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Documento 3. – Notas de rodapé e de fim de trabalho e  

       palavras/expressões para evitar repetição 

 

1. Introdução 

 Regra geral, recomenda-se moderação no uso de notas, quer elas se 

situem em final de página (notas de rodapé), quer em fim do trabalho 

(colocadas antes da bibliografia/referências bibliográficas/ e dos anexos, caso 

existam). 

  O programa WORD coloca as notas de forma automática1. Premindo no 

lado esquerdo do rato em INSERIR e em seguida em REFERÊNCIA e em 

seguida em ‘nota de rodapé’, consegue-se fazer aquilo que estou neste 

momento a fazer2. O WORD permite certas opções. Por exemplo, podemos 

optar por colocar as notas como aqui estou a fazer ou, então, por colocá-las em 

fim do documento/fim do trabalho. Esta facilidade tem levado a que este tema 

não tenha sido muito tratado recentemente em obras da especialidade. Em 

todo o caso, deve ser sempre verificada a escrita da nota, procedendo, de 

resto, como se de ‘um texto’ se tratasse. A nota é sempre curta – de poucas 

linhas – justificada, no caso de conter mais do que uma linha. 

 

2. Notas 

                                                 
1
 Isto é um exemplo. 

2
 Esta é a segunda nota. A numeração foi feita automaticamente pelo WORD. 



 Colocadas em rodapé (fim de página) ou em final de trabalho, as notas 

têm a seguinte função: acrescentam alguma coisa ao que é dito no corpo do 

texto, quer a nível temático, quer a nível explicativo. O cuidado deve ser 

grande, por isso, sobre o emprego das notas: só faz sentido inserir uma nota 

quando o seu ‘assunto’ for assunto ‘marginal’ relativamente aos assuntos 

tratados no corpo do texto. 

 Por vezes, as notas servem para incluir uma ‘referência bibliográfica’. 

Esta prática é desaconselhada, uma vez que a ‘referência bibliográfica’ pode 

ser incluída no corpo do texto, opção muito utilizada na actualidade. 

 

3. Palavras e expressões para evitar repetição 

 Nas notas, mas também em ‘referências bibliográficas no corpo do 

texto’, é necessário evitar repetições no que diz respeito a autores e obras 

citadas ou referidas. As palavras ou expressões mais utilizadas são as que 

constam no quadro seguinte, que inclui também o significado delas e alguns 

exemplos. 

 

 Abreviado Significado Explicação Exemplos 

Idem Id. O mesmo Evita que se repita o mesmo 
autor, mas a obra é diferente 
daquela que foi referida 
anteriormente. Na coluna ao 
lado figura o exemplo, a 
negrito (Id. 2010: 34). 

 
1ª vez: 
PAIS, 2007: 26 

2ª vez: 
Id. 2010: 34 

Ibidem Ibid. No mesmo 
lugar 

Evita que se repita o mesmo 
autor e a mesma obra desse 
autor referidos anteriormente. 
Só a página difere, portanto. 
Na coluna ao lado figura o 
exemplo, a negrito (Ibid. 2010: 
34). 

 
1ª vez: 
PAIS, 2007: 26 

2ª vez: 
Ibid. 2007: 39 

Opus 
citatum 

Op. Cit. 
Ou 
Ob.cit. 

Obra citada O mesmo que ibidem.   
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