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APRESENTAÇÃO

Por meio de seu Departamento Editorial, em atividade desde 1948, a Federação 
Espírita Brasileira já publicou mais de 700 obras. A fim de obter um padrão de 
excelência para suas publicações, era preciso reunir todos os critérios, estilos e 
padronizações desejados em um guia que servisse de consulta para todos os pro-
fissionais envolvidos em alguma etapa do processo de editoração de seus livros.

Durante a revisão — textual e técnica — de uma obra espírita, devemos 
verificar o fiel seguimento dos critérios relativos ao planejamento visual gráfico 
(composição, diagramação, paginação, tipografia) e das normas gramaticais e or-
tográficas (rigorosamente atentos ao que prescreve o Novo Acordo Ortográfico), 
bem como proceder à verificação de dados e fontes utilizados na obra (citações 
do autor).

Foi com esse objetivo que nasceu o presente trabalho, que visa orientar os 
serviços de revisão e diagramação a serem realizados em todas as obras editadas 
pela Federação.

Apesar da necessidade de uniformizar vários procedimentos editoriais, é 
importante ressaltar que as regras aqui propostas devem ser utilizadas sem perder 
de vista a natureza da obra, da coleção, da linguagem e do estilo do autor. Todos 
os envolvidos no processo editorial — autor, editor, tradutor, diagramador, revisor 
etc. — poderão observar a adequação de determinados aspectos e propor critérios 
a serem utilizados numa obra a fim de evitar o empobrecimento e comprometi-
mento de seu conteúdo. Sempre que possível, contatamos o autor, o tradutor ou o 
organizador da obra para que sejam autorizadas possíveis mudanças. Cada obra 
tem sua temática, seu vocabulário, e o autor é responsável pelo seu conteúdo.

Brasília, DF, 16 de maio de 2016.
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INTRODUÇÃO

Este manual é composto de cinco partes:

 » composição: produção de uma obra espírita conforme as padroniza-
ções, estabelecidas pela equipe editorial, relativas à diagramação, à 
paginação, à tipografia, ao design de capa, aos destaques gráficos etc.;

 » revisão: leitura e correção do original (isto é, o texto entregue pelo 
autor) de acordo com as regras gramaticais e ortográficas da língua 
portuguesa, com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e com os critérios de padronização estabelecidos 
pela equipe editorial;

 » catalogação: descrição de todos os aspectos bibliográficos e técnicos a 
serem verificados quanto à catalogação e à documentação das obras;

 » listagens: check-list de procedimentos editoriais; lista dos principais 
códigos de correção textual, tipográfica e visual utilizados no meio 
editorial; lista de notas de rodapé utilizadas em obras espíritas;

 » glossários: pequenos vocabulários que explicam e esclarecem termos e 
expressões técnicas próprias do cotidiano editorial, do meio gramatical 
e do âmbito literário.

Embora as duas primeiras seções sejam dirigidas específica e respectivamente 
a diagramadores e revisores, é importante que o profissional de cada área tome 
conhecimento das orientações dirigidas a cada setor, a fim de aperfeiçoar e adiantar 
ainda mais a execução do trabalho editorial.

Baseamos nossa correção linguística nas prescrições das principais obras de re-
ferência gramaticais e lexicográficas, pautando-nos principalmente no Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), entretanto, consideramos também 
alguns critérios estilísticos e gráficos estabelecidos pela Coordenação Editorial.

A editoração da revista Reformador, em suas especificidades, será também 
norteada pelas normas deste Manual, visando um padrão que aperfeiçoe suas 
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publicações e, ainda, um instrumento de consulta acessível a todos os responsáveis 
pela revista.

O Manual encontra-se à disposição de todos os que dele necessitarem por 
meio do endereço eletrônico www.febeditora.com.br/[...].
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CAPÍTULO 1 

COMPOSIÇÃO

A linguagem do design envolve reflexão, bom gosto e análise de 
formatos e suportes: tudo isso leva à adoção de um projeto gráfico 
adequado e consistente, que transforma cada livro num objeto 
singular. No desenvolvimento de um projeto gráfico, portanto, 
deve-se levar em conta tanto questões técnicas quanto a função 
estética dos elementos envolvidos (forma, tipologia, cor etc.). 
Isso se aplica tanto ao miolo (escolhas adequadas de tipografia e 
entrelinhamentos, de acordo com a especificidade da obra) quanto 
à capa do livro (que deve ser visualmente agradável e coerente 
com o conteúdo da obra).1

(Emmanuel Araújo, A construção do livro)

A composição se dá em um estágio da editoração em que o arquivo de texto 
(em formato Word) já tenha passado pela preparação de originais (ou copidesque), 
que é o trabalho de leitura e de correção de um original em que são realizadas as 
correções de ordem gramatical, ortográfica, estilística e a aplicação de padrões 
editoriais, com o propósito de uniformizar o texto da obra.

De acordo com Müller (2010), é extremamente importante desenvolver 
um bom projeto gráfico e visual não apenas por motivos estéticos, mas também 
para facilitar a fluência da leitura. A seguir, enumeramos os principais elementos 
estruturais constituintes das obras da FEB e da Edicei, contendo especificações, 
medidas, restrições e padronizações estabelecidas pela equipe editorial.

1.1 Formatos das publicações espíritas

De acordo com Ribeiro (2007, p. 375), a escolha do formato é o primeiro 
problema artístico que se apresenta ao se iniciar um projeto gráfico. Esse formato 

1  Deve ser respeitado, neste caso, o manual de identidade visual da marca da editora.
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deve estar intimamente ligado ao conteúdo da obra, seu caráter, finalidade e função, 
à luz do fator econômico.

Quando falamos em formato, estamos nos referindo ao tamanho do livro 
em centímetros, na dimensão horizontal e vertical, respectivamente, de uma das 
suas faces, excluída a lombada (CAMPETTI, 2003, p. 49). Os formatos atualmente 
utilizados por nossa equipe são:2

 » 12,5 cm x 17,5 cm: de tamanho médio, ainda são os mais comuns nas 
edições febianas;

 » 14 cm x 21 cm: livros de leitura corrida, como os romances;

 » 16 cm x 23 cm: romances e livros infantis;

 » 20 cm x 25 cm: livros infantis;

 » 21 cm x 21 cm: livros infantis.

1.2 Normas para os elementos estruturais

1.2.1 Capa

É a cobertura do miolo da obra. A chamada primeira capa deverá conter, 
obrigatoriamente, título da obra, nome do autor, nome do médium psicógrafo (se 
houver) e a marca da FEB (símbolo + logotipo). O capista tem toda a liberdade 
artística para o design de capa, não precisando seguir necessariamente as padroni-
zações estabelecidas para os títulos das obras no miolo; todavia, deve atentar que a 
tipografia ou o lettering adotados para esses títulos na capa devem ser reproduzidos 
também na falsa folha de rosto e na folha de rosto.

1.2.2 Contracapa

Também chamada de quarta capa, deve conter o título da coleção à qual a 
obra pertence (se for o caso), a sinopse da obra, o número do ISBN e o código de 
barras correspondente. Não deverá conter a marca (símbolo + logotipo) da editora.

O código de barras é obtido por meio do software CorelDraw, acessando-se 
a aba Editar, guia Inserir código de barras, selecionando-se o formato de 
padrão industrial EAN-13 e inserindo-se o número do ISBN da obra em questão.

2  Eventualmente, obras com mais de 300 páginas podem utilizar o formato 16 x 23 cm.
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1.2.3 Lombada

É a “espinha” do livro, situada entre a capa da frente (1a capa) e a de trás (4a capa), 
onde se inserem o título do livro, o nome do autor ou o nome do autor espiritual e do 
médium psicógrafo (se houver) e a marca da FEB (logotipo + símbolo). A direção do texto 
é ordenada sempre da extremidade superior para a extremidade inferior da lombada.

1.2.4 Orelhas

Continuações da primeira e quarta capas, dobradas para dentro do livro. 
Geralmente, compõem-se de texto sobre a obra e de biografia e fotografia do autor. 
Cada orelha deve ter a largura de 7 ou 8 cm; tal medida deve ser determinada pelo 
editor por ocasião do planejamento da obra.

1.2.5 Falsa folha de rosto e folha de rosto

A falsa folha de rosto é a página da obra disposta logo após a segunda capa, 
dando início ao miolo. Nela, deve constar apenas o título da obra (sem o seu pos-
sível subtítulo).

A folha de rosto corresponde à reprodução, em preto e branco, dos elementos 
textuais e gráficos da capa, sendo disposta logo em seguida ao verso da falsa folha 
de rosto. Contém obrigatoriamente o título (e, obrigatoriamente, o subtítulo da 
obra, se houver).

1.2.6 Página informativa

Localizada no verso da folha de rosto, esta página deve conter, em sua área 
superior, os seguintes dados: copyright da edição original, número ordinal da edi-
ção, número ordinal da impressão, quantidade de exemplares (e não de “cópias”), 
mês/ano de publicação; na área central da página, os contatos da federação; em 
sua área inferior, deve constar a catalogação na fonte (ficha catalográfica), com os 
seguintes dados: número de Cutter, nome do autor ou do autor espiritual, título, 
nome do médium psicógrafo, edição, local, sigla da instituição (FEB), ano, ISBN, 
descritores, CDD e CDU (todos esses dados encontram-se devidamente descritos, 
comentados e explicados nas seções 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 deste Manual). Todas essas 
informações da ficha catalográfica devem enquadrar-se dentro de um retângulo 
encerrado por fios, o qual não deve ocupar mais que um quarto ou, no máximo, 
um terço da mancha (ARAÚJO, 2008). Esses dados, com exceção do número de 
Cutter, da 3a linha em diante vêm alinhados com a 4a letra da 1a linha (sobrenome 
do autor), conforme figura 1 (p. 48).
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1.2.7 Sumário

Lista de títulos e subtítulos dos capítulos de um livro, segundo a ordem pela 
qual se apresentam num texto e com indicação das páginas em que essas partes 
começam. Não é o mesmo que índice, pois este consiste necessariamente numa 
listagem de assuntos, nomes etc. em ordem alfabética, enquanto o sumário é cons-
truído numa ordenação não alfabética, limitada a uma organização temática da 
matéria de acordo com a sequência do livro (ARAÚJO, 2008, p. 131). Nas obras 
espíritas, o sumário é geralmente situado antes das páginas introdutórias (apresen-
tação, prefácio, introdução etc.). A numeração das páginas indicadas no sumário 
deve ser sempre conferida após a diagramação

1.2.8 Páginas introdutórias

No meio editorial, os conceitos de apresentação, prefácio, introdução, 
preâmbulo e prólogo carecem de distinção precisa entre si, o que se reflete 
nas (divergentes) definições de especialistas em bibliologia (HOUAISS, 1983; 
ARAÚJO, 2008; FARIA, PERICÃO, 2008). Neste e nos próximos itens, faze-
mos uma distinção para o âmbito das obras espíritas e estabelecemos algumas 
padronizações de formatos.

1.2.8.1 Apresentação

Elemento opcional, a apresentação é um texto breve redigido por outra pessoa 
que não o autor — geralmente uma personalidade ou autoridade no tema —, a 
fim de iniciar o leitor no conteúdo abordado pela obra, destacando aspectos rele-
vantes (CAMPETTI, 2003; ARAÚJO, 2008). Deve ser iniciada em página ímpar e 
composta no mesmo corpo que o texto da obra.

1.2.8.2 Prefácio

Texto redigido pelo autor, no qual se justificam as razões que o levam a escrever 
a obra, com esclarecimentos prévios, o que o torna diferente de uma introdução 
(ARAÚJO, 2008). A formatação é, geralmente, idêntica à da apresentação, sendo 
também frequente a prática de compor esta parte em itálico para destacar o texto 
e quebrar a monotonia (CAMPETTI, 2003).

1.2.8.3 Introdução

De acordo com Araújo (2008), a introdução não deve ser confundida com o 
prefácio, pois representa um discurso inicial em que o autor expõe matéria cor-
relata ou de preparação ao texto, mas que neste não teria cabimento “natural” ou 
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sequencial. Como último elemento da parte pré-textual, a introdução submete-se 
ao mesmo tratamento gráfico que o prefácio.

