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 1 INTRODUÇÃO

 A norma de apresentação de citações é a NBR10520 – Infor-
mação e documentação – citações em documentos – apresentação. 
Ela determina as “características exigivéis”, que devem aparecer 
quando se cita.

 A citação é a “menção de uma informação extraída de outra 
fonte” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, 
p. 1). Ou seja, as citações são as ideias retiradas dos textos lidos e 
servem para dar a fundamentação teórica para os trabalhos acadê-
micos comprovando a fonte das quais foram extraídas. “[...] ao se 
referenciar certo autor, fazem-se, a um só tempo, um ato de justiça 
intelectual (atribuir-se a ideia a seu “dono”) e um ato de honestidade 
científico-acadêmica (o autor que cita e referencia reconhece que a 
ideia não é sua).” (SANTOS, 2007, p. 121-122) 

 2 TIPOS DE CITAÇÕES

 Existem três tipos de citação: direta (transcrição exata), indi-
reta (texto baseado) e a citação de citação (apud).

 2.1 citação direta: Citação Textual ou Transcrição

 É a cópia exata das palavras do texto original, transcrevendo 
todos os erros de ortografia, concordância, grafia e pontuação. Deve 
ser idêntica ao original, é “ao pé da letra”.
 Existem duas formas de apresentar a citação direta: com até 
três linhas e com mais de três linhas. Pode-se utilizar supressões, 
interpolações, comentários, ênfases ou destaques.

 2.1.1 Citação direta com até três linhas

 Quando a citação tem até três linhas, deve ser inserida no 
texto entre “aspas duplas”. A indicação do autor, ano e número de 
páginas pode ser de duas formas: colocando o sobrenome do autor 
antes com apenas a primeira letra em caixa alta; ou citando tudo 
entre aspas e colocando o sobrenome do autor todo em caixa alta 
entre parênteses. 



 

 2.1.2 Citação direta com mais de três linhas

 Deve ser apresentada com recuo de 4 cm da margem esquer-
da, letra menor que a do texto (recomenda-se fonte 10), com 
espaçamento entrelinhas simples e sem as aspas.

EXEMPLOS COM APENAS UM AUTOR

“Houve sol, e grande sol, naquele domingo de 1888, […] voltou a 
lei, que a reagente sancionou [...]” (ASSIS, 1994, v. 3, p. 583).

De acordo com Gauer (2011, p. 125) “a ética do poder de punição 
da lei não se confunde com a psicologia, e também não com a so-
ciologia dos costumes”.

Berenblum (2003, p. 125) afirma que “a Nova Educação tem como 
um dos seus objetivos centrais o desenvolvimento de competências 
através das aprendizagens.

EXEMPLOS COM MAIS DE UM AUTOR

A utilização de metodologia científica não é exclusividade da ciên-
cia, porém “não há ciência sem o emprego do método científico.” 
(MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 44).

Azevedo e Guerra (1998, p. 234) afirmam que “no Brasil a infância 
pobre é a categoria mais ampla de todas as que compõem a infân-
cia em dificuldade”.

“O comportamento dos cientistas muda a medida que ele avança 
em seu projeto de pesquisa.” (SILVA et al., 1998, p. 34).

EXEMPLOS COM MAIS DE UM AUTOR

A classificação americana de solos influenciou bastante os pedólo-
gos brasileiros no estabelecimento de classes de solos e de crité-
rios diagnósticos e, durante certo tempo, os valores da saturação 
por bases empregados por aquele sistema também o foram no 
Brasil, sem terem sido levadas em conta as diferenças metodógi-
cas. (OLIVEIRA, 2011, p. 255).



 

 2.2 citação indireta: Citação Conceptual ou Paráfrase

 É a transcrição da ideia de um autor, usando outras palavras, 
mas conservando o sentido do texto original. Esta citação não usa 
aspas e pode ou não indicar a página da citação, mas jamais pode 
faltar indicar o autor e o ano.

EXEMPLO COM MAIS DE UM AUTOR

A redação de um texto técnico-científico é diferente daquela 
utilizada no texto literário. Um texto técnico-científico deve usar 
nomenclatura específica, ser claro, preciso, ressaltar suas qualida-
des e limitações de modo que possam ser analisadas e avaliadas. 
(ROTHER; BRAGA, 2005, p. 89).

