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CITAÇÕES E NOTAS  
De acordo com a NBR10520:2002 da ABNT 



Citações 
• Citação: menção de uma informação extraída de 

outra fonte. 

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

• Citação direta: Transcrição textual de parte da obra 
do autor consultado. 

• Citação indireta: Texto baseado na obra do autor 
consultado. 



Notas 
• Notas de referência: notas que indicam fontes 

consultadas ou remetem a outras partes da obra 
onde o assunto foi abordado. 

• Notas de rodapé: indicações, observações ou 
adiantamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor 
ou editor, podendo também aparecer na margem 
esquerda ou direita da mancha gráfica. 

• Notas explicativas: notas usadas para comentários, 
esclarecimentos ou explanações, que não possam 
ser incluídos no texto. 



Onde aparecem 
As citações podem aparecer: 
a.  No texto; 
b.  Em notas de rodapé. 



Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela 
instituição responsável ou título incluído na sentença devem 
ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem 
entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas. 
Exemplos:   

A ironia seria assim uma forma implícita de 
heterogeneidade mostrada, conforme a classificação 
proposta por Authier-Reiriz (1982). 

“Apesar das aparências, a desconstrução do 
logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia 
[...]” (DERRIDA, 1967, p. 293). 

Regras gerais de apresentação 



Especificar no texto a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou 
seção(ões) da fonte consultada, nas citações diretas.  
Este(s) deve(m) seguir a data, separado(s) por vírgula e 
precedido(s) pelo termo, que o(s) caracteriza, de forma 
abreviada.  
Nas citações indiretas, a indicação da(s) página(s) consultada
(s) é opcional. 

Especificações de ocorrência 



Exemplos 
A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 
1928 (MUMFORD, 1949, p. 513). 

Oliveira e Leonardos (1943, p. 146) dizem que a "[...] relação 
da série São Roque com os granitos porfiróides pequenos é 
muito clara." 

Meyer parte de uma passagem da crônica de “14 de maio”, 
de A Semana: “Houve sol, e grande sol, naquele domingo 
de 1888, em que o Senado votou a lei, que a regente 
sancionou [...] (ASSIS, 1994, v. 3, p. 583). 



Citação curta 
As citações diretas, no texto, de até três linhas, 
devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas 
simples são utilizadas para indicar citação no 
interior da citação. 
Exemplos:   

Barbour (1971, p. 35) descreve: “O estudo da morfologia dos 
terrenos [...] ativos [...]” ou 
“Não se mova, faça de conta que está morta.” (CLARAC; 
BONNIN, 1985, p. 72). 
Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de 
conversação’ que abrange tão extensa e significativa parte 
da nossa existência cotidiana [...]” 



Citação longa 
As citações diretas, no texto, com mais de três 
linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 
margem esquerda, com letra menor que a do texto 
utilizado e sem as aspas. No caso de documentos 
datilografados, deve-se observar apenas o recuo. 



Exemplo de citação longa 
Texto normal, fazendo a citação longa a seguir: 
 

A teleconferência permite ao indivíduo participar de 
um encontro nacional ou regional sem a necessidade 
de deixar seu local de origem. Tipos comuns de 
teleconferência incluem o uso da televisão, telefone, 
e computador. Através de áudio-conferência, 
utilizando a companhia local de telefone, um sinal de 
áudio  pode ser emitido em um salão de qualquer 
dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181). 



Supressões e comentários 
Devem ser indicadas as supressões, interpolações, 
comentários, ênfase ou destaques, do seguinte 
modo: 
a)  supressões: [...]  
b)  interpolações, acréscimos ou comentários: [  ] 
c)   ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico. 



Citação de palestras, etc. 
Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal 
(palestras, debates, comunicações etc.), indicar, entre 
parênteses, a expressão informação verbal, mencionando-se 
os dados disponíveis, em nota de rodapé. 
Exemplo:   
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. 



REFERÊNCIAS 
De acordo com a norma NBR 6023:2002 da ABNT 



Referências 
A referência é constituída de elementos essenciais e, quando 
necessário, acrescida de elementos complementares. 

•  Elementos essenciais 
São as informações indispensáveis à identificação do 
documento. Os elementos essenciais estão estritamente 
vinculados ao suporte documental e variam, portanto, 
conforme o tipo. 

•  Elementos complementares 
São as informações que, acrescentadas aos elementos 
essenciais, permitem melhor caracterizar os documentos 



Localização 
A referência pode aparecer:  

a)  no rodapé; 
b)  no fim de texto ou de capítulo;  
c)  em lista de referências;  
d)  antecedendo resumos, resenhas e recensões. 



Regras gerais de apresentação 
As regras gerais de apresentação devem estar 
conforme os elementos a seguir: 
1.  Os elementos essenciais e complementares da 

referência devem ser apresentados em 
sequência padronizada 

2.  Para compor cada referência, deve-se obedecer à 
sequência dos elementos, conforme 
apresentados nos modelos das seções 7 e 8 (ver 
norma).  



