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     Num trabalho científico a apresentação as fontes de informação (bibliográficas e outras) 

consultadas devem sempre ser reveladas, pois, não referir o(s) autor(es) das ideias que se 

transcrevem ou parafraseiam no trabalho é plagiar.  

Existem vários modelos de citação e de referência nas Ciências Sociais e Humanas. Por 

exemplo: A Norma da American Psychological Association (APA), a Norma da American 

Sociological Association (ASA), a Norma Portuguesa (NP 405), entre outras. 

 

     Nos trabalhos de Filosofia da Educação aplicar-se-á a norma APA pelo que neste tutorial 

apresentamos o resumo da 6ª edição do manual da APA com um conjunto de directrizes gerais 

para poder efetuar citações e referências bibliográficas. Este resumo não exclui a leitura da 

versão integral do manual, o qual pode ser consultado em: http://www.apastyle.org/ 

 

     As fontes de um trabalho científico podem ser de dois tipos: Citações e Referências 

Bibliográficas.  

 

     A referência às fontes consultadas é obrigatória pois, caso não seja feita está-se a cometer 

plágio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apastyle.org/


ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGUINDO A NORMA ESTILO APA 
(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION), 6ª EDIÇÃO 
 
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO, 2015 
DOCENTE: PAULO OLIVEIRA                                    

Pá giná 2 

1- O QUE É UMA CITAÇÃO?  

 

     Ao fazer um trabalho científico obtemos ideias e extraímos partes de texto de publicações 

de vária natureza. Ao fazê-lo temos obrigatoriamente de citar essas fontes para ser possível a 

quem lê o trabalho localizar com exactidão a publicação e página de onde foram obtidos os 

elementos que utilizamos no trabalho, pois a citação remete para a lista de referências 

bibliográficas no final do trabalho. Para transcrever o número da página do original de onde 

extraímos a citação devemos escrever (p.) ou, no caso, de serem várias páginas devemos 

escrever (pp.) 

EXEMPLOS: 

 

Também o linguista francês corrobora a convicção de que a linguagem tem um poder 

fundador, que a linguagem dá o ser: "O homem sentiu Sempre - e os poetas cantaram-

no muitas vezes - o poder fundador da linguagem, que instaura uma realidade 

imaginária, anima as coisas inertes, faz ver o que ainda não é, recorda hoje o que 

desapareceu ontem"(Benveniste, 1966, p. 25). 

 

É imperativo considerar que “Pensar a diferença ontológica permanece sem dúvida 

uma tarefa difícil cujo enunciado se manteve quase inaudível. [...] É necessário deixar 

em todo o rigor aparecer/desaparecer aí o rastro de que excede a verdade do ser [...].” 

(Derrida, 1991, pp. 56-57). 

 

 

     Se a citação for de uma página da internet e uma vez que estas não possuem páginas, 

citamos o nº do parágrafo onde retirámos a citação, usando para o efeito a abreviatura (para.) 

EXEMPLO: 

 

(“A arte em Portugal”, para. 4) 
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2- O QUE É A BIBLIOGRAFIA? 

A Bibliográfiá é  á listágém complétá dás obrás consultádás é qué podé sér intituládá dé 

Bibliográfiá ou Référé nciás Bibliográ ficás: 

 A expressão “Bibliografia” designa uma lista de obras que foram consultadas na 

preparação do trabalho, independentemente de terem sido citadas ou não no corpo do 

texto do artigo.  

 

 A expressão “Referências Bibliográficas” refere-se à lista de publicações que foram 

referidas durante o corpo de texto do artigo. Assim sendo, o número de referências 

bibliográficas deve ser igual ao número de citações que foram feitas no corpo de texto 

do artigo, como mostra o exemplo abaixo: 

 

 

EXEMPLO: 

Citações no texto do artigo Referências Bibliográficas 

No diá logo, pélo contrá rio, há  

umá éxploráçá o, umá procurá, 

umá invéstigáçá o qué énvolvé 

todos os éléméntos dá 

comunidádé 

(Lipmán,1991,p.232).  

 

Estás hábilidádés ájudám á 

criánçá é o jovém “á éscutár 

mélhor, á éstudár mélhor, á 

ápréndér mélhor é á éxprimir-sé 

mélhor.” (Lipmán, Shárp & 

Oscányán, 1992, p.68). 

 

Lipmán, M. (1991). Thinking in Education. Cámbridgé: 

Cámbridgé Univérsity Préss. 

 

 

 

 

 

Lipmán, M., Shárp, A. & Oscányán, F. (1991). 

Philosophy in the Classroom. Cámbridgé: Cámbridgé 

Univérsity Préss. 
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Eco (1988, p.121) considérá 

difí cil détérminár á quántidádé 

dé citáço és á usár num trábálho.  

