
CITAÇÃO - Regras básicas de apresentação 
 

A norma que rege as Citações é a NBR-10520 revisada em agosto de 2002. Nas citações, 

as chamadas são feitas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título incluído na 

sentença e devem ser em letras maiúsculas e minúsculas, e quando estiverem entre parênteses 

devem ser em letras maiúsculas.  

     

Escreveu Patto (1999, p. 38) que "fontes históricas disponíveis não 

autorizam a conclusão de que [...] a escola tenha sido uma instituição 

necessária à qualificação das classes populares para o trabalho".  

       

"As leis gerais são aquelas da economia do mercado e não as da 

economia política". (SEVERINO, 2000, p. 61).  

       

Após a data deve ser citada a página de onde se transcreveu o trecho, após vírgula e a 

abreviação de página (p.). Nas citações indiretas, a indicação das páginas consultadas é opcional; 

  

1 Tipos de citação 

  

1.1 Citação direta 

         

Citações diretas são a transcrição literal de textos de outros autores, reproduzida 

exatamente como consta do original. Também são chamadas de citações literais ou citações textuais. 

Estas citações de até três linhas no meio do texto, devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas 

simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação.  

  
Wilmore (1988, p. 56) define-a como "a habilidade para executar 

níveis de ‘AF’ que variam de moderados a enérgicos sem fadiga 

excessiva e a capacidade de mantê-la durante toda a vida".  

        

"Um conjunto de atributos que as pessoas possuem ou conseguem 

relacionado com a capacidade de realizar atividade física" 

(CASPERSEN et al., 1989, p. 31).  

 

Citações diretas, no texto, com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 

4cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas.    



Ao assim fazê-lo nos atemos ao movimento nos bastidores da sua inserção e 
sedimentação no campo educacional, intenso e conflituoso, explorando as 
contradições de uma área que assiste seu espaço reduzir-se ao tempo em que 
mais apresenta possibilidades e motivos - que não aqueles sintonizados com a 
lógica oficial  - de se fazer presente. (CASTELLANI FILHO, 1999, p. 24).  

                         

Nas citações diretas podem ser indicadas supressões, interpolações, comentários, 

ênfase ou destaques, do seguinte modo: 

• Supressões: [...]. Elas podem surgir no início, meio ou fim da citação.  

 
"Alguns critérios são estabelecidos [...] esclarecendo que a 

avaliação deverá ser contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno [...]" (SILVA, 2002, p. 65). 

 

• Interpolações, acréscimos ou comentários: [   ].  

 
Segundo Guajardo (2004, p. 33) 

 
A classificação da obesidade infantil, a qual está em aumento 
em grande parte do mundo, apresenta uma serie de 
dificuldades que relaciona a estatura com peso corporal [IMC - 
índice de massa corporal] já que estes dois fatores são 

flutuantes por processos de crescimento e desenvolvimento. 

 

• Ênfase ou destaque: grifo, negrito ou itálico. 

 
"Caracterizada como formadora de pessoal para apoio 

ao progresso social, a universidade se objetiva [...]" (SOUZA, 

1997, p. 9, grifo nosso).         

"Desse ponto em diante na marcha do material na 

biblioteca [...]" (MEADOWS, 1999, p. 89, grifo do autor).  

 

1.2 Citação indireta 

  

Reprodução de idéias e informações sem transcrever as palavras do autor citado. Assim, 

não é necessário nenhum tipo de destaque ou aspas.  

             

Outros estudos, citados pela mesma revisão (HARA et al., 1983; 

KAWATE et al., 1979; RAVUSSIN et al., 1994) encontraram que 

grupos de pessoas que emigraram a ambientes modernos 

desenvolveram uma incidência maior do Diabetes Tipo 2, 

comparados com as suas contrapartes que permanecem em seus 

lugares de origem.   
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Termogêneses, segundo Salbe e Ravussin (2000) se define como 

um aumento do RMR em resposta aos estímulos como a ingestão 

de alimentos, exposição a mudanças de temperatura ambiental, 

influencia de fatores psicológicos como medo ou estresse ou o 

resultado de administração de drogas ou hormônios.  

 

1.3. Citação de citação 

                 

Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Neste 

caso, procede-se da seguinte forma: 

- no texto: citar o sobrenome do autor do documento não consultado, seguidos das expressões: 

citado por, apud, conforme ou segundo, e o sobrenome do autor do documento efetivamente 

consultado.  

