CITAÇÕES E REFERÊNCIAS: exemplos e aplicações
Janildo Lopes da Silva, Bibliotecário FACESF
1. Introdução
O texto descreve alguns recursos necessários para uma adequada
apresentação de trabalhos acadêmicos. Espera-se que os mesmos possam ser
utilizados como ferramenta na orientação de estudantes das disciplinas
Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão de Curso, no que concerne ao
uso de citações e referências.
Utiliza-se o conjunto de normas propostas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), em particular a NBR10520 (ago. 2002) para
citações, e a NBR6023 (ago. 2002), para referências. Essas Normas devem ser
sempre consultadas, pois eventualmente podem passar por modificações na
forma de apresentação.
Ao longo do texto, são oferecidos exemplos retirados de obras
provenientes de diversas áreas do conhecimento, também exemplos fictícios
com fins ilustrativos.

2. Citação
Apresentação de informação existente, obtida em fonte escrita ou oral,
utilizando-se redação própria ou copiando-se literalmente um trecho.
A citação pode ser: segundo a sua forma (transcrição ou paráfrase),
quanto à fonte consultada (direta ou indireta).
Transcrição: reprodução de trecho de uma fonte.
Paráfrase: síntese das idéias contidas em uma fonte, com redação pessoal.
Direta: transcrição textual de parte de uma obra (livro, artigo etc.). Essa citação
pode ser curta (de até três linhas) ou longa (mais de três linhas).
Indireta: texto baseado nas idéias do autor da obra.
Citação de citação: consiste de uma citação direta ou indireta de um texto em
que não se teve o acesso ao original.
Existem dois tipos de chamada na utilização de citação, o sistema autordata e o sistema numérico. Qualquer que seja o sistema adotado, o estudante
deve ser consistente utilizando-o ao longo de todo o trabalho acadêmico.
Recomenda-se ao estudante que está iniciando os seus trabalhos acadêmicos

o uso do sistema autor-data, sendo este o sistema adotado nessas
orientações.

2.1 Citação direta curta (até três linhas)
Exemplo de entrada incluída na frase:
Segundo Chevalier (1982, p. 18) “havia uma organização de classes sociais de
senhores e escravos, nativos e estrangeiros que servia de base a esse projeto
superior de humanização do homem”.
Exemplo de entrada após a frase:
“Havia uma organização de classes sociais de senhores e escravos, nativos e
estrangeiros que servia de base a esse projeto superior de humanização do
homem” (CHEVALIER, 1982, p. 18).
Exemplo nas referências ao final do trabalho acadêmico:
CHEVALIER, Jean-Jacques. História do pensamento político. Rio de
Janeiro: Guanabara, 1982.

2.2 Citação direta longa (mais de três linhas)
Apresenta-se com um recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte menor que a
utilizada no texto e sem aspas. Recomenda-se para fonte 12 no texto utilizar-se
fonte 10 na citação.
Exemplo:
Placco (2002) destaca que a dicotomia no trabalho do coordenador
pedagógico e do orientador educacional dentro da escola foi forjada
historicamente e precisa ser superada por uma unicidade de ações voltadas à
formação do aluno. A esse respeito ela destaca:
Experiências pedagógicas ocorreram, em vários momentos da
história recente da educação brasileira, no enfrentamento dessa
esdrúxula divisão dentro da escola. Essas experiências pedagógicas
e as práticas delas decorrentes foram forjando propostas e saídas
que deveriam culminar na proposição de um trabalho diferenciado
dos profissionais de educação – docentes e não-docentes. No
cotidiano da escola, de forma coletiva e integrada, deveriam procurar
enfrentar as dicotomias impostas a um processo que é uno: a
orientação e construção da prática escolar, docente e não-docente,
voltada á formação do aluno (PLACCO, 2002, p. 96).
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2.3 Citação de citação
Exemplo no texto:
Segundo Varella (1997 apud VENOSA, 2003, p. 66) “as obrigações gozam de
eficácia real quando, sem perderem o caráter essencial de direitos a uma
prestação, se transmitem, ou são oponíveis a terceiros, que adquirem direito
sobre determinada coisa”.
(apud – palavra latina que significa citado por, conforme)
“As obrigações gozam de eficácia real quando, sem perderem o caráter
essencial de direitos a uma prestação, se transmitem, ou são oponíveis a
terceiros, que adquirem direito sobre determinada coisa” (VARELLA, 1997
apud VENOSA, 2003, p. 66).
Exemplo nas referências:
VENOSA, S. de S. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos
contratos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Casos Especiais:
Quando houver coincidência de entrada, utiliza-se o sobrenome do autor
acrescentado da inicial do prenome.
Exemplo:
Segundo Silva, J., (2010, p. 31)

ou

(SILVA, J., 2010, p. 31)