EXEMPLOS DE CITAÇÃO INDIRETA COM APENAS UM AUTOR

Tardif (2000) propõe uma epistemologia da pratica profissional, de-
finida como o estudo do conjunto dos saberes realmente utilizados 
pelos professores em suas tarefas cotidianas.

Foi um processo histórico que deu origem ao desenvolvimento do 
pensamento geopolítico alemão. (PENNAFORTE, 2008, p. 35).

Para Stites (2004, p. 550), a transmissão por via cutânea é mais 
predominante, devido ao uso de drogas ilícitas, e até picadas de 
agulhas entre profissionais da área da saúde.

EXEMPLOS DE CITAÇÃO INDIRETA COM MAIS DE UM AUTOR

O entendimento da ecologia e história natural da floresta atlântica, 
aqui considerada em seu sentido mais amplo (OLIVEIRA FILHO; 
FONTES, 2000), (...)

De acordo com Good e Hatt (1969), podemos referir-nos ao sistema 
teórico de uma ciência como um sistema conceitual.

EXEMPLO DE CITAÇÃO INDIRETA COM MAIS DE TRÊS AUTORES

A amêndoa de castanha de caju apresenta teores médios de 3,6; 
63,4 e 4,8mg/100g de delta, gama, e alfa tocoferol, respectivamen-
te (TOSCHI et al., 1993).



 2.3 citação de citação

 Na impossibilidade de acesso a um documento original, po-
de-se reproduzir uma informação já citada por outros autores, cujas 
obras tenham sido consultadas. É sempre preferível, entretanto, 
consultar as fontes originais.

 Pode ser direta ou indireta, obedecendo os mesmos critérios 
das citações diretas e indiretas e utiliza a preposição latina “apud”, 
que significa “citado por”.

 2.4 citação de FONTES INFORMAIS

 É a transcrição, de forma direta ou indireta, de um texto não 
escrito. É importante que seja fiel na transcrição do que foi dito.
São exemplos de informação verbal as entrevistas, palestras, co-
municações, debates etc. A indicação é feita entre parênteses e os 
dados disponíveis indicados em nota de rodapé.

 2.4.1 Informação verbal

 Informação obtida através de anotações de aulas, comuni-
cações pessoais, trabalhos de eventos não publicados (congressos, 
simpósios, seminários, conferência, palestras etc.).

EXEMPLOS
Warde (1990) citado por Alves-Mazzotti (2003, p. 35) afirma que o 
conceito de pesquisa se ampliou tanto que hoje cabe: “os folclores, 
os sensos comuns, os relatos de experiência, para não computar os 
desabafos emocionais e os cabotinismos.”
“Não é possível dar qualquer passo adiante, em uma pesquisa, 
se, depois de enunciar a dificuldade que originiou a pesquisa, não 
enunciarmos com uma explicação ou solução para ela, enunciando 
uma hipótese.” (COEN; NAGEL, 1962 apud SELLTIZ, 1967, p. 42).

EXEMPLOS
No texto:
 Segundo Lama (2006), o único conhecimento válido é aquele 
derivado de um método estritamente empírico, apoiado pela obser-
vação, inferência e verificação experimental (informação verbal)¹

Em nota de rodapé:
_________________
¹ Informação verbal concedida por Dalai Lama, no dia 18 de de-
zembro de 2006, em entrevista.



 2.4.2 Informação pessoal

 Informações obtidas por correspondência pessoal (e-mail ou 
postal). 

 2.4.3 Informação em fase de elaboração

 2.5 Supressões e destaques
 
 2.5.1 Supressões

 As supressões são a omissão de palavras ou partes de um tex-
to, estas devem ser substituídas por reticências entre colchetes [...].

EXEMPLO
No texto:
 Sobre o Regulamento da BIUNILA, Vieira Júnior diz que é 
necessário atentar-se para o “art. 14 material multimídia / anexo 
multimídia”².

Em nota de rodapé:
__________________
² VIEIRA JÚNIOR, N. C. Regulamento BIUNILA: para conhecimento 
e alterações. Mensagem recebida por francielle.mesquita@unila.
edu.br em 15 dez. 2014.

EXEMPLO
No texto:
 Rodríguez estudou a ação dos componentes regionais em 
indivíduos da Zona Sul da Argentina (em fase de elaboração)³.

Em nota de rodapé:
__________________
³ RODRÍGUEZ, H. Población argentina. A ser editado pela Sin Fron-
tera, 2014.

