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Referenciação de fontes para
trabalhos acadêmicos (estilo APA)
Segundo a 6ª Edição do Manual de Publicação da APA
(American Psychological Association)

Ao referenciar uma fonte em seu trabalho, o pesquisador está tanto
reconhecendo a contribuição de outros pesquisadores que produziram
anteriormente quanto fornecendo acesso confiável àquele conhecimento.
As referências são empregadas pelo pesquisador para documentar e
fundamentar suas declarações acerca de conhecimentos já existentes e
sobre a literatura correspondente. As referências citadas por dado autor
não precisam ser exaustivas; devem ser suficientes para fundamentar as
afirmações não suportadas por sua própria pesquisa e assegurar que os
leitores possam reconhecê-la no contexto de investigações anteriores.

Citação
Quando o pesquisador reproduz em seu texto de comunicação de
pesquisa, palavra por palavra, texto de outro autor ou de seus próprios
trabalhos previamente publicados, está fazendo citação direta. Se a
citação compreender até 40 palavras, o trecho deve ser aspeado e
incorporado ao fluxo do texto do parágrafo; se apresentar 40 ou mais
palavras, o texto citado deve ser diagramado em um bloco autônomo
(muitas vezes sofrendo alteração de tamanho de fonte tipográfica e de
recuos de margens) e não será aspeado. Quando o pesquisador faz
menção, em seu texto e com suas próprias palavras, a ideias, conceitos,
teorias e todo tipo de conhecimento contido em outro trabalho, está
fazendo paráfrase (ou metáfrase). Este procedimento é denominado
citação indireta, e espera-se deste autor que traduz ou explica por meio
de paráfrase, que referencie devidamente sua citação, a fim de informar
o leitor interessado em localizar o trecho citado, em sua versão original.
O padrão de referenciação de citações garante precisão, completude e
utilidade para pesquisadores e leitores em geral. Seguem-se alguns
exemplos do Manual de Publicação da APA (6ª edição) — é importante
observar a pontuação.
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Exemplo 1 (citação direta com anúncio prévio de autoria):
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the
“therapists in dropout cases may have inadvertently validated parental
negativity about the adolescent without adequately responding to the
adolescent’s needs or concerns” (p. 541), contributing to an overall climate
of negativity.
Exemplo 2 (citação direta com referenciação ao final):
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care,
whereby “medical needs are met by those in the medical disciplines;
nonmedical needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai &
Chaitin, 2006, p. 112).
Exemplo 3 (longa citação direta):
Others have contradicted this view:

Co-presence does not ensure intimate interaction among all
group members. Consider large-scale social gatherings in which
hundreds or thousands of people gather in a location to per-form
a ritual or celebrate an event.
In these instances, participants are able to see the visible
manifestation of the group, the physical gathering, yet their
ability to make direct, intimate connections with those around
them is limited by the sheer magnitude of the assembly. (Purcell,
1997, pp. 111–112)

Exemplo 4 (citação direta de texto eletrônico sem paginação):
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new
“intellectual framework in which to consider the nature and form of
regulation in cyberspace” (para. 4).
Exemplo 5 (uso de colchetes para adições e explicações em citação direta):
“They are studying, from an evolutionary perspective, to what extent
[children’s] play is a luxury that can be dispensed with when there are
too many other competing claims on the growing brain …” (Henig, 2008,
p. 40).

