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COMO CITAR UM DOCUMENTO 

Citação – forma breve de referência colocada entre parênteses no interior do texto ou 

anexada ao texto como nota de rodapé, no fim do capítulo ou do texto.  

A citação permite identificar a publicação de onde foi retirada a ideia (citação conceptual) 

ou o excerto (citação formal) e indicar a sua localização exata na fonte. Quando a citação 

é utilizada em conformidade com uma lista de referências bibliográficas deve conter os 

dados suficientes para assegurar a correspondência exata entre ela e a referência do 

documento identificado. 

 

CITAÇÕES CONCEPTUAIS - quando, com sínteses pessoais, as citações reproduzem as 

ideias ou resultados de outros autores. 

Citações numéricas 

Os números inseridos no texto em expoente ou entre parênteses remetem para os 

respetivos documentos, pela ordem em que são citados. No caso de citações de partes 

particulares de um documento pode-se incluir o número da página a seguir ao número da 

citação. 

Exemplo: 

Texto: 
…podemos distinguir entre turismo dirigido ou condicionado e turismo livre (1) bem 
como entre os conceitos de turismo turismo rural (2) e turismo urbano (3, p. 21). 
Segundo Jacobsen (4) o turista pode adotar uma visão… 
 
Referências bibliográficas: 
(1) CUNHA, Licínio. Introdução ao turismo. Lisboa : Editorial Verbo, 2001. ISBN 972-22- 
2085-3. p. 44-47. 
(2) MOREIRA, Fernando João – O turismo em espaço rural. Lisboa : Centro de Estudos 
Geográficos, 1994. ISBN 972-636-107-9. p. 88-90. 
(3) HENRIQUES, Cláudia – Turismo, cidade e cultura. Lisboa : Edições Sílabo, 2003. ISBN 
972-618-314-6. p. 21-23. 
(4) JACOBSEN, Jens Kristian Steen - Anti-tourist attitudes. Annals of tourism research. 
ISSN 0160-7383. 27 (2000) 284-300. 

 

Neste caso, as referências bibliográficas são apresentadas por ordem numérica das 

citações. 
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Citações autor-data-localização 

 

Segundo este tipo de citação, o apelido do autor, o ano da publicação e, se necessário, os 

números da páginas citadas, são referidos no texto entre parênteses. 

Se o nome do autor fizer parte integrante do texto apenas devem ser colocados entre 

parênteses o ano e, se necessário, os números das páginas. 

Exemplos: 

Texto 1: 

Gestos que os europeus e os americanos fazem com muita frequência, como apontar, 

parecem não existir em certas culturas (Bull, 1983). 

Texto 2: 

Quando duas pessoas se cruzam na rua de uma cidade, trocam à distância breves 
olhares, desviando o olhar e evitando olhar nos olhos da outra pessoa. Ao fazê-lo, 
estes indivíduos ilustram o que Erving Goffman (1969, 1971) designou como 
desatenção civil, aquilo que, em muitas situações, exigimos uns dos outros. 
 
Referências bibliográficas: 
BULL, Peter – Body movement and interpersonal communication. New York : Wiley, 1983. 

GOFFMAN, Erving – The presentation of self in everyday life. Harmondsworth : Penguin, 

1969. 

GOFFMAN, Erving – Relations in public : Microstudies of the public order. London : Allen 

Lane, 1971. 

Neste caso, as referências bibliográficas são apresentadas por ordem alfabética. 

 

CITAÇÕES FORMAIS - quando transcrevem literalmente excertos de obras. Devem ser 

colocadas entre aspas ou escritas em itálico. 

 

 Caso se omitam palavras no início da citação devem ser substituídas por (...); 

 Quando se faz um corte no texto deve ser assinalado por [...]; 

 Quando se introduz uma palavra deve ser colocada entre [ ]. 

 

Citações curtas (até 3 linhas) - devem ser colocadas no corpo do texto. 

 

Citações longas (mais de 3 linhas) - devem constituir um só parágrafo, recuando 1 cm em 

relação à margem esquerda e margem direita do texto, devendo o espaçamento ser 

menor ou colocar em itálico, podendo ou não estar entre aspas. 


