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NBR 10520:2002 

Objetivo 

   

  “Esta norma especifica as características exigíveis 
para apresentação de citações em documentos.” 

 

Normas relacionadas 

 

 NBR 6023:2002 – Informação e documentação – 
Referências – Elaboração 

 NBR 10522:1988 – Abreviação na descrição 
bibliográfica - Procedimento 



Definições 

 Citação: menção de uma informação 
extraída de outra fonte. 

 Citação de citação: citação direta ou 
indireta d e 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 
obrado autor consultado. 



Coleção ABNT 

  O Sistema de Bibliotecas da UNIPAMPA  disponibiliza a comunidade 
acadêmica a assinatura da ABNT Coleção. 

 

  Esta ferramenta contempla todo o universo de normas da ABNT. 

   

  O acesso deve ser feito através do link: 
www.abntcolecao.com.br/unipampa 

 

  Após acessar a página com um computador ligado a rede da 
UNIPAMPA é possível realizar pesquisas e visualizar o arquivo em formato 
PDFdas normas. 

 

  Atenção! Acesso remoto: fora da universidade deverá ser feito 
através do Proxy nos mesmos moldes do que é feito para acesso do Portal 
Periódicos CAPES. 

  Você precisa também estar com o Java atualizado em seu 
computador para visualizar a norma! 
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Acesso a norma 

 



Por quê utilizar citação? 

  Dar credibilidade e embasamento teórico 
aos trabalhos acadêmicos; 

 

  Fornecer informações a respeito dos 
trabalhos desenvolvidos na área de 
pesquisa; 

 

  Fornecer exemplos de pontos de vista 
semelhantes ou não sobre o assunto de sua 
pesquisa. 



Formas de citação 

a) Citação direta; 

 

b) Citação indireta; 

 

c) Citação de citação. 

 

ATENÇÃO! Todas as citações devem 
constar nas Referências!  

 



Regras gerais de apresentação 

a) em qualquer citação, as chamadas pelo 
sobrenome do autor, pela instituição 
responsável, ou pelo título, quando não está 
diretamente na sentença, vai entre parênteses, e 
em letras maiúsculas; 

 

Exemplo:  

 

  Nesse trabalho optou-se pela pesquisa 
fenomenológica, que “[...] parte do cotidiano, da 
compreensão do modo de viver das pessoas [...]” 
(GIL, 2008, p. 15). 



Regras gerais de apresentação 

b) se o autor é citado na sentença, deve ser em letras maiúsculas e 
minúsculas e somente a data e a página devem aparecer entre 
parênteses;  

Exemplo:  

 

Nesse trabalho optou-se pela pesquisa fenomenológica, que conforme 
Gil (2008, p. 15) “[...] parte do cotidiano, da compreensão do modo 
de viver das pessoas [...]”.  

 

c) nas citações, as supressões, interpolações, ênfases, devem ser 
indicadas conforme a seguir:  

 

  supressões: entre parênteses e com reticências (…);  

 interpolações, acréscimos ou comentários: entre parênteses ( ); 

 ênfase ou destaque: em grifo, negrito ou itálico; 



Regras gerais de apresentação 

d) para dar ênfase a um trecho da citação que não está destacado no original, 
usa-se a expressão grifo nosso após a numeração da página;  

 

Exemplo:  

“Depois da guerra, a França tomaria tudo dele. Todos os seus quadros. E a 
história se repetiria em 1940. Dessa vez, com os nazistas” (WILDENSTEIN; 
STRAVIDÈS, 2004, p. 51, grifo nosso).  

 

e) caso o destaque seja do autor da obra consultada, usa-se a expressão grifo 
do autor após a numeração da página;  

 

Exemplo:  

 

Nesse trabalho vamos optar pelo estudo de caso, que: “É uma categoria de 
pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente” 
(TRIVIÑOS, 2008, p. 133, grifo do autor).  



