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Citações 

• Na  elaboração do texto de um 
documento científico, como é o 
caso de uma MONOGRAFIA, 
é fundamental que se indique 
as fontes de consulta, ou seja, 

que se faça citações. 
 

• Segundo a NBR 10520, 
CITAÇÃO é a menção de uma 
informação extraída de outra 
fonte, o que pode ser feito no 
decorrer do texto ou por meio 

de notas de rodapé,  
explicativas ou de referência. 



• CITAÇÕES podem ser tanto textuais ou diretas 

(transcrição literal e na íntegra, ou seja, com as mesmas 

palavras que as da fonte) como não-textuais ou 

indiretas (síntese de ideias ou sua interpretação, isto é, 

com outras palavras diferentes que as da fonte). 
 

• Denominam-se de referência as NOTAS de fim de 

página que indicam as fontes consultadas ou remetem a 

outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Já as 

NOTAS DE RODAPÉ trazem indicações, observações ou 

adiantamentos ao texto pelo autor, tradutor ou editor. São 

chamadas de explicativas quando são usadas para 

comentários, esclarecimentos ou explanações. 

 



• Todas as CITAÇÕES devem ser 
chamadas pelo sobrenome do(s) 

autor(es), pela instituição 
responsável ou pelo título incluído 

na sentença. Quando foram 
diretas ou textuais deve ser(em) 

especificada(s) a(s) página(s), 
volume(s), tomo(s) ou seção(ões) 

da fonte consultada. 
 

• As fontes terão letras maiúsculas 
e minúsculas (caixa normal) 

quando estiverem no corpo do 
texto ou somente maiúsculas 
(caixa alta) quando estiverem 

entre parênteses. 



Citação textual 

• Deve-se constar a citação entre aspas duplas [“  ”], o 

sobrenome do autor (caixa normal) – ou outro sistema de 

chamada* –, a data da edição do livro e o número da 

página [p. ] de onde foi extraída a referida citação.  

• Caso a citação seja longa (mais de três linhas), deve ser 

transcrita em parágrafo distinto, sem aspas, com recuo 

de 4 cm da margem esquerda e escrita com letra e 

entrelinhas menores que as utilizadas no texto.  

• Na citação longa, deve se deixar um espaçamento 

maior separando a citação dos parágrafos anterior e 

posterior. E o ponto final deve ser posto após a citação 

(se houver no original) e após a autoria (ABNT). 



• Em citações literais, é obrigatório indicar 

as supressões, interpolações, ênfases            

ou destaques, do seguinte modo: 
 

Supressões:                                                           

Com colchetes e reticências [...] 

Interpolações, acréscimos ou comentários:    

Entre colchetes [   ] 

Ênfase ou destaque:                                               

Com itálico, grifo ou negrito  
 

• Quando se tratar de dados obtidos por 

informação verbal (palestras, debates 

etc.), indicar entre parênteses a expressão 

informação verbal, mencionando-se os 

dados disponíveis em nota de rodapé. 

 

 

 



Exemplos: 

          Segundo Rodrigues Filho (1978, p. 46), tem-se um exemplo de 

experimento quando “um psicólogo deixa dois grupos de ratos em 

privação de água por 24 e 48 horas e mede sua atividade”.  
 

          “Pode-se definir variável como uma propriedade à qual se 

atribuem valores numéricos, estes suscetíveis de variação ao longo de 

uma amplitude finita ou infinita” (SILVA, 1988, p. 35). 
  

           Bonnin (1978) descreve: “o estudo da morfologia dos terrenos 

requer que se faça uma distinção quando [...] ativos” (p. 90-91). 

A  rematerialização  da  sociedade  civil através das classes  
– burguesia e operariado – nunca teve entre nós  a  mesma 
intensidade que teve nos países centrais e essa tem sido  a 
razão invocada para se afirmar que a sociedade civil 
portuguesa é fraca [...] Duas observações devem ser feitas 
a este propósito (SOUSA; CARDOSO, 2005, p. 95). 



 

• Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los 

indicando esta alteração com a expressão grifo nosso entre 

parênteses, após a chamada da citação; ou grifo do autor, 

caso o destaque já faça parte da obra consultada. 

 

• Havendo estranheza do autor do trabalho quanto às palavras 

ou expressões, após as mesmas deve ser colocado o termo 

[sic], em minúsculas e entre colchetes, significando que o 

transcrito encontrava-se assim mesmo no original.  

“A crítica dialética é conhecida como demolição de todos os 
conceitos estabelecidos, cristalizados, mumificados [sic] e dos 
quadros de referências teóricas.” (CARVALHO, 1996, p. 15-16). 

“[...] para que não tenha lugar a producção de degenerados, 
quer physicos quer moraes, misérias, verdadeiras ameaças à 
sociedade” (SOUTO, 1916, p. 46, grifo nosso). 



 

• Quando na citação aparecerem palavras ou trechos que já 

estejam entre aspas duplas – citação dentro de citação – , 

deve-se transformá-las em aspas simples [‘  ’]. Em caso de 

supressão, usar [...]. 

• Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se 

incluir, após a chamada da citação, a expressão tradução 

nossa, entre parênteses. Ou usá-la de forma indireta. 

“Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si 
mesmo [...] pode julgar-se pecador e identificar-se com seu 
pecado” (RAHMER, 1962, v. 4, p. 463, tradução nossa). 

Para Zevi (1999, p. 127), “uma equipe de Levi’s Menswear dirigiu o 
foco da empresa para o que chamava de suas ‘aptidões 
especiais’.”. 
 
“Diferentes escalas de observação criam fenômenos diversos e 
[...] existem estruturas novas, descobertas a cada novo nível de 
análise [...]” (SOUZA, 1999, p. 12). 