Segundo Silva, P., (2009, p. 88)

ou

(SILVA, P., 2009, p. 88)

Persistindo coincidência nas iniciais dos prenomes e/ou datas, utiliza-se o
prenome por extenso.
Exemplo:
Segundo Silva, José (2010, p. 30)

ou

(SILVA, José, 2010, p. 30)

Segundo Silva Paulo (2009, p. 88)

ou

(SILVA, Paulo, 2009, p. 88)

Informação Oral (Verbal):
Nos casos de informações obtidas em palestras, debates, conferências etc.
utiliza-se após a citação a expressão entre parênteses (informação verbal).
Exemplo no texto, supondo que Fonseca seja um professor da FACESF:
Fonseca (2003) acredita que a população de brasileiros idosos terá um
crescimento de aproximadamente 30% até o ano de 2030 (informação verbal).

3

Nas referências ou notas, indica-se o nome completo do autor seguido do
endereço profissional ou título do evento e data.
Exemplo:
FONSECA, Paulo. Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do
São Francisco – FACESF. Rua Cel. Trapiá, 202, Centro, Belém do São
Francisco – PE, 2003.

3. Referências: elaboração
As referências constituem-se de elementos descritivos padronizados que
são extraídos de um documento na sua totalidade, ou apenas parte do mesmo,
e que permitem a sua identificação.
As referências podem ser apresentadas sob diferentes formas: nota de
rodapé; final de um texto científico (o caso dos TCCs), livro ou capítulo de livro;
lista de referências; ou ainda antecedendo resumos ou resenhas.
Na utilização do sistema autor/data as citações utilizadas ao longo do
texto devem ser apresentadas nas referências ao final do texto, seguindo uma
rigorosa ordem alfabética, com espaçamento simples entre linhas e espaço
duplo entre referências, justificado apenas na margem esquerda.

3.1 Referência de Livro com apenas 1 autor
Normas:
SOBRENOME, Nome do autor abreviado ou por extenso. Título: subtítulo (se
houver). Edição (exceto a primeira). Local (Cidade): Editora, ano de publicação.
Exemplo:
GALLIANO, A. G. O método científico: teoria e prática. 2. ed. São Paulo:
Harbra, 1998.
3.2 Referência de livro com até 3 autores
Normas:
SOBRENOME, Nome abreviado ou por extenso do 1º autor; SOBRENOME,
Nome abreviado ou por extenso do 2º autor; SOBRENONE, Nome abreviado
do 3º autor. Título: subtítulo (se houver). Edição (exceto a primeira). Local
(Cidade): Editora, ano de publicação.
Exemplo:
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DEMO, P. Metodologia científica: teoria e
prática. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1998.
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3.3 Referência de livro com mais de 3 autores
Normas:
SOBRENOME, Nome abreviado ou por extenso do 1º autor seguido da
expressão et al. Título: subtítulo (se houver). Edição (exceto a primeira). Local
(Cidade): Editora, ano de publicação.
Exemplo:
Considerando um livro com 4 autores: Pedro Demo; Umberto Eco; Décio
Solomon; Antonio Joaquim Severino, cita-se o 1º autor ou o autor, seguido da
expressão et al. (et al. - abreviatura da expressão latina “et alli”, que significa
“e outros”).
DEMO, P. et al. Metodologia científica: teoria e prática. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2002.
3.4 Referência de capítulo de livro onde o autor do capítulo é o autor do
livro
Normas:
SOBRENOME, Nome abreviado ou por extenso do autor do capítulo. Título do
capítulo. Expressão In: ______ (seis espaços). Titulo do livro: subtítulo (se
houver). Edição (exceto a primeira). Local (Cidade): Editora, ano de publicação.
Número do capítulo, páginas do capítulo.
Exemplo:
SANTOS, F. R. A colonização da terra dos Tucujús. In: ______. História do
Amapá: uma introdução. 5. ed. Macapá: Valcan, 1994. Cap. 3, p. 15-24.
3.5 Referência de capítulo de livro onde o autor do capítulo não é o autor
do livro
Normas:
SOBRENOME, Nome abreviado ou por extenso do autor do capítulo. Título do
capítulo: subtítulo (se houver). Expressão In: SOBRENOME, Nome abreviado
ou por extenso do organizador (Org.) ou coordenador (Coord.) do livro. Titulo
do livro: subtítulo (se houver). Edição (exceto a primeira). Local (cidade):
Editora, ano de publicação. Número do capítulo, páginas do capítulo.

