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ABNT/NBR 6023:2002 - Referências
• Esta Norma especifica, fixa a ordem e estabelece convenções para
transcrição e apresentação dos elementos que uma referência.
•

As Normas utilizadas como complemento a esta Norma são:

• NBR 6032:1989 - Abreviação de títulos de periódicos e publicações
seriadas - Procedimento.
• NBR 10520:2002 - Informação e documentação: citações em
documentos - apresentação.
• NBR 10522:1988 - Abreviação na descrição bibliográfica Procedimento.

Referências
• É um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um
documento, que permite sua identificação individual (NBR 6023 2002)
• A referência é constituída de elementos essenciais e, quando
necessário, acrescida de elementos complementares.
• Ao elaborarmos uma lista de referências devemos aplicar sempre o
mesmo critério, pois a padronização das informações é essencial.

Elementos da Referência
• Autoria
• Autores Pessoais - Entrar pelo último sobrenome em maiúsculas
seguido(s) do(s) prenome(s) e outros sobrenomes abreviado(s) ou
não.
• BOGLIOLO, L.
• Sobrenomes compostos
• - separado por hífen.
• DUQUE-ESTRADA, O.
• - indicação de parentesco (filho, neto, júnior, etc...)
• CALDAS FILHO, J. R.

Elementos da Referência
• - substantivo + adjetivo.
• CASTELO BRANCO, C.
• - sobrenomes espanhóis
• GARCIA MARQUEZ, G.
• Documentos elaborados por até três autores:
•

- Mencionam-se os nomes de todos na mesma ordem em que constam da
publicação, separados por ponto e vírgula.

•

BLOOD, D. C.; HENDERSON, J. A.; RODOSTITS, O. M.

Elementos da Referência
• - substantivo + adjetivo.
• CASTELO BRANCO, C.
• - sobrenomes espanhóis
• GARCIA MARQUEZ, G.
• Documentos elaborados por até três autores:
•

- Mencionam-se os nomes de todos na mesma ordem em que constam da
publicação, separados por ponto e vírgula.

•

BLOOD, D. C.; HENDERSON, J. A.; RODOSTITS, O. M.

Elementos da Referência
• Documentos com mais de três autores:
• - Indica-se o primeiro autor seguido da expressão latina et al. (e
outros).
• ALMEIDA, J. C. et al.
• Autoria desconhecida:
• - Entrar pelo título indicando a primeira palavra em caixa alta.
• DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro.

Elementos da Referência
• Vários autores com um responsável pela obra
• - a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da
abreviação, no singular, do tipo de participação (organizador,
coordenador, compilador, editor, etc.), entre parênteses.
•

AZEVEDO, F. (Org.)

•

CUNHA, A. (Coord.)

•

MOORE, W. F. (Ed.)

Elementos da Referência
• Autor entidade
• - órgãos governamentais, empresas, associações, congressos,
seminários, etc, têm entrada pelo seu próprio nome, por extenso
• - administração governamental direta (Ministérios, Secretarias, etc.),
• a entrada é pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence.
•
•
•
•

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
BRASIL. Ministério da Justiça.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente.

Elementos da Referência
•
•
•

Título e subtítulo
- o título e subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento,
separados por dois pontos.
- utilizar o recurso tipográfico (negrito, itálico ou grifo) para destacar o título.

•

LOUREIRO, I. M. F. R. Rosa Luxemburgo: os dilemas da ação revolucionária.

•
•

Edição
- deve ser transcrita utilizando-se algarismo(s) arábico(s) seguido de ponto e
abreviatura da palavra edição no idioma da publicação.

•
•
•
•

2. ed. (segunda edição)
3. ed. rev. e aum. (terceira edição revisada e aumentada)
5th ed. (quinta edição em língua inglesa)
2. aufl. (segunda edição em língua alemã )

Elementos da Referência
• Local:
• - quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o
primeiro ou de maior destaque
• - não sendo possível determinar o local, indica-se [S.l.]
• Editora:
• - quando houver mais de uma editora, indica-se a que aparecer em
maior destaque. Se os nomes das editoras estiverem em igual
destaque, indica-se a primeira
• - quando a editora não for identificada, indica-se [ s.n.]
• - sem local e sem editora indica-se [S.l.: s.n.]