Regras gerais de apresentação 

f) quando a citação for de texto em língua estrangeira, usar uma das formas a seguir:  

 

 transcrever na língua original, colocando em nota de rodapé a tradução;  

 

Exemplo 

 

No texto:  

 

  The greater number of undergraduate research paper are library studies – “a close 
searching” (to quote Webster’s first definition of “reserach”) of written materials, which 
involves not only a studious inquiry into the subject but also a critical examination, 
assessment, and interpretation of the material founs¹. (TURABIAN, 1970, p.11)  

 

Na nota de rodapé:  

 _______________________  

 ¹O maior número de trabalhos de pesquisa da graduação são pesquisas de biblioteca – 
“pesquisa fechada” (repetindo a primeira definição de “pesquisa” feita pelo Webster) de 
material escrito, que envolve não apenas uma procura cuidadosa do assunto, mas 
também exame crítico, reflexão, e interpretação do material encontrado. 



Regras gerais de apresentação 

 traduzir diretamente no texto, usando após citação do autor a expressão tradução nossa; 

 

Exemplo:  

 

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

 
h) na citação de trabalhos em fase de elaboração, mencionam-se os dados disponíveis em 

nota de rodapé.  

Exemplo  

 

No texto:  

  Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia no Rio Grande 
do Sul, séculos XIX e XX (em fase de elaboração)1.  

 

Na nota de rodapé: 

 _______________________  

 1Poetas rio-grandenses, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pela EDIPUCRS, em 
2002. 

 



Citação direta 

   

   A citação direta é a transcrição das 

próprias palavras do autor, sendo 

rigorosamente respeitadas a ortografia e a 

pontuação. Nessa citação é obrigatório o 

número de página. 



Apresentação 

  Citações curtas, com até três linhas: devem ser 
inseridas no corpo do texto entre “aspas duplas” 
seguida do sobrenome do autor e número de página 
entre parênteses. 

 

   Bonavides (2009, p. 64) diz que “no socialismo 
utópico a sociedade se define pelo seu teor 
econômico, pela existência de classes”.  

 

  Muitos estudantes e professores pensam que 
estão fazendo pesquisa quando na verdade estão 
apenas “[...] fazendo um relatório com algumas notas 
de rodapé.” (MCGREGOR, 1999, p.1). 



Apresentação 

  A citação direta longa tem mais de 3 linhas. Ela deve ter 
1 espaço de 1,5 de entrelinhas precedendo e 2 espaços 
simples sucedendo a citação, deve ter recuo de 4cm da 
margem esquerda, espaçamento simples, alinhamento 
justificado, tamanho de fonte menor que a do texto 
(recomenda-se fonte 10) e sem aspas. 

 

 O ego é a mente consciente. Ele é constituído por 

percepções, memórias, pensamentos e sentimentos 

conscientes. O ego é responsável pelos nossos 

sentimentos de identidade e de continuidade, e, do ponto 

de vista da pessoa, considera-se que esteja no centro da 

consciência (HALL; LINDSEY; CAMPBELL, 2000, p. 88). 

 

Recuo de 4cm 



Apresentação 

  Os colchetes são usados para indicar interrupções ou 
supressões do texto [...], acréscimos ou comentários [ ], dúvida [?] 
ou destaque [sem grifo no original, grifo meu, etc]. 

 

Exemplo: 

 

 Assim como a psicanálise empresta seus conceitos [para 

auxiliar] a biblioteconomia a desvendar caminhos que a 

levarão ao entendimento da dinâmica [...], produzir 

mudanças benéficas [?] instrumentalizando seus 

profissionais na tarefa impossível [!] de educar, de formar 

sujeitos capazes de se auto suprirem de saber. 

(MENDES; CRUZ; CURTY, 2005, p. 18, sem grifo no 

original). 

 



Citação Indireta 

a) É a transcrição das ideias de um autor usando as próprias 
palavras; 

 

b) É uma espécie de paráfrase do autor, uma interpretação da 
obra consultada; 

 

c) Não use aspas nas citações indiretas, o número de página é 
opcional. 