EXEMPLO DE SUPRESSÕES NO INÍCIO E DIM FIM DA CITAÇÃO

 “[...] a lei obriga a destinação de 2 (dois) canais para presta-
ção de serviços eventuais […].” (PERUZZO, 2007, p. 41).



 2.5.2 Destaques

 Os destaques servem para enfatizar trechos da citação. São 
destacados com grifo, negrito ou itálico. Indicar a expressão “grifo 
nosso” entre parênteses após a chamada da citação, ou “grifo do 
autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada. 

 3 SISTEMA DE CHAMADA

 Existem dois sistemas de chamada para indicar as citações no 
texto: sistema numérico ou autor-data. É necessário adotar um ou o 
outro, e manter continuadamente ao longo de todo o texto e apre-
sentar a indicação da referência completa em nota de rodapé ou em 
lista própria em ordem alfabética no fim do trabalho.

 3.1 autor-data

 O sistema de chamada autor-data foram os exemplos das 
citações diretas e indiretas apresentados acima, onde a indicação da 
fonte é feita pela entrada (autor ou título), seguido do ano, acrescida 
da(s) página(s), em caso de citação direta.

 3.1.1 De um a três autores

 Quando a entrada estiver incluída no texto, deve estar escrita 
em maíusculas e minúsculas, devendo apresentar o ano entre parên-
teses, acrescido da(s) página(s), em caso de citação direta.

EXEMPLO DE SUPRESSÕES NO MEIO DA CITAÇÃO

“Esta quarta parte é sobre vozes […]. A voz humana foi o único ins-
trumento empregado […] para encontrar a personalidade de cada 
impressão vocal individual.” (SCHAFER, 2011, p. 195).

EXEMPLOS
“[...] Os conhecimentos de administração, obtidos pelos americanos 
e transmitidos para os brasileiros, em geral com um certo atraso, 
são de menor utilidade que os obtidos localmente” (BETHLEM, 
1999, p. 8, grifo nosso).
“Se as marginalia traduzem uma apropriação pela escrita do livro 
lido, sem que este último nem a tenha pedido nem organizado [...]” 
(CHARTIER, 2002, p. 96, grifo do autor).



 

 
 
 3.1.2 Mais de três autores

 A norma diz que quando se tem até três autores como res-
ponsáveis pela obra, aparece o prenome de todos na citação. Quan-
do for mais de três autores,  o prenome do primeiro citado aparece 
seguido da expressão latina et al. Exemplo: 

 

 3.1.3 Entidades coletivas

 Em se tratando de entidades coletivas, conhecidas por siglas, 
deve-se apresentar o nome delas por extenso, acompanhado da sigla 
na primeira citação e, a partir daí, usar apenas a sigla. 

EXEMPLO
 De acordo com Pimentel (2007, p. 58), “a concorrência é 
algo que acompanha o exercício da atividade mercantil desde seus 
primórdios”.

OU
 “A concorrência é algo que acompanha o exercício da ativida-
de mercantil desde seus primórdios.” (PIMENTEL, 2007, p. 58).

EXEMPLO
 “O comportamento dos cientistas muda a medida que ele 
avança em seu projeto de pesquisa.” (SILVA et al., 1998, p. 34).

OU
 De acordo com Silva (1998, p. 34) e colaboradores “o com-
portamento dos cientistas muda a medida que ele avança em seu 
projeto de pesquisa”.

EXEMPLO
 De acordo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT (2002, p.  2), “a referência é constituída de elementos essen-
ciais e, quando necessário, acrescida de elementos complementa-
res”.

OU
 A NBR6023 é a norma que determina o que é uma referên-
cia e quais são seus elementos essenciais e complementares de 
apresentação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2002).



 3.1.4 Órgão de administração pública

 Quando se tratar de documento de autoria de órgão da ad-
ministração direta do governo, cuja referência bibliográfica inicia-se 
pelo nome geográfico do País, Estado ou Município, deve-se citar o 
nome geográfico, seguido da entidade publicadora e data do docu-
mento. 

 3.1.5 Sem autoria

 Se o documento for sem autoria conhecida, a norma recomen-
da a entrada da referência pelo título, usando-se a primeira palavra 
do título, em letras maiúsculas seguidas de reticências; a data fica e 
a paginação ficam entre parênteses. 

 3.1.6 Autores com o mesmo sobrenome

 Se há autores com o mesmo sobrenome e data, acrescentam-
se as iniciais de seus prenomes. 

