMBOA, Silvio Anscizar (origem hispânica)



INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
(org., ed., comp. coord.)

• FERREIRA, Antonio (org.).

• SILVA, Ezequiel; FREIRE, Paulo; SAVIANI, Dermeval

(coord.).

• SILVA, Ezequiel et al. (ed.).



TÍTULO E SUBTÍTULO
Descrição

• O título e o subtítulo devem ser transcritos conforme

aparecem no texto, contendo apenas as iniciais do

título em letra maiúscula e os nomes próprios,

separados pelo sinal :



ATENÇÃO

• Quando não houver a identificação do LOCAL de publicação 
(cidade) usar  a expressão sine loco abreviada entre 
parênteses - [s.l.]

• Quando não houver identificação da EDITORA usar a 
expressão sine nomine abreviada entre parênteses - [s.n.]

• Quando não identificar local e nem a editora usar - [s.l: s.n]



DATA DA PUBLICAÇÃO

um ano ou outro [1971 ou 1972]

data provável [1969?]

data certa, não indicada no 

item
[1973]

intervalos menores de 20 anos [entre 1906 e 1912]

data aproximada [ca. 1960]

década certa [197-]

década provável [197-?]

século certo [18--]

século provável [18--?]



NBR 6023 

• A Norma Brasileira NBR 6023 é a referência nacional para a 

padronização de referências bibliográficas.

• Está disponível no Portal do SBU (Sistema de Bibliotecas da 

Unicamp) no link https://www.abntcolecao.com.br/unicamp/

• Para acessar, é preciso que tenha a conexão com a rede local ou

com a rede remota (VPN – Virtual Private Network) da Unicamp

https://www.abntcolecao.com.br/unicamp/


ESTILO APA

REGRAS GERAIS

• Corresponde ao modelo Autor-data;

• A lista de referências bibliográficas deve ser 

apresentada no final do documento, sendo as 

referências apresentadas pela ordem alfabética do 

sobrenome do autor; 

• Somente os autores citados no texto devem ser 

referidos em Bibliografia; 

• A Bibliografia deve ser paginada como uma 

continuação do próprio texto do trabalho; 

• A 1ª linha de cada referência deve iniciar junto à 

margem esquerda da página, e as linhas seguintes 

devem avançar três espaços; 

• Se a data não estiver indicada escreve-se (s.d.);



ESTILO APA

REGRAS GERAIS

• Se o local da publicação for desconhecido, 

escreve-se [s.l.] que corresponde às iniciais da 

expressão latina sine loco e significa “sem lugar”; 

• Se o nome da editora não constar na publicação, 

escreve-se [s.n.], que corresponde às iniciais da 

expressão latina sine nomine e significa “sem 

nome”; 

• A primeira edição não é mencionada; indica-se a 

edição apenas a partir da 2ª; 

• O ISBN (International Standard Book Number) e 

ISSN (International Standard Serial Number) 

devem ser colocados, sempre que possível, no 

final da descrição de cada obra. 



REGRAS GERAIS

• Na Bibliografia, quando referir mais do que uma obra 

do mesmo autor, cujo ano de publicação seja o 

mesmo, deve enumerá-las por ordem alfabética do 

título, acrescentando uma letra minúscula ao ano : 

• (Oliveira, 2020a) 

• (Oliveira, 2020b);

• Na organização de trabalhos do mesmo autor na 

Bibliografia, o mais antigo deverá figurar em primeiro 

lugar: 

• Oliveira, Simone L. G. (2015). 

• Oliveira, Simone L. G. (2017).

ESTILO APA



PRINCIPAIS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO À 

ABNT:

• Autor/Data: Oliveira, S. L. G. (2020);

• Não se coloca o sobrenome em caixa alta;

• Paginação de uma página e de intervalo de 

páginas (p.1; pp. 10-15);

• Destaca-se título e subtítulo (Biblioteca: 

orientações gerais);

• ISBN e ISSN são elementos essenciais;

• Discriminação de publicações do mesmo 

autor/mesmo ano com o acréscimo de 

letras: Oliveira, S. L. G. (2020a); Oliveira, 

S. L. G. (2020b).



ORIENTAÇÕES sobre as normas APA – American Psychological Association

(2018). Revista de Administração Pública da FGV. Disponível em 

https://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/paginas/dez/18/apa_portugues.pdf

Acesso em: 26 ago. 2022.

https://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/paginas/dez/18/apa_portugues.pdf


VANCOUVER

Principais diferenças em relação à ABNT:

• Não se coloca sinais gráficos na identificação de autor (Oliveira

SLG);

• O sobrenome do autor não consta em caixa alta;

• Não se destaca o título ou expressões latinas;

• Publicações em autoria tem a referência iniciada pelo título sem 

caixa alta.



VANCOUVER – FONTE DE PESQUISA

Rodrigues J G. Como referenciar e citar segundo o Estilo Vancouver. 
Disponível em 
http://www.fiocruz.br/bibsmc/media/comoreferenciarecitarsegundooEs
tiloVancouver_2008.pdf Acesso em 26 ago. 2022.

http://www.fiocruz.br/bibsmc/media/comoreferenciarecitarsegundooEstiloVancouver_2008.pdf


ALGUNS GESTORES DE 

REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS

• Base Acervus https://acervus.unicamp.br/

• MORE (Mecanismo Online para Referências) 
https://www.more.ufsc.br/

• Referenciabibliografica.net 
https://referenciabibliografica.net/a/pt-
br/ref/abnt

• Mendeley www.mendeley.com (Elsevier -
ScienceDirect)

• EndNote (Clarivate - Web of Sciences)

https://acervus.unicamp.br/
https://www.more.ufsc.br/
https://referenciabibliografica.net/a/pt-br/ref/abnt
http://www.mendeley.com/


ACESSE O SITE DA BIBLIOTECA!

https://www.fe.unicamp.br/a-fe/biblioteca

ACESSE AS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS!

https://www.fe.unicamp.br/a-

fe/biblioteca/servicos/orientacoes-normativas-para-a-

elaboracao-de-trabalhos-academicos-e-outras

https://www.fe.unicamp.br/a-fe/biblioteca
https://www.fe.unicamp.br/a-fe/biblioteca/servicos/orientacoes-normativas-para-a-elaboracao-de-trabalhos-academicos-e-outras


OBRIGADA!

bibfe@unicamp.br

mailto:bibfe@unicamp.br

