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INTRODUÇÃO

Esse manual de elaboração de Citações e Referências bibliográficas destina-se

aos  usuários  da  Biblioteca  do  Instituto  Superior  de  Educação  Pró-Saber

(ISEPS),  para  facilitar  a  identificação  das  referências  e  citações  em  seus

escritos, não desconsiderando a consulta às normas, disponíveis na biblioteca.

As  normas  constantes  desse  manual  fazem  parte  do  conjunto  de  normas

acessórias a NBR 14724 Trabalhos acadêmicos – Apresentação. 

Segundo a NBR 10520, citação é a  “Menção de uma informação extraída de

outra fonte” ou seja, citar é transcrever/mencionar uma informação extraída de

um texto/documento, no corpo de outro texto/documento em construção, é a

menção de informação  extraída de outra fonte no documento que se produz. A

autoria da informação citada deve ser identificada.

De acordo a NBR 6023, “Referência é o conjunto padronizado de elementos

descritivos,  retirados  de  um  documento,  que  permite  a  sua  identificação

individual”.  Sendo,  Referência  bibliográfica,  o  conjunto  de  elementos  que

permite  a  identificação,  no  todo  ou  em  parte  (um  capítulo  de  livro,  por

exemplo), de documentos impressos em papel, mídias digitais ou eletrônicas, é
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importante  notar  que  os  elementos  essenciais  da  Referência  devem  ser

retirados do próprio documento.

Esse manual traz a elaboração das Citações e Referências dos principais tipos

documentais. Tipologias não contempladas deverão seguir o padrão das NBR

10420:2002 e NBR 6023:2018, da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), em vigor.

As citações podem ser utilizadas também, no formato de Notas e citação de

citação,  para  conhecer  essas  possibilidades  recorra  a  Norma  (Temos  na

Biblioteca do Pró-Saber). 

Para ajuda, consulte o bibliotecário.
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1 CITAÇÕES

Segundo a NBR 10520, citação é a  “Menção de uma informação extraída de

outra fonte” ou seja, citar é transcrever/mencionar uma informação extraída de

um texto/documento, no corpo de outro texto/documento em construção, é a

menção de informação  extraída de outra fonte no documento que se produz. A

autoria da informação citada deve ser identificada.

Onde localizar as citações

As citações podem aparecer no texto ou em notas de rodapé.

Citação direta

É a “Transcrição textual de parte da obra do autor consultado.” 

Citação direta de até 3 linhas

As citações diretas, no texto, de  até três linhas, devem estar contidas entre

aspas duplas. As aspas simples poderão ser utilizadas para indicar citação no

interior da citação.

Exemplo: 

“Quando se tira da criança a possibilidade de conhecer este ou aquele aspecto

da realidade, na verdade se está alienando-a da sua capacidade de construir

seu conhecimento” (FREIRE, 2009, p. 15)

Citação direta de mais de 3 linhas

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas

com recuo de 4 cm da margem esquerda, com fonte menor que a do texto

utilizado, sem as aspas.
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Exemplo:

A teleconferência  permite  ao  indivíduo  participar  de  um  encontro

nacional   ou  regional  sem a  necessidade  de  deixar  seu  local  de

origem. Tipos comuns  de teleconferência incluem o uso da televisão,

telefone, e computador.  Através de áudio conferência, utilizando a

companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em

um salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181).

Citação Indireta

É o “Texto baseado na obra do autor consultado.”

Exemplo:

Para Freire (2009) A alienação da capacidade de construção do conhecimento

da criança se dá pela supressão da própria autonomia, pelo alinhamento dos

aspectos da realidade.

Citações de documentos online

As  citações  de  documentos  da  internet  seguem  o  mesmo  formato  dos

anteriores, entretanto, a indicação de Localização  deve remeter, também ao

endereço eletrônico, por meio de sua URL1, mencionando a data de acesso.

Sendo relevante poderá constar como nota de rodapé.

Exemplo: 

No texto

“porque não existe pessoa que não é humana. Mas no mundo de hoje, mais do

que nunca, se faz urgente e necessário resgatar esta aprendizagem de tornar-

se Humano” (FREIRE, 2015).

1  URL - Uniform Resource Locator, trata-se do endereço da página
consultada.
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Na lista de referências

FREIRE.  Madalena.  Vida  de  professor.  Rio  de  janeiro:  Comunidade  Pró-

Saber, 2015. Disponível em: http://www.prosaber.org.br/comunidade/?p=7506.