Referenciação
A referenciação de conteúdo de outra publicação deve ser documentada
tanto no ato da citação, para sinalizá-la de modo sucinto e remissivo,
quanto ao final do texto da comunicação de pesquisa, em lista de
referências que conterá todas as informações desta e de todas as demais
publicações citadas no documento. Seguem-se alguns exemplos de
referenciação no corpo do texto, extraídos do Manual de Publicação da
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APA (6ª edição) — a referenciação deve ser feita na língua principal do
texto em que se está referenciando.
Exemplo 1 (diferentes modos de referenciação em citação indireta):
Kessler (2003) found that among epidemiological samples (…).
Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003).
In 2003, Kessler’s study of epidemiological samples showed that (…).
Exemplo 2 (de um a cinco autores; primeira referenciação e subsequentes em
citações indiretas)
Walker (2007) ...
Walker (2007) ...
Walker e Allen (2004) ...
Walker e Allen (2004) …
Bradley, Ramirez, e Soo (1999) …
Bradley et al. (1999) …
Bradley, Ramirez, Soo, e Walsh (2006) …
Bradley et al. (2006) …
Walker, Allen, Bradley, Ramirez, e Soo (2008) …
Walker et al. (2008) …
Exemplo 3 (seis ou mais autores; primeira referenciação e subsequentes em
citações indiretas)
Wasserstein et al. (2005) ...
Wasserstein et al. (2005) ...
Exemplo 4 (de um a cinco autores; primeira referenciação e subsequentes, em
formato parentético, em citações indiretas; observar o uso do “&”)
… (Walker, 2007).
… (Walker, 2007).
… (Walker & Allen, 2004).
… (Walker & Allen, 2004).
… (Bradley, Ramirez, & Soo, 1999).
… (Bradley et al., 1999).
… (Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh, 2006).
… (Bradley et al., 2006).
… (Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Soo, 2008).
… (Walker et al., 2008).
Exemplo 5 (seis ou mais autores; primeira referenciação e subsequentes, em
formato parentético, em citações indiretas)
… (Wasserstein et al., 2005) ...
… (Wasserstein et al., 2005) ...
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Exemplo 6 (várias obras entre parênteses devem ser ordenadas como aparecem
na lista de referências ao final do texto):
Diversos estudos (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b; Miller, 1999;
Rothbart, 2003a, 2003b; Shafranske & Mahoney, 1998) …
Exemplo 7 (referenciação de fonte secundária):
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003) [como citado em ..., quando o
idioma principal do texto em que se está referenciando é o português] …
Exemplo 8 (referenciação de obra clássica: usar o ano da tradução utilizada ou
indicar ano da primeira edição e ano da edição utilizada):
(Aristotle, trans. 1931) [Aristóteles, trad. 1931]
James (1890/1983)
A lista de referências, ao final do texto, deve ser intitulada com a palavra
“Referências” (em letras maiúsculas e minúsculas); no estilo APA
diagrama-se cada referência em hanging indent (recuo “negativo”),
portanto com recuo de todas as linhas do texto de cada referência exceto
a primeira linha de cada uma. São incluídas na lista exclusivamente
referências de obras citadas no corpo do texto: (1) ordenadas
alfabeticamente por sobrenomes de autores iniciais; (2) ordenadas
alfabeticamente por sobrenomes de autores subsequentes, quando o
inicial se mantém; (3) ordenadas observando-se que entradas de autor
único precedem entradas com múltiplos autores, quando iniciadas pelo
mesmo autor; (4) ordenadas por ano de publicação quando há várias
entradas do mesmo autor. Algumas abreviações usuais são: ed. (edição),
Rev. ed. (ou “Ed. rev.” para edição revisada), 2nd ed. (ou “2ª ed.” para
segunda edição), Ed./Eds. (editor/editores), Org./Orgs.
(organizador/organizadores), Trans. (ou “Trad.” para tradução), n.d. (ou
“s.d.” para sem data), p./ pp. (página/páginas), Vol. (volume), No.
(número), Pt. (parte), Tech. Rep. (ou “Rel. Tec.” para relatório técnico),
Suppl. (ou “Supl.” para suplemento). Seguem-se alguns exemplos de
entradas em listas de referências, extraídos do Manual de Publicação da
APA (6ª edição).
Exemplo 1 (Livros):
Autor, A. A. (ano). Título do livro. Local de Publicação: Editora.
Autor, A. A. (ano). Título do livro. Acessado em [Retrieved from, quando o
idioma principal do texto em que se está referenciando é o inglês]
http://www.xxxxxxx.xxx
Autor, A. A. (ano). Título do livro. doi:xx.xxxx/xxxx.xxxx.xx.x.xxx
Editor, E. E. (Ed.). (ano). Título do livro. Local de Publicação: Editora.
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency.
London, England: Taylor & Francis.
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Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency
[DX Reader version]. Acessado em http://www.ebookstore.tandf.co.
uk/html/index.asp
(Livros de referência)
Título da entrada. (ano). In A. Editor (Ed.), Título da obra de referência (XX
ed., Vol. XX, pp. XXX–XXX). Local de Publicação: Editora.
Título da entrada. (ano). In Título da obra de referência (XX ed., Vol. XX).
Acessado em http://www.xxxxxxxxx.xxx
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington,
DC: American Psychological Association.
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford
encyclopedia of philosophy (2007 ed.). Acessado em
http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/
Exemplo 2 (Capítulos de Livros):
Autor, A. A., & Autor, B. B. (ano). Título do capítulo ou entrada. In A.
Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Título do livro (pp. XXX–XXX).
Local de Publicação: Editora.
Autor, A. A., & Autor, B. B. (ano). Título do capítulo ou entrada. In A.
Editor & B. Editor (Eds.), Título do livro (pp. XXX–XXX). Acessado em
[Retrieved from, quando o idioma principal do texto em que se está
referenciando é o inglês] http://www.xxxxxxx.xxx
Autor, A. A., & Autor, B. B. (ano). Título do capítulo ou entrada. In A.
Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Título do livro (pp. XXX–XXX).
doi:xx.xxxx/xxxx.xxxx.xx.x.xxx
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective wellbeing. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective wellbeing (pp. 17–43). New York, NY: Guilford Press.
Exemplo 3 (Artigos em Periódicos):
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (ano). Título do artigo. Título do
Periódico, XX, XXX–XXX. doi:xx.xxxx/xxxx.xxxx.xx.x.xxx [ou ISSN]
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital
status, and the survival times of terminally ill patients. Health
Psychology, 24, 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225
Briscoe, R. (no prelo) [in press]. Egocentric spatial representation in action
and perception. Philosophy and Phenomenological Research. Acessado
em [Retrieved from, quando o idioma principal do texto em que se está
referenciando é o inglês] http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf
Guimard, P., & Florin, A. (2007). Les évaluations des enseignants en
grande section de maternelle sont-elles prédictives des difficultés de
lecture au cours préparatoire? [Are teacher ratings in kindergarten
predictive of reading difficulties in first grade?]. Approche
Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant, 19, 5–17.
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(Com mais de sete autores)
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C.,
Asgaard, G., … Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG
activation and attention last for more than 31 days and are more
severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive
traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249–267.
doi:10.1080/14622200410001676305
Exemplo 4 (Trabalhos apresentados em anais de evento científico):
Autor, A. A. (ano, mês). Título da comunicação ou do pôster. Anais do
Título do Simpósio [Congresso/Seminário], XXX–XXX. Nome da
Organização Promotora. Local do Evento.
Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R.
(2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of
the National Academy of Sciences, USA, 105, 12593–12598.
doi:10.1073/pnas.0805417105
(Anais publicados como livro)
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using
multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P.
Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678.
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97–108).
doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9
Exemplo 5 (Trabalhos de Conclusão de Curso):
Autor, A. A. (ano). Título da tese de doutorado/dissertação de mestrado (Tese
de doutorado/Dissertação de mestrado) [Doctoral dissertation/Master’s
thesis, quando o idioma principal do texto em que se está
referenciando é o inglês]. Nome da Instituição, Local da Instituição.
Acessado em Nome da Base de Dados.
Autor, A. A. (ano). Título da tese de doutorado/dissertação de mestrado (Tese
de doutorado/Dissertação de mestrado não publicada) [Unpublished
doctoral dissertation/master’s thesis, quando o idioma principal do texto
em que se está referenciando é o inglês]. Nome da Instituição, Local
da Instituição.
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in
higher education and continuing education (Tese de doutorado).
Acessado em http://www.ohiolink.edu/etd/
Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and
learning in a networked virtual world for kids (Tese de doutorado).
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. Acessado
em http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/
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Exemplo 6 (Produtos Audiovisuais):
(Vídeo)
Produtor, A. A. (Produtor), & Diretor, B. B. (Diretor). (ano). Título do
vídeo [Vídeo]. País de Origem: Estúdio.
American Psychological Association (Producer). (2000). Responding
therapeutically to patient expressions of sexual attraction [DVD].
Disponível em [Available from, quando o idioma principal do texto
em que se está referenciando é o inglês] http://www.apa.org/videos/
(Televisão)
Egan, D. (Autor), & Alexander, J. (Diretor). (2005). Failure to
communicate [Episódio de Série de Televisão]. In D. Shore (Produtor
Executivo), House. New York, NY: Fox Broadcasting.
(Música)
Compositor, A. (ano de copyright). Título da obra [Gravada por B. B.
Artist, se diferente do compositor]. On Título do Álbum [Mídia da
gravação: CD, cassette, etc.]. Local da Publicação: Editora (Data da
gravação, se diferente da data do copyright da obra)
Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New
York, NY: Nonesuch Records.
(Podcast)
Van Nuys, D. (Produtor). (2007, Dezembro). Shrink rap radio [Podcast].
Acessado em [Retrieved from, quando o idioma principal do texto em
que se está referenciando é o inglês] http://www.shrinkrapradio.com

Mais Informações
Para obtenção do Manual de Publicação da APA (American Psychological
Association) e de todas as informações concernentes acessar:
http://www.apastyle.org/