 
Exemplo:  

 

  De acordo com Saviani (1993) a educação estaria 
capacitada a intervir de forma eficaz na sociedade. 



Dicas para citação indireta 

 Leia e releia o texto original até que seja capaz 
de reescrevê-lo com suas próprias palavras; 

 

Não use aspas nas citações indiretas/paráfrases; 

 

 Anote os dados referentes a fonte: sobrenome do 
autor seguido do ano de publicação da obra; 

 

 Faça a referência no final do trabalho. 

 



Citação de citação 

  É uma citação de um documento sem acesso 
ao documento original, ou seja você vai citar um 
autor que foi citado pelo autor, do qual você teve 
acesso ao documento. 

  Porém deve-se sempre priorizar a citação de 
obras que se tem acesso, e usar o recurso de 
citação da citação em último caso, quando a 
citação for realmente importante ao trabalho 
acadêmico, justificando seu uso. Usa-se a 
expressão latina apud que significa “citado por”. 
Essa expressão pode ser usada tanto no texto 
como em notas de rodapé. 

 



Apresentação 

Exemplo de citação de citação: 

  

 “As partes e as peças são produzidas em 
vários países em que possuem vantagens 
competitivas para abraçar a mão-de-obra 
requerida” (LACERDA, 1998, p. 27 apud 
MARIANO, 2005, p. 89). 

 

Atenção! Nas referências faz-se a referência 
do documento consultado. 



Informação verbal 

  Na citação de dados obtidos por informação verbal (palestras, 
debates, etc.), indica-se entre parênteses a expressão informação verbal, 
mencionando em nota de rodapé e outros dados disponíveis; 

 

Exemplo 

No texto:  

 

  Sabe-se que apenas 30% das informações contidas em documentos 
de patentes são disseminadas em outras fontes, como revistas técnicas. 
Os outros 70% ficam sem divulgação (informação verbal)1. 

 

Nota de rodapé: 
 

 1Informação fornecida por Marcos Malagrici na conferência “Documentação 
de Patentes como Fonte de Informação tecnológica”, em 14/11/2003, no II 
CIBERÉTICA – Simpósio Internacional de Propriedade Intelectual, 
Informação e Ética. Florianópolis, 12 a 14 de novembro de 2003. 



Sistema de chamada 

  O sistema de chamada pode ser: 

 

a) numérico ou 

b) autor-data. 

 

  Ao se escolher um sistema, ele deve ser 
mantido consistentemente ao longo do 
trabalho, permitindo a correlação com a lista 
de referências ou notas de rodapé. 



Regras gerais 

a) Quando houver coincidência de autores com o 
mesmo sobrenome, colocam-se as iniciais de 
seus prenomes. Se mesmo assim, houver 
coincidências, colocam-se os prenomes por 
extenso; 

 

Exemplos: 

 

(FURTADO,C., 2000)            (SILVA, Ricardo, 2002) 

(FURTADO,M., 2006)            (SILVA, Rui, 2002) 



Regras gerais 

b) As citações de diversos documentos do mesmo autor, publicadas na mesma 
data, são diferenciadas pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem 
alfabética após o ano, sem espaço, conforme a ordem da lista de 
referências; 

Exemplos: 

 

(CASTELLS, 2006a) 

De acordo com Castells (2006b) 

 

c) As citações indiretas de vários documentos do mesmo autor, publicados em 
anos diferentes, tem as datas separadas por vírgulas; 

Exemplos: 

 

(NUNES, 1989, 2001) 

(MARCONI; LAKATOS, 2005, 2007) 



Regras gerais 

d) As citações indiretas de vários documentos de 
autores diversos, mencionados simultaneamente, 
são separadas por ponto-e-vírgula, e por ordem 
alfabética. 

 

Exemplo: 

 

  Diversos autores concordam com a 
importância do planejamento estratégico para as 
organizações (ANSOFF; MCDONNELL, 1993; 
BETHLEM, 2003; MINTZBERG; AHLSTRAND; 
LAMPEL, 2000). 