 3.1.7 Autor e ano iguais

 Quando utilizar citações de vários documentos de um mesmo 
autor, publicados em um mesmo ano, a distinção é feita pelo acrésci-
mo de letras minúsculas do alfabeto, após a data e sem espaço. Essa 
letra aparecerá, também, na lista de referências.

EXEMPLO
“O índice de produtividade é considerado, para a maioria dos espe-
cialistas em matéria econômica, como a melhor variável para aferi-
ção dos rendimentos do trabalho humano.” (BRASIL. Ministério da 
Agricultura, 1999, p. 50).

EXEMPLO
“Se ha de evitar creer que el primer polo está reservado a las emo-
ciones suaves, y el segundo a las pasiones oscuras”. ESTUDIOS... 
(2013, p. 133).

EXEMPLO
Aspectos epidemiológicos e doenças relacionadas foram objeto de 
estudo de diversos autores que pesquisam sobre o tema. (OLIVEI-
RA, A., 2000; OLIVEIRA, J., 2000).



 

 3.1.8 Eventos científicos

 Quando o documento é de congresso, conferência, seminário 
ou outros, menciona-se o nome completo do evento, seguido do ano 
entre parênteses. 

 3.2 Sistema numérico

 A norma NBR10520:2002 diz que as citações devem ter nu-
meração, única e consecutiva, para o capítulo ou parte.
A indicação da numeração pode ser registrada entre parênteses, 
alinhados ao texto; ou, ainda, situada um pouco acima da linha do 
texto, colocada após a pontuação que fecha a citação.

 
 

 A identificação da obra, neste caso, é feita pelo número cor-
respondente, inserido nas notas de rodapé ou em lista no fim do 
texto (referências bibliográficas).

EXEMPLO
Doenças como o câncer, hipertensão ou diabetes devem ser consi-
deradas prioritárias na saúde do idoso (KALACHE, 1986a).

No ano de 2025, o Brasil será a sexta população de idosos do mun-
do, em termos absolutos (KALACHE, 1986b).

KALACHE (1986a, 1986b), estudando as doenças crônicas na popu-
lação de idosos brasileiros, encontrou...

EXEMPLO

Esta situação modificou-se após as discussões no Seminário em 
Ciência da Informação (2008).

EXEMPLO

Disse Quintana: “A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem 
não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda.” (8)

Disse Quintana: “A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem 
não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda.” 8



 4 NOTAS DE RODAPÉ

 Para as notas de rodapé, deve-se usar o sistema autor-data 
para as citações e o numérico para notas explicativas. São colocadas 
ao pé da página, digitadas em espaço simples e fonte tamanho 10. A 
segunda linha da mesma nota deve ser abaixo da primeira palavra, 
para destacar o expoente. 

 
 4.1 Notas de referência

 São usadas para indicarem fontes bibliográficas, permitindo 
comprovação ou ampliação do conhecimento do leitor. Indicam tex-
tos relacionados com as afirmações contidas no estudo, remetendo o 
leitor a outras partes do mesmo texto ou a outros textos, para com-
paração de resultados.

 A numeração deve ser em números arábicos, de forma con-
tínua para cada capítulo ou parte. A primeira nota com citação deve 
apresentar a referência completa. 

 4.1.1 Expressões latinas

 As expressões latinas são usadas como recurso de abreviação 
para as referências, de modo a evitar repetições desnecessárias de 
autores, títulos, páginas.

EXEMPLO

____________
¹ É importante salientar que, embora a reflexão de Buber seja importante para o 
nosso contexto, ela ainda não alcança o significado a que necessitamos chegar.
² Id., 2014, p. 108.

EXEMPLO

____________
  MAGALHÃES, G.; MAIA, S.; MEDINA, M. Direitos sociais. Rio de Janeiro: Atual,         
  2001.
  Id., 2014, p. 365, nota 3.
  Título original em espanhol.

4

5
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 Essas expressões só podem ser usadas quando fizerem refe-
rência às notas de uma mesma página ou em páginas confron-
tantes e devem ser grafadas em itálico.

 O termo “apud” é empregado para indicar uma citação de 
citação, podendo ser usada no texto ou no rodapé. Lembrando que 
é a única expressão usada no texto. As demais expressões devem 
ser utilizadas somente em notas.
 

 O termo “id.” é utilizado quando há citação de diferentes 
obras do mesmo autor. O uso do termo substitui apenas o sobreno-
me do autor. 

 O termo “ibid.” só é usado, quando se fizerem várias citações 
de um mesmo documento, variando apenas a paginação.