A introdução pode ser a primeira seção do texto da obra (ABNT, 1994), mas, 
quando redigida à parte pelo próprio autor ou por outra pessoa, substituindo — 
às vezes — a apresentação ou o prefácio, tratar-se-á da mesma forma que estes 
elementos (CAMPETTI, 2003). É costume datar a introdução, quando redigida 
separadamente do corpo da obra, fazendo-se figurar o nome de seu autor.

1.2.8.4 Assinaturas

Em qualquer dos tipos de página introdutória (apresentação, prefácio, intro-
dução etc.), a assinatura de seu autor fica sempre alinhada à direita, não leva ponto 
final e deve ser exibida em versal/versalete (Emmanuel).

Quando há mais de uma informação na assinatura, usam-se a vírgula e o ponto 
final. Ex.: Paulo, o apóstolo (ou seja, o nome do autor em versal/versalete, claro, e 
seu atributo, no caso, “o apóstolo” em caixa-baixa, claro e redondo).

Em Reformador, a assinatura do articulista deve ser apresentada sempre cen-
tralizada e em versal/versalete; porém, inclusões e mensagens devem ser exibidas 
em negrito, alinhadas à direita, sem ponto final.

Quando houver datação da assinatura, o nome da cidade deve ser sempre 
sucedido da sigla de seu respectivo estado entre parênteses: Pedro Leopoldo (MG), 
Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF).

1.2.9 Capítulo

É a principal divisão de uma obra, definida por um título (que deve ter sempre 
um número indicativo). Deve ser aberto sempre em página ímpar. Sua numeração 
(se houver) deve ser feita por meio de algarismos arábicos; o uso de algarismos ro-
manos fica reservado para as obras antigas, clássicas e tradicionais, que porventura 
tragam, originalmente, este formato (como as obras da codificação).

Dependendo do projeto visual da obra ou da coleção à qual pertença, a página 
em que se inicia o capítulo pode ou não conter o número da página.

1.2.10 Epígrafe

É o texto (versículo bíblico, máxima, citação bibliográfica) inserido no início 
(à cabeça) de um capítulo a fim de introduzir, resumir o sentido ou caracterizar 
o tema da seção. Em obras da FEB, as epígrafes são formatadas em itálico e des-
providas de aspas.
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Dependendo do projeto gráfico, há usos de epígrafe centralizada:

Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém 
vem ao Pai senão por mim (João, 14:6).

Há casos em que é alinhada à direita: 

Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém 
vem ao Pai senão por mim (João,14:6).

Há casos em que a referência se situa na última linha da epígrafe:

Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém 
vem ao Pai senão por mim (João, 14:6).

Há casos em que a referência se situa abaixo da última linha da epígrafe:

Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim.

(João, 14:6.)

Se o projeto do diagramador já estabeleceu um desses formatos, deve ser ob-
servado se o mesmo padrão está sendo realmente seguindo em todos os capítulos 
da obra; caso as epígrafes variem de formato ou ainda não haja uma definição, 
pode-se dar preferência pelo alinhamento à direita.

1.2.11 Cabeçalho

Também chamado de cabeço, é a designação que se dá à inserção do título do livro 
ou do capítulo e ao nome do autor, em fonte de tamanho menor, no alto das páginas. 
Nas obras da FEB, aplica-se o título do livro (ou o título do capítulo do qual a página em 
questão faz parte) nas páginas ímpares e o nome do autor nas páginas pares, excetuando-
-se aquelas que iniciam capítulos ou subcapítulos, que não deverão conter cabeçalhos.
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1.2.12 Notas de rodapé

Anotação colocada na parte inferior de uma página que contém a referência3 
de uma ou mais obras/publicações, tais como fontes utilizadas para a execução do 
trabalho ou dados que facilitem a compreensão do texto. Visam primordialmente 
a indicação das fontes de trechos citados, a explanações marginais não cabíveis no 
texto e a ocasionais remissões para outros capítulos ou partes da obra, de outras 
obras e autores relacionados com o assunto em pauta (GARCIA, 2006). Em obras 
espíritas, as referências bibliográficas em notas de rodapé devem apresentar a 
estrutura apresentada no item 2.3.1 (p. 43).

1.2.13 Índice

Listagem, em ordem alfabética, de termos selecionados (nomes de pessoas, lu-
gares, matérias ou outros) no âmbito de uma obra, com uma indicação que permite 
localizá-los nesta mesma obra. Se os assuntos/temas do índice são apresentados de 
acordo com a ordem lexicográfica (a do dicionário), o índice designa-se alfabético. 
O índice pode ser onomástico, ou seja, um índice dos nomes de pessoas citadas no 
livro; bibliográfico, indicando as obras citadas; por assunto; ou misto. 

De acordo com a ABNT NBR 6034 (2004), que normaliza a organização de 
índices, recomenda-se a apresentação das entradas em linhas separadas, com recuo 
progressivo da esquerda para a direita para subcabeçalhos.

Exemplo: Monografia

definição, 3.7

em meio eletrônico, 7.2

CD-ROM, 7.2.1

Pelo seu caráter de exaustividade, isto é, a cobertura de todas as informações con-
tidas na obra, diferentemente do sumário, que apresenta uma visão geral da estrutura 
da obra, recomenda-se que o índice seja localizado no final da publicação, e registrado 
em tipologia de um a dois pontos menores que o texto comum (CAMPETTI, 2003). 
Deve ser situado após o corpo do texto da obra e antes do colofão.

1.2.14 Referências

É o conjunto dos documentos citados numa obra, que foram usados/con-
sultados para sua elaboração e que são apresentados sob a forma de lista ao final 

3  Não usamos notas nos finais de capítulos ou ao fim da obra.
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da obra ou ao final de cada um dos capítulos. De acordo com a ABNT NBR 6023 
(2002), o destaque gráfico (negrito ou itálico) utilizado para destacar os títulos das 
obras deve ser uniforme em todas as referências de uma mesma obra. As obras sem 
indicação de autoria, ou de responsabilidade (organizador) têm como elemento 
de entrada o próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira 
palavra, com exclusão de artigos (definidos e indefinidos) e palavras monossilábicas.

Este elemento da obra segue um considerável número de regras detalhadas 
na ABNT NBR 6023 (que trata da elaboração de referências), geralmente aplicadas 
pelo revisor.

Obs.: A revista Reformador utiliza o itálico, como destaque gráfico, nos títulos 
das obras. As obras sem indicação de autoria, ou de responsabilidade (organizador), 
têm como elemento de entrada o próprio título, já destacado pelo uso de letras 
maiúsculas na primeira palavra, com exclusão de artigos (definidos e indefinidos) 
e palavras monossilábicas; e manterá a indicação “Sugestão de leitura”, quando o 
articulista assim registrar em seu original.

1.2.15 Página de créditos e colofão

São os últimos elementos impressos do miolo do livro (ARAÚJO, 2008). Trata-
-se de uma listagem sobre todos os responsáveis pela execução da obra (créditos) e 
sobre dados do projeto gráfico, tudo composto num corpo dois pontos menor que 
o do texto. Os principais elementos constantes da página de créditos numa obra da 
FEB são dispostos na seguinte ordem:

 » Conselho Editorial;

 » Produção Editorial;

 » Revisão;

 » Capa;

 » Projeto gráfico;

 » Diagramação;

 » Foto de capa (se houver);

 » Normalização Técnica.

Caso dois ou mais itens sejam feitas pela mesma pessoa, pode ser designado 
no mesmo campo.

Após esses dados, segue-se o texto do colofão com o seguinte padrão:
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Esta edição foi impressa pela [nome da gráfica], [cidade], [sigla do estado], 
com tiragem [número] exemplares todos em formato fechado de [medida em mi-
límetros] e com mancha de [medida em milímetros]. Os papéis utilizados foram 
o [nome do papel e gramatura] para o miolo e o [nome do papel e gramatura] 
para a capa. O texto principal foi composto em fonte [nome, tamanho do tipo e 
entrelinhamento] e os títulos em [nome e tamanho do tipo e entrelinhamento]. 
Impresso no Brasil. Presita en Brazilo.

1.2.16 Recuo de linha do verso com inserção de quebra-verso ( [ )

Em um poema, caso um verso exceda o espaço da linha, o restante, sem quebra 
de palavra, deve ir para a linha seguinte e ser alinhado à direita, com um colchete 
de abertura — chamado de quebra-verso — antes da primeira palavra. Exemplo:

1.2.17 Elementos pós-textuais

Os elementos pós-textuais — glossários, índices, referências etc. — deverão ser 
grafados com a fonte um ponto menor.

1.3 Orientações tipográficas

Geralmente, alguns aspectos tipográficos menos globais e óbvios passam 
despercebidos. Por isso, vale a pena ressaltar que o tratamento dado à pontuação e 
símbolos, aos alinhamentos dos subtítulos e texto dentro dos parágrafos e às viúvas 
é igualmente — senão mais — importante para garantir uma boa leitura (SAMARA, 
2008). A seguir, informamos algumas recomendações para uma composição de texto 
limpa, que contribui para melhorar a aparência e a legibilidade do texto corrente.
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1.3.1 Escolha de fonte/tipo para a obra

Na ocasião em que se define o tipo/fonte para o miolo da obra, é necessário 
sempre verificar se a tipografia escolhida para o projeto possui uma família com-
pleta de caracteres e estilos (redondo, negrito, itálico, versalete etc.).

1.3.2 Espacejamento de texto em itálico

Textos em itálico utilizados para fins de ênfase, às vezes, parecem ser menores e 
mais estreitos que sua contraparte em redondo (é o caso da fonte deste texto, Garamond, 
que formatada em itálico parece consideravelmente comprimida). Sempre avalie o 
itálico e ajuste seu tamanho e espacejamento para que ele se adapte melhor ao texto. 

1.3.3 Linha viúva e linha órfã (ou forca)4

Ao final de um parágrafo, frequentemente ocorre a permanência de uma 
linha com resto de palavra ou de frase, mas em espaço excessivamente curto, 
resultando numa linha quebrada, chamada de “viúva”. Deve ser evitada, sempre 
que for possível. De acordo com Samara (2008), de maneira ideal, a última linha 
do parágrafo deve ter mais da metade da largura do parágrafo, mas três palavras 
(independentemente do seu tamanho) é o mínimo aceitável.

À primeira linha de um parágrafo que fica solta no final de uma página, ou à 
última linha de um parágrafo que fica solta no alto de uma página, dá-se o nome 
de forca, órfã, ou enforcado. De acordo com Araújo (2008), a primeira linha de um 
parágrafo jamais deve ficar sozinha no fim de uma página.

1.3.4 Translineação5

Devem ser evitadas, sempre que possível:

 » a translineação em mais de duas linhas consecutivas do texto da obra;

 » a translineação de nomes próprios;

 » a translineação de palavras estrangeiras;

4  Há autores que tratam esses termos de modo indiferente, como se fossem sinônimos.
5  Quebra de palavras. Hifenização por meio da qual se faz a passagem, num texto, de parte 

de uma palavra de uma linha para a outra, ficando parte no fim da linha superior e o resto 
no início da linha seguinte.
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 » a translineação de palavras cuja quebra cria acidentalmente termos 
chulos ou inconvenientes, como “dis-puta” e “após-tolo”.

Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de palavras 
em que há um hífen, ou mais, se a partição coincide com o final de um dos elementos 
ou membros, deve, por clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imedia-
ta, conforme prescreve a Base XX do Novo Acordo Ortográfico (BRASIL, 2008). 
Exemplos: ex- -alferes, serená- -los-emos ou serená-los- -emos, vice- -almirante.

1.3.5 Caminho de rato

Na diagramação de um texto, podem surgir espaços em branco ao longo de 
sucessivas linhas de texto justificado, criando-se lacunas. Esses caminhos verticais se 
formam principalmente quando justificamos o bloco de texto. Onde esses espaços 
em branco se alinham, eles criam um caminho que atravessa o texto. Os caminhos 
de rato são mais fáceis de identificar virando-se a página de cabeça para baixo ou 
visualizando-se o texto com os olhos semicerrados para se concentrar mais nos 
espaços do que nas palavras (AMBROSE; HARRIS, 2009).

