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CITAÇÃO DE CITAÇÃO, APOSTILAS E NOTAS DE AULA 
(Orientação para o Trabalho Acadêmico – OTA 04) 

 
Prof. Dr. Luiz Eduardo V. Berni 

 
 

Ao escrever um trabalho acadêmico, além das fontes diretas,  de artigos e livros que 

possuem grande valor acadêmico (principalmente os primeiros) pois como diz o nome são 

“fontes diretas”, é possível utilizar fontes menos relevantes.  

As citações de citações (fontes secundárias) estão previstas também na ABNT. Uma 

fonte secundária é encontrada quando fazemos a citação de um autor (com o qual não estamos 

trabalhando diretamente), encontrado no texto de um autor com o qual estamos trabalhando 

diretamente. Por exemplo:  

No capítulo 10 “O Jogo da Transformação como Instrumento Transpessoal para o 

Autoconhecimento e Tomada de Decisão” de BERNI, LEV, página 350; do livro Misticismo 

e Saúde numa perspectiva Transdisciplinar encontramos a seguinte citação:  

 

“Em parte o êxtase confere “poder” ao permitir acesso 

ao aspecto mais profundo, mais onisciente da psique.” 

(JOHNSON, 1995, p. 57) 

 

Digamos que ao ler o referido artigo esta citação lhe pareça importante e você queira 

usá-la.  A primeira coisa a saber é que você “não pode simplesmente copiá-la como está”, 

ainda que você consulte a referência (que está no fim do capítulo) e consiga a fonte correta.  

Você pode usar essa informação (citação) copiando o texto exatamente como está, mas 

ao invés de colocar apenas o nome o autor da frase “Johnson”, tem que informar ao leitor que 

você viu isso num outro texto, portanto é uma citação “de segunda mão” (citação secundária). 

Assim, ao invés de você usar do jeito que encontrou, vai ter que referenciar usando a palavra 

latina “APUD” que significa “citado por”, desta forma sua citação ficaria da seguinte forma:  

 

“Em parte o êxtase confere “poder” ao permitir acesso 

ao aspecto mais profundo, mais onisciente da psique.” 

(JOHNSON, 1995, p. 57, apud BERNI, 2016, p. 350) 

 

É possível também usar a apostila fornecida por um professor. Por exemplo, numa de 

minhas apostilas citei uma frase do Thomas Khun apresentando o conceito de “paradigma”. 

Vejamos como ficaria: 

 

“Aquilo que os membros de uma comunidade 

científica partilham em inversamente, uma 
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comunidade científica consiste em pessoas que 

partilham um paradigma” (KHUN, 1999, apud 

BERNI, 2017)   

     No final do texto, nas referências, estaria assim: 

 

BERNI, LEV. Cultura, Religião, Espiritualidade e Psicologia: Uma Introdução 

ao Campo Político. (apostila de aula). Curitiba: URCI, 2017. 

 

 

Por fim, seria possível utilizar, também, anotações feitas durante a aula, por exemplo: 

 

Afonso (2017) afirmou que a meditação possibilita a redução da ansiedade. 

 

 As referências seriam as seguintes: 

 

AFONSO, R. Meditação. Curso Saberes Tradicionais e Teorias Integrativas 

em Coaching Transpessoal; Disciplina; Fundamentos Integrativos no 

Campo da Saúde; Módulo: Bases Fisio-psíquicas das Práticas Integrativas. 

14/04/2018. Curitiba: URCI.   

 

É importante que se diga que essas citações são “fracas”, ou seja, tem baixo impacto 

num trabalho acadêmico, principalmente a última, pois uma “nota de aula” pode ser 

totalmente distorcida por quem a escreveu.  

 

 

 

 