Acesso em 16 out. 2019.
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2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

De acordo a NBR 6023, “Referência é o conjunto padronizado de elementos

descritivos,  retirados  de  um  documento,  que  permite  a  sua  identificação

individual”.  Sendo,  Referência  bibliográfica,  o  conjunto  de  elementos  que

permite  a  identificação,  no  todo  ou  em  parte  (um  capítulo  de  livro,  por

exemplo), de documentos impressos em papel, mídias digitais ou eletrônicas, é

importante  notar  que  os  elementos  essenciais  da  Referência  devem  ser

retirados do próprio documento.

Onde localizar as Referências

As referências bibliográficas podem ser localizadas em lista ao final do texto,

no rodapé ou no final de cada capítulo. Poderá ser localizada também antes de

resumos, resenhas e recensões independentes.

Referências de LIVROS

No todo

AUTOR. Título. Edição. Local (cidade): Editora, Data. volume, páginas. (Série,

n.º.). indicação de ilustração, quadros e tabelas.

Exemplos:

DICIONÁRIO brasileiro de silogismo. São Paulo: Canário, 2007. 352 p.

LACOMBE, Ana Maria; LACOMBE, Ana Luísa. Acender um fogo: o jogo

e o teatro na escola. Rio de Janeiro: Pró-Saber, 2002. 120 p.

SILVA, Maria Cecília Almeida. Psicopedagogia: em busca de uma

fundamentação teórica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978. 71 p.
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Em parte

Exemplo:

SILVA, Maria Cecília  Almeida.  As várias dimensões do ser cognoscente.  In:

SILVA,  Maria  Cecília  Almeida.  Psicopedagogia:  em  busca  de  uma

fundamentação teórica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978. p. 31-38.

Referência de PERIÓDICOS

Costuma-se  utilizar  artigos  de  periódicos  para  fundamentar  os  textos,

entretanto, consta as demais possibilidades, seguindo, conforme o esquema

abaixo:

AUTOR. Título da publicação. Edição. Local (cidade): Editora, Data. volume,

capítulo e/ou páginas inicial final.

Exemplos:

No todo

Coleção:

EDUCAÇÃO. São Paulo: Segmento, 2001 -. Mensal. ISSN 1415-5486.

Fascículo:

Educação. São Paulo: Segmento, Ano 11, n.127, mensal, nov., 2007.

Em parte

OSTRONOFF, Henrique. Escola é lugar de fé? Educação. São Paulo,

Ano 11, n.127, p. 36-52, mensal, nov., 2007.

EVENTOS

Apesar dos eventos se constituírem uma publicação periódica, aqui  merece

novo tópico, pois se torna mais facilmente aplicável:
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TÍTULO DO EVENTO, número em arábico., ano, local de realização. Título da

publicação...  (Anais,  Atas,  Resumos,  etc,  seguido  de  [...])  Local  (cidade):

Editora, ano de

publicação.

Exemplo:

No todo

CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, 1,

2008, Rio de Janeiro. Anais [...] São Paulo: Continente, 2008.

Parte

AUTOR. Título do capítulo ou artigo. In: TÍTULO DO EVENTO, número em

arábico., ano, local do evento. Título da publicação. Local da publicação:

Editora, data. volume e/ou página inicial e final do capítulo ou artigo.

ASSIS, Sandro Antonio. Um olhar sobre as libras. In: CONGRESSO

BRASILEIRO DE ESTUDO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, 1, 2008, Rio de

Janeiro. Anais [...] São Paulo: Continente, 2008. Cap. 26, p. 38-45.

DOCUMENTOS ONLINE

As  citações  de  documentos  da  internet  seguem  o  mesmo  formato  dos

anteriores, entretanto, a indicação de Localização  deve remeter, também, ao

endereço eletrônico, por meio de sua URL, mencionando a data de acesso. 

Exemplos:

FREIRE,  Madalena.  Sobre  os  instrumentos  metodológicos  na  concepção

democrática  de  educação.  Rio  de  Janeiro:  Comunidade  Pró-Saber,  2014.

Disponível  em:  http://www.prosaber.org.br/comunidade/?p=4320.  Acesso  em:

16 out. 2019.

http://www.prosaber.org.br/comunidade/?p=4320
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LANE,  Patrícia.  Contando  histórias.  [online]  Disponível  em:

http://www.vivendoeuconto.com.br/contos.php. Acesso em: 28

março. 2008.

ALVES,  Castro.  Navio  negreiro.  [S.  l.]:  Virtual  Books,  2000.  Disponível  em:

http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 jan.

2002.

CARDOSO, Marília. Carta de intenções [mensagem pessoal]. E-mail recebido

por coutinho2004@ig.com.br em 8 maio. 2007.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 623:2018 – Informação e
documentação – Referências - Elaboração –  Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 
2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:2002 – 
Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos –  Apresentação. Rio de Janeiro:
ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:2011 – 
Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos –  Apresentação. Rio de Janeiro:
ABNT, 2011.


