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SEED – Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná



A função da NBR é padronizar, organizar e qualificar a produção de

documentos.

A NBR 10520 é a norma que compõe todo o conjunto de regras técnicas da

ABNT. De forma geral, ela estabelece as regras de “Apresentação de

informações e documentação - Citações”, a qual especifica as características

exigíveis para apresentação de citações em documentos diversos.



Citações

Toda e qualquer menção, no corpo do texto, de uma informação 

extraída de outra fonte.

Subdivide-se em:

a) Citação direta: transcrição literal das palavras do autor

b) Citação indireta: paráfrase ou resumo em suas próprias 

palavras das ideias do autor



Citações diretas e/ou indiretas

Citações diretas 

(transcrição literal de 

trechos de texto)

- Até 3 linhas: inseridas ao texto entre aspas e referenciada, ex.: (AUTOR, 

ano, p.).

- Mais de 3 linhas:  parágrafo distinto; recuo de 4,0cm;  fonte Arial 10; 

espaçamento entre linhas simples 1,0cm e referenciada, ex.: (AUTOR, ano, p.).

Para as imagens, ilustrações, tabelas e gráficos, inserir titulo e fonte.

Citações indiretas 

(paráfrase ou 

condensação)

Consiste na paráfrase, condensação, tradução ou interpretação livre de partes 

do texto, de forma não literal, mas fiel ao conteúdo e às ideias do autor.  

Não é necessário o uso de aspas, mas deve-se referenciar o autor.



Citação: sistemas

Autor-data:

As citações são feitas pelo sobrenome do autor ou pela 

instituição responsável, ou ainda, pelo título de entrada (caso a 

autoria não esteja declarada), seguido da data de publicação do 

documento, separados por vírgula ou entre parênteses.

Sistema mais amplamente utilizado nos trabalhos acadêmicos.

Numérico:

a indicação da fonte é feita por uma numeração única e 

consecutiva, em algarismo numérico, remetendo a lista de 

referencias no final do trabalho, na mesma ordem em que 

aparecem no texto.



a) Citação direta

Subdividem-se em:

• Citação direta curta: com até três linhas

• Citação direta longa: com mais de três linhas (recuo de 4,0cm) 



Citação direta curta

As citações diretas curta (até três linhas), devem ser inseridas no 
texto contidas entre aspas duplas. 

Exemplo:

Mattar (2011, p.53) argumenta que: "a maior parte dos plágios, por parte dos 
alunos, ocorre como desconhecimento das regras de citação, não sendo um 
geral uma atitude intencional [...]“. 



Citação direta longa

Espaçamento - 1,0cm

Tamanho/fonte -10

Recuo - 4,0cm

Autor em (CAIXA ALTA, ano, página).

Exemplo:



b) Citação indireta

Transcrição de conceitos do autor consultado, porém descritos 
com as próprias palavras do redator. Na citação indireta você 
tem liberdade para escrever com suas palavras as ideias do 
autor consultado. 

Exemplo:

De acordo com Kenski (2007), o domínio de linguagem em cada

tipo de atividade faz com que qualquer um possa compor a rede.



Citação indireta: dicas elaboração

• Leia o texto original é reescreva-o nas suas próprias palavras;

• Não utilize aspas nas citações indiretas;

• Confira a citação em conformidade com as ideias do autor;

• Faça a referência na seção final do trabalho.



Citação da citação 

É a transcrição direta ou indireta de uma obra ao qual não se
teve acesso. Nesse caso, emprega-se a expressão latina apud
(junto a), ou o equivalente em português ‘citado por’, para
identificar a fonte secundária que foi efetivamente consultada.

Exemplo:

Além desses aspectos sobre a formação do povo brasileiro, que ainda hoje
influenciam, de forma negativa, a disponibilidade para o ato de ler, outros
ainda devem ser observados. Sobre este assunto, são esclarecedoras as
palavras de Silva (1986 apud CARNEIRO, 1991).



Citação com dois autores

Exemplo 1: Autor como parte do texto:

Zaccarelli e Fischmann (1994) identificam a estratégia de oportunidades

como sendo a adotada por empresas que enfrentam grandes variações no

nível de atividade em seus mercados. Ela consiste basicamente na

manutenção de mínimo esforço durante os períodos de baixa intensidade e

na minimização do esforço em período de pico.

Exemplo 2: Autor não faz parte do texto:

As estratégia de oportunidades como sendo a adotada por empresas que

enfrentam grandes variações no nível de atividade em seus mercados. Ela

consiste basicamente na manutenção de mínimo esforço durante os

períodos de baixa intensidade e na minimização do esforço em período de

pico (ZACCARELLI; FISCHMANN, 1994).



Citação com três ou mais autores

Cita-se o primeiro seguido de et al (do latim ‘e outros’)

Exemplo 1: Autor como parte do texto:

Lotufo Neto et al (2001) afirmam que as pessoas com depressão sofrem muito
e procuram a ajuda de profissionais da saúde, porém estes raramente
identificam o problema.

Exemplo 2: Autor não faz parte do texto:

As pessoas com depressão sofrem muito e procuram a ajuda de profissionais
da saúde, porém estes raramente identificam o problema (LOTUFO NETO et
al, 2001).



Citação quando autoria é entidade

Exemplo:

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2002) todo
autor citado no texto deve ser relacionado nas referências.

Obs: As próximas vezes que a entidade for citada poderá ser utilizada
apenas a sigla.

Exemplo:

Segundo a ABNT (2002), [...]



Citação de fonte da internet

• Cita-se o autor pelo sobrenome, ou pelo nome da instituição 
que disponibiliza a informação como se faz na citação 
tradicional.

• Quando não houver autoria (autor ou instituição) cita-se a 
primeira palavra do título em maiúscula.

• Não se faz menção do site no texto ou em na nota de rodapé, 
pois existe uma referência própria para documentos retirados 
da Internet, na seção Referências.
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