Exemplo:
ROMANO, G. Imagens da juventude moderna. In: LEVI, G. (Org.). História dos
jovens: a época contemporânea. 3. ed. São Paulo: Companhia da Letras,
1996. Cap. 2, p. 7-16.
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3.6 Referência de livro quando a responsabilidade do mesmo é de um
organizador (Org.) ou coordenador (Coord.)
Normas:
SOBRENOME, Nome abreviado ou por extenso do organizador (Org.) ou
coordenador (Coord.). Título do livro: subtítulo (se houver). Edição (exceto a
primeira). Local (Cidade): Editora, ano de publicação.
Exemplo:
FÁVERO, O. (Org.). Democracia e Construção do público no pensamento
educacional brasileiro. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

3.7 Referência para artigo de revistas com autor definido
Normas:
SOBRENOME, Nome abreviado ou por extenso do autor. Título do artigo:
subtítulo (se houver). Título da Revista, Local (Cidade), volume, número,
páginas do artigo, mês de publicação abreviado (se houver), ano de
publicação.
Exemplo:
SOUZA, G. Reforma do Estado e segurança pública. Revista Brasileira de
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 2002.
3.8 Referência de artigos de revistas sem autor definido
Normas:
TÍTULO do artigo: subtítulo (se houver). Título da Revista, Local (Cidade),
volume, número, páginas do artigo, mês de publicação abreviado (se houver),
ano de publicação.
Exemplo:
GRANDES empresas do Brasil. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 38,
n. 9, p15-19, out. 1998.
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3.9 Referência de artigos ou matérias de jornal com autor definido
Normas:
SOBRENOME, nome do autor. Título do artigo ou matéria. Título do Jornal,
Local (Cidade), data (dia, mês abreviado, ano), seção, caderno ou parte do
jornal (se houver), páginas (não havendo seção, caderno ou parte, a(s) páginas
precede a data).
Exemplos:
ALVES, M. Comunista mantém agenda de fortalecimento. Folha de
Pernambuco, Recife, 22 mar. 2008, Política, Caderno 1, p. 3.
LEAL, L. N. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro,
p. 3, 15 out. 1999.

3.10 Referência de matéria de jornal sem autor definido
Normas:
TÍTULO do artigo. Título do Jornal, Local (Cidade), data (dia, mês abreviado,
ano), seção, caderno ou parte do jornal (se houver), páginas (não havendo
seção, caderno ou parte, a(s) páginas precede a data).
Exemplos:
PESQUISA e desenvolvimento. Folha de Pernambuco, Recife, 22 mar. 2008,
Cidadania, Caderno 1, p. 5.
BIBLIOTECA climatiza seu acervo. O Globo, Rio de Janeiro, p. 11, 04 mar.
1985.

3.11 Referências legislativas (leis, decretos etc.)
Normas (legislação utilizando-se o Diário Oficial impresso):
JURISDIÇÃO. Lei nº..., data completa. Ementa. Título do Jornal, Cidade,
volume, número, dia mês (abreviado) e ano. Seção (ou Parte do Caderno),
página(s).
Exemplo:
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, v. 134, n. 248, 23 dez, 1996. Seção 1, p. 27834-27841.
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Normas (legislação utilizando-se o Diário Oficial disponível em meio eletrônico):
JURISDIÇÃO. Lei nº..., data completa. Ementa. Título do Jornal, Cidade, dia
mês (abreviado) e ano. Disponível em: <endereço eletrônico>. Dia, mês
(abreviado), ano
Exemplo:
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, 23 dez, 1996. <http:\\www.in.gov.br/leis-texto.asp?id=Lei%%.
9394>. Acesso em: 15 abr. 2008.