1.4 O diagramador e a revisão de provas

Após a composição, o arquivo diagramado e paginado é encaminhado para a 
chamada revisão de provas, que é o confronto do original, apresentando todas 
as marcações feitas na revisão de originais, com as provas compostas, em que o 
revisor assinala, com símbolos convencionados, aquilo que difere do original. A 
seguir, a obra em edição retorna para o diagramador e só é considerada “finalizada” 
após se dar por encerrada a batida de emendas (it. 2.1, p. 16).

A marcação de emendas pelo revisor poderá voltar para o diagramador por 
meio de versão digital (arquivo em PDF) ou por meio de uma versão impressa, 
cujas correções são, geralmente, sinalizadas por meio de códigos estabelecidos pela 
ABNT NBR 6025 (v. it. 2.1.4).

Após a liberação definitiva do arquivo pelo revisor, isto é, tendo sido concluída 
a batida de emendas e não havendo mais nada a ser corrigido, o diagramador fica 
impedido de realizar qualquer alteração de layout (margem, entrelinhamentos, 
espaçamento entre caracteres), a menos que o arquivo retorne, mais uma vez, 
para o revisor.
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CAPÍTULO 2

REVISÃO

Dos originais ao livro pronto, o caminho é longo. Nesse caminho, 
o papel do revisor é de fundamental importância, considerando-se 
a preocupação do editor com a qualidade do material publicado. 
[...] É na revisão textual consciente, detalhista e competente que 
o conteúdo vai ser aprimorado, no que diz respeito à coesão e à 
coerência, aos erros ortográficos, aos erros conceituais, enfim, aos 
deslizes praticados pelo autor.

(Aristides Coelho Neto, em Além da revisão)

Além do esperado domínio da norma culta, do olhar clínico, de um conhe-
cimento cultural amplo, da experiência e da técnica adquiridas, todo revisor de 
texto precisa tomar conhecimento dos procedimentos operacionais e das norma-
lizações, padronizações e estilos inerentes às publicações da instituição para a qual 
pretende prestar serviço. Este capítulo é particularmente voltado para o auxílio 
desse profissional em seu trabalho com uma obra espírita.
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2.1 O trabalho do revisor: roteiro e recursos

Normalmente, todas as obras a serem publicadas pela FEB passam pelo pro-
cesso indicado no quadro a seguir:

 Quadro 1 — Etapas do processo de editoração de um original

Preparação de 
Originais Composição Revisão de Provas

Também denominada como 
copidesque ou 1ª revi-
são, é o trabalho de leitura 
e correção de um original 
antes que seja composto. É a 
ocasião em que são realiza-
das as correções de ordem 
gramatical, ortográfica, 
estilística e a aplicação de 
padrões editoriais, com o 
propósito de uniformizar o 
texto da obra.

Transformação, pelo 
designer, de um arquivo 
de texto (Word) fornecido 
pelo autor e já normalizado 
pelo revisor. Compreende 
a diagramação (definição 
de fonte, estilos, tamanho, 
disposição na página etc.), e 
a paginação (distribuição 
do texto pelo formato das 
páginas do livro).

Também chamada de 2ª 
revisão, é o confronto 
do original, apresentando 
todas as marcações feitas 
na preparação, com as 
provas compostas, em que 
o revisor assinala, com 
símbolos convencionados 
(se impresso) ou em arqui-
vo pdf, todos os aspectos 
pendentes. 

Fontes: ABNT NBR 6025, 2002; BACELLAR, 2001.

A partir da revisão de provas, passa a ser feita a chamada batida de emen-
das, que é o confronto realizado entre o arquivo mais atualizado da obra com a 
cópia anterior — a fim de que o revisor se certifique de que todas as alterações 
por ele solicitadas foram providenciadas pelo diagramador — até que o arquivo 
da publicação não tenha mais nenhuma correção a ser feita.

Deve-se observar que, ocasionalmente, o arquivo de texto recebido pelo revisor 
pode não ser um original fornecido por um autor, mas a digitalização de uma obra 
espírita antiga e, até então, sem versão digital (ocasião em que o profissional poderá 
receber o exemplar de uma edição anterior impressa, para solucionar dúvidas surgidas 
no arquivo digitalizado). De qualquer forma, essa versão digitalizada deverá ser cui-
dadosamente tratada e analisada como um texto com todos os possíveis problemas, 
imperfeições e inadequações de um original recém-redigido.Mediante acordo do 
editor com o profissional de revisão, é facultada a este:

 » a utilização de códigos de revisão (conforme a ABNT NBR 6025) em 
versão impressa dos originais, tanto durante a preparação de originais 
quanto na revisão de provas;
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 » o uso da ferramenta controle de alterações (Word) durante a 
preparação de originais;

 » a marcação de novas correções no arquivo (PDF) da obra já diagra-
mada, durante a revisão de provas.

2.1.1 Controle de alterações (Word)

O programa Word possui uma ferramenta que exibe todas as alterações re-
alizadas por algum usuário no texto original. É importante o conhecimento dos 
recursos dessa ferramenta a fim de que, após a revisão, o editor possa aprovar ou 
rejeitar, de acordo com seus critérios, as mudanças feitas pelo revisor de texto.

Para ativar essa ferramenta, vá até a aba Revisão e clique no botão Controlar 
Alterações (Control + Shift + E). Você poderá optar por mostrar as revisões em 
balões (o que confere maior clareza para conferências), mostrar todas as revisões 
embutidas ou mostrar apenas comentários e formatações nos balões.

2.1.2 Comentários

Além do controle de alterações, a aba Revisão oferece outra ferramenta 
de grande utilidade para as indicações de quaisquer sugestões ou dúvidas que o 
revisor desejar comunicar ao editor, que é a botão de Comentários. Para redigir 
um comentário relativo a uma determinada palavra, linha ou parágrafo do texto, 
selecione o item sobre o qual deseja informar alguma sugestão ou dúvida e clique 
em Novo Comentário; surgirá à margem direita do texto um campo em cor 
destacada para a inserção de seu comentário.

2.1.3 Marcações em arquivo PDF

Para a revisão de provas, o revisor poderá receber o arquivo de obra já dia-
gramada no InDesign e convertida em arquivo PDF a fim de conferir os acertos 
solicitados e marcar — para informar ao designer diagramador — todas as emendas 
por meio das ferramentas do Adobe Acrobat, que permite marcações e destaques 
diversos no texto do arquivo.

2.1.4 Códigos de correção de texto e de correção tipológica e visual

A ABNT NBR 6025 estabelece os sinais e símbolos a serem usados na revisão 
de originais e de provas. Estabelece também as convenções para os procedimentos de 
correção e marcação de emendas em originais e provas. A marcação dos erros deve 
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ficar clara para o diagramador, bem localizada no texto, porém sem apagar as partes a 
que se refere. Recomenda-se a marcação das correções em uma cor diferente daquela 
utilizada no texto. A toda marcação feita no texto deve corresponder o sinal de cor-
reção na margem. As correções devem ser sempre localizadas na margem direita no 
caso de texto composto em uma só coluna. Para textos compostos em duas colunas, 
as correções distribuem-se pelas duas margens: as referentes ao texto a esquerda, na 
margem esquerda, e as referentes ao texto a direita, na margem direita. As marcações 
nas margens devem seguir a orientação da esquerda para a direita, utilizando-se barras 
verticais para indicação do erro. As barras verticais podem anteceder o sinal ou sucedê-
-lo, porém mantendo-se uma única forma em todo o texto. Os elementos de correção 
a serem identificados no texto podem referir-se a erros ocorridos em letras, palavras, 
frases e espaços ou constituírem indicações relativas a apresentação tipológica e visual.

Quadro 2 — Códigos de correção de texto

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

Unir 

Suprimir letras1 

Suprimir palavras ou trechos 

Suprimir espaço

Separar letras ou palavras1

Retirar e unir1 

Inserir 

Transpor letras 

Transpor linhas 

Transpor (para várias palavras consecutivas)

Salto de trecho (ver original)1 

Subscrever caractere1 

Sobrescrever caractere1

Colocar a palavra ou trecho no ponto indicado pela seta 

Há dúvidas do revisor 

Substituir letra 

Variações da barra de atenção (para muitos erros na mesma linha)

Correção indevida (permanece o texto anterior)1

SINAL AÇÃO INDICADA

1 Deve-se optar por um único sinal



28 29

Manual de Padronização Editorial da FEB • Revisão

Quadro 3 — Códigos de correção de texto

Abrir parágrafo1 

Recorrer texto 

Centralizar texto 

Alinhar à esquerda 

Alinhar à direita 

Abrir entrelinha 

Diminuir a entrelinha 

Alterar a tipologia 

Alterar para itálico 

Alterar para negrito1

Alterar para estilo normal ou redondo1

Usar caixa alta 

Usar caixa baixa 

Usar caixa alta e baixa 

Usar versal, versalete 

Evitar brancos entre as linhas do texto

Evitar sequência de brancos no final de linha

Evitar sequência de hifens nos finais de linhas (não quebrar palavras)1

Evitar palavras ou trechos repetidos em linhas seguidas 

Descondensar texto

SINAL AÇÃO INDICADA

1 Deve-se optar por um único sinal

ou

ou

ou

ou

ou

Entretanto, vale observar que não só há sinais que não constam na lista de 
códigos oficiais da ABNT como também existem sinais diferentes indicando um 
mesmo procedimento. Vale mencionar a tabela existente no Elementos de bibliologia 
(clássico da editoração que infelizmente se encontra fora de catálogo há 30 anos) e 
a tabela que consta em Planejamento visual gráfico, de Milton Ribeiro, que contêm 
outros sinais não registrados nas tabelas anteriores.

2.1.4 Corretor do Word: bom aliado, desde que usado com critério

Acessível por meio da aba Revisão >> botão Ortografia e Gramática, 
o corretor do Word é uma ferramenta de grande utilidade para o saneamento 
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inicial de um texto. É preciso, entretanto, considerar que esse recurso tem sérias 
limitações, sendo portanto necessário utilizá-lo com critério e bom senso (confira, 
como exemplo, o caso de “ao mesmo tempo (em) que” no item 5.2). Ao se depa-
rar com algum possível erro detectado pelo corretor e não havendo certeza sobre 
a incorreção do trecho em questão, o ideal é que o revisor procure encontrar a 
fundamentação daquela indicação de erro em uma ou mais obras de referência. 
O corretor deve ser encarado como um auxiliar, mas nunca como fonte legítima 
de normalização gramatical e ortográfica.

2.1.5 Limpeza de arquivo de texto

Existe um procedimento de fundamental importância e utilidade para o 
trabalho do revisor e que beneficia todas as demais etapas do processo editorial 
(principalmente o profissional de diagramação): trata-se da “faxina gráfica” 
a ser feita em arquivo de texto antes que seja diagramado. Dependendo do 
domínio e da experiência do autor em relação ao Word, o arquivo pode trazer 
vários caracteres especiais e formatações indesejáveis. Um bom revisor toma 
procedimentos como estes, antes mesmo de realizar qualquer correção gra-
matical ou ortográfica:

 » eliminação de espaços duplos;

 » eliminação de caracteres especiais;

 » padronização do tipo de aspa; etc.

Para esses e vários outros casos, o revisor pode fazer uso, no Word, da ferramenta 
Localizar e Substituir. Há diversos códigos que, digitados no campo “localizar”, 
identificam caracteres e formatações especiais: para quebras de linha (representadas por 
pequenas setas viradas para a esquerda ao final de cada linha, oriundas, por exemplo, 
de arquivos com trechos textuais da internet), digite “^l” no campo Localizar e “^p” 
(marca de parágrafo) no campo Substituir, a fim de deixar o texto na forma adequada; 
para localizar tabulações, digite “^t”; para encontrar dígitos numéricos, digite “^#”; 
para quebras de página, digite “^m”. Para eliminar esses caracteres e formatações, deixe 
em branco o campo “substituir por” e clique no botão “substituir tudo”.

Para detectar, no texto, outros caracteres e formatações especiais, vá até a fer-
ramenta Localizar (Ctrl + l), clique no botão “Mais >>” (canto inferior esquerdo) 
e, em seguida, vá até o botão [localizar] “Especial”. Será aberta uma aba em com 
uma lista de opções de caracteres especiais que você pode localizar.

A seguir, apresentamos alguns casos de localização de erros, conforme su-
gestão de Coelho Neto (2008), que podem ser relacionados numa lista a ser criada 
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e organizada pelo próprio revisor, contendo os principais erros de digitação que 
porventura encontre nos textos que corrige.

