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Objetivo: 
especifica as características
exigíveis para citação em
documentos. Quando há menção
no texto de uma informação
extraída de outra fonte.

Citação é a "Menção de uma
informação extraída de outra fonte".
(ABNT, 2002).



Credibilidade, profissionalismo, ética, respeito e

embasamento/fundamentação ao trabalho

científico; 

Fornecer informações a respeito dos trabalhos  

 desenvolvidos na área de pesquisa; 

Exemplificar pontos de vista semelhantes ou não

sobre o assunto de sua pesquisa. 

Por que
utilizar
citação?



No texto

A chamada “pandectista havia sido a forma particular
pela qual o direito romano fora integrado no século
XIX na Alemanha em particular.” (LOPES, 2000, p.
225).

Lopes (2000, p. 225) destaca que “pandectista havia
sido a forma particular pela qual o direito romano
fora integrado no século XIX na Alemanha em
particular”. 
“[...] tanto de forma explícita (nos serviços de
atendimento direto ao público), quanto na forma
implícita (na condução de serviços internos, os serviços
meio)”. (ALMEIDA JUNIOR, 2015, não paginado). 

Sistema de Chamada
autor-data

REFERÊNCIAS
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No texto

Quintana (2006, p. 25) metaforicamente
destaca, “eles passarão, eu passarinho”. (1)

OU

Quintana (2006, p. 25) metaforicamente
destaca, “eles passarão, eu passarinho”. ¹

De acordo com as novas tendências da
jurisprudência brasileira², é facultado ao
magistrado decidir sobre a matéria.

Sistema de Chamada
numérico

REFERÊNCIAS

(1) QUINTANA, Mario. Poesia completa. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 2006. 

(2) CRETELLA JÚNIOR, José. Do impeachment no
direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos Tribunais,
1992. p. 107.



Citação direta

Citação direta curta e;
Citação direta longa

São transcrições literais de um texto ou
parte dele, ou seja, quando um texto
citado for transcrito fielmente
obedecendo às características originais
quanto à redação, ortografia e
pontuação.



Citação direta – 
curta
Devem estar contidas entre aspas
duplas. As aspas simples são
utilizadas para indicar citação no
interior da citação”. Devem
apresentar autor, ano e página.

• Exemplo 1:

“pandectísta havia sido a forma particular pela
qual o direito romano fora integrado no século
XIX na Alemanha em particular.” (LOPES, 2000,
p. 225).

• Exemplo 2:

Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da
mesma ‘arte de conversação’ que abrange tão
extensa e significativa parte da nossa existência
cotidiana [...]”.



Citação direta – 
longa
Devem ser destacadas com recuo de 4
cm da margem esquerda, com letra
menor que a do texto utilizado e sem as
aspas. Espaço simples entre linhas.
Utilizar um espaço em branco de 1,5
entrelinhas antes e depois da citação.

Conforme ressalta o autor:

Há quatro instituições básicas que não
podem ser esquecidas, quando se
pretende entender o que foi o século XIX,
e suas consequência para  o século
imediatamente posterior. Dessas
instituições duas são de natureza
econômica e duas de natureza política.
(MOTTA, 1986, p. 49).



Citação indireta 

Trata-se de um texto baseado em uma
obra consultada. Nas citações indiretas
reproduz-se as ideias contidas no texto
consultado, embora seja escrito com
outras palavras. Faz-se necessário indicar
o autor e data. O número da página é
opcional, e não é necessário fazer uso
das aspas.

Exemplo 1:

Exemplo 2:

Segundo Alves (2003) os poetas são criaturas que
aprendem a brincar com as palavras e delas fazer
belas frases. 

Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção
de seus propósitos, quaisquer que sejam os
métodos ou procedimentos empregados
(MARCONI; LAKATOS, 2007).



Citação de citação
É uma citação direta ou indireta de
uma obra a qual não se teve acesso a
original, ou seja, a informação citada é
de um autor que mencionou outro autor.
Nas referências deve constar a obra
consultada.