3.12 Referências de Trabalho apresentado em evento (Congressos,
Simpósios, Encontros etc.)
Normas (utilizando-se material impresso):
SOBRENOME, nome do autor abreviado ou por extenso. Título: subtítulo do
trabalho (se houver). In: NOME DO EVENTO, número, ano, local (Cidade) de
realização. Título (da obra no todo). Local (Cidade) de publicação: Editora,
ano. Páginas do trabalho.
Exemplo:
SILVEIRA, J. P. Formação de Professores: análise curricular. In: SEMINÁRIO
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 3, 1999, São Paulo. Anais... São Paulo:
FACESP, 1999. p. 21-32.
Normas (utilizando-se meio eletrônico):
SOBRENOME, nome do autor abreviado ou por extenso. Título: subtítulo do
trabalho (se houver). In: NOME DO EVENTO, número, ano, local (Cidade) de
realização. Título do evento (eletrônico). Local (Cidade) de publicação: Editora,
ano. Disponível em: <http\\www......>. Acesso em: dia, mês (abreviado) ano.

Exemplo:
SILVEIRA, J. P. Formação de Professores: análise curricular. In: SEMINÁRIO
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 3, 1999, São Paulo. Anais eletrônicos... São
Paulo: FACESP, 1999. Disponível em
<http\\www.facesp.br/anaiseletrônicos/educlce03.htm>.
Acesso em: 15 mar. 2000.
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3.13 Referências de Dissertações e Teses
Normas:
SOBRENOME, Nome do Autor. Título do trabalho: subtítulo (se houver). Ano.
*Total de folhas. Grau, vinculação acadêmica, local (cidade), data da defesa.
*quando o trabalho é impresso apenas no anverso, não se utiliza o p. de página
e sim o f. de folha.
Exemplo:
SILVA, A. V. L. da. Alternativas e comparações de modelos lineares para
estimação da biomassa verde de bambusa vulgares na existência de
multicolinearidade. 2008. 50f. Dissertação (Mestrado em Biometria e Estatística
Aplicada), Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal
Rural de Pernambuco, Recife, 2008.
Observação:
Na lista de referências ao final do texto, quando houver repetição de autor,
opcionalmente o sobrenome do autor pode ser substituído por um travessão
(correspondente a 6 espaços), seguido de ponto.
Exemplo:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:
informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de
Janeiro, 2002.

______. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio
de Janeiro, 2002.

ECO, Umberto. Como fazer uma tese. Rio de Janeiro: Record, 1991.

______. O nome da rosa. Rio de Janeiro: Record, 1986.

SILVA, Ezequiel Theodoro da,. Leitura na escola e na biblioteca. Campinas:
Papirus, 1991.

______. Os (des) caminhos da escola. Campinas: Papirus, 1986.

Observação: Ao mudar de página, e a próxima referência repetir a autoria,
recomenda-se não utilizar o travessão nessa próxima referência.
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4. Considerações finais
Espera-se ter contribuído para que o aluno das disciplinas de
Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão de Curso desenvolva suas
tarefas dentro de um padrão de qualidade requerido em trabalhos dessa
natureza.
Salienta-se, contudo, que as normas de citação e referência focalizadas
nesse texto constituem apenas um recorte do conjunto de normas da ABNT.
Para maior aprofundamento na realização de trabalhos acadêmicos deve-se
consultar outras normas pertinentes a realização dos mesmos. Segue abaixo
algumas dessas normas com suas respectivas aplicações:
NBR 14724 Trabalhos Acadêmicos (dez. 2005);
NBR 6027 Sumário (maio 2003);
NBR 6028 Resumo (nov. 2003);
NBR 6022 Artigo em Publicação Periódica (maio 2003);
NBR 6024 Numeração Progressiva das Seções de um Doc. (maio 2003);
NBR 6034 Índice (dez. 2004).

Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:
informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de
Janeiro, 2002.

______. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio
de Janeiro, 2002.
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