 
Olson (1977, p. 23 citado por SMITH, 1991, p. 86), afirma que 

nossa capacidade para produzir e compreender tal linguagem 

falada é, na verdade, um subproduto do fato de sermos 

alfabetizados.  

 

ATENÇÃO!!!! 

A citação de citação só deve ser usada como recurso quando não se tem acesso ao documento 

original. Essas citações não são tão confiáveis por se tratarem, muitas vezes, de interpretações dos 

autores e consequentemente podem fornecer uma idéia errada sobre o assunto. 

 

- na listagem bibliográfica (referências) deve-se incluir os dados completos do documento 

efetivamente consultado e do não consultado; 

       
OLSON, D. R.  From utterance to text: the bias of language in speech and writing.  Harvard 
Educational Review. v. 47, n. 3, p. 257-281, 1977 apud SMITH, F. Compreendendo a 
leitura: uma análise psicolingüística da leitura e do aprender a ler.  2. ed. rev. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1991.  
 
SMITH, F. Compreendendo a leitura: uma análise psicolingüística da leitura e do 
aprender a ler.  2. ed. rev. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.  

 

 

1.4 Citação de informação verbal 

  

A citação de dados obtidos por informação oral (cursos, palestras, debates, 

comunicações e outros) é indicada pela expressão "informação verbal", entre parênteses, 

mencionando-se os dados disponíveis somente em nota de rodapé.   



- No texto: 

O entendimento, ou compreensão, é a base da leitura e 

do aprendizado desta (informação verbal)
1
.  Ênfase ou destaque: 

grifo, negrito ou itálico. 

       
- No rodapé da página:    

_______________ 

1
 Notícia fornecida por Gloria Esteves no Congresso Brasileiro de 

Leitura.  

 

2 Outras regras de citação 

  

2.1 Coincidência de sobrenomes 

  

Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentar as iniciais de seus 

prenomes, se mesmo assim houver coincidência, colocam-se os prenomes por extenso: 

(SILVA, A., 1976, p. 23)  
(SILVA, F., 1985, p. 54)  
         
(CUNHA, Felipe, 1976, p. 23)  
(CUNHA, Fernando, 1987, p. 43)  
 

2.2 Trabalhos do mesmo autor  

 
Para a citação de vários trabalhos de um mesmo autor com a mesma data, usam-se 

letras minúsculas acompanhando a data; 

                   
(SMITH, 1981a)  
(SMITH, 1981b) 

  
Quando existirem vários trabalhos de um mesmo autor, publicados em datas diferentes, 

cita-se o sobrenome do autor, seguido das datas entre parênteses sem espaçamento.  

                   
Sternberg (1983, 1985), por exemplo, questiona "os 

relacionamentos entre a inteligência e o mundo 

interno do indivíduo, o mundo externo do indivíduo, 

e sua experiência." 

 

2.3 Trabalhos de diversos anos e/ou diversos autores 

 
As citações indiretas de diversos documentos de mesma autoria, publicados em anos 

diferentes e mencionados simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgulas em ordem 

crescente.  



(MARTINS, 1987, 1997, 2000).  
(SILVA, TÁLAMO, GONZAGA, 1965, 1985, 1994).  

                    
As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados 

simultaneamente, devem ser separadas por ponto e vírgula em ordem alfabética: 

                    
(COELHO NETO, 1991; FONSECA, 1997; SILVA, 1986).  

  

2.4 Notas de rodapé  

  
As notas de rodapé devem ser justificadas, em espaçamento simples e com fonte 

menor. A numeração deve ser em algarismos arábicos (1, 2, 3...) e seqüencial. Essas notas deverão 

estar completas na mesma página do termo explicado (não devem ultrapassar para a próxima 

página).  

 

Notas de referência: 

_______________ 
1
 SANTOS, G. C. Manual de organização de referências e citações bibliográficas para 

documentos impressos e eletrônicos.  Campinas: Autores Associados, 2000.  
 

Notas explicativas:      

_______________ 

17 
Se a tendência à universalização das representações sobre a periodização dos ciclos 
de vida desrespeita a especificidade dos valores culturais de vários grupos, ela é 
condição para a constituição de adesões e grupos de pressão integrados a 
moralização de tais formas de inserção de crianças e jovens. 

 

 

 

 
 
 

ATENÇÃO: Este guia é apenas uma apresentação das principais dúvidas. A 
norma original ABNT NBR 10520:2002 está disponível na biblioteca para 
consulta. 


