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CITAÇÃO: NBR 10520

As citações apresentadas em um texto podem ser:

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

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

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



CITAÇÃO DIRETA

É a transcrição exata de parte do texto de uma obra 
consultada.

As citações diretas de até três linhas devem estar entre 
aspas duplas. Exemplos:



As citações diretas com mais de três linhas devem ser 
destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra 
menor que a do texto (10 ou 11), em espaçamento simples e 
sem as aspas.

Exemplo:



CITAÇÃO INDIRETA

É um texto baseado na ideia ou na obra de um autor 
consultado. Exemplos:



Utilizar somente quando for impossível consultar o documento 
original. Usar a expressão apud (citado por). 
Exemplo:

Silva¹ (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz que “[...] 

___________

¹ Em rodapé: mencionar a referência completa do documento 

original (Silva).

Na lista de referências: mencionar a referência completa do 
documento consultado (Abreu). 

CITAÇÃO DE CITAÇÃO



CITAÇÃO

• Supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques 
devem ser indicadas do seguinte modo:

a) Supressões : [...]

b) Interpolações, acréscimos ou comentários: [   ]

c) Ênfase ou destaque: grifo, negrito ou itálico

• Para enfatizar trechos da citação, pode-se destacá-los
indicando esta alteração com a expressão grifo nosso entre 
parênteses, após a citação. 

• Caso o destaque seja do autor consultado, usa-se a expressão 
grifo do autor entre parênteses, após a citação.

• Citação de trechos de obras traduzidas livremente, usa-se a 
expressão tradução nossa entre parênteses, após a citação.



Exemplos:



• Citações de autores com o mesmo sobrenome:
acrescentam-se as iniciais de seus prenomes; se mesmo 
assim existir coincidência, colocam-se os prenomes por 
extenso. Ex.:

(BARBOSA, C., 1958)
(BARBOSA, O., 1995)

• Citações de diversos documentos  de um mesmo autor, 
publicados no mesmo ano:
são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas após a 
data a sem espaço. Ex.:

(REESIDE, 1927a)
(REESIDE, 1927b)

CITAÇÃO



SISTEMA DE CHAMADA

• As citações devem ser indicadas no texto por um sistema 
de chamada: autor-data ou numérico.

• O sistema escolhido deve ser utilizado em todo o trabalho, 
permitindo a correlação na lista de referências ou notas de 
rodapé.



SISTEMA AUTOR-DATA

A indicação da fonte é feita:

a) Pelo sobrenome do autor ou nome da entidade
responsável, data de publicação e página da citação (se for 
direta). Exemplos:



b) Pela primeira palavra do título seguida de reticências (no caso 
das obras sem indicação de autoria), seguida da data de publicação 
e da página da citação (no caso de citação direta). 

Exemplo:



c) Se o título iniciar por artigo ou monossílabo, este deve ser 
incluído na indicação da fonte.



SISTEMA NUMÉRICO

A indicação é feita por numeração única e consecutiva, remetendo 
à lista de referências ao final do trabalho, na mesma ordem em 
que aparecem no texto.

A indicação de numeração pode ser feita entre parênteses, 
alinhada ao texto, ou pouco acima da linha do texto em expoente,
após a pontuação que fecha a citação.

Exemplo:

* O sistema numérico não deve ser utilizado quando há
notas de rodapé



NOTAS DE RODAPÉ

• As notas de rodapé podem ser: Notas de referência ou 
Notas explicativas.

• Deve-se utilizar o sistema autor-data para as citações no 
texto e o numérico para notas explicativas.

• Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma 
nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra para 
destacar o expoente e sem espaço entre elas e com fonte 
menor. 

Exemplo:



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

• A numeração das notas de referência é feita por algarismo 
arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para 
cada capítulo ou parte

• Não se inicia a numeração a cada página.

A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve 
ter sua referência completa.

NOTAS DE REFERÊNCIA



NOTAS DE REFERÊNCIA

As subsequentes citações da mesma obra podem ser 
referenciadas de forma abreviada usando as expressões:

a) Idem – mesmo autor – Id.;

b) Ibidem – na mesma obra – Ibid.;



• Usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações , que 
não podem ser incluídas no texto. 

• A numeração das notas de referência é feita por algarismo 
arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada 
capítulo ou parte

• Não se inicia a numeração a cada página.

Exemplo: 

NOTAS EXPLICATIVAS



DDÚÚVIDAS?VIDAS?

Entre em contato conosco e agende um horário 
de atendimento com uma bibliotecária de 

referência:

bibl-refere@marilia.unesp.br

(14) 3402-1335 / 3414-9688

* O atendimento pode ser individual ou em grupo.