Quadro 4 — lista de erros de digitação comuns

Localizar Substituir por
çao à ção

espaço ! à !
espaço ? à ?

espaço á espaço à espaço à espaço
espaço è espaço à espaço é espaço
espaço espaço à espaço*
espaço vírgula à vírgula

náo à não
qeu à que

espaço ) à )
( espaço à (

* faça a substituição várias vezes, até que não seja mais localizada nenhuma ocorrência.
** espaço refere-se a um toque na barra de espaço no teclado do computador.

2.2 Padronizações tipográficas

A literatura espírita (compreendendo-se, aqui, todas as obras religiosas, filo-
sóficas e científicas com base na Doutrina) possui uma terminologia que necessita, 
frequentemente, de recursos gráficos que lhe confiram o devido destaque, realçando 
a importância dos conceitos que lhe são próprios. A seguir, apresentamos diversas 
particularidades a serem observadas durante a revisão de obras da FEB.

Há várias formas de destacar um termo: letra inicial maiúscula (caixa-alta), 
itálico (grifo), negrito, aspas, versal/versalete etc. Entretanto, é preciso cuidado 
e moderação no uso de quaisquer desses destaques a fim de evitar a poluição 
visual do texto. Nas obras espíritas, procuramos evitar o quanto possível a for-
matação das palavras em negrito (exceto, é claro, nos títulos, subtítulos e outros 
casos específicos). É preciso observar que o negrito “suja” o texto quando visto 
de longe, cansa o olho e torna a leitura mais lenta (BACELLAR, 2001). Dentro 
desse mesmo propósito, não aplicamos aspas e itálico numa mesma palavra ou 
frase (como, por exemplo, versículos bíblicos). Dá-se preferência pelo destaque 
em itálico, reservando-se a aplicação de aspas para um número menor de casos.

Quanto à aplicação de iniciais maiúsculas como destaque — enumeradas nas 
seções secundárias a seguir —, vale ressaltar que os critérios aqui estabelecidos para 
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uso de caixa-alta em vez de caixa-baixa ou vice-versa não desrespeitam as regras 
ortográficas do português. Conforme faculta o próprio Novo Acordo Ortográfico 
da língua portuguesa, “as disposições sobre os usos das minúsculas e maiúsculas 
não obstam a que obras especializadas observem regras próprias, provindas de 
códigos ou normalizações específicas” (BRASIL, 2008). É importante entendermos 
a formatação de caixa-alta nas expressões a seguir conforme o estilo e a clareza, 
evitando-se uso desnecessário e inconveniente desse recurso.

2.2.1 Uso de iniciais maiúsculas e minúsculas

O emprego das maiúsculas como realce material para caracterizar 
nomes próprios ou noções eminentes já é encontrável na tradição 
alexandrina [...]. Sem rigorosa observância, a norma alexandrina 
foi seguida na Idade Média e no Renascimento tomou feição quase 
definitiva, perdurando até hoje. [...] O sistema do emprego das 
maiúsculas acabou por ser resolvido diferentemente em línguas 
diferentes ocidentais, havendo dois extremos de solução: a do 
alemão, que adotou as maiúsculas para todos os substantivos, 
comuns ou próprios, e o da maioria das outras línguas, que as 
adotam aparentemente para os nomes próprios apenas.

A questão — ainda que aparentemente sem importância — encerra 
inúmeros problemas para uma cabal sistematização e normaliza-
ção, podendo-se assegurar que através dos escritos da língua se 
flutuou sempre entre uma tendência ao excessivo uso das maiúscu-
las — que atinge seu auge nos escritos oficiais, áulicos, palacianos 
ou reverentíssimos — e uma tendência à sua quase proscrição ou 
extrema limitação, como nos códices medievais profanos.

(Antônio Houaiss, Elementos de bibliologia)

2.2.1.1 Termos doutrinários com inicial maiúscula

Para as obras espíritas a serem publicadas por nossa equipe editorial, usamos 
iniciais maiúsculas nas seguintes palavras, expressões e casos:

 » Pronomes pessoais retos: Eu, Tu, Ele e Vós, relativos a Deus e a Jesus;

O uso das preposições em e de com os pronomes pessoais/demons-
trativos referentes a Deus e a Jesus devem ser grafados, conforme 
a ABL, da seguinte forma: n'Ele, d'Ele, d'Aquele.
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 » Termos referentes a Deus;

 » Criação:

em caixa-alta quando designam a Criação Divina;

em caixa-baixa quando relativo a qualquer criação.

 » Céu:

em caixa-alta quando referente ao Plano Espiritual Superior;

em caixa-baixa quando relativo à abóbada celeste.

grafar Inferno em caixa-alta , entendido como nome próprio oposto 
de Céu.

 » Espaço e/ou Infinito:

em caixa-alta quando referente a Céu e ao Universo/Cosmos;

 » Natureza;

 » Humanidade;

 » Universo;

 » Providência Divina, Divina Providência, Providência Celeste, 
Providência;

 » Atributos de Deus e Jesus — os substantivos e os adjetivos devem ser 
grafados com inicial maiúscula, salvo os casos previstos neste Manual 
e aqueles que devam ser avaliados conforme o contexto:

Amigo Celeste, Divino Amigo;

Bom Pastor;

Consolador;

Cordeiro, Cordeiro Divino;

Criador;

Cristo, em caixa-alta somente quando se referir a Jesus Cristo;

Enviado;

Filho; 

Inteligência Suprema;
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Messias;

Mestre;

Misericórdia Divina, Divina Misericórdia;

Nazareno;

Pai, Pai Altíssimo, Pai Sublime;

Senhor, Senhor Supremo; 

Ser Supremo;

Todo-Compassivo; Todo-Poderoso;

Verbo.

 » Especificidades da Doutrina Espírita:

Além, Mais-Além, Alto; Mais-Alto:: em caixa-alta quando se tratar 
do Plano Espiritual;

Plano Espiritual, Mundo Espiritual.

Além-Túmulo;

Reino de Deus, Reino dos Céus, Reino Divino, Reino Celestial, 
Reino do Bem e da Verdade;

Amor: quando for a máxima sagrada, tal como a verdade de Deus, 
usa-se em caixa-alta;

Boa-Nova: com hífen, conforme o VOLP. Utilizar sem hífen apenas 
na capa e na folha de rosto, por questões estéticas ligadas ao projeto 
editorial, do livro do Espírito Humberto de Campos, psicografado por 
Chico Xavier e quando referir-se ao título do mesmo em outras obras;

Casa, Centro Espírita, Instituição e termos equivalentes: em caixa-
-alta quando estiver acompanhado do nome da casa/instituição. 
Caso ocorra em outro período sem estar acompanhado do nome, 
deve iniciar em caixa-baixa. Ex.: A FEB edita muitas obras por ano. 
Esta casa possui um vasto acervo doutrinário. A Casa Espírita Léon 
Denis (CELD) realiza trabalhos de ajuda e cura. Bento Ribeiro é o 
bairro onde está situada essa instituição;

Decálogo, Primeira Revelação;
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Divindade: em caixa-alta somente quando referir-se a Deus e/ou 
substituir seu nome;

Espiritismo e/ou Codificação, Codificação Espírita, Codificação 
Kardequiana, Consolador Prometido, Doutrina, Doutrina 
Consoladora, Doutrina dos Espíritos, Doutrina Espírita, Espiritismo 
Cristão, Grande Causa, Movimento Espírita, Nova Revelação, 
Terceira Revelação, Cristianismo Redivivo. 

Espírito: em caixa-alta; caixa-baixa somente quando é o espírito da 
coisa ou espírito humano. Quando houver entre a palavra espírito e 
seu nome a preposição “de”, esta deve ser retirada (exceção: Espírito 
de Verdade). Ex.: Espírito André Luiz; e não, Espírito de André Luiz;

Espírito Superior e Espírito Protetor;

Espírito de Verdade, Espírito da Verdade, Espírito Verdade;

Espiritualidade Superior;

Evangelho: em caixa-alta com o sentido de Bíblia e de mensagem 
de Jesus. Grafar o nome dos livros do Novo Testamento, inclusive 
as epístolas, com as iniciais devidas em caixa alta e destacadas em 
itálico, conforme qualquer referência bibliográfica no corpo do texto. 
Ex.: Primeira epístola aos coríntios; Epístola aos romanos etc. Em caixa-alta 
também no sentido de Luz, Palavra, Segunda Revelação, Verbo;

Justiça Divina.

Kardequiana, utilizar esta forma, em vez de Kardeciana;

Lei de Deus.

Lei Divina, Lei Eterna, Eterna Lei.

Leis Morais (e suas subdivisões: Lei do Trabalho, Lei da Sociedade 
etc.), Lei de Causa e Efeito, Lei de Ação e Reação;

Parábola: quando acompanhada do nome. Ex.:” A Parábola do Bom 
Samaritano foi narrada às crianças.”;

Verdade: quando for a Revelação Divina, em caixa-alta; em caixa-
-baixa quando for qualquer outra verdade;

Vida quando for o dom divino em caixa-alta. Ex.: Deus concede a Vida.
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Codificador, Educador, Embaixador de Jesus, quando relativos a 
Allan Kardec;

 » Termos referenciais:

Anjo, Apóstolo e Evangelista, Profeta, Rabi: em caixa-alta quando 
seguido de nome próprio. Ex.: O Anjo Gabriel trouxe Mensagem 
Divina para Maria;

Nomes bíblicos: usar forma aportuguesada, como Jacó, Isaque, Davi, Jó;

Nosso Lar: em caixa-alta e sem aspas quando se referir à colônia 
espiritual; quando se tratar do título da obra, deve seguir o padrão 
adotado para as referências bibliográficas;

Pai-Nosso (oração): em caixa-alta e com hífen;

Templo de Jerusalém: sempre em caixa-alta;

Igreja: sempre em caixa-alta quando referente a uma religião ou seita.

2.2.1.2 Termos doutrinários com inicial minúscula

Usamos inicial minúscula nos seguintes termos doutrinários:

 » alma;

 » assistente, benfeitor, emissário, entidade, guia, instrutor, irmão, men-
tor, ministro e orientador espirituais;

 » autor espiritual;

 » caridade;

 » médium;

 » mestre, quando referente a outro que não Jesus Cristo.

2.2.1.3 Nomes de santos

Utilizar “São” ou “Santo”, por extenso, seguido do nome, em vez da forma 
abreviada “S.”, quando se referir aos personagens da história cristã conhecidos e 
assim designados. Ex.: São Paulo, São Pedro, Santo Cura d’Ars, São João etc.

2.2.1.4 Palavra após interjeição com exclamação

Quando as interjeições (oh!, ah! etc.) estão combinadas com uma frase maior 
exclamativa e são separadas do resto da frase por meio do ponto de exclamação (!), 
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a palavra que vem sem seguida deve ter inicial minúscula: “Oh! que doce harmonia 
traz-me a brisa” (BECHARA, 2009).

2.2.1.5 Termos relativos a localização

No que diz respeito aos acidentes geográficos, quando necessários ao enten-
dimento e pertencentes ao nome, as iniciais são colocadas em caixa-alta, como em 
Ilha do Governador, Cabo da Boa Esperança, Pico da Neblina, Baía de Guanabara, 
Serra do Mar etc. (HOUAISS, 1983).

Em termos não pertencentes ao nome, aplicamos caixa-baixa, como em ilha 
de Marajó, rio Amazonas etc.

Nomes de pontos cardeais e colaterais devem ter iniciais em caixa-alta quando 
não determinados: Norte, Sul, Leste e Oeste. Usa-se a caixa-baixa quando deter-
minados: Fui para o sul do Mato Grosso.

2.2.1.6 Nomes

Nomes que designam artes, ciências ou disciplinas são grafadas com inicial 
maiúscula. Ex.: Física, Matemática, Arquitetura, Música etc.

Expressões de tratamento devem ter inicial maiúscula. Ex.: Vossa Majestade, 
Excelentíssimo, Ilustríssimo.

A palavra Religião é usada em caixa-alta quando determinada. Ex.: A Religião 
hinduísta é das mais antigas que se conhece. São usadas em caixa-baixa quando 
não determinadas. A religião é responsável pelas mudanças sociais que assistimos.

