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 Para acessar as normas da ABNT: Siga o passo a passo disponível no site da Biblioteca 

Unesp Sorocaba > link: Normas ABNT. Se estiver no seu computador pessoal utilize o . VPN
Para encontrar todas as normas relativas a documentos busque na base da ABNT, no campo 
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Este documento trata de citação nos trabalhos acadêmicos. Para consultar 

modelos para lista de referências, verifique no site da biblioteca o link Normas 

ABNT > Modelos de referência. 

 

ESCOLHA UM SISTEMA 

As citações podem seguir o sistema numérico ou o sistema autor-data. Deve-

se adotar somente um sistema de citação para todo o trabalho. 

 

SISTEMA NÚMERICO 

A indicação da fonte é por números arábicos em ordem consecutiva entre 

parênteses. A referência completa da fonte deve constar na lista de referências 

em ordem numérica crescente e de acordo com a ordem de ocorrência no 

texto. 

Notas de rodapé não devem ser utilizadas nestes sistema. 

Exemplo: 

“The objective of library and information service is to increase access to 

sources, information and ideas” (1) 

Na lista de referências: 

(1) KUHLTHAU, C. C. Seeking meaning: a process approach to library and 

information services. 2. ed. Englewood: Libraries Unlimited, 2004. 

 

 

 

 

 

http://www.sorocaba.unesp.br/#!/biblioteca/normas-abnt/modelos-de-referencia/


SISTEMA AUTOR-DATA 

Indicação da fonte por autoria e data. A lista de referências é organizada por 

ordem alfabética de autor. 

 

 Citação direta 

 

É a cópia literal de um trecho. As transcrições de até três linhas devem estar 

contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar uma 

citação no interior da citação. 

 

 

a) de um só autor 

 

Ayerbe (2003, p. 15) afirma que “a atitude imperial de permanente 

conquista de novos mercados e territórios impulsiona a descoberta 

científica [...]”.  

 

OU 

 

Podemos considerar também que “a atitude imperial de 

permanente conquista de novos mercados e territórios impulsiona a 

descoberta científica [...]” (AYERBE, 2003, p. 15). 

 

b) de 2 ou 3 autores 

 

Segundo Medeiros, Paiva e Lamenha (2012, p. 154), o Mercosul 

“surge da vontade dos países do Cone Sul, após o fortalecimento do 

regime democrático, em integrar suas economias”. 

OU 



O Mercosul “surge da vontade dos países do Cone Sul, após o 

fortalecimento do regime democrático, em integrar suas economias.” 

(MEDEIROS; PAIVA; LAMENHA, 2012, p. 154). 

 

c) mais de 3 autores 

 

Em meados dos anos 80, “quando a política brasileira 

empreendeu o caminho do estreitamento das relações com a Argentina, 

a idéia do universalismo não foi abandonada [...].” (VIGEVANI et al., 

2008, p. 6). 

OU 

Para Vigevani et al. (2008, p. 6), em meados dos anos 80, 

“quando a política brasileira empreendeu o caminho do estreitamento 

das relações com a Argentina, a idéia do universalismo não foi 

abandonada, mas ganhou novo significado”. 

Obs.: A palavras et al. não fica em itálico. 

 

 Citação com mais de três linhas 

 

As transcrições de texto com mais de três linhas devem ser destacadas com 

recuo de 4cm da margem esquerda, com caractere menor que o do texto, sem 

aspas e com espaçamento simples entre linhas. 

 

Na tradição ocidental, a atitude imperial de permanente conquista de 
novos mercados e territórios impulsiona a descoberta científica – com 
aplicações nas comunicações, na indústria e na guerra – e contribui 
para a formação de uma elite empreendedora capaz de formular 
estratégias de expansão de alcance mundial. (AYERBE, 2003, p. 15). 

 

 

 



 Citação indireta 

 

Apresenta a ideia de outros autores utilizando suas próprias palavras (é 

opcional indicar página neste caso). 

 

Segundo Ayerbe (2003), o fortalecimento das cidades europeias oferece 

um clima propício ao empreendimento e também à livre iniciativa, mas [...]  

 

OU 

 

O fortalecimento das cidades europeias oferece um clima propício ao 

empreendimento e à livre iniciativa, segundo Ayerbe (2003), mas [...] 