 

 

(Patrício e Sebastião, 2004, p. 126)  

classificam o conhecimento 

filosófico como abrangente, 

racional e exigente.  

 

 

 

A Qualidade da Educação resulta 

de uma interacção entre múltiplos 

factores (Venâncio & Otero, 2003, 

p.30) 

 

 

Eco, U. (1988). Como se faz uma tese. São Paulo: 

Perspectiva. 

 

 

 

Patrício, M., & Sebastião, L. (2004). Conhecimento do 

mundo social e da vida: passos para uma pedagogia da 

sageza. Lisboa: Universidade Aberta. 

 

 

 

 

Venâncio, I., & Otero, A. (2003). Eficácia e qualidade na 

escola. Porto: Edições ASA. 
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3- COMO CITAR E REFERENCIAR BIBLIOGRAFICAMENTE 

 

     Dádá á réláçá o éntré ás citáço és féitás no corpo dé téxto do ártigo é ás référé nciás bibliográ ficás, á 

séguir, ápréséntám-sé ás régrás párá citár, dé ácordo com á Normá APA, é como dévé sér féitá á référé nciá 

bibliográ ficá corréspondénté á quélá.  

 

CITAÇÃO NO CORPO DO TEXTO   NAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
(POR ORDEM ALFABÉTICA): 

Para identificar a fonte da citação, pela norma APA , 

conhecida por citação autor-data, a regra geral é 

indicar os seguintes elementos pela seguinte ordem: 

 

apelido do autor, seguido de vírgula, ano de 

publicação do documento, seguido de virgula, e (no 

caso de ser uma citação direta)  o número da página 

ou páginas de onde foi extraída a citação que é 

precedido de  (p.)  ou de  (pp.) consoante seja uma 

ou várias páginas.  

 

Os dados devem ser colocados entre parênteses 

curvos. 

 

 

EXEMPLOS: 

 

Também o linguista francês corrobora a convicção de 

que a linguagem tem um poder fundador, que a 

linguagem dá o ser. "O homem sentiu Sempre - e os 

poetas cantaram-no muitas vezes - o poder fundador 

da linguagem, que instaura uma realidade 

imaginária, anima as coisas inertes, faz ver o que 

ainda não é, recorda hoje o que desapareceu 

ontem"(Benveniste, 1966, p. 25). 

 

 

 

É imperativo considerar que “Pensar a diferença 

ontológica permanece sem dúvida uma tarefa difícil 

cujo enunciado se manteve quase inaudível. [...] É 

necessário deixar em todo o rigor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benveniste, É. (1995). Problemas de 

Linguística Geral. São Paulo: Editora 

Pontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrida, J. (1986). Margens da Filosofia. 

Porto.Rés Editora. 
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aparecer/desaparecer aí o rastro de que excede a 

verdade do ser [...].” (Derrida, 1986, pp. 56-57). 

 

 

Ao introduzir mais do que uma citação ao mesmo 

tempo, cada citação deve ser separada por ponto e 

vírgula, devem ser  ordenadas por ordem alfabética e 

sérém todás incluí dás num u nico parêntesis curvo. 

 

 

 

EXEMPLO: 

 

Sobre a satisfação dos turistas existe uma vasta 

literatura (Bowen & Clarke, 2002; Kozak, 2001; 

Ryan & Cessford, 2003; Yuksel & Yuksel, 2001a, 

2001b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Na referenciação bibliográfica cada 

citação é uma entrada: 

 

  

Bowen, D., e Clarke, J., 2002, 

Refléctions on tourist sátisfáction 

research: past, present and future, 

Journál of Vácátion Marketing, Vol. 8, pp. 

297-308. 

 

Kozak, M., 2001, A critical réviéw of 

ápproáchés to méásuré satisfaction with 

tourist destinations, in Woodside, A. G., 

Mazanec, J. A., Brent Ritchie, J. R., 

Géoffréy, I., é Crouch, G. I. (eds.), A critical 

review of approáchés to méásuré 
sátisfáction with tourist destinations, 

CABI Publishing, New York, Vol. 2, 

pp. 303-320. 

 

Ryan, C., e Cessford, G., 2003, 

Devéloping á visitor sátisfáction 
monitoring methodology: quálity gáps, 
crowding ánd somé results, Current 

Issues in Tourism, Vol. 6, pp. 457-507. 

 

Yuksel, A., e Yuksel, F., 2001á, 

Méásurémént ánd mánágémént issues in 

customer satisfaction réséárch: réviéw, 
critiqué ánd research agenda: part one, 

Journál of Trávél ánd Tourism Marketing, 

Vol. 10, pp. 47-80. 
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Yuksel, A., e Yuksel, F., 2001b, 
Méásurémént ánd mánágémént issues in 

customer satisfaction research: review, 

critique and research agenda: part one, 

Journal of Travel and Tourism 

Marketing, Vol. 10, pp. 81-111. 

