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1. Definições	  	   	  

1.1.	  O	  que	  é	  uma	  citação?	  
 
Uma citação pode ser direta e indireta. 
A citação direta é a transcrição rigorosa e exata das palavras do autor. Já a 

transcrição indireta corresponde à apresentação das ideias do autor por 
palavras nossas. 

1.2.	  O	  que	  é	  uma	  referência	  bibliográfica?	  
 

A referência bibliográfica corresponde ao conjunto de elementos que 
identificam uma obra (por exemplo, o título, o nome do autor, o editor, a data de 
publicação, etc.). 

1.3.	  Qual	  é	  a	  função	  de	  uma	  referência	  bibliográfica?	  
 
A referência bibliográfica tem três funções essenciais: 
 

1) identifica o autor de determinada ideia, conceito ou frase, ou seja, indica 
a responsabilidade intelectual; 

2) identifica a fonte de forma específica, isto é, permite localizar a 
informação e recuperar o seu contexto; 

3) confere credibilidade ao trabalho pois mostra que o autor deste 
consultou outras fontes. 

1.4.	  O	  que	  é	  uma	  bibliografia?	  
 

A bibliografia é a relação dos documentos consultados quando se 
realiza um trabalho. 

2.	  Regras	  para	  fazer	  citações	   	  
 

2.1.	  Citações	  no	  corpo	  do	  texto	  	  
 

a) Quando nome do autor consta no corpo do texto 
 
Indica-se o ano de publicação entre parêntesis curvos a seguir ao nome. 
 
Exemplo: Como apregoa Sophia de Mello Breyner Andresen (1977), 
Fernando Pessoa é... 
 

b) Quando o nome do autor não consta no texto 
 
Indica-se o apelido do autor e o ano de publicação entre parêntesis 
curvos. 
 
Exemplo: A poesia tornou-se o centro da sua existência (Espanca, 1931) 
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c) Quando o excerto citado tem mais de um autor 

 
Exemplo para dois autores: (Silva e Reis, 2013) 
Exemplo para três autores: (Silva, Reis e Campos, 2013) 
Exemplo para mais de três autores: (Silva, et al., 2013) 
 
Nota: et al. É a abreviatura da expressão latina et alii (“e outros”). Deve 
ser indicada em itálico e, na bibliografia, devem citar-se, se possível, 
todos os autores referidos. 

 
d) Quando se transcrevem as palavras do autor 

 
Indica-se também o número da página(s) de onde se retirou a citação, 
precedido de dois pontos. 
 
Exemplo: (Torga, 1984:14) 
 

e) Quando o autor é citado a partir da obra de outro autor 
 

Deve utilizar-se a expressão latina apud ou a expressão in. Estas devem 
ser colocadas em itálico.  
 
Exemplo: (Torga apud Fontes, 2011: 231) 

 

2.2.	  Citações	  curtas	  
	  

Quando a  citação é inferior a três linhas deve ser colocada entre aspas, 
no corpo do texto. 
 
Exemplo: Segundo Faria Dias, “ A memória e, antes do mais, um instrumento 
expansível e inevitável” (2010: 132) 

2.3.	  Citações	  longas	  
	  
	  Quando a  citação é superior a três linhas deve constituir um parágrafo, 

recuado um centímetro em relação à margem esquerda e direita do texto. O 
espaçamento das linhas e o tamanho da letra devem ser menores do que os do 
texto e não é obrigatória a utilização de aspas. 

 
Exemplo: Segundo Faria Dias,  
 

“ A memória e, antes do mais, um instrumento expansível e 
inevitável, que o estudante deve utilizar no seu dia-a-dia como forma 
de superar as suas dificuldades. Pode ser exercitada como se de 
um músculo se tratasse e quanto mais vezes for utilizada melhor 
será o seu desempenho.” (2010: 132) 
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3.	  Regras	  para	  fazer	  referências	  bibliográficas	  	   	  
 

3.1.	  Livros	  (=	  Monografias)	  
	  

3.1.1.	  Livros	  -‐	  um	  autor	  
	  
AUTOR(ES)  - Título. Número da edição. Local de publicação: Editor, ano de 
publicação. ISBN 
 
Exemplo: MAGALHÃES, Álvaro- Histórias pequenas de bichos pequenos. 6a ed. 
Porto: Asa, 2001. ISBN 972-41-0232-7 
 
Nota:	  Se	  se	  tratar	  da	  primeira	  edição	  não	  é	  preciso	  indicá-‐la.	  

