UTILIZANDO FONTES E IDEIAS DE OUTROS AUTORES NO
MEU TRABALHO
O uso de ideias de outros autores é fundamental para o
embasamento de um trabalho acadêmico. No entanto, para
não incorrer em plágio é importante dar o crédito aos
autores, fazendo as citações e referências corretamente.
A citação é a menção no texto de uma informação extraída
de outra fonte, com indicação do autor da ideia.
NO DECORRER DO TEXTO
Sobrenome (ano, página) - Sobrenome em letra minúscula,
ano da publicação e páginas entre parênteses.
De acordo com Gil (1991, p. 38), o principal objetivo da
pesquisa exploratória é o desenvolvimento, esclarecimento e
modificação dos conceitos visando a formulação de
problemas e hipóteses para estudos posteriores.
FORA DO CONTEXTO
(SOBRENOME, ano, página) - Sobre nome em letra maiúscula
e todos os elementos dentro do parênteses.
Nesse contexto, vale salientar que este trabalho é uma
pesquisa exploratória, que “tem como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com
vistas à formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis” (GIL, 1991, p. 38).

A CITAÇÃO PODE SER:
CITAÇÃO DIRETA
Transcrição literal de parte da obra consultada mantendo a
redação original. Se tiver até 3 linhas deve estar entre
“aspas duplas”, as ‘aspas simples’ são usadas para indicar
uma citação no interior da citação.
“Apesar das aparências, a desconstrução do ‘logocentrismo’
não é uma psicanálise da filosofia.” (DERRIDA; BONNIN,
1967, p. 293)
Quando possuir mais de 3 linhas deve ser destacada com
recuo de 4cm da margem esquerda e com letra menor que a
utilizada no texto e sem “aspas”.

4cm

As pesquisas deste tipo têm como
objetivo primordial a descrição das
características
de
determinada
população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre
variáveis. São inúmeros os estudos que
podem ser classificados sob este título e
uma de suas características mais
significativas está na utilização de
técnicas padronizadas de coleta de
dados. (GIL, 1991, p.28)

Nas citações diretas deve-se especificar a página “p.”da
fonte consultada.

CITAÇÃO INDIRETA
Expressão da ideia do autor com outras palavras. Neste caso
não é necessário o uso de recuo ou aspas.

De acordo com Gil (1991, p. 38), o principal objetivo da
pesquisa exploratório é o desenvolvimento, esclarecimento e
modificação dos conceitos visando a formulação de
problemas e hipóteses para estudos posteriores.
Nas citações indiretas a página da fonte consultada é
opcional
COMO FAZER:
CITAÇÃO DE CITAÇÃO
Quando não for possível o acesso à fonte original e for
necessário utilizar uma citação encontrada num terceiro
material, deve-se indicar da sequinte forma:
No texto:
Atanasiu et al.1 (1951 citado por REIS; NÓBREGA, 1956, p.
55) chegaram às mesmas conclusões [...]
Na nota de rodapé (obra citada):
_________________________
1
ATANASIU, P. et al. Action des pressions très élevées sur de
virus de Newcastle. I. Dissociation du pouvoir infectieux et
de l’hémogglutination. Annales de L’Institut Pasteur, Paris,
v. 81, p. 340, 1951.
Nas Referências (obra consultada)
REIS, J.; NÓBREGA, P. Tratado das doenças das aves. São
Paulo: Melhoramentos, 1956. p. 30-82.

CITAÇÃO DE DIVERS AS OBRAS DO MESMO AUTOR
As citações de diversos documentos de um mesmo autor,
publicados num mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo
de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem
espaçamento e da mesma forma deve-se fazer a lista de
referências.
Na citação:
De acordo com Souza (2008a)
SOUZA (2008b)
Na lista de referências
SOUZA, P. S. Exemplos de citações em trabalhos. São Paulo:
Insper, 2008a
SOUZA, P. S. Exemplos de referências em teses. São Paulo:
Insper, 2008b
As citações de diversos documentos da mesma autoria,
publicados em anos diferentes, mas mencionados
simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula.
(BASTOS, 1989, 1994, 1995) ou Bastos (1989,1994,1995)
CITAÇÃO SIMULTANEA DE DIVERSOS AUTORES DE OBRAS
DIFERENTES
As citações de diversos documentos, de diversos autores
mencionados simultaneamente, devem ser separados por
ponto e vírgula em ordem alfabética. Ex: (FONSECA, 2000;
PAIVA, 1997; SILVA, 1997)

TRADUÇÃO DE CITAÇÕES
Para citações traduzidas pelo aluno (autor do trabalho),
deve-se incluir, após a chamada da citação, a expressão
“tradução nossa”, entre parênteses.
Por fim, atentemos para o que é colocado por Eco (1989, p.10
citado por SKALETSKY; OLIVEIRA, 2002, tradução nossa),
como princípio fundamental: “quanto mais se restringe o
campo, melhor e com mais segurança se trabalha. Uma tese
monográfica é preferível a uma tese panorâmica”.

SUPRESSÕES, INTERPOLAÇÕES, COMENTÁRIOS, ÊNFASE OU
DESTAQUES devem ser indicadas assim:
a) Supressões: [...]
“[...] tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e idéias, com vistas à formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para
estudos posteriores” (GIL, 1991, p. 38).
b) acréscimos ou comentários: [ ]
A revisão de literatura [também chamada de referencial
teórico ou fundamentação teórica] deve-se constatar e
depois escrever que o trabalho é original, quer dizer, a pessoa
pesquisou para saber se houve ou não alguém que o tivesse
feito e constatou que ninguém o realizou (TOBIAS, 1987,
p.20).
c) Ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico
Uma apresentação deficiente pode inutilizar todo o esforço
intelectual e físico desprendido (OLIVEIRA; ESCALETSKY,

2002, p.22, destaque do autor)
CITAÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO PUBLICADAS
Quando se tratar de dados obtidos por meios informais
(palestras, debates, comunicações, e-mails, etc.), indicar
entre parênteses, a expressão “informação verbal “ou
“informação pessoal”, mencionando os dados disponíveis em
nota de rodapé..
No texto:
Bruckman citou a utilização [...] (informação pessoal)1
Em Nota de rodapé:
_______________
1
Bruckman A. S. Moose crossing proposal. Mensagem
recebida por mediamoo@media.mit.edu em 10 fev. 2002.

Referências

Somente deve ser referenciado aquilo que de fato foi
citado durante o texto.

Obras que não foram efetivamente citadas no trabalho,
NÃO devem ser listadas nas referências, se for o caso
devem ser colocas numa lista a parte “Referências
Complementares”

Consulte a seção “Normalização e Formatação”
para ser como elaborar as referências para cada
tipo de material
ALUNOS INSPER DIREITO: Consulte as instruções de
citação específicas para o Insper Direito.