Sistema numérico 

a) A indicação da fonte, no sistema numérico, é feita por uma numeração única e consecutiva 
(não reinicia a cada página), em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao 
final do trabalho, capítulo ou parte, na ordem em que aparecem no texto; 

 

b) Não se usa o sistema numérico quando há notas de rodapé; 

 

c) A indicação da numeração pode estar entre parênteses (alinhada ao texto), ou em forma de 
expoente, pouco acima da linha do texto, após a pontuação que fecha a citação.  

 

Exemplos 

No texto:  

  Diz Waters: “O problema é a insistência na produtividade, sem a menor 
preocupação com a recepção do trabalho.” (10) 

  Diz Waters: “O problema é a insistência na produtividade, sem a menor 
preocupação com a recepção do trabalho.”10 

 

Nas Referências: 

 
10 WATERS, Lindsey. Inimigos da Esperança: publicar, perecer e o eclipse da erudição. São 

Paulo: UNESP, 2006. 



Sistema autor-data 

 a) No sistema autor-data, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome de cada autor, ou nome da entidade 
responsável até o primeiro sinal de pontuação, seguido(s) da data de publicação e da(s) página(s) e no caso de 
citação direta, separados por vírgula e entre parênteses; 

Exemplos 

No texto:  

 

 Tanenbaum (2007) coloca que, infelizmente, há um antagonismo entre a latência e a largura de banda. 

  

 Nos processos de falência de empresas devem ser observados os princípios de celeridade e economia 
processual (BRASIL, 2005). 

  

 As empresas de primeira transformação são “as responsáveis pelos primeiros processos de transformação da 
matéria-prima agropecuária tais como trituração e moagem no caso vegetal ou fracionamento no caso de 
vegetais.” (GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS, 2008, p. 14). 

 

Nas referências: 

 

 BRASIL. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade de empresas. Brasília, 9 fev. 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>.  Acesso em: 20 set. 2009. 

 

 GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGROINDUSTRIAIS. Gestão Agroindustrial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. v. 1. 

 

 TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 



Sistema autor-data 

b) Em obras sem autoria, deve-se colocar a primeira palavra do título 
seguida de reticências, vírgula e data de publicação, e entre 
parênteses. Se for citação direta, inclui-se o número da página; 

 

Exemplo: 

No texto:  

 

  Uma das metas do Sindicato das Indústrias de Material 
Plástico do Rio Grande do Sul é o reconhecimento da produção de 
plásticos como cadeia produtiva de alto valor (SINPLAST..., 2009). 

 

Nas referências:  

 

 SINPLAST apresenta suas metas até 2012. Correio do Povo, 
Porto Alegre, ano 115, n. 053, p. 6, 27 nov. 2009. 



Sistema autor-data 

c) Se o título iniciar por artigo definido ou indefinido, ou monossílabo, 
ele deve aparecer na indicação da fonte. 

 

Exemplo 

No texto:  

 

  E eles disseram “globalização”, e soubemos que era assim 
que chamavam a ordem absurda em que dinheiro é a única pátria à 
qual se serve e as fronteiras se diluem, não pela fraternidade, mas 
pelo sangramento que engorda poderosos sem nacionalidade. (A 
FLOR..., 1995, p. 4). 

 

Nas referências:  

 

A FLOR Prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 4, 2 abr. 1995. 

 



Notas de rodapé 

  Nas notas de rodapé deve-se utilizar o sistema autor-
data para as citações no texto, e o numérico para notas 
explicativas. As notas de rodapé podem ser explicativas ou 
de referências e são utilizadas para abordar temas que não 
devem ser incluídos no texto, de forma a evitar a quebra da 
ideia lógica do texto.  

  As notas devem ser alinhadas à esquerda da margem, 
abaixo do filete (que deve ter 5 cm) e sem espaço entre elas. 
É redigida em fonte 10 e deve começar e terminar na mesma 
página que foi inserida.  