 

OU 

 

O fortalecimento das cidades europeias oferece um clima propício ao 

empreendimento e à livre iniciativa (AYERBE, 2003), mas [...] 

 

 Citação indireta e simultânea de vários autores 

 

Indicar todos os autores em ordem alfabética. 

(ABREU; SILVA, 2007; VARGAS, 2001; YIN, 2010) 

 

 Citação traduzida 

 

 Se o texto estiver em outra língua e for traduzido por você, indicar “tradução 

nossa” antes do parêntese que fecha a indicação da fonte. Recomenda-se 

colocar o trecho na língua original em nota de rodapé. 

“Acesso aprimorado engloba tanto acesso intelectual quanto físico” 

(KUHLTHAU, 2004, p. xv, tradução nossa). 



 Citação da citação  

 

Quando se utiliza uma citação que consta no documento que você está lendo. 

“A indústria da informação, isoladamente, não produz conhecimento.” 

(BARRETO, 1990 apud SOUZA; ARAUJO, 1991, p. 183). 

OU 

Para Barreto (1990 apud SOUZA; ARAUJO, 1991, p. 183), a indústria da 

informação não elabora conhecimento de forma isolada. 

Obs.1: Barreto é citado por Souza e Araújo na obra deles. Souza e Araújo 

(1991) são autores do documento que você tem em mãos (está consultando) e 

precisa indicá-lo na lista de referências.  

Obs. 2: A palavra apud não fica em itálico. 

 

 Citação de documentos diferentes de mesmo autor e ano 

 

Diferenciar os documentos acrescentando letras em minúscula após o ano 

tanto na citação como na lista de referências. 

(MANOLIS, 1972a) 

(MANOLIS, 1972b) 

 

 Coincidência de sobrenomes 

 

Indicar a primeira letra do nome. 

(VARGAS, J., 2001) 

(VARGAS, M., 2001) 



 Sobrenomes que indicam parentesco (Júnior, Filho, Neto, 

Sobrinho) 

 

(PELCZAR JUNIOR, 1996)  

(SILVA NETO; SOLEDADE, 2005) 

 

 Sem indicação de autoria 

 

Quando não é possível localizar a autoria, iniciar pela primeira palavra do título 

em caixa alta, seguido de reticências. 

A composição do solo pode ser analisada posteriormente. 

(GEOMORFOLOGIA..., 1994). 

 

 Supressões 

 

Para indicação de supressão de trechos, utilizar reticências entre colchetes. 

“Na tradição ocidental, a atitude imperial de permanente conquista de 

novos mercados e territórios impulsiona a descoberta científica [...] e contribui 

para a formação de uma elite empreendedora [...]”. (AYERBE, 2003, p. 15). 

 

 Interpolações 

 

Quando é inserida uma palavra ou expressão na citação. 



Para Vigevani et al. (2008, p. 6), “quando a política brasileira empreendeu o 

caminho do estreitamento das relações com a Argentina [país sul-americano], a 

idéia do universalismo não foi abandonada, mas ganhou novo significado”. 

 

 Destaques 

 

o Quando o pesquisador realiza um destaque na citação, 

acrescentar a expressão “grifo nosso” na indicação de autoria. 

Em meados dos anos 80, “quando a política brasileira empreendeu o caminho 

do estreitamento das relações com a Argentina, a idéia do universalismo não 

foi abandonada, mas ganhou novo significado.” (VIGEVANI et al., 2008, p. 6, 

grifo nosso). 

 

o Quando o autor do documento destaca seu texto. 

Em meados dos anos 80, “quando a política brasileira empreendeu o caminho 

do estreitamento das relações com a Argentina, a idéia do universalismo não 

foi abandonada, mas ganhou novo significado.” (VIGEVANI et al., 2008, p. 6, 

grifo do autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Há mais exemplos e regras nas normas da ABNT. Este documento é apenas 

um resumo dos casos mais comuns. 

Qualquer dúvida relacionada à normalização de trabalhos acadêmicos entre 

em contato conosco. 

 

 

www.sorocaba.unesp.br/biblioteca 

Te. (15) 3238.3400 – ramal 3458 

biblioteca@sorocaba.unesp.br  

 

Curta nossa página no Facebook!  
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