Citação não-textual 

• Neste caso, é suficiente citar o sobrenome do(s) autor(es) 
– ou outro sistema de chamada* – e o ano da edição do 
livro de onde foi extraída a citação; informações estas 
que podem ou não estar no corpo do texto e, portanto, 

entre parênteses ou não. Já a indicação da(s) página(s) 
consultada(s) é opcional. 

 

• Quando está no corpo do texto (caixa normal): 

Segundo Rodrigues (1978), na pesquisa experimental [...] 

Nas palavras de Smitthson (1986), quando há uma ocorrência de [...]  

Conforme Snyder e Catanese (1994), a arquitetura possui várias [...] 

Para Xavier et Corona (2000), existe uma forma de dizer [...]     

Fauls, Guth e Strickland (2008) usam a expressão “papel sexual” para designar [...] 

De acordo com Ferreira  et al. (2013), todas as construções são [...] 

 



 

• No caso de citar vários autores de obras diferentes, com 

pontos de vista semelhantes, cita-se os sobrenomes de 

todos junto com a data de publicação de suas respectivas 

obras, em ordem da mais antiga à mais recente.  

• Quando a citação indireta não está no corpo do texto                 

(caixa alta), também pode aparecer de vários modos, como:  

[...] Na pesquisa experimental, supõe-se um grupo voltado para o 

levantamento em campo e outro no laboratório (RODRIGUES, 

1978).  

[...] entende-se por método científico toda atividade conducente à 

descoberta de um fato novo (MOURA; CINTRA, 1999). 

[...] não existe um evento que se repete frequentemente, tornando 

a situação difícil de se analisar (PEDROSO et al., 2005). 

[...] cada conjunto de experiências (BROWN et al., 1972; PRICE, 
1999; TOBEY, 1999; ROSEMBER et SEARS, 2000; FRANKEL, 
THOMPSON et FITCH, 2009). 



Citações de segunda mão 

• No caso de citação extraída não de obra original, mas sim 

da obra de outros autores (citação secundária), deve-se 

citar o(s) sobrenome(s) do(s) autor(es) a quem efetivamente 

pertence a citação e, logo após, o(s) sobrenome(s) do(s) 

autor(es) de onde foi extraída a referida citação, fazendo-se 

preceder da expressão latina apud (“citado por”). Pode-se 

referenciar a fonte primária em nota de rodapé (UFPR).  

“O desenvolvimento da linguagem infantil processa-se ao longo de três estágios 

consecutivos” (PIAGET, apud MUSSEN, 1979, p. 79). 

“[...] o que pode não fazer muito sentido.” (ROCHA, 2000, apud SÁ, 2016c). 

De acordo com Bloom et al., apud Souza-Pires (1980), o estudo de embriões 

haplóides indicou a existência de um nucléolo por conjunto de cromossomos. 

Não existe uma forma de classificar estas obras, pois, segundo Silva (1999), citado 

pela Revista Projeto (2002), há uma grande quantidade de variáveis de [...] 

 



Sistemas de chamada 

• As citações devem ser indicadas no texto por um sistema 

de chamada do tipo autor-data ou numérico (menos 

usual). Qualquer que seja o método adotado, deve ser 

seguido ao logo de TODO O TRABALHO, permitindo sua 

correlação na lista de referências ou em notas de rodapé. 
 

• No primeiro sistema, a data vem sempre entre parênteses. 

Quando houver coincidência de sobrenomes, acrescenta-se 

as iniciais de seus prenomes ou estes por extenso. E se 

houver coincidência de datas, acrescenta-se minúsculas. 

(BARBOSA, C., 1980)       (BARBOSA, Cássio, 1965)          Barbosa (2000a) 
(BARBOSA, O., 1999) (BARBOSA, Celso, 1965)           Barbosa (2005b)  



• Em se tratando de uma fonte, na qual o nome do(s) autor(es) 

não é indicada, faz-se a citação a partir do título da obra ou 

ainda do nome da publicação – ou site eletrônico –, 

respeitando-se a indicação do ano da edição ou 

disponibilização on line. Também se enquadram neste caso               

as citações de entidades coletivas. 

Segundo a Grande Enciclopédia Larousse Cultural (1998), [...] 

De acordo com o Manual de Técnicas de Acabamento (2001), [...] 

Conforme artigo da Revista Projeto (2000, p. 34), “existem falhas em [...]” 

No site da Gazeta do Povo (1999), colocou-se que a razão dessa reforma 

tardia deu-se devido ao fato de [...] 
  

[...] “É possível apontar solução para a mudança de utilização que vem se  

esboçando no centro da cidade” (UFPR, 2002, p. 10). 

[...] Quase todos os casos existentes já foram estudados (IBGE, 1999). 

[...] A maior parte das estruturas vem sendo reformulada, de modo a garantir 

sua atualização constante (CURITIBA, Prefeitura Municipal, 1996). 

[...] não acontece sempre, mas acontece (VITRUVIUS, 2016b). 



Fontes de Consulta 

• ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
NBR 10520 – Citação em documentos: Apresentação 
(2002). 

• DAU – DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 
UFPR. Normatização do Trabalho Final de Graduação – 
TFG. Curitiba: UFPR, Docs. 01/02/03, 2009.  

• MATHIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da 
pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2007.  

• UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Citações e 
notas de rodapé. Curitiba: UFPR, Normas para 
Apresentação de Documentos Científicos, v. 3, 2007. 

• USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Diretrizes para 
apresentação de dissertações e teses da USP (2009). 
Disponível em:<http://www.usp.br/prolam/ABNT_2011.pdf>.  


