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Apresentação 

� Conforme Xavier(2008), “Copiar o bom 
não é feio, de maneira alguma! Feio é 
copiar e não citar a fonte...” 

� Basicamente, há três tipos de citação: 
◦ Direta,  
◦  Indireta 
◦ Citação de citação 



Citação Direta 
� De acordo com Xavier(2008) “A citação 

direta é a transcrição textual fiel de parte 
de um conteúdo de uma obra” 

� Pode ser feita de duas maneiras: 
◦ Citando e referenciando no final:  
“Não saber usar a internet em um futuro 
próximo será como não saber abrir um livro 
ou acender um fogão, não sabermos algo que 
nos permita viver a cidadania na sua 
completitude” (VAZ, 2008, p. 63). 



Citação Direta 
◦ Referenciando e citando:  o sobrenome do 

autor deve ser digitado normalmente, com a 
primeira letra em maiúscula e as demais em 
minúsculo, seguido entre parênteses do ano e 
página: 

Segundo Vaz (2008, p. 63) “não saber usar a 
internet em um futuro próximo será como não 
saber abrir um livro ou acender um fogão, não 
sabermos algo que nos permita viver a 
cidadania na sua completitude”. 



Citação direta com mais de três 
linhas 
� Citando Xavier(2008) “As citações com 

mais de três linhas devem ter um tipo de 
destaque diferente: é necessário reduzir o 
tamanho da fonte, podendo ser para 10 
ou 11 e também é preciso aplicar um 
recuo de 4cm em relação à margem 
esquerda “ 
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Citação direta com mais de três 
linhas 



Frase muito grande para citação 
� Quando se deseja utilizar pedaços de 

trechos consecutivos de uma citação, 
utilizar o conjunto conjunto e reticências 
([...])para indicar corte: 

“As propostas de melhorias de processo e 
tecnologia são coletadas e analisadas [...] 
com base nos resultados de projetos-
piloto” (KOSCIANSKI; SOARES, 2007, p. 
153). 



Citação indireta 
�  É utilizando quando utiliza-se uma referência 

para construir o seu texto: 
 
Lancaster (1993, p. 6) aponta como um 
aspecto importante na recuperação das 
informações é a extensão dos conteúdos a 
serem indexados. 
 
Um aspecto importante na recuperação das 
informações é a extensão dos conteúdos a 
serem indexados (LANCASTER, 1993). 



Citação de Citação 
� Utilizando quando não tem a fonte 

primária, mas é citada por outro autor:  
 
Segundo Van Dijk (1983), citado por 
Fagundes (2001, p. 53), “no texto 
jornalístico é convencional apresentar-se 
um resumo do acontecimento abordado. 
Esse resumo pode ser expresso por letras 
grandes separadas do resto do texto ou na 
introdução no ‘lead’”. 
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