Autor sem acesso >> ano da obra sem
acesso >> apud >> autor consultado >>
ano da obra consultada >> número da
página consultada.

Exemplo 1:

Exemplo 2:

Segundo Cesarine (1990 apud SOUZA, 1994, p. 482)
“da mesma forma que a Universidade é o retrato da
sociedade, um currículo é também a cara da
instituição”.

"[...] o viés organicista da burocracia estatal e
antiliberalismo da cultura política de 1937, preservado
de modo encapuçado na Carta de 1946." (VIANNA,
1986, p. 172 apud SEGATTO, 1995, p. 214-215). 



Trabalhos sem
autoria explícita

No texto:

Nas referências:

"A música vocal tem também vários momentos de
destaque, contando com as vozes do grande
tenor Christopher Bolduc e da soprano
portuguesa Raquel Camarinha". (CASA..., 2016).

CASA da Música 2016. Porto: Casa da Música,
2016.



Até três autores
No texto:

Nas referências

"Entretanto, é fundamental que se entenda que a
deficiência é uma condição, não um estado de saúde
que se agrava ou não com prática educativa, seja qual
for". (LOURO; ALONSO; ANDRADE, 2016, p. 25).

LOURO, Viviane dos Santos; ALONSO, Luís Garcia;
ANDRADE, Alex Ferreira de. Educação musical e
deficiência: propostas pedagógicas. São José dos
Campos, SP: Ed. do Autor, 2006. 191 p. ISBN:
8590668606.



No texto:

Nas referências:

"Como negar a musicalidade dominante no poema?
Mais que o sentido, a música das palavras puxa linha
do verso [...]". (OLIVEIRA et al., 2003, p. 23).

OLIVEIRA, Solange Ribeiro de et al. Literatura e
música. São Paulo: Senac Itaú Cultural, 2003. 161 p. 

OLIVEIRA, Solange Ribeiro de; Renno, Carlos; Freire,
Paulo; Amorim, Maria Alice; Rocha, Janaina. Literatura
e música. São Paulo: Senac Itaú Cultural, 2003. 161 p. 

Mais de três autores



Coincidência de sobrenomes

Diferentes autores e trabalhos do mesmo tema

Igual autoria e obras publicados em anos diferentes 

Outros casos
de citação Exemplo 1: 

(BARBOSA, C., 1958)                 
(BARBOSA, O., 1959)

Exemplo 2:

(MARQUES, Miguel, 1992)
(MARQUES, Marcos, 1998)

Exemplo:

Ela polariza e encaminha, sob a forma de “demanda coletiva”, as
necessidades de todos (FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997). 

Exemplo 1:
(DREYFUSS, 1989, 1991, 1995)
 

Exemplo 2:
(CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000)



Autoria citada no texto



Uso dos colchetes

Ênfase ou destaque: grifo nosso ou grifo do autor

Recursos
gráficos “As lágrimas não são todas iguais. Quimicamente, [...] são diferentes

daquelas que choramos quando enterramos o nosso pai. As lágrimas, todas
elas, [texto texto texto] contêm óleos, anticorpos e ensimas [sic]”. (CRUZ,
2015, p.8).

Exemplo 1:

“O poeta tinha os olhos fechados, o rosto orientado para o céu. As gotas
caíam-lhe na cara. Parecia que chorava muito”. (CRUZ, 2015, p. 34, grifo
nosso).

Exemplo 2:

“Confrontei-a com a situação da autoridade exercida pelo pai, que me
parecia fora dos limites”. (CRUZ, 2015, p. 34, grifo do autor).



Informação verbal
 Recursos

gráficos

No texto
O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre
(informação verbal)¹

No rodapé da página
___________________
¹ Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de
Engenharia Genética, em Londres, em outubro de 2001.

Para citações de informações verbais obtidas em palestras, debates,
entrevistas e  comunicações. É necessário indicar (informação verbal)
na citação. Dados como autor, título, evento, local e ano devem ser
descritos apenas em nota de rodapé.
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