Elementos da Referência
• Data
• - deve ser indicada em algarismos arábicos
• - elemento essencial para a referência, deve sempre ser indicada uma
data, seja da publicação, da impressão, do copyright ou outra.
• Se nenhuma data for identificada, registra-se uma data aproximada
entre colchetes.
• [2000] - data certa
• [2000?] - data provável
• [ca. 2000] data aproximada

[199-] - década certa
[199?] – década provável
[18--] - século certo

Elementos da Referência
• Descrição física
• - indicar o número de páginas, volumes ou folhas, respeitando-se a
forma utilizada (letras, algarismos romanos e arábicos)
• FELIPE, J. F. A. Previdência social na prática forense. 4. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1994. viii, 236 p.
• Séries e Coleções
• BRANDÃO, C.R.O. O que é educação. 18. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1986. (Primeiros Passos, 20)

Monografia no todo
• Inclui: livros, folhetos , trabalhos acadêmicos (teses, dissertações,
entre outros), manuais, guias, catálogos, enciclopédias, dicionários,
etc.
• Elementos essenciais: autor(es), título, subtítulo (se houver), edição,
local, editora e data de publicação.
• Elementos complementares: indicações de outro tipo de
responsabilidade (tradutor, compilador, revisor, etc.); páginas e/ou
volumes, série editorial ou coleção, notas, ISBN, etc.

Livros
• FORMATO:
• AUTOR. Título: subtítulo. Edição na língua do texto. Local de
publicação: Editora, ano.
• - Até 3 autores, separados por ponto e vírgula
• SONENREICH, C.; KERR, F.; ESTEVÃO, G. Debates sobre o
conceito de doenças afetivas. São Paulo: Manole, 1991.

Livros
• Com mais de 3 autores: menciona-se o primeiro autor, seguido da
expressão et al.

• VIGEVANI, T. et al. Relações internacionais e sua construção
jurídica: ALCA: aspectos históricos, jurídicos e sociais. São Paulo:
FTD, 1998.

Livros
• Com Organizador responsável
• MANZINI, E. J. (Org.). Integração do aluno com deficiência:
perspectiva e prática pedagógica. Marília: Unesp-Marília-Publicações,
1999.
• Autoria desconhecida: entrada pela primeira palavra do título em
caixa alta.
• DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara
Brasileira do Livro, 1993.

Livros
•

Autor entidade (órgãos governamentais, empresas, associações, etc. têm
entrada pelo seu próprio nome, por extenso).

•

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Unesp: um perfil. São Paulo,
1995.

•

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

•

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. Brasília, DF, 1993.

•

OBS: quando a editora é a mesma instituição responsável pela autoria e já
tiver sido mencionada, não é indicada

Trabalhos acadêmicos
(Teses, Dissertações, Trabalhos de Conclusão de Curso)

• FORMATO:
• AUTOR. Título: subtítulo. Data do depósito. Número de folhas ou
volumes. Tese (Doutorado em...) (ou) Dissertação (Mestrado em...)
(ou) Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em …) Faculdade de... (ou) Instituto de..., Universidade, Cidade, data da
defesa.
• Exemplos:
• AGUIAR, A. G. A pedagogia da formação dos leigos católicos.
1996. 2 v. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996.

Trabalhos acadêmicos
(Teses, Dissertações, Trabalhos de Conclusão de Curso)
•

EUCLIDES, M. L. Prospecção de informação em sistemas informacionais: a
capacitação do usuário em estratégias de busca. 2000. 33 f. Trabalho de
Conclusão de Curso (Especialização) - Faculdade de Filosofia e Ciências,
Universidade Estadual Paulista, Marília, 2000.
SILVA JUNIOR, C. A. A escola pública como local de trabalho. 1990. 136 f.
Tese (Livre – Docência) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade
Estadual Paulista, Marília, 1990.
CRUZ, I.C. Bibliotecas eletrônicas digitais ou virtuais? 2000. 63 f. Trabalho
de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia) - Faculdade de
Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2000.