Regras gerais de apresentação 
3.  As referências são alinhadas somente à margem 

esquerda do texto e de forma a se identificar 
individualmente cada documento, em espaço simples e 
separadas entre si por espaço duplo. Quando aparecerem 
em notas de rodapé, serão alinhadas, a partir da segunda 
linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da 
primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem 
espaço entre elas. 

4.  A pontuação segue padrões internacionais e deve ser 
uniforme para todas as referências. As abreviaturas 
devem ser conforme a NBR 10522. 



Regras gerais de apresentação 
5.  O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado 

para destacar o elemento título deve ser uniforme em 
todas as referências de um mesmo documento. Isto não 
se aplica às obras sem indicação de autoria, ou de 
responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio 
título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na 
primeira palavra, com exclusão de artigos (definidos e 
indefinidos) e palavras monossilábicas. 



Modelos de referências 
Há diversos modelos de referências apresentados 
que podem ser consultados na norma (NBR 6023) 
no item 7. 
Aqui foram destacados apenas alguns: 
• Monografias completas 
• Monografias completas no meio eletrônico 
•  Parte de monografia 
• Artigo/matéria de revista 
• Artigo/matéria de jornal 
•  Imagem em movimento 



Monografia no todo 
Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, 
enciclopédia, dicionário etc.) e trabalhos acadêmicos 
(teses, dissertações, entre outros). 
Os elementos essenciais são: autor(es), título, 
edição, local, editora e data de publicação. 
Exemplo:   

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. 
Niterói: EdUFF, 1998. 



Monografia no todo em meio eletrônico 
As referências devem obedecer aos padrões indicados para 
os documentos monográficos no todo, acrescidas das 
informações relativas à descrição física do meio eletrônico. 
Quando se tratar de obras consultadas online, também são 
essenciais as informações sobre o endereço eletrônico, 
apresentado entre os sinais < >, precedido da expressão 
Disponível em: e a data de acesso ao documento, precedida 
da expressão Acesso em:, opcionalmente acrescida dos 
dados referentes a hora, minutos e segundos. 
NOTA – Não se recomenda referenciar material eletrônico de 
curta duração nas redes. 



Exemplos 
KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). Enciclopédia e 
dicionário digital 98. Direção geral de André Koogan 
Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM. 

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. 
Disponível em: <http://www.terra.com.br/virtualbooks/
freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm>. Acesso em: 10 
jan. 2002, 16:30:30. 

 



Parte de monografia 
Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes 
de uma obra, com autor(es) e/ou título próprios. 
Os elementos essenciais são: autor(es), título da 
parte, seguidos da expressão “In:”, e da referência 
completa da monografia no todo. No final da 
referência, deve-se informar a paginação ou outra 
forma de individualizar a parte referenciada. 



Exemplos 
No meio impresso:  

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era 
moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 
2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 

No meio eletrônico: 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 
Tratados e organizações ambientais em matéria de meio 
ambiente. In: _____. Entendendo o meio ambiente. São 
Paulo, 1999. v. 1. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/
sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 1999. 
 



Artigo/matéria de revista 
Artigo e/ou matéria de revista, boletim etc. 
Inclui partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, 
números especiais e suplementos, com título próprio), 
comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, 
resenhas e outros. 
Os elementos essenciais são: autor(es), título da parte, artigo 
ou matéria, título da publicação, local de publicação, 
numeração correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou 
número, paginação inicial e final, quando se tratar de artigo 
ou matéria, data ou intervalo de publicação e 
particularidades que identificam a parte (se houver). 



Exemplos 
No meio impresso: 

MÃO-DE-OBRA e previdência. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, Rio de Janeiro; v. 7, 1983. 
Suplemento. 
COSTA, V. R. À margem da lei. Em Pauta, Rio de Janeiro, n. 
12, p. 131-148, 1998. 

No meio eletrônico: 
WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC 
World, São Paulo, n. 75, set. 1998. Disponível em: <http://
www.idg.com.br/ abre.htm>. Acesso em: 10 set. 1998. 



Artigo/matéria de jornal 
Artigo e/ou matéria de jornal 
Inclui comunicações, editorial, entrevistas, recensões, 
reportagens, resenhas e outros. 
Os elementos essenciais são: autor(es) (se houver), título, 
título do jornal, local de publicação, data de publicação, 
seção, caderno ou parte do jornal e a paginação 
correspondente. Quando não houver seção, caderno ou 
parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data. 



Exemplos 
No meio impresso 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. 
Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, 
p. 13. 
LEAL, L. N. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do 
Brasil, Rio de Janeiro, p. 3, 25 abr. 1999. 