Citação Directa, Citação direta, textual ou 

literal:é a transcrição exata de parte do texto original 

respeitando a redação, a ortografia e pontuação 

utilizada pelo autor. 

 

Quando se trata de citações curtas (até 40 

palavras), devem ser incorporadas no texto e 

colocadas entre aspas duplas e os vocábulos em 

língua estrangeira deverão ser formatados em 

itálico).  

 

 

EXEMPLO: 

 

Também o linguista francês corrobora a convicção de 

que a linguagem tem um poder fundador, que a 

linguagem dá o ser. "O homem sentiu Sempre - e os 

poetas cantaram-no muitas vezes - o poder fundador 

da linguagem, que instaura uma realidade 

imaginária, anima as coisas inertes, faz ver o que 

ainda não é, recorda hoje o que desapareceu 

ontem"(Benveniste, 1966, p. 25). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benveniste, É. (1995). Problemas de 

Linguística Geral. São Paulo: Editora 

Pontes 
 
 

Támbé m podé sér á tránscriçá o éxáctá dé figurás, 
grá ficos, quádros ou tábélás dos áutorés 
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consultádos ou dé um outro trábálho qué o 
pro prio réálizou. 
 

Quando são citações directas longas (com mais de 

40 palavras) devem constituir um parágrafo 

independente destacado do corpo do texto, com um 

tamanho de letra inferior e justificada com avanço 

relativamente acentuado na margem esquerda e sem 

aspas. 

 

 

EXEMPLO: 

 

A propósito da pertinência da questão acerca da 

fundamentação do conhecimento é de realçar que:  

 Certamente que Descartes não estava 

louco nem desvairava arrastado por uma 

imaginação demasiado fértil. Como 

qualquer bom filósofo, dedicava-se nada 

mais nada menos, a formular perguntas 

aparentemente muito chocantes mas 

destinadas a explorar o que consideramos 

mais evidente, para verificar se é tão 

evidente como julgamos... do mesmo 

modo que se dá vários esticões à corda que 

nos deve sustentar, para saber se está bem 

segura, antes de nos pormos a trepar 

confiadamente por ela acima. (Savater, 

2000,p.37). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savater, F.(2000). As Perguntas da Vida. 

Lisboa: D. Quixote. 
 

fabriciorppereira
Realce
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Citação Indirecta: É reproduzir o pensamento do 

autor consultado de forma abreviada e utilizando-se 

palavras próprias sem recorrer à citação direta. 

 

A citação indirecta pode ser feita por paráfrase ou por 

condensação. 

 

A citação indirecta por paráfrase, regra geral, não 

altera a escrita do texto original no que respeita ao 

tamanho e conteúdo, apenas substitui algumas das 

suas palavras ou expressões fazendo uma 

interpretação do original.  

 

 EXEMPLO: 

 

Texto original: 

 

“O bom senso é a coisa do mundo mais bem 

distribuída, porquanto cada um acredita estar tão 

bem provido dele que, mesmo aqueles que são os 

mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, 

não costumam desejar tê-lo mais do que já o têm.” 

(Descartes, 2006, p.13) 

 

 

Citação indireta (paráfrase): 

 

Considera-se que todas as pessoas possuem 

naturalmente e de igual modo a capacidade para 

distinguir o verdadeiro do falso a ponto de ninguém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descartes, R. (2006). Discurso do 

Método. São Paulo: Editora Escala. 
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ver necessidade de ter mais bom senso do que julga 

ter, mesmo aqueles que discordam noutros assuntos 

(Descartes, 2006, p.13). 

 

 

A citação indirecta por condensação consiste em 

fazer uma síntese do texto que se quer citar, sem 

alterar o seu significado, porém apresentando apenas 

as principais ideias do autor, o que exige uma leitura 

interpretativa do original.   

 

EXEMPLO: 

 

Texto original: 

 

“O bom senso é a coisa do mundo mais bem 

distribuída, porquanto cada um acredita estar tão 

bem provido dele que, mesmo aqueles que são os 

mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, 

não costumam desejar tê-lo mais do que já o têm.” 

(Descartes, 2006, p.13) 

 

Citação indireta (condensação): 

 

A capacidade para distinguir o verdadeiro do falso é 

universal (Descartes, 2006, p.13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Descartes, R. (2006). Discurso do 

Método. São Paulo: Editora Escala. 

 

Existém duás mánéirás dé fázér citáço és 

indiréctás num téxto: Ou intégrá -lás no téxto qué 
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éstámos á produzir ou éntré páré ntésis, junto á s 

idéiás ou áo téxto qué éstá  á sér citádo.  

 

Nás citáço és indiréctás ná o é  obrigáto riá á 

indicáçá o dá pá giná. 