Parte de Monografia
• Inclui: capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma
obra, com autor e título próprios.
• Elementos essenciais: autor(es), título, subtítulo (se
houver) da parte, seguidos da expressão In: e da referência
completa da monografia no todo. No final da referência,
deve-se informar a paginação da parte referenciada.

Capítulo de Livro
• Autor do capítulo é diferente do autor da obra
• AUTOR do capítulo. Título do capítulo. In: AUTOR da obra. Título.
Edição. Local de publicação: Editora, Data de publicação. Nº do
volume, capítulo, página inicial- final da parte. (Indicação de série).

• VIEIRA, J. M. D. O silêncio da cidadania. In: BICUDO, M. A. V. ;
SILVA JÚNIOR, C. A. (Org.). Formação do educador: dever do
estado, tarefa da universidade. São Paulo: Ed. UNESP, 1996. p. 9195.

Capítulo de Livro
• Autor do capítulo é o mesmo autor da obra
• AUTOR do capítulo. Título do Capítulo. In: ______. Título da
monografia. Edição. Local de publicação: Editora, Data de
Publicação. N° do volume, capítulo, páginas inicial-final da parte.
(Indicação de série)

• FERNANDES, F. D. M. A síndrome autística e o autismo infantil.
In:______. Autismo infantil: repensando o enfoque
fonoaudiológico. São Paulo: Lovise, 1996. p. 17-28.

Monografia em meio eletrônico
• Monografias e partes de monografias
• Elementos essenciais: autor (es), título e subtítulo (da parte e/ou da
obra como um todo), dados da edição, dados da publicação (local,
editor, data). Acrescentar as informações relativas ao suporte
eletrônico
• - quando se tratar de obras consultadas online, são essenciais as
informações sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais
de < > , precedido da expressão Disponível em: e a data de acesso ao
documento, precedida da expressão Acesso em:

Monografia em meio eletrônico
• Monografia em meio eletrônico
•

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98.
Direção geral de André Koogan. São Paulo: Delta, 1998. 5 CD-ROM.

• Parte de monografia em meio eletrônico
•

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações
ambientais em matéria de meio ambiente. In: ______. Entendendo o meio
ambiente. São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em:
<http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 1999.

Publicação Periódica
• Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de
revista, volume de uma série, número de jornal, caderno,
etc. na íntegra, e a matéria existente em um número, volume
ou fascículo de periódico (artigos científicos de revistas,
editoriais, etc. )
• Pode-se referenciar a coleção no todo, partes da coleção
(volume, fascículo, caderno) e artigos e/ou matéria do
periódico.

Artigo e/ou matéria de periódico
• Elementos essenciais: autor(es), título, subtítulo (se houver), título
da publicação, local de publicação, numeração de volume e/ou ano,
fascículo ou número, paginação inicial e final do artigo, período e
data de publicação
• Formato:
AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, (abreviado
ou não), local de publicação, v. seguido do número do volume, n.
seguido do número do fascículo, p. seguido dos números da página
inicial e final, separados entre si por hífen, mês abreviado(se houver).
Ano.
• BARROS, M. H. T. C. O adolescente e a leitura da literatura.
Cadernos da F. F. C., Marília, v. 7, n. 1/2, p. 169-176, 1998.

Artigo e/ou matéria de jornal
• Elementos essenciais: autor(es), titulo, subtítulo (se houver), título
do jornal, local de publicação, data de publicação, seção, caderno ou
parte do jornal e a paginação correspondente.
Formato:
AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal, local de
publicação, dia, mês abreviado. Ano. Título do Caderno, Seção ou
Suplemento, p. seguido dos números da página inicial e final,
separados entre si por hífen.
• NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo,
São Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.

Artigo de periódico em meio eletrônico
• Elementos essenciais: autor(es), título, subtítulo (se houver), título
da publicação, local de publicação, numeração de volume e/ou ano,
fascículo ou número, paginação inicial e final do artigo, período e
data de publicação. Acrescentar as informações relativas ao suporte
eletrônico.
• LELIS, I. A. Do ensino de conteúdos aos saberes do professor:
mudança de idioma pedagógico?. Educação e Sociedade, v. 22, n.
74, 2001. Disponível em:
• <http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/scielo/>. Acesso em: 23
maio 2001.