 

Exemplos:  

_______________________  

¹ O site da ABNT é <http://www.abnt.org.br>  

² Segundo a estrutura pressão/estado/resposta da ODE (1994). 



Notas de referência 

  A numeração das notas de referências deve ser 
feita em algarismos arábicos (1, 2, 3,...) e ter 
numeração única e sequencial para cada parte ou 
capítulo. Não se inicia a numeração a cada página. 

 

  Primeira citação  

 

  Quando for utilizada como nota, a primeira citação 
de uma obra deve ter sua referência completa.  

_______________________  

³ MARIN, Luiz Carlos. Gênios da ciência: quânticos – os homens que 
mudaram a física. São Paulo: Ediouro, 2007. 



Notas de referência 

 Citação subsequente  

 

As citações subsequentes da mesma obra, nas próximas notas, podem ser 
referenciadas de forma abreviada, utilizando as seguintes expressões: 

 

a) Idem ou Id. (mesmo autor);  

Exemplo:  

_______________________  

¹¹ RUIZ, 2008, p. 14.  

¹² Id., 2008, p. 19.  

 

b) Ibidem ou Ibid. (na mesma obra);  

Exemplo:  

_______________________  

² JANUÁRIO, 2006, p. 35.  

³ Ibid., p. 69. 
 



Notas de referência 

c) Opus citatum, opere citato ou op. cit. (obra 
citada);  

Exemplo:  

_______________________  
¹¹ CREDER, 2007, p. 125.  

¹² COTRIM, 2009, p. 83.  

¹³ CREDER, op. cit., p. 157.  

 

d) Passim (aqui e ali, em diversas passagens);  

Exemplo:  
_______________________  

² PRESSMAN, 2006, passim.  

 

 



Notas de referência 

e) Loco citato ou loc. cit. (no lugar citado);  

Exemplo:  

_______________________  

¹ THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2008, 91-112.  

² THOMAZINI; ALBUQUERQUE, loc. cit.  

 

f) Cf. (confira, confronte);  

Exemplo:  

_______________________  

³ Cf. MOLITERNO, 1994.  

 

g) Sequentia ou et seq. (seguinte ou que se segue).  

Exemplo:  

_______________________  

² SORIANO, 2005, p. 48 et seq.  

 



Notas de referência 

 Expressão Apud  

  A expressão apud (citado por, conforme, segundo), pode ser usada 
tanto em notas como no texto. 

  

Exemplo 

 

No texto:  

  Segundo Evans (1987 apud SAGE, 1992, p. 2-3) diz ser [...]  

 

No rodapé da página:  
_______________________  

¹ EVANS, 1987 apud SAGE, 1992, p. 2-3. 

 

  Expressão Idem, Ibidem, Opus citatum, Cf. 

 

  As expressões Idem, Ibidem, Opus citatum, Cf., só podem ser usadas 
na mesma página ou folha da citação a que se referem. 



Notas explicativas 

 A numeração das notas explicativas deve ser feita em algarismos arábicos (1, 2, 3,...) e ter 
numeração única e sequencial para cada parte ou capítulo. Não se inicia a numeração a 
cada página.  

 

Exemplos:  

No texto:  

 

  Os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas: vinculação escolar 
ou vinculação profissional.¹  

  A teoria de Halstead, da “ciência de software” [HAL77], propôs as primeiras “leis” 
analíticas para software de computador.²  

 

No rodapé: 

_______________________  

¹ Sobre essa opção dramática, ver também Morice (1996, p. 269-290).  

² Deve-se notar que as “leis” de Halstead geraram substancial controvérsia e muitos acreditam 

que a teoria subjacente tem falhas. No entanto, a verificação experimental para linguagens de 

programação selecionadas tem sido executada (por exemplo, [FEL89]). 



Atenção! 

 

 

Este documento NÃO substitui a 

consulta aos originais da norma ABNT 

10520/2002 e demais normas 

relacionadas. 



Obrigada! 

Dúvidas e informações 
 

Procure o bibliotecário do seu campus!  
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