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CITAÇÕES



O que é citação?



Citação 

direta

Menção de uma informação extraída de outra 

fonte para esclarecer, ilustrar ou sustentar o 

assunto apresentado

Citação 

indireta

Citação de 

citação



CITAÇÃO INDIRETA

• Texto baseado na obra do 

autor consultado.

• Não se usa aspas, mas é 

necessário citar o autor e 

o ano de sua obra:

(AUTOR, ano)

A ironia seria assim uma forma implícita de

heterogeneidade mostrada, conforme a

classificação proposta por Authier-Reiriz (1982).

A ironia seria assim uma forma implícita de

heterogeneidade mostrada. (AUTHIER-REIRIZ,

1982).



CITAÇÃO DIRETA

• Transcrição textual de 

parte da obra do autor 

consultado. 

• Deve citar autor, ano e 

página onde foi 

encontrada a citação:

(AUTOR, ano, página)

Segundo Mintzberg (2003, p. 24) “a estratégia

pode ser vista como uma força mediadora entre a

organização e o ambiente.”

“Apesar das aparências, a desconstrução do

logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia

[...]” (DERRIDA, 1967, p. 293).



CITAÇÃO DIRETA 

COM MAIS DE 3 LINHAS

• Recuo 4cm

• Fonte 11

• Sem aspas

• Espaço simples

4 cm



CITAÇÃO DA CITAÇÃO

APUD

Termo latino que 

significa “citado por”, 

“conforme”, 

“segundo”.

Outra variável que tem importância especial é a extensão

em que o indivíduo se percebe como competente, capaz

e que pode prover a satisfação de suas necessidades

(KORMAN, 1975 apud PASQUALI, 1981).

NÃO ENTRA

NAS REFERÊNCIAS

DOCUMENTO 

ACESSADO



POR QUE DEVO EVITAR O APUD?

I. O APUD deve ser usado apenas como último recurso. No ambiente

acadêmico não é considerado de bom tom;

II. Por se tratar de pesquisa científica, deve-se buscar a fonte primária;

III. Há um perigo de a citação estar distorcida ou, ainda, errada;



CITAÇÃO: OUTRAS REGRAS

• Quando houver até três autores, todos devem ser citados:

• Quando houver mais de três autores, convém indicar todos, mas é 

permitido citar o primeiro e acrescentar a expressão et al. (e outros).

A persistência é o tempo que uma pessoa continuará tentando fazer

aquilo que se pretende (ARNOLD; ROBERTSON; COOPER, 1991).

Como apresentado no trabalho de Wirth et al. (2016) [...]



CITAÇÃO: OUTRAS REGRAS

• Datas de documentos de um mesmo autor, mencionados simultaneamente, são

separadas por vírgula, em ordem cronológica crescente;

• Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentar as iniciais de seus

prenomes. Se a coincidência persistir, colocam-se os prenomes por extenso.

(BARBOSA, C., 1960) (BARBOSA, O., 1960) 

(BARBOSA, Cássio, 1965) (BARBOSA, Celso, 1965)

[...] mas também responsabilidades éticas e discricionárias (CARROLL, 1979, 1991,1999).



CITAÇÃO: OUTRAS REGRAS

• Documentos de um mesmo autor, publicados no mesmo ano, são

diferenciados pelo acréscimo de letras minúsculas após a data.

Pois, muitas vezes, essa necessidade de adoção também é percebida pelos stakeholders, como

apresentam Castka e Balzarova (2008a).

A princípio, na década de 1980, esta organização desenvolveu a ISO 9000, um sistema genérico de

gestão da qualidade aceito pelas empresas em todo o mundo; logo depois, em 1996 foi criada a ISO

14000 para a gestão ambiental (CASTKA; BALZAROVA, 2008b).



CITAÇÃO: OUTRAS REGRAS

• Quando houver até três autores, todos devem ser citados:

• Quando houver mais de três autores, convém indicar todos, mas é 

permitido citar o primeiro e acrescentar a expressão et al. (e outros).

A persistência é o tempo que uma pessoa continuará tentando fazer

aquilo que se pretende (ARNOLD; ROBERTSON; COOPER, 1991).

Como apresentado no trabalho de Wirth et al. (2016) [...]



• Trabalho adaptado para a disciplina Produção de Textos Acadêmicos, com

base na norma NBR 10520, a partir do modelo criado por Camila

Serrador para a Faculdade de Ciências e Letras, campus da Universidade

do Estado de São Paulo (UNESP) de Araraquara-SP.