No meio eletrônico 
SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O 
Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 1998. Disponível em: 
<http://www.providafamilia.org/pena_ 
morte_nascituro.htm>. Acesso em: 19 set. 1998. 



Imagem em movimento 
Inclui filmes, videocassetes, DVD, entre outros. 
Os elementos essenciais são: título, diretor, 
produtor, local, produtora, data e especificação do 
suporte em unidades físicas. 
Exemplo:   

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos 
de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 videocassete. 



Exemplos 
CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martire 
de Clermont-Tonnerre e Arthur Cohn. Intérpretes: Fernanda 
Montenegro; Marilia Pera; Vinicius de Oliveira; Sônia Lira; Othon 
Bastos; Matheus Nachtergaele e outros. Roteiro: Marcos Bernstein, 
João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. [S.l.]: Le Studio Canal; 
Riofilme; MACT Productions, 1998. 1 bobina cinematográfica (106 
min), son., color., 35 mm. 

BLADE Runner. Direção: Ridley Scott. Produção: Michael Deeley. 
Intérpretes: Harrison Ford; Rutger Hauer; Sean Young; Edward James 
Olmos e outros. Roteiro: Hampton Fancher e David Peoples. Música: 
Vangelis. Los Angeles: Warner Brothers, c1991. 1 DVD (117 min), 
widescreen, color. Produzido por Warner Video Home. Baseado na 
novela “Do androids dream of electric sheep?” de Philip K. Dick. 



AUTORIA 
Segundo a norma NBR 6023:2002 da ABNT 



Autoria 
Para indicação da forma correta de entrada de 
nomes, pessoais e/ou de entidades, deve ser 
utilizado o Código de Catalogação Anglo-Americano 
vigente. 
1.  Autor pessoal 
2.  Autor entidade 
3.  Autor desconhecido 



Autor pessoal 
Indica(m)-se o(s) autor(es), de modo geral, pelo último 
sobrenome, em maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) e 
outros sobrenomes, abreviado(s) ou não.  
Recomenda-se, tanto quanto possível, o mesmo padrão para 
abreviação de nomes e sobrenomes, usados na mesma lista 
de referências. Os nomes devem ser separados por ponto-e-
vírgula, seguido de espaço. 



Exemplos 
ALVES, Roque de Brito. Ciência criminal. Rio de Janeiro: 
Forense, 1995. 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de 
direito jurídico. São Paulo: Atlas, 1995. 

PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: 
matemática, segunda série, 2, primeiro grau: livro do 
professor. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p. 



Mais de três autores 
Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o 
primeiro, acrescentando-se a expressão et al.  
Exemplo: 

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de 
contabilidade social para o Brasil. Brasília, DF: 
IPEA, 1994. 



Responsabilidade/ coletâneas 
Quando houver indicação explícita de 
responsabilidade pelo conjunto da obra, em 
coletâneas de vários autores, a entrada deve ser 
feita pelo nome do responsável, seguida da 
abreviação, no singular, do tipo de participação 
(organizador, compilador, editor, coordenador etc.), 
entre parênteses. 



Exemplos 
FERREIRA, Léslie Piccolotto (Org.). O fonoaudiólogo e a 
escola. São Paulo: Summus, 1991. 

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (Coord.). Dietas em 
pediatria clínica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 1993. 

MOORE, W. (Ed.). Construtivismo del movimiento 
educacional: soluciones. Córdoba, AR.: [s.n.], 1960 



Autor entidade 
As obras de responsabilidade de entidade (órgãos 
governamentais, empresas, associações, congressos, 
seminários etc.) têm entrada, de modo geral, pelo 
seu próprio nome, por extenso. 
Exemplo: 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses 
da Universidade de São Paulo, 1992. São Paulo, 
1993. 467 p. 



Denominação genérica 
Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu 
nome é precedido pelo nome do órgão superior, ou pelo 
nome da jurisdição geográfica à qual pertence. 
Exemplos:   

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. 
Diretrizes para a política ambiental do Estado de São 
Paulo. São Paulo, 1993. 35 p. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de atividades. 
Brasília, DF, 1993. 28 p. 



Denominação específica 
Quando a entidade, vinculada a um órgão maior, tem uma 
denominação específica que a identifica, a entrada é feita 
diretamente pelo seu nome. Em caso de duplicidade de 
nomes, deve-se acrescentar no final a unidade geográfica 
que identifica a jurisdição, entre parênteses. 
Exemplos:   

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da Diretoria-
Geral: 1984. Rio de Janeiro, 1985. 40 p. 

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1833 e 
a guerra civil de 1829-1834. Lisboa, 1983. 95 p. 



Autoria desconhecida 
Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita 
pelo título. O termo anônimo não deve ser usado em 
substituição ao nome do autor desconhecido. 
Exemplo:   

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São 
Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1993. 64 p. 
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