3.1.2.	  Livros	  –	  até	  três	  autores	  
	  
	   Segue-‐se	   a	   regra	   anterior	   e	   os	   autores	   são	   citados	   pela	   ordem	   de	  
apresentação.	  	  
	  
Exemplo: SOARES, Luísa Ducla e SIMÕES, Vítor - De Que São Feitos Os 
Sonhos. Porto: Editora Areal Editores, 1985. ISBN 972-24-1233-7 
	  

3.1.3.	  Livros	  –	  mais	  de	  três	  autores	  
	  

Refere-se o nome do primeiro, seguido de [et.al.] (abreviatura da 
expressão latina - et alli - que significa “e outros“). 
 
Exemplo: SOARES, Luísa Ducla [et.al.] – Dicionário de Sonhos. Porto: Editora 
Areal Editores, 1987. ISBN 972-24-1133-7 
 

3.2.	  Publicações	  em	  série	  (	  Revistas,	  jornais,	  etc.)	  
 
AUTOR − “Título do artigo”. Título da Publicação. N° da publicação. Data da 
publicação. Páginas 
 
Exemplo: CASTRO, Maria – “Fernando Pessoa sabe sonhar”. Super 
Interessante. N° 121 (2008), p.35-40. 
 

3.3.	  Documentos	  electrónicos	  
 
AUTOR - Título. [Em linha]. (data, se referida). [Consult. em: dia, mês, ano], 
Disponível na internet:< URL> 
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Exemplo: PAIVA, Lucília – Referências bibliográficas e citações: Como 
fazer? (1996) [em linha]. [Consult. em 07 Jan. 2008]. Disponível na internet:< 
http://teses.mediateca.pt/apoio/html/mp405/ ref_biblio.htm> 
 

4.	  Regras	  para	  fazer	  uma	  bibliografia	  	   	  
 

â  Obedecer às regras de construção das referências bibliográficas; 
â Ordenar a bibliografia pela ordem alfabética dos apelidos dos autores; 
â Iniciar a primeira linha de cada referência junto à margem esquerda e 

avançar três espaços nas restantes linhas; 
â Quando as obras são anónimas, ordenar pela ordem alfabética dos 

títulos; 
â Quando há mais do que uma obra do mesmo autor, ordenar pela data 

de publicação (da mais antiga para a mais recente); 

5.	  Abreviaturas	  úteis	  	  	   	  
 
Adapt. – adaptador  
 
Co-aut. - coautor  
 
Colab. - colaborador  
 
Coord. - coordenador  
 
Dir. - diretor  
 
Ed. -  edição 
 
et al. ( et allii, ou seja, e outros) – para indicar que há  três ou mais autores e 
apenas citamos o primeiro. 
 
il. - ilustrador 
 
ISBN -  número internacional normalizado do livro  
 
ISSN  -  número internacional normalizado da publicação em série  
 
p, - página  
 
pp., - páginas  
 
S. d. – sem data 
 
S. l. -  Sem local  
 
Trad. - tradutor  
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6.	  Normativos	  	  	   	  
 
 
 Em Portugal utilizam-se sobretudo dois normativos, as regras da 
American Psychological Association (APA) e a Norma Portuguesa 405 (NP 405)   
 

â   http://www.apa.netii.net/   (APA) 
â  http://issuu.com/bibliotecasua/docs/np405   (um manual para utilização 

da NP 405) 
 

A Rede de Bibliotecas Escolares também dispõe de um guião completo 
sobre este tema. 
http://www.rbe.min-edu.pt/news/newsletter3/guiao_referencia_bibliografica.pdf  