Trabalho apresentado em evento
• (Congressos, Simpósios, Conferências, Reuniões, etc)
• Elementos essenciais: autor(es), título do trabalho apresentado,
subtítulo (se houver), seguido da expressão In: título do evento,
numeração do evento (se houver), ano e local de realização, título do
documento (anais, atas, tópico temático, etc.) , local, editora, data de
publicação e página inicial e final da parte referenciada.

Trabalho apresentado em evento
Formato:
AUTOR. Título de trabalho. In: NOME DO EVENTO, n. (número do evento
em algarismo arábico), ano, Local onde se realizou o evento. Título da
publicação do evento... Local de publicação: Editora, ano de publicação.
Descrição física. Notas.
•

LEDIC, I. L. et al. Estimativas de parâmetros genéticos. In: REUNIÃO
ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 20., 1983,
Pelotas. Anais ... Pelotas: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1983. p. 225227.

•

PRADO. R. A educação no futuro. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO, 1., 1927, Curitiba. Anais ... Brasília: INEP, 1997. p. 103-106.

Evento em meio eletrônico
• Elementos essenciais: autor(es), título do trabalho apresentado,
subtítulo (se houver), seguido da expressão In: título do evento,
numeração do evento (se houver), ano e local de realização, título do
documento (anais, atas, tópico temático, etc.) , local, editora, data de
publicação e página inicial e final da parte referenciada. Acrescentar
as informações relativas ao suporte eletrônico.

Evento em meio eletrônico
• Trabalho apresentado em evento em meio eletrônico
•

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In:
SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza.
Anais eletrônicos ... Fortaleza: Tec Treina, 1998. 1 CD.

•

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da
qualidade total em educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos ... Recife: UFPe,
1996. Disponível em:
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan.
1997.

Documento Jurídico
• Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e
doutrina (interpretação dos textos legais).
• Legislação: compreende a Constituição, as emendas

constitucionais, leis, decretos, medida provisória, portaria, resolução,
normas emanadas das entidades públicas e privadas, etc.

• Elementos essenciais: jurisdição (ou cabeçalho da entidade no caso
de se tratar de normas), título, numeração e data, ementa e dados da
publicação. Quando necessário, ao final da referência acrescentam-se
notas relativas a outros dados necessários para identificar o
documento.

Documento Jurídico
Constituição
NOME DO PAÍS. Constituição (ano de promulgação). Título: subtítulo. Local de
publicação: Editora, Data. Descrição física. (Série ou Coleção). Notas.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto
por Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série
Legislação Brasileira).

Documento Jurídico
Leis, decretos, etc
Formato:
NOME DO PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. (Estado) ou (Cidade) se
homônimos. Lei ou Decreto n., dia mês por extenso e ano. Descrição da Lei ou
decreto. Título da publicação: subtítulo, Cidade de publicação, v., p., ano.
(Série ou Coleção). Notas.
•

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe
sobre a desativação de unidades administrativas de órgãos da administração
direta e das autarquias do Estado e dá providências correlatas. Lex: coletânea
de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998.

Documento de acesso exclusivo
em meio eletrônico
• Inclui bases de dados, lista de discussão, BBS (site), disquetes,
mensagens eletrônicas, arquivos em disco rígido, programas e
conjuntos de programas, BBS(site), etc
• Elementos essenciais: autor, denominação ou título e subtítulo (se
houver), do serviço ou produto, indicações de responsabilidade,
endereço eletrônico e data de acesso.
• OBS: Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta
duração na rede

Documento de acesso exclusivo
em meio eletrônico
• E-Mail
• ACCIOLY, F. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem
recebida por <mtmendes@uol.com.br> em 26 jan. 2000.

• Lista de Discussão.
• BIOLINE Discussion List. List maintaned by the Bases de Dados
tropical, BDT in Brasil. Disponível em: <lisserv@bdt.org.br>. Acesso
em: 25 nov. 1998.

