Norma de Citações

Citações segundo ABNT
l De acordo com a ABNT, na NBR 10520
de agosto de 2002, citação é a menção
de uma informação extraída de outra
fonte.
l Esta Norma tem como objetivo especificar
as características exigidas para a
apresentação de citações em
documentos.

Tipos de Citações

l Citação direta: curta e longa

l Citação indireta

l Citação de citação

Citação Direta
l Denomina-se citação direta a transcrição textual de
parte da obra consultada
l Faz-se uso deste recurso quando o autor quer
reproduzir, fielmente:
l Conceitos ou parte de obras de outros autores que
considera relevante para o desenvolvimento de sua
própria obra.
l Entre as citações diretas verificam-se duas
diferentes formas que recebem tratamento gráfico
específicos:
l as citações curtas e as citações longas

Citação Curtas
l São as transcrições no corpo do texto com
até três (3) linhas
l São escritas na mesma forma do parágrafo,
ou seja, com número de dígito 12 e espaço
1,5
l Devem ser transcritas entre aspas, indicando
o autor citado, ano de edição e número de
página de localização no texto original

Exemplos de Citação Curta
l Exemplo 1
l Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev (1994, p.68) afirma
que “por esse termo designamos apenas aqueles processos que,
realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma
necessidade especial correspondente a ele”.
l Exemplo 2
l Entende-se por atividade “[...] apenas aqueles processos que,
realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma
necessidade especial correspondente a ele.” (LEONTIEV, 1994, p.
68).

Citação Longa
l São as transcrições com mais de três (3) linhas
l No caso da citação direta conter quatro ou mais
linhas:
l deve-se fazer recuo de margem, à esquerda, de
quatro (4) centímetros
l fazer uso de dígito número 10, sem aspas e espaço
entre linhas simples
l indicando informação sobre o sobrenome do autor,
ano de publicação e página da obra original em que
consta a parte transcrita

Exemplos de Citação Longa

Citação Indireta
l Entende-se por citação indireta a elaboração de
texto pessoal do autor baseado na obra consultada
l Este tipo de texto também é chamado de paráfrase
l Neste caso o autor desenvolve seu próprio texto,
l levando em conta conceitos e informações emitidos
por outros autores,
l mas que subsidiam a elaboração da sua obra

Exemplos de Citação Indireta
l Relacionando o conceito de atividade de Leontiev (1994) e Moura
(2000)

com os motivos desencadeantes de ações de Sacristán

(1999) no contexto da formação profissional, podemos afirmar que
as ações dos alunos no movimento de aprendizagem e de
produção de conhecimento somente serão encaradas como
atividade se os mesmos identificarem um motivo significativo que
desencadeie suas ações e que estas despertem emoções e
sentimentos na sua execução.
l Sacristán (2000, p. 15), em Aproximações ao Conceito de
Currículo, refere-se ao termo considerando-o como uma prática
antes de ser um objeto estático decorrente de um modelo,
assumindo função socializadora e cultural.

Citação da Citação
l Trata-se de citação direta ou indireta onde a obra
original não foi consultada,
l porém, a informação foi obtida mediante a leitura de
uma terceira obra que cita a obra original
l Para se fazer a indicação da obra original, não lida,
utiliza-se a abreviatura “apud” que significa “citado por,
conforme, segundo”
l As citações de citações devem ser evitadas ao máximo,
devendo-se consultar os documentos originais

Exemplo de Citação da Citação

Regras para a apresentação gráfica
das obras citadas
l Observando os exemplos citados verifica-se que as
informações sobre a obra consultada podem indicar:
l o sobrenome do autor,
l o nome da instituição responsável ou ainda
l o título do texto original inserido na sentença
l Em qualquer um dos casos, existem as opções de as
informações serem expressas:
l Entre parênteses: todas as letras maiúsculas
l Fora dos parênteses: letras maiúsculas e minúsculas
obedecendo às regras gramaticais

Exemplo
l De acordo com as práticas observadas na
atualidade, a formação de profissionais
reflexivos, de acordo com Shön (2000) vem
sendo alvo de muitas investigações no campo
da pesquisa educacional, considerando que o
princípio da “excelência” (PERENOUD,1999)
vem regendo a seleção dos novos
profissionais que são inseridos no mercado de
trabalho.

As citações seguem as seguintes
diretrizes
l Deve-se indicar, no texto a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou
seção(ões) quando se tratar de citações diretas
l No caso de citações indiretas, a indicação das mesmas
informações é opcional
l Exemplo:
l “Considerar que as crianças são diferentes entre si, implica propiciar uma
educação baseada em condições de aprendizagem que respeite suas
necessidades e ritmos individuais [...]” (BRASIL, 1998, v.1, p.32-33).

Uso de Aspas
l Usam-se aspas duplas para citações diretas curtas
expressas no texto
l E aspas simples para indicar citação dentro da citação em
questão
l Exemplo:
l “Reconhecendo, portanto, que as matérias escolares são
organizadas ‘segundo um dispositivo que, sem ser idêntico,
é similar ou análogo’ (SACHOT, 1994a) àquele das
disciplinas, sua modalidades são diferentes, seus objetivos
são diferentes [...]” (LENOIR, 1998, p. 47).

Citação de dados obtidos por meio
de informações verbais
l Como palestras, debates, comunicações entre outros
podem ser citados desde que seja incluída,
l entre parênteses, a expressão “informação verbal”,
acompanhada de nota de rodapé que identifique a
origem da informação.

Citação de obra original em língua
estrangeira
l Dar preferência para a citação na forma original
l Caso o autor faça a tradução do texto citado, devese incluir o termo “tradução nossa”, no final da
referência
l “[...] o próprio círculo de objetos perceptíveis e os métodos
para o separar dos mesmos se determinam não pelas
peculiaridades individuais do homem, se não pelas
possibilidades e pelos interesses da produção social e em
razão aos modos com que se executa [...]” (DAVYDOV,
1982, p.291, tradução nossa).

Nota de roda pé
l Utilizadas para indicações, observações ou
explicações necessárias ao texto
l As notas de rodapé podem aparecer na
margem esquerda ou direita da mancha
gráfica