Os termos Sol, Lua e os nomes dos planetas do Sistema Solar são usados em 
caixa-alta quando citados de forma direta, sem limitação e (no caso do Sol e da 
Lua) não sendo substituíveis por solar/lunar. Ex.: A Lua brilhava intensamente 
no céu; O sol da Galileia era vermelho; Sob os raios do sol procurei meu amigo. 
(raios solares)

2.2.1.7 Títulos e nomes

A base XIX do Novo Acordo Ortográfico estabelece que, nos bibliônimos 
(títulos de livros), “após o primeiro elemento, que é com maiúscula, os demais 
vocábulos podem ser escritos com minúscula, salvo nos nomes próprios nele 
contidos, tudo em grifo: O Senhor do Paço de Ninães, O senhor do paço de Ninães, 
Menino de Engenho ou Menino de engenho, Árvore e Tambor ou Árvore e tambor”.

Em nossas obras, padronizamos o uso de inicial maiúscula somente na 
primeira palavra do título (excetuando-se os casos de nomes próprios). Ex.: O 
livro dos espíritos, O evangelho segundo o espiritismo, Paulo e Estêvão, Ave, Cristo!. 
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No entanto, os periódicos não seguem essa regra. Ex.: Revista Espírita, Correio 
Braziliense, Eco d'Além-Túmulo.

Os nomes próprios em geral, assim como nomes próprios de eras, eventos 
históricos e épocas notáveis (Idade Média, Revolução Francesa, Segunda Guerra 
Mundial, Páscoa), de áreas da ciência e do conhecimento (Biologia, Filosofia, 
Teologia), de religiões (Budismo, Catolicismo, Islamismo) e todos aqueles consi-
derados específicos da Doutrina Espírita devem ser grafados com inicial maiúscula 
quando se encontrarem no título da capa, no corpo do texto, em títulos/subtítulos 
de capítulos, em cabeçalhos de páginas e no sumário.

Em determinados casos supracitados de nomes — áreas da ciência e do 
conhecimento, religiões e termos específicos da Doutrina Espírita — deverá ser 
aplicada a inicial minúscula caso façam parte de títulos localizados no corpo do 
texto, na ficha catalográfica, nas notas de rodapé e nas referências ao final da obra.

Conforme já observado no item 1.2.5, a tipografia ou o lettering dos títulos 
das obras, na capa, não precisam seguir necessariamente as padronizações supra-
citadas; todavia, o mesmo padrão artístico adotado na capa deve ser reproduzido 
também na falsa folha de rosto e na folha de rosto.

Nomes de músicas, poemas, capítulos, artigos etc. devem ficar em itálico, 
com inicial maiúscula (sem aspas). Nomes de sociedade, grupo, galeria etc. devem 
ficar em redondo e com inicial maiúscula. Nomes de sociedade, grupo e galeria 
em língua estrangeira devem ficar em itálico e sem aspas.

O nome do médium Francisco Cândido Xavier, presente em grande parte 
das obras da FEB, deve ser abreviado nas referências em notas de rodapé. Ex.: 
XAVIER, F.C. Paulo e Estêvão. 

2.2.1.8 Casos em que deve ser usada a inicial minúscula

Estações do ano; dias da semana, meses; cargos e profissões; adjetivos pátrios 
(ex.: alemão, brasileiro, etc.).

Conde, marquês, coronel, delegado etc. devem ficar com inicial minúscula 
mesmo quando substituem o nome.

2.2.1.9 Termos que podem ser destacados com caixa-alta

Há termos não doutrinários que, dependendo do contexto, devem ser grafados 
com iniciais maiúsculas.

Os nomes de datas culturais, religiosas e marcos/períodos históricos, como 
Ramadã, Natal, Santa Inquisição, Renascença, Idade Média, Dia das Mães, Pentecostes 
e Dia de Finados (porém, quando esses mesmos termos são substantivados para efeito 
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de comparação, metáfora, fica em caixa-baixa, como em “A mudança da arquitetura 
carioca no início do século foi uma verdadeira renascença”). Também devem ter 
iniciais maiúsculas os nomes de instituições.

Cargos e/ou postos de relevo político, histórico, social, tais como Papa, 
Patriarca, Rei, Príncipe, Ministro, Embaixador devem ficar com inicial maiúscula 
quando seguidos dos nomes e quando referentes a estes, como em “O Presidente 
Lula enfrenta crise; porém, o Presidente acredita que se reelegerá”. 

Quando a referência for de forma genérica, deve ficar com inicial minúscula, como 
em "Todos os presidentes da República tiveram que lidar com pedidos de impeachment.

A palavra “Estado” é usada com inicial maiúscula quando a palavra tiver o 
sentido de nação politicamente organizada; fica também com caixa-alta quando 
se referir às unidades federativas, desde que acompanhadas de seus respectivos 
nomes próprios: o Estado da Paraíba, o Estado do Rio Grande do Sul. Para todos 
os outros casos, deve ficar em caixa-baixa.

2.2.2 Padronizações tipográficas

2.2.2.1 Hifens e hifenização

Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de pala-
vras em que há um hífen, ou mais, se a partição coincide com o final de um dos 
elementos ou membros, devemos, por clareza gráfica, solicitar a repetição do hí-
fen no início da linha imediata, conforme prescreve a Base XX do Novo Acordo 
Ortográfico (BRASIL, 2008). Exemplos: ex- -alferes, serená- -los-emos ou serená-
-los- -emos, vice- -almirante.

Na revisão de prova, com o arquivo já diagramado, o revisor deve detectar os 
casos de translineação descritos no item 1.3.4 (p. 22), recomendando ao diagra-
mador que os evite sempre que isso for possível no texto.

2.2.2.2 Colchetes

De acordo com a ABNT NBR 10520, servem para demarcar inserções em 
textos alheios e também para supressões.

Ex.: “Aí eu disse a Petrônio [Petrônio Portela, então presidente do Senado] 
que o projeto não seria aprovado.” 

“— Não seria um Rei melhor do que eu! — exclamou o jacaré. [...] Sou sensível 
e sempre choro quando vejo o sofrimento dos outros.”

A NBR 10.520, no item 5.4, relaciona outras finalidades dos colchetes.
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2.2.2.3 Parênteses

São sinais usados para intercalar num texto qualquer palavra, expressão ou 
oração acessória, representada por uma explicação, um comentário, uma reflexão. 
Devem ser usados nos seguintes casos:

 » Isolamento, no texto, de uma palavra ou expressão que se queira des-
tacar, como por exemplo: É preciso mais tolerância (respeito) com o 
próximo;

 » Transcrever siglas que seguem à explicação de um nome, como por 
exemplo: A decisão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)...;

 » Destacar em meio ao texto referências bibliográficas, como por exem-
plo: Da Codificação, o livro O evangelho segundo o espiritismo (FEB 
Editora) é um dos mais lidos e apreciados;

 » Indicar datas, como por exemplo: O início da Segunda Guerra (1939) 
coincidiu com a época da sua formatura.

2.2.2.4 Siglas

Deve ser usada em caixa-alta em todas as siglas que contenham até três letras: 
AM, BC, ONU, USP, FEB, PTB, FAB ou quando com mais de três letras e se cada uma 
delas for pronunciada separadamente (CNBB, IBGE e FGTS, embora haja exceções 
como UnB e CNPq). As siglas que contiverem mais de três letras e forem pronunciá-
veis como uma palavra, devem ter somente a primeira letra colocada em maiúscula: 
Infraero, Embraer, Uerj, Vasp, Eletropaulo (exceções: ANAC, INPE, CNEN, EMFA).

2.2.2.5 Travessão: tipos e usos

No âmbito de nossas obras, utilizamos diferentes tipos de traços com finali-
dades específicas.

O travessão M,6 representado pelo sinal “—”, também conhecido como risca, 
m-dash ou simplesmente travessão, é obtido por meio das teclas de atalho Alt + 
0151 e é usado para indicar, em textos narrativos, o início da fala de um interlocu-
tor ou de um personagem (discurso direto) e, de forma subsequente, a mudança 
de interlocutor ou de personagem, além de isolar ou intercalar palavras ou frases 
como o sinal de parêntese. Ex.:

— A senhora Serpa? — perguntou ele, em tom respeitoso.

6  Leva este nome por ter largura equivalente a um M maiúsculo.



40 41

Manual de Padronização Editorial da FEB • Revisão

— Ah! Senhor! — disse ao Mestre que lhe escutava os apontamentos. — Todo 
esforço baldado, tudo em vão!...

— Não procuro compensações — disse a moça —, tenho necessidade de arrimo.

O travessão N,7 utilizado em Reformador, representado pelo sinal (–), também 
conhecido, como meia-risca, n-dash, traço de ligação, meio-traço, traço médio ou 
travessão curto, é obtido por meio das teclas de atalho Alt + 0150 ou Ctrl — e é 
empregado para ligar elementos em série, representar sinal de menos ou negativo 
e ligar palavras ou grupos distintos que não formam um terceiro significado (isto 
é, não existe um conjunto semântico, como nas palavras compostas, mas apenas 
encadeamentos; neste caso, não se emprega o hífen, mas o travessão). Exemplos: 

 » A previsão é de que, no biênio 2013–2014, a Editora publique 300 
livros;

 » Aemilius Papinianus (142–212) foi um jurista romano;

 » No Alasca, a temperatura no inverno chega a –24oC.

Vale também distinguir esses usos daquele reservado para o hífen, também 
conhecido como traço de união ou risca de união, que serve para unir palavras 
compostas, ligar palavras átonas a verbos e fazer a translineação (hifenização por 
meio da qual se faz a passagem, num texto, de parte de uma palavra de uma linha 
para a outra, ficando parte no fim da linha superior e o resto no início da linha 
seguinte). Por exemplo:

 » auto-obsessão;

 » ofereceram-me; dar-te-ei;

 » Meu chefe queria ver-

-me frito.

Além desses usos, segundo a Base XV do Novo Acordo Ortográfico (BRASIL, 2008),

Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasional-
mente se combinam, formando, não propriamente vocábulos, mas 
encadeamentos vocabulares (tipo: a divisa Liberdade-Igualdade-
Fraternidade, a ponte Rio-Niterói, o percurso Lisboa-Coimbra-
Porto, a ligação Angola-Moçambique), e bem assim nas 
combinações históricas ou ocasionais de topónimos/topônimos 
(tipo: Áustria-Hungria, Alsácia-Lorena, Angola-Brasil, Tóquio-
Rio de Janeiro, etc.).

7  Leva este nome por ter largura equivalente a um N maiúsculo.
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2.2.2.6 Aspas

São usadas em expressões informais, populares e gírias, e aplicadas em citações 
que tenham até três linhas; com mais de três linhas, a citação deverá ter recuo e 
ser blocada em corpo menor, sem aspas.

2.2.2.7 Itálico (grifo)

Usamos o itálico em preces, nomes de obras, quaisquer publicações (inclusi-
ve os livros que compõem a Bíblia), palavras e expressões estrangeiras, qualquer 
palavra que o autor queira destacar.

Quando um texto estiver inteiramente formatado em itálico e for preciso 
destacar uma palavra ou trecho deste texto, a palavra em questão deverá ficar 
em redondo. Exemplo: Falta a esse profissional a expertise necessária para tal 
atividade.

Ao destacar termos ou trechos no livro, seja do texto original ou do atual, 
utilizar (grifo nosso).

2.2.2.8 Negrito

Recurso a ser evitado sempre que possível; aconselhável somente em subtí-
tulos ou subitens, e em números de questões, como se vê em O evangelho segundo 
o espiritismo. 

2.2.2.9 Numerais

Quando relacionados a pessoas, devem ser usados os numerais romanos (Ex.: 
D. Pedro II). Em eventos, usa-se por extenso: A Segunda Guerra Mundial envolveu 
milhares de combatentes.

Numerais de um a dez, centenas e milhares devem ser grafados por extenso, 
bem como o tempo decorrido (exemplo: Passaram-se cinco anos do ocorrido).

Numerais relativos a idade, ano, medidas, dinheiro e hora quebrada devem 
ser usados sempre em numeral, e nunca por extenso; hora inteira deve ser escri-
ta sempre por extenso (Ex.: Às cinco horas da tarde...). Hora quebrada deve ser 
escrita em numeral, com hora abreviada e a indicação dos minutos. Ex.: A sessão 
ocorrerá às 19h30.