EXEMPLO

Apud = citado por, conforme, segundo

Ibidem ou ibid. = na mesma obra

Idem ou id. = do mesmo autor

Opus citatum ou op. cit. = na obra citada

Loco citado ou loc. cit. = no lugar citado

Sequentia ou seq. = seguinte ou que se segue

passim = aqui e ali; em vários trechos ou passagens

Cf. = confira

EXEMPLO
_______________
¹ CAZANUEVE; DÍAZ, 2012 apud AMARAL, 2014, p. 27.
² SILVA apud RODRIGUES, 2008, p. 86.
³ SILVÉRIO apud ROSA; GUIMARÃES; FONSECA, 1985, p. 39.

Apud Citado por, conforme, segundo

EXEMPLO
_______________
   GIMENEZ, 1981.
   Id., 1984, p. 81.
   Id., 2015, p. 330.

Idem/ Id. Do mesmo autor

7

8
9

EXEMPLO
_______________
¹ GIMENEZ, 1972, p. 56.
² Ibid., p. 89.
³ Ibid., p. 173.

Ibidem/ Ibid. Citado por, conforme, segundo



 A expressão “op. cit.” é empregada após o nome do autor, 
para mencionar, na mesma página, quando houver intercalação de 
uma ou mais notas. 

 A expressão “loc. cit.” é empregada para mencionar a mesma 
página de uma obra já citada, mas com intercalação de notas.

 

 A expressão “et seq.” é usada, quando não se quer mencionar 
todas as páginas da obra referenciada. Indica-se a primeira página 
e o termo “et seq”.

 A expressão “passim” é usada quando se quer fazer referência 
a diversas páginas de onde foram retiradas as ideias do autor, evi-
tando-se a repetição dessas páginas. Indica-se a página inicial e final 
do trecho que contém as opiniões e os conceitos utilizados.v

EXEMPLO
______________
    CROSARA, 1999, p. 30.
    FARIA, 1984, p. 15.
    CROSARA, op.cit, p. 33.

Opus citatum/ Op. cit. Na obra citada

15

16

17

EXEMPLO
________________
     SMITH, Edmund Arthur. Teoria del bienestar social. Buenos Aires: Humani-  
     tas, 1971, p. 204
     CARVALHO, Juliana. O direito familiar. Uberlândia: UFU, 2010, p. 84.
     SMITH, op. cit., loc. cit.

Loco citato/ Loc. cit. Lugar citado

28

29

30

EXEMPLO
________________
     SILVA, 2015, p. 84 et seq.

Sequentia/ Et seq. Seguinte ou que se segue

33

EXEMPLO
________________
      RODRÍGUEZ, 1984, p. 33-81 passim.

Passim Aqui e ali; em vários trechos ou passagens

30



 Para fazer referência de trabalhos de outros autores sobre o 
mesmo tema ou a notas explicativas do mesmo trabalho, utiliza-se o 
termo “cf.”. 

 4.2 Notas explicativas

 Usadas para comentários ou observações pessoais. Podem 
incluir, também, a tradução de citações feitas em língua estrangeira 
ou indicação da língua original de citações traduzidas.

 Elas podem apresentar-se: 

 a) quando a citação é feita no texto em idioma distinto do   
 utilizado no trabalho; em nota, deve-se apresentar a tradução  
 da citação, acompanhada da referência bibliográfica respecti- 
 va; 

 b) quando o autor do trabalho já faz no próprio texto uma 
 citação traduzida, em nota, deve-se fazer a referência do ori-  
 ginal, com a indicação “tradução do autor”, entre parênteses.
 

EXEMPLO
________________
     Para uma ampla revisão sobre questões metodológicas relativas à pesquisa na     
     área de engenharia, cf. TAMMENHAIM, 1996, p. 84 et seq.
     Cf. GAUER, 2013, p. 85, nota 2.
     Cf. nota 3 do capítulo 2.

Confira/ cf. Confira, confronte

3

4

5

EXEMPLO

 O movimento que parece esboçar-se em favor das univer-
sidades latino-americanas pode ter profundos efeitos sobre o de-
senvolvimento das universidades americanas. GELFAND, M. A. Les 
bibliothèques universitares des pays em voie de développe-
ment. Paris: Unesco, 1968. p. 20.

EXEMPLO

GELFAND, M.A. Les bibliothèques universitares pays em voie 
de développement. Paris : UNESCO, 1968. p. 20 (Tradução do 
autor).
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