
Instruções Para Citações e Referências Bibliográficas 
 
 
Suponha que você queira citar o livro “Logical Forms: Part I – Truth and description” cujo 
autor é Oswaldo Chateaubriand. Você tem então que incluir este livro como uma das entradas 
de sua bibliografia, que será colocada no final de seu texto. Neste caso a entrada é:1 
 

 
Todas as referências a esta obra serão feitas através da indicação de três elementos: (1) o último 
sobrenome do autor, aquele que você usou na entrada da bibliografia. “Chateaubriand” neste 
caso; (2) o ano da edição que você consultou. “2001” neste caso e (3) o número da página onde 
está a informação que você cita indiretamente ou o texto que você cita literalmente. No 
exemplo abaixo será “54”. 
 
Estas três informações podem aparecer de dois modos específicos em seu texto:  
 
(A) Todas entre parênteses: 
 

(Autor, Ano, Página)   à  (Chateaubriand, 2001, 54) 
 
(B) Com o sobrenome do autor fora dos parênteses 
 

Autor (Ano, Página)  à  Chateaubriand (2001, 54) 
 
Usa-se o modo de referência (B), com o nome do autor fora dos parênteses, quando o nome do 
autor ou da obra é uma parte (gramatical) de seu texto. Por exemplo: 
 

 
 
Coloquei “Chateaubriand” fora dos parênteses, porque ele é o sujeito de minha sentença. A 
referência bibliográfica funciona tanto como um substituto ao nome do autor (exemplo acima), 
quanto como um substituto ao nome da obra, como no exemplo abaixo: 
 

 
 
Você deve usar o modo de referência (A), com o nome do autor dentro dos parênteses, quando 
o nome do autor ou da obra não é uma parte (gramatical) de seu texto. É apenas a referência da 
informação que você apresenta, mas não faz parte de sua sentença, como no exemplo abaixo:  

                                                             
1 Não estou ensinando fazer a bibliografia aqui. Apenas a fazer referências à bibliografia. Consulte outros 
materiais para aprender os detalhes sobre como fazer as entradas de suas referências bibliográficas corretamente. 
 

... Esta crítica de Russell a Frege está fartamente documentada na literatura. 
Chateaubriand (2001, 54) apresenta com bastante ênfase o contraste entre 
as posições destes dois filósofos. ...   

... Várias de suas obras tratam deste tema. Nenhuma delas de modo tão 
enfático quanto Chateaubriand (2001, 54). ...   

Chateuabriand, O. (2001). Logical Forms: Part I – Truth and despription. Campinas: 
UNICAMP, CLE. 



 
 
O sobrenome do autor, “Chateaubriand”, está dentro dos parênteses porque nem o livro nem o 
autor fazem parte da sentença. A sentença continua fazendo sentido e sendo gramaticalmente 
correta quando se apaga a referência “(Chateaubriand, 2001, 54)”. A referência é informação 
extra e não parte do texto. Por isso o nome do autor está dentro dos parênteses. 
 
Uma última informação. Quando o nome de um autor aparece pela primeira vez em seu texto, 
você deve colocar além do último sobrenome, o seu primeiro nome também. Se, por exemplo, 
em nenhum momento me referi a Chateaubriand em meu texto e a primeira vez que o nome 
deste autor aparece já é em uma referência bibliográfica, devo acrescentar a ela o primeiro 
nome do autor. Nosso primeiro exemplo acima ficaria então:  
 

 
 
Todas as demais referências às obras de Chateaubriand não mais devem conter seu primeiro 
nome. 
 
 
 

... É sabido que Russell rejeita a distinção fregeana entre sentido e 
referência (Chateaubriand, 2001, 54) e que esta rejeição não o impediu, no 
entanto, de dar solução aos problemas ...   

... Esta crítica de Russell a Frege está fartamente documentada na literatura. 
Oswaldo Chateaubriand (2001, 54) apresenta com bastante ênfase o 
contraste entre as posições destes dois filósofos. ...   