A numeração de capítulos (se houver) deve ser feita por meio de algarismos 
arábicos; o uso de algarismos romanos fica reservado para as obras antigas, clás-
sicas e tradicionais, que porventura tragam, originalmente, este formato (como, 
por exemplo, as obras da Codificação). Porém, quando referir-se a capítulos destes 
títulos em outras obras, utilizar algarismos arábicos.
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2.2.2.10 Termos estrangeiros

Na língua inglesa, são grafados com inicial maiúscula nomes próprios, gen-
tílicos, meses, dias da semana, substantivos e adjetivos derivados de nomes, além 
de palavras consideradas importantes, exceto preposição e artigo.

Na língua francesa, o primeiro termo é usado com inicial maiúscula; o segundo 
termo também se o primeiro for artigo (Ex.: La Liberté).

Quando os termos são seguidos de exclamação, interrogação, aspas e dois 
pontos há espaço entre eles. Quando é seguido de ponto e vírgula é junto.

Na língua alemã todos os substantivos devem vir em caixa-alta.

2.3 Padronização de elementos textuais

2.3.1 Notas de rodapé

Todas as notas de rodapé devem ter sempre sua autoria identificada (N.E., 
N.R., Nota do tradutor, Nota do autor etc.), excetuando-se aquelas exclusivamente 
relativas a referências bibliográficas.

Em obras espíritas psicografadas, as referências bibliográficas em notas de 
rodapé devem apresentar a seguinte estrutura:
XAVIER, F. C. Paulo e Estêvão. Brasília: FEB, 2012.

Nas referências ao final do arquivo as informações devem vir completas:
XAVIER, F. C. Paulo e Estêvão. Pelo Espírito Emmanuel. 45. ed. 6. imp. Brasília: FEB, 2014.

Para os demais casos, recomenda-se que as notas apresentem informação 
sucinta, sem destaques gráficos e com abreviaturas para termos frequentes neste 
elemento, como capítulo (cap.), item (it.), página (p.) versículo (v.), volume (v.), 
questão (q.) e parte (p. ou pt.).

Devemos padronizar em nossas publicações a posição do número sobrescrito, 
indicativo de nota de rodapé em relação ao sinal de pontuação que se lhe segue. 
O número deve se situar sempre após a pontuação.

Ex.: [...] numa época de incompreensões e preconceitos ainda mais intransi-
gentes que os verificados em nossos dias.2
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A inserção da nota de rodapé, seja relativa a termos dicionarizados ou enci-
clopédicos, visa a clareza do texto; deve-se evitar o excesso delas com a verificação 
da real necessidade daquele termo ou nome no contexto.

Deve ser feita sempre a enumeração progressiva da nota de rodapé ao longo 
da obra (e não por página, capítulo etc.) pois facilita a pesquisa e a remissão.

Em cada nota, deve ser indicada primeiramente sua autoria: nota da editora 
(N.E.), nota da redação (N.R., em Reformador), nota do tradutor , nota de Allan 
Kardec, nota do autor espiritual etc., sem negrito, por extenso (apenas a nota da 
redação em Reformador e a nota da editora nas demais publicações são abreviadas 
— N.R.: e N.E.:, respectivamente), inserindo-se o texto explicativo ou comentário 
logo a seguir, iniciando em caixa-alta. Por exemplo:

Nota do autor espiritual: No tempo da dominação de Roma, nas Gálias, o 
nome da cidade de Lyon era Lugdunum.

É preciso evitar, sempre que possível, que o texto da nota de rodapé passe 
para a página seguinte.

Em nota de rodapé deve-se evitar a referência a páginas, dando-se preferência 
para números de capítulos e de itens (tal medida decorre da constante mudança 
de formatos e fontes nas edições, o que ocasiona alteração na paginação a cada 
edição e dificulta a identificação da referência citada). Deve-se indicar tudo que 
for necessário para a pesquisa do leitor: parte, capítulo, subtítulo, item etc.

2.3.2 Referências

2.3.2.1 Referência bíblica

A referência dos capítulos e versículos bíblicos deve ser grafada com alga-
rismos arábicos, separando-se os capítulos dos versículos por dois pontos (:) e os 
versículos por vírgulas, “a” e “e”. Convém não seja utilizado o hífen na separação 
dos versículos para que se evite dúbia compreensão. Ex.: Lucas, 1:1-4 (há quem 
entenda versículos 1 a 4 e há quem entenda 1 e 4). O nome do livro pertencente 
à Bíblia/apóstolo a ser referido deverá vir em itálico em todas as citações entre 
parênteses, sejam nas notas de rodapé, nas citações bíblicas que encabeçam capí-
tulos ou dentro dos próprios parágrafos, bem como no corpo do texto, seguindo 
o padrão adotado para títulos de obras e periódicos.

Os textos bíblicos devem ser atualizados de acordo com a versão da Bíblia 
traduzida por João Ferreira de Almeida, salvo se o autor indicar que utilizou em 
seu texto alguma outra tradução, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém.



44 45

Manual de Padronização Editorial da FEB • Revisão

2.3.2.2 Referência

Para as obras não psicografadas, adota-se o seguinte padrão previsto pela ABNT:

 » AUTOR. Título da obra. (dados opcionais = tradutor). Número da 
edição. Cidade: nome da editora, ano da edição. Número do capítulo 
(não usar número de página, pois se trata de dado que varia de acordo 
com a edição).

Para as obras psicografadas, temos o seguinte padrão:

 » XAVIER, Francisco Cândido. Paulo e Estêvão. Pelo Espírito Emmanuel. 
2. ed. Brasília: FEB, 2012.

2.4 Uso de termos e nomes estrangeiros

A tradução de nomes de país e/ou cidade deve ocorrer somente se o nome 
traduzido é de conhecimento público (ex.: Londres, Nova Iorque). É conveniente 
ao leitor que nomes de localidades, bairros, parques, ruas e avenidas, não sejam 
traduzidos, justamente porque são informações precisas.

Nomes estrangeiros (pessoas citadas na obra, autor etc.) não devem ser 
aportuguesados (exemplo: Publius Lentulus, e não Públio Lentulus).8 Diversas 
obras espíritas trazem menção a personagens históricos da Roma Antiga. Todos os 
nomes desses personagens devem ser grafados de acordo com sua forma original.

Em nomes gregos e latinos que facultam dupla grafia (ex.: Cibele ou Cíbele), 
devemos optar pela forma mais usual (Cibele).

2.5 Textos bíblicos

Para fins de padronização, todos os versículos citados em obras espíritas devem 
ser transcritos a partir da versão da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, 
disponível no endereço eletrônico www.bibliaonline.com.br.

8  Livros propostos para consulta para descrição de notas de rodapé de personagens históricos e 
mitológicos: Quem era quem na Grécia Antiga e Quem era quem na Roma Antiga, de Diana Bowder.
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CAPÍTULO 3

CATALOGAÇÃO

É importante que todo e qualquer livro, para sua melhor identificação em 
qualquer meio, seja classificado em documentações sistematizadas nacional e 
internacionalmente. Descrevemos aqui todos os aspectos bibliográficos e técnicos 
a serem verificados e registrados em todas as obras da FEB..

3.1 Ficha catalográfica

Também chamada de ficha bibliográfica, sua inserção no verso da folha de 
rosto adquire a denominação de Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
(CIP). Consiste na catalogação do livro ainda em fase de elaboração, de modo a 
garantir a uniformidade da sistematização em toda catalogação após sua publicação 
e favorecer sua localização.

Em outras palavras, o livro será catalogado, isto é, receberá números de di-
versos sistemas de arquivamento (CDD; CDU; CDE; etc.) de modo que todas as 
livrarias, bibliotecas etc. saibam exatamente o que é o livro em questão, a fim de 
dispô-lo no lugar mais adequado em seus acervos.

As principais informações contidas nessa ficha são: número de Cutter, autor, 
título, edição, local, editora, ano, número de páginas, altura da página (em cm), 
série/coleção, número de ISBN, descritores e o número de classificação corres-
pondente. Todas essas informações da ficha catalográfica devem enquadrar-se 
dentro de um retângulo encerrado por fios, o qual não deve ocupar mais que um 
quarto ou, no máximo, um terço da mancha (ARAÚJO, 2008). Esses dados, com 
exceção do número de Cutter, da 3a linha em diante vêm alinhados com a 4a letra 
da 1a linha (sobrenome do autor):
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Figura 1 – Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Trata-se de um certificado a ser solicitado pela Câmara Brasileira do Livro 
(www.cbl.org.br), que o oficializa mediante o pagamento de uma taxa e que dá 
indicações às bibliotecas brasileiras sobre como catalogar a obra em seus sistemas.

3.2 Número de Cutter

Também conhecido como número de autor, é um código alfanumérico criado 
por C. A. Cutter (1837–1903) para classificar livros de modo que possam ser orga-
nizados em ordem alfabética, usando-se a menor quantidade possível de caracteres.

Para a criação do número de Cutter de uma obra espírita, seleciona-se a 
primeira letra do nome ou sobrenome do autor, a ser grafada em caixa-alta, uma 
sequência de algarismos constante na chamada Tabela de Cutter e a primeira 
letra do primeiro substantivo do título da obra, a ser grafada em caixa-baixa. No 
exemplo da figura 1, temos L979v, em que “L” indica a inicial do sobrenome do 
autor (André Luiz), “979” a numeração correspondente na Tabela de Cutter e “v” 
a inicial do primeiro substantivo do nome do livro (Vida). Esse código é situado 
sempre no canto superior direito da ficha catalográfica.

3.3 Descritor

É a palavra ou o grupo de palavras de um tesauro escolhido de um conjunto 
de termos equivalentes para representar, sem ambiguidade, um conceito num 
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documento ou num pedido de pesquisa para recuperação da informação. É se-
melhante ao conceito de palavra-chave, mas tem um sentido ainda mais restrito. 
Exemplo: “1. Romance espírita. 2. Obras psicografadas [...]”.

3.4 CDD e CDU

São códigos numéricos localizados no canto inferior direito da ficha cata-
lográfica de uma obra. Significam, respectivamente, “Classificação Decimal de 
Dewey” (concebida pelo norte-americano Melvil Dewey em 1876) e “Classificação 
Decimal Universal” (concebida pelos belgas Henri La Fontaine e Paul Otlet em 
1895). A segunda (CDU) é baseada na primeira (CDD) e constitui também uma 
ampliação e revisão desta.

A CDD é uma notação relativamente mais simples de catalogação e é a 
classificação mais difundida e utilizada no Brasil (GARCIA, 2006). Ela divide o 
conhecimento em nove classes, contendo ainda uma décima para as obras gerais; 
entre as classes principais, temos: 000 (computadores, informação e generali-
dades); 100 (Filosofia & Psicologia); 200 (Religião); 300 (Ciências Sociais); 400 
(Linguística); 500 (Ciências Puras); 600 (Tecnologia [Ciências Aplicadas]); 700 
(Belas-artes); 800 (Literatura); e 900 (História Geral). Esta classificação trabalha no 
mínimo com três dígitos, que podem ser seguidos por um ponto e subclasses. No 
exemplo de ficha catalográfica fornecido pela figura 1, temos o número de CDD 
133.93, que indica a classe principal 100 (Filosofia & Psicologia), a subclasse 130 
(Parapsicologia, Ocultismo e Espiritismo) e a subclasse 133 (tópicos específicos 
em parapsicologia e ocultismo).

A CDU é um sistema de classificação bibliográfica que abarca a totalidade dos 
conhecimentos em dez classes principais, ramificadas até ao infinito. As classes 
são um conjunto de elementos que têm características comuns: 0 (generalidades, 
informação, organização); 1 (Filosofia, Psicologia); 2 (Religião); 3 (Ciências Sociais, 
Economia, Direito, Política, Assistência Social, e Educação); 4 (Classe vaga); 5 
(Ciências Puras, Matemática e Ciências Naturais); 6 (Ciências Aplicadas, Medicina, 
Tecnologia); 7 (Arte, Belas-artes, Recreação, Diversões, Desportos); 8 (Linguagem, 
Linguística, Literatura); 9 (Geografia, Biografia, História). Esta classificação fun-
ciona no mínimo com três dígitos. 
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3.5 CDE

Em obras espíritas, há um terceiro código utilizado na ficha catalográfica: é 
a Classificação Decimal Espírita (CDE), especialmente elaborada para bibliotecas 
de acervos especializados em Espiritismo.

O código tem o formato “00.00.00”, sempre constituído de seis dígitos deci-
mais, separados, a cada dois, por ponto. O número nunca terá menos nem mais que 
seis dígitos. Os dois dígitos finais são utilizados para a identificação da instituição 
(CAMPETTI SOBRINHO, 2009).

3.6 ISBN

O International Standard Book Number (número internacional padrão para 
livros) é uma espécie de carteira de identidade de uma obra, informando o título, o 
autor, o país e a editora, individualizando-os inclusive por edição. Esta identificação, 
padronizada internacionalmente, facilita os contatos entre editores e distribuidores, 
tanto mundial como nacionalmente.

O ISBN deve figurar no verso da folha de rosto, precedido pela sigla de iden-
tificação, assim como na última capa da obra. A Biblioteca Nacional é o órgão 
responsável, no Brasil, por sua atribuição. É composto por 13 dígitos, formados 
pelo prefixo geral 978, seguido do número do país, do número do editor, do número 
do título e do dígito verificador.

Tomemos como exemplo o ISBN da obra Anna Prado: a mulher que falava 
com os mortos, de Samuel Magalhães:

Quadro — Composição do ISBN

Prefixo 
geral (ean)9

Identificador 
de grupo, país ou 
área idiomática

Identificador 
de Editor

Identificador 
de Título

Dígito de 
Verificação

978 85 7328 703 5

Devemos atribuir um ISBN diferente para:

 » cada edição de uma publicação;

 » cada edição em idioma diferente de uma publicação;

9 Sigla de European Article Numbering (Associação Internacional de Numeração de Artigos).
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 » toda reedição com mudança substancial no conteúdo textual da obra;

 » cada alteração em formato, acabamento, capa, título e suporte;

 » publicação vendida solta e também como parte de uma série.

Havendo apenas uma reimpressão da publicação sem revisão ou alteração de 
formato, o número deve permanecer (BIBLIOTECA NACIONAL, 2012).

Uma vez que um ISBN é indicado a uma publicação, não deve ser alterado, 
substituído, reutilizado ou cancelado.

É possível consultar o ISBN de qualquer obra por meio do endereço eletrônico 
da Agência Brasileira do ISBN: (www.isbn.bn.br/levantamento-producao-editorial).

3.7 Código de barras

É o número de ISBN convertido em um conjunto de riscos paralelos de di-
versas espessuras que são impressos na quarta capa (em obras da FEB). Permite 
identificar a origem, reconhecer o fabricante e o preço após sua descodificação 
por um leitor óptico. É muito usado para a identificação e gestão automática dos 
títulos, o que é feito principalmente nos espaços de venda ou de empréstimo de 
documentos: cada artigo, neste caso livro, disco etc. recebe uma referência sob for-
ma codificada que é representada por barras de espessura e espaçamento variáveis. 
Ao seu passado um instrumento adequado, como por exemplo uma caneta óptica, 
por esta marca, é reconhecida a referência, que é enviada a um computador central, 
que reenvia à caixa registradora o preço e/ou características do objeto. Além do 
levantamento das vendas e empréstimos, o código de barras permite que se faça 
uma provisão imediata dos estoques. Em função da dificuldade de catalogação 
em seus sistemas, muitas livrarias não aceitam livros sem um código de barras 
impressos em suas respectivas contracapas.
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CAPÍTULO 4

LISTAGENS

4.1 Check-list de procedimentos editoriais

Com o propósito de assegurar a devida conferência de todos os dados im-
portantes para a adequada e almejada publicação de uma obra, estabelecemos um 
roteiro que delineia todos os procedimentos a serem tomados durante o processo 
de editoração. É imprescindível que todos os livros, durante sua elaboração, sejam 
acompanhados por meio deste check-list.

Visando evitar omissões, Woll (2003, p. 177) recomenda sempre uma lista 
de controle de produção, que é destinada para cada livro e que deve ser entregue 
a toda a equipe editorial. Para esta lista, o autor sugere os seguintes itens: título, 
nome do autor, selo editorial, informações do editor, ISBN, copyright, titular dos 
direitos sobre a tradução, ilustrações da capa e interiores, gráfica, quantidade de 
edições, informações de catalogação, aviso de cumprimento da lei 9.610, sobre 
direitos autorais, página de agradecimentos (se houver), corpo da obra, apêndices, 
índices; para a capa, atenta para o título da obra, nome do autor, selo editorial e 
possível texto adicional (nome da coleção, tradução etc.); para a lombada, observa 
o título, a marca da editora, o autor; para a quarta capa, preocupa-se com o título, 
nome do autor, textos descritivos, ISBN, código de barras e foto do autor; para 
as orelhas, indica foto do autor (opcional), apresentação por parte da editora e 
material biográfico sobre o autor.

4.1.2 Folhas de acompanhamento

Nas páginas a seguir, constam duas listas — especialmente elaboradas para 
obras espíritas a serem publicadas pela FEB — a serem obrigatoriamente utilizadas 
por nossa equipe editorial durante o acompanhamento de toda e qualquer obra:

 » liberação de miolo;

 » liberação de capa.
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Ao final de todo a checagem, as listas deverão ser entregues ao editor a fim 
de que ele decida pela liberação do material para a gráfica. Nenhuma obra poderá 
sair da editora para impressão sem a autorização expressa do editor.

Os modelos a seguir deverão ser impressos e ter seus itens ticados antes do 
envio da obra correspondente para a gráfica.

CHECK-LIST - LIBERAÇÃO DE CAPA

Título:_______________________________________________________
Revisor:_____________________________________________________
Capista:_____________________________________________________

Conferência
1. Título da obra
2. Subtítulo da obra
3. Título da coleção
4. Nome do autor/médium psicógrafo
5. Nome do autor espiritual (se houver)
6. Logomarca da FEB
7. Texto da 1ª orelha

Quarta capa
1. Texto da 2ª orelha
2. Título da coleção
3. Nome do autor/médium psicógrafo
4. Nome do autor espiritual (se houver)
5. Sinopse sobre a obra
6. ISBN__________________________________ Código de barras

Lombada
1. Título da obra
2. Subtítulo da obra                          Obra sem subtítulo
3. Nome do autor/médium psicógrafo
4. Nome do autor espiritual (se houver)
5. Direção do texto do título disposta de cima para baixo 
6. Logomarca da FEB

Formato:____________ Número de páginas:_______________

Despacho do editor 
Liberado para impressão   Sim            Não
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CHECK-LIST - LIBERAÇÃO DE MIOLO

Data:___/___/___  No páginas:_____  ISBN:____________________  Formato:______
Título da obra:___________________________________________________________ 
Nome da coleção:_________________________________  Sem coleção:
Nome do autor/médium psicógrafo:________________________________________
Nome do autor espiritual (se houver):_______________________________________
Diagramador:________________________  Capista:____________________________
Revisor:____________________  Responsável pelo check-list:____________________ 

Falsa folha de rosto
Título da obra sem o subtítulo 

Folha de rosto
Nome do autor/médium psicógrafo         Título da obra         Subtítulo
Nome do autor espiritual (se houver)          Marca (símbolo/logotipo)

Página informativa 
Copyright da edição original               ISBN              Nº da edição atual
Nº da edição impressão              Nº de exemplares              Contatos da Editora
Mês/ano de publicação

Ficha catalográ�ca (Catalogação na fonte)
Autor/ autor espiritual)          Cutter)          Título)          Local          Ano          
Nome do autor/médium psicógrafo)          Edição atual          Editora         
ISBN          Descritores          Quantidade de páginas com conteúdo          
Altura da página          CDD          CDU          CDE

Sumário
Título dos capítulos iguais aos do miolo          Números de páginas
Título dos capítulos de acordo com o projeto 
Numeração dos capítulos de acordo com projeto 

Miolo 
Capítulos iniciados em páginas ímpares          Cabeçalho da página par
Cabeçalho da página ímpar          Linhas órfãs, viúvas, forcas
Número das páginas de rodapé sobrescrita          Manchas tipográficas
Posicionamento, no texto, das notas de rodapés após as pontuações
Posição previstas da numeração das páginas

Índice 
Assuntos/ temas devidamente classificados em ordem alfabética 
Obra sem índice

Publicidade 
Capas das demais obras da coleção          Sinopse das obras da coleção

Ficha técnica 
Conselho editorial          Coordenação editorial          Capa          Produção editorial
Coordenação de revisão          Normalização técnica          Revisão
Foto de capa          Projeto gráfico e diagramação          Foto do autor

Colofão
Gráfica          Formato          Mancha          Quantidade de exemplares
Papel e miolo        Papel da capa        Fonte do texto principal        Fonte dos títulos

Despacho Do Editor 
Liberado para impressão      SIM          NÃO
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CAPÍTULO 5

GLOSSÁRIOS

5.1 Glossário editorial

Segue vocabulário com diversos termos de uso corrente no cotidiano edi-
torial. Além destes verbetes, sugerimos, para qualquer profissional envolvido no 
processo de editoração, a leitura de notáveis obras de referência como Elementos de 
bibliologia (HOUAISS, 1985) A construção do livro (ARAÚJO, 2008) e Dicionário 
do livro (FARIA; PERICÃO, 2008).

batida de emenda – atividade que consiste em conferir se as alterações solicitadas 
na prova anterior foram de fato executadas pelo diagramador.

caminhos de rato – espaços em branco que ocorrem ao longo de sucessivas linhas 
de texto justificado quando a separação de palavras deixa lacunas. Esses caminhos 
verticais se formam principalmente quando justificamos o bloco de texto. Onde 
esses espaços em branco se alinham, eles criam um caminho que atravessa o texto. 
Os caminhos de rato são mais fáceis de identificar virando a página de cabeça para 
baixo ou olhando com os olhos semicerrados para que você se concentre mais nos 
espaços do que nas palavras (AMBROSE; HARRIS, 2009).

copyright – direito de reprodução. Em livros, como em outro tipo de obra, in-
dica quem retém os direitos (autor, editora ou outra entidade) e costuma ser 
acompanhado da data em que aqueles direitos foram concedidos à editora para 
publicação.

corpo – altura da superfície do caractere tipográfico no qual se encontra o olho 
da letra; tamanho da letra usado na composição de um texto. Mede-se em pontos 
tipográficos: a letra que tem seis pontos de altura é definida como “de corpo 6” e 
assim por diante. Apesar de os atuais softwares de edição de textos e imagens — 
baseados no sistema métrico — terem deixado certas medidas obsoletas, ainda é 
usual no meio editorial a antiga unidade de composição chamada paica (medida 
tipográfica equivalente a 12 pontos, ou seja, caráter tipográfico de corpo 12) me-
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dida tradicional nos países de língua inglesa. O tamanho das fontes em geral varia 
entre 6 e 72 pontos de paica.

direito autoral – expressão usada no Brasil para designar o direito exclusivo do autor, 
compositor ou editor de imprimir, reproduzir ou vender obra literária, artística 
ou científica, ou o direito que tem o autor de obra literária, científica ou artística, 
de ter seu nome vinculado às suas produções. 

edição – conjunto de todos os exemplares produzidos a partir de um original ou 
matiz. Pertencem à mesma edição de uma publicação todas as suas impressões, 
reimpressões, tiragens etc., produzidas diretamente por outros métodos, sem mo-
dificações, independentemente do período decorrido desde a primeira publicação.

emenda – correção solicitada, numa prova, pelo autor ou pelo revisor de textos, a 
ser providenciada pelo diagramador.

epígrafe – texto (que pode ser um versículo bíblico, uma máxima ou uma citação 
bibliográfica qualquer) inserido no início (à cabeça) de um capítulo a fim de in-
troduzir, resumir o sentido ou caracterizar o tema da seção. Em obras da FEB, as 
epígrafes são formatadas em itálico e deprovidas de aspas.

exemplar – cada unidade impressa de uma publicação.

forca – última linha de um parágrafo que fica solta no início de uma página.

gramatura – peso, em gramas, de uma folha de papel com a área de um metro 
quadrado, que pode variar entre 25 e 220 gramas em função da espessura e da 
matéria. Em geral, quanto maior a gramatura, tanto mais espesso e opaco é o papel.

gralha – erro tipográfico que consiste em tipo virado, fora de seu lugar ou trocado; 
gato, pastel.

miolo – conjunto que compreende todas as páginas da obra, excetuando-se a capa.

lauda – unidade de medida que quantifica o texto de uma obra em um determinado 
número de caracteres (ou toques) a fim de calcular o orçamento relativo a serviços 
de preparação, revisão e tradução. Nossa editora estabelece, para os orçamentos 
dos freelancers, a lauda de 1.800 caracteres.

mancha – espaço útil ocupado na página pelo texto, fotos, ilustrações etc., em 
oposição às margens.

no prelo – expressão que indica que uma obra aprovada para publicação pelo 
Conselho Editorial já teve seu projeto gráfico e os outros trabalhos editoriais 
concluídos, estando, agora, sob a responsabilidade de uma gráfica habilitada para 
a impressão e o acabamento.
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pastel – erro tipográfico, constituído, em geral, por troca ou supressão de letras 
numa palavra.

piolho – erro tipográfico, caracterizado pela repetição de letras; inversão, troca de 
sílabas, palavras, períodos.

prova – conjunto de páginas impressas da obra para identificação dos erros a serem 
corrigidos antes da impressão final.

reimpressão – nova impressão da publicação, sem modificação no conteúdo ou na 
forma de apresentação (exceto correções de erros de composição ou impressão), 
não constituindo nova edição.

reedição – edição diferente da anterior, seja por modificações feitas no conteúdo, 
na forma e na apresentação da publicação (edição, revista, ampliada, atualizada 
etc.), seja por mudança de editor.

salto – erro tipográfico que consiste em omissão de palavra, frase ou período.

sinopse – resumo ou síntese sobre a obra, em que se dão informações acerca do seu 
conteúdo, valor e utilidade, redigido num texto de gênero publicitário, que é impresso 
na quarta capa. Pode ser feito por uma pessoa diferente do autor do original.

tiragem – número total de exemplares de uma edição. Circulação paga + circulação 
de cortesia + encalhe = tiragem. As tiragens mais comuns no Brasil ficam entre 
dois e três mil exemplares.

5.2 Glossário gramatical

Relacionamos a seguir algumas palavras e construções gramaticais observadas 
com frequência em obras espíritas. Para cada uma delas, estabelecemos determi-
nadas correções, baseadas no parecer dos principais gramáticos brasileiros, ou 
informamos critérios de uso, conforme nossa padronização interna.

ao invés de – deve ser usado apenas quando tem o sentido de “ao contrário de”, ou 
seja, demonstrando uma clara oposição entre duas ideias ou ações. Para os demais 
casos, usamos “em vez de”, que significa “em lugar de” (que pode ter ou não um 
sentido de oposição).

ao mesmo tempo (em) que – o corretor do Word indica erro equivocadamente na 
expressão “ao mesmo tempo que”, solicitando correção para “ao mesmo tempo EM 
que”. Não aceite. Trata-se de expressão legítima. Errado, de acordo com a norma 
culta, é escrever justamente o que o Word propõe. Entretanto, vale observar que 
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a preposição “em” tem cabimento nas expressões “desde o tempo em que” e “no 
tempo em que”.

auto-obsessão – esta é a grafia correta, hifenada, conforme prescreve a Base XVI 
do Novo Acordo Ortográfico (BRASIL, 2008), e não autoobsessão.

boamente/de boa mente – segundo Luft (2010, p. 71), boamente é um advérbio que 
significa “de bom modo”, “agradavelmente”, “gostosamente”; de boa mente é locução 
adverbial que significa “de boa vontade”, “de bom grado”.

conquanto – significa embora, se bem que, não obstante; introduz uma oração su-
bordinada que contém a afirmação de um fato contrário ao da afirmação contida na 
oração principal, mas que não é suficiente para anular este último (HOUAISS, 2001). 

decerto/de certo – atentar para a distinção: decerto — palavra frequente na literatura 
espírita — é advérbio que significa “certamente”, “com certeza”, “sem dúvida” (CE-
GALLA, 2010; HOUAISS, 2010) ou mesmo possibilidade e dúvida (LUFT, 2010). 
Escreve-se junto: Decerto ele reagiu ao assalto. Não confundir com a locução ad-
verbial de certo: Afinal, o que há de certo sobre o rumoroso caso? (CEGALLA, 2009)

de vez que - Evite-se o emprego de “de vez que” por não ser locução legítima (BE-
CHARA, 2009; CEGALLA, 2009; SACCONI, 2005; ALMEIDA, 1981). Em seu 
lugar, usamos a expressão “uma vez que”.

Espírito guia – esta é a forma utilizada em nossas obras: sem hífen e com inicial 
maiúscula apenas na primeira palavra da expressão.

livre-arbítrio – grafar sempre com hífen.

lucificado – apesar de não dicionarizada e nem registrada no VOLP, é expressão 
usual na literatura espírita e significa “iluminado”. Trata-se de neologismo decor-
rente do substantivo lucífero (que ou quem dá a luz; portador da luz).

maiúscula após dois-pontos (:) – os sinais que devem ser seguidos por maiúsculas 
são os sinais de pontuação final (ponto, ponto de interrogação e ponto de exclama-
ção), o que não é o caso do dois-pontos, que, assim como o ponto-e-vírgula, é um 
sinal de pontuação interna. Usamos maiúscula depois deste sinal apenas quando 
se tratar de uma citação (O autor defende o contrário: “Não podemos transigir 
com o FMI”) ou de substantivo próprio (o que é óbvio): “Três foram os indiciados: 
João da Silva, Fulano e Beltrano” (MORENO, 2007).

não- (“não” hifenado) – O Novo Acordo Ortográfico não menciona qualquer regra que 
proíba o uso do não prefixado. Foi a Academia Brasileira de Letras que, em novembro 
de 2008, sugeriu que passassem a se grafar sem hífen as palavras que no português se 
iniciavam por não empregado como elemento de composição (como não-agressão, 
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não-alinhado, não-beligerância, não-cooperação, não-engajamento, não-essencial, não-
-eu, não-ficção, não-fumante, não-intervencionismo, não-participante e outras mais que 
não nomes de plantas [p.ex., não-me-deixes] ou gentílicos [p.ex., não-me-toquense], as 
quais permanecem hifenizadas). Por consenso com a ABL, vários dicionários passaram 
a registrar as demais palavras compostas com não como locuções.

Por ocasião do lançamento do VOLP, a ABL publicou uma nota explicativa 
onde se diz o seguinte, a respeito do não hifenado:

Está claro que, para atender a especiais situações de expressividade 
estilística com a utilização de recursos ortográficos, se pode recor-
rer ao emprego do hífen nestes e em todos os outros casos que o 
uso permitir. É recurso a que se socorrem muitas línguas. Deste 
não hifenado se serviram no alemão Fichte e Hegel para exercer 
importante função significativa nas respectivas terminologias 
filosóficas: nicht-sein e nicht-ich, de que outros idiomas europeus 
se apropriaram como calcos linguísticos. Não é, portanto, recurso 
para ser banalizado.

Portanto, é preciso considerar a possibilidade de encontrarmos obras espíri-
tas — principalmente aquelas com abordagem filosófica — que tragam conceitos 
peculiares como “[o] não-ser”, “[o] não-eu”, entre outras, cuja identidade poderá 
ser comprometida com a exclusão do hífen, e para as quais devemos considerar o 
seu uso estilístico, conforme a nota supracitada.

num, numa – são formas legítimas e corretas, não devendo ser substituídas por 
suas respectivas formas não contraídas em+um e em+uma, prática purista sem 
fundamento. De acordo com Cegalla, “é indiferente o uso de uma ou outra forma 
[...] As contrações ‘num’ e ‘numa’ são preferíveis, por mais eufônicas” (CEGALLA, 
2009, p. 277). Bechara (2010) e Almeida (1981) amparam esse uso, tão antigo 
quanto o próprio português (Camões, 1540) e consagrado por cânones da nossa 
literatura (Machado de Assis).

perispirítico – esta é a forma correta, com acento terceiro “i” da palavra, e não 
perispíritico, com a palavra acentuada equivocadamente no segundo “i”. 

porquanto – significa porque; visto que, já que. Sintaticamente, liga orações ou 
períodos que apresentam as mesmas propriedades sintáticas; quanto ao sentido, 
é usada como conjunção explicativa, introduzindo o segmento que, basicamente, 
denota uma justificação, explicação para o que foi dito anteriormente. (HOUAISS, 
2001; ALMEIDA, 1981). 

por via de regra – a expressão adequada é “por via de regra”, e não a redução “via 
de regra” (SACCONI, 2005; CEGALLA, 2009).
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5.3 Glossário literário

Seguem as definições dos gêneros literários de obras publicadas pela FEB e 
pela Edicei.

biografia – relato da vida de personagem real (GARCIA, 2006). Gênero literário 
cujo objeto é o relato da aventura biográfica de uma pessoa ou de uma persona-
gem. Designa toda obra que narra, na totalidade ou em parte, a vida de figuras 
ilustres. Quando a imaginação do biógrafo interfere, diz que se trata de biografia 
romanceada; quando se atém à verdade documental, a biografia somente interessa 
à Literatura se girar em torno de figuras literárias; nos demais casos, inscreve-se 
nos quadrantes da historiografia (MOISÉS, 2004).

conto – em contraste com o romance, narrativa curta (short story, em inglês), de no 
máximo 20 a 25 páginas (MORICONI, 2000), caracterizada pela simplicidade do 
enredo, pelo número reduzido de personagens e pela unidade de tempo e de espaço.

crônica – texto curto, subjetivo, de meia coluna de jornal ou de página de revista 
(MOISÉS, 1978)

ensaio – obra literária em prosa, analítica ou interpretativa, sobre determinado 
assunto, porém sem esgotá-lo e de modo menos aprofundado e/ou menor que 
um tratado formal e acabado.

infantojuvenil – ramo da literatura dedicado a crianças e adolescentes. Abrange 
obras ficcionais infantis e juvenis, biografias, novelas, poemas, obras folclóricas ou 
culturais ou simplesmente obras contendo/explicando fatos da vida real. O con-
teúdo abordado em uma obra infantojuvenil depende da faixa etária do público-
-alvo: livros destinados a crianças de 2 a 4 anos são quase sempre constituídas 
de poucas palavras e são muito coloridas e/ou possuem muitas imagens e fotos; 
obras destinadas aos adolescentes — entre 10 e 15 anos — muitas vezes contêm 
apenas texto, personagens da mesma faixa etária dos leitores e um número maior 
de páginas (até 200 a 300 páginas).

mensagem – no âmbito da literatura espírita, um livro de mensagens é uma obra 
psicografada que traz diversos textos de caráter refletivo, baseado nos princípios 
da Doutrina Espírita.

obra de referência – publicação que permite obter rapidamente uma informação 
ou referências de fontes de informação sobre um assunto determinado; obra de 
consulta; feita apenas para se obter ajuda ou informação sobre um tópico e não 
para ser lida na totalidade. São obras de referência os dicionários, enciclopédias, 
manuais, guias, bibliografias, etc. São exemplos espíritas de obras de referência 
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os livros O espiritismo de A a Z, Guia de fontes espíritas, Elucidário de evolução 
em dois mundos, Dicionário de filosofia espírita, Dicionário da alma, Vade mecum 
kardequiano etc.

romance – um dos gêneros literários mais conhecidos. É tipicamente um gênero do 
modo narrativo, assim como a novela e o conto. Escrito em prosa, mais ou menos 
longo, narram-se nele fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, 
cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes 
ou tipos psicológicos, na crítica social etc. (COSTA, 2009).

poema – obra composta em verso. O verso compõe cada uma das linhas de um 
poema, caracterizando-se por possuir certa linha melódica ou efeitos sonoros, 
além de apresentar unidade de sentido.

psicografia – escrita dos Espíritos pela mão de um médium. Numa obra psicografa-
da, o Espírito responsável pela obra é denominado autor espiritual; aquele por meio 
do qual o Espírito redige o texto é denominado médium psicógrafo. Na capa, na 
lombada, na folha de rosto, no cabeço (página par) e na ficha catalográfica de toda 
obra espírita devem constar o nome do autor espiritual e do médium psicógrafo.
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