 

Citações indirectas integradas no  corpo do 

texto do trabalho: Indicár o nomé do áutor ou 

áutorés no pro prio téxto qué éstámos á éláborár 

séguido do áno dá publicáçá o éntré páré ntésés. 

 

EXEMPLO: 

Cháuí  (2001) considérá qué á pálávrá filosofiá é  

dé origém grégá, vém dá uniá o dé philia(ámizádé) 

é sophia (sábédoriá). E, como susténtám Aránhá é 

Mártins (2002) é  como sábédoriá qué á filosofiá 

dévé éstábélécér á comunicáçá o éntré todos os 

ségméntos do conhéciménto.  

 

Citações indirectas entre parêntesis: 

ápréséntár á idéiá ou téxto citádo séguido dá 

indicáçá o éntré páré ntésés do nomé do áutor (ou 

áutorés) é á dátá dá publicáçá o 

EXEMPLO: 

A palavra filosofia é de origem grega, vem da união 

de philia – amizade -  e sophia – sabedoria – (Chauí, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chauí, M. (2001). Escritos sobre a 

universidade. São Paulo: Ed. Unesp,. 

 

 

Aranha, MLA. & Martins, MHP. (2002). 

Filosofando:Introdução à filosofia. São 

Paulo, Editora Moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Chauí, M. (2001). Escritos sobre a 

universidade. São Paulo: Ed. Unesp,. 
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2001). E é nessa qualidade que a filosofia deve 

estabelecer a comunicação entre todos os segmentos 

do conhecimento (Aranha & Martins,2002).    

 

 

 

Aranha, MLA. & Martins, MHP. (2002). 

Filosofando:Introdução à filosofia. São 

Paulo, Editora Moderna 

 

Ou ádéquá/ájustá figurás, grá ficos, quádros ou 

tábélás dé outros áutorés ou dé um outro trábálho 

qué o pro prio réálizou é os inclui no discurso do 

trábálho qué éstá  á réálizár. 

 

CITAR OBRAS COM VÁRIOS AUTORES  

 
Numa citação podem-se indicar até seis autores. 

Se são dois autores: 

 

 Se a citação  está integrada no nosso próprio 

texto deve-se fazê-la indicando os nomes dos autores 

separados pela conjunção “e” e entre parêntesis a 

data. 

 

 

EXEMPLO: 

 

Aranha e Martins (2002) consideram que a filosofia 

deve estabelecer a comunicação entre todos os 

segmentos do conhecimento. 

 

 

Se a citação é feita entre parêntesis , utiliza-se  o “&” 

entre os nomes dos autores, sem vírgulas; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aranha, MLA. & Martins, MHP. (2002). 

Filosofando:Introdução à filosofia. São 

Paulo, Editora Moderna 
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EXEMPLO: 

A filosofia deve estabelecer a comunicação entre 

todos os segmentos do conhecimento (Aranha & 

Martins,2002). 

 

 

 
 

 

Aranha, MLA. & Martins, MHP. (2002). 

Filosofando:Introdução à filosofia. São 

Paulo, Editora Moderna 

 

Mais de dois autores até seis 

 

Se a citação é feita integrada no corpo do trabalho 

os autores são todos separados por vírgulas e utiliza-

se a conjunção “e” antes do último autor e entre 

parêntesis a data. 

 

EXEMPLO: 

Cardoso, Peralta, e Costa (2005) abordaram a 

necessidade de considerar critérios na avaliação de 

software educativo 

 

 

 

 

Se a citação é feita entre parêntesis os nomes dos 

autores são separados por virgulas e utiliza-se o “&” 

antes do antes do último autor e entre parêntesis a 

data. 

 

 

EXEMPLO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cardoso, A., Peralta, H. & Costa, F. 

(2005). The students’ point of view about 

quality of educational multimedia 

software. Interactive Educational 

Multimedia. Nº 11. 38-59 
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Num estudo sobre a perceção dos estudantes 

portugueses acerca de software educativo foi 

considerada a necessidade de existirem critérios para 

avaliar esse tipo de material (Cardoso, Peralta, & 

Costa, 2005) 

 

 

Cardoso, A., Peralta, H. & Costa, F. 

(2005). The students’ point of view about 

quality of educational multimedia 

software. Interactive Educational 

Multimedia. Nº 11. 38-59 

 

 

Mais de seis autores 

 

Se existirem mais de seis autores na primeira vez 

que se cita o documento registam-se os nomes de 

todos eles separados por vírgulas e a seguir ao sexto 

autor acrescenta-se a abreviatura latina [et al.] que 

significa “e outros”, e depois entre parêntesis a data. 

Este procedimento aplica-se quer a  citação seja feita 

integrada no corpo do trabalho quer seja entre 

parêntesis.  

 

 

EXEMPLO DE CITAÇÃO NO CORPO DO 

TEXTO: 

 

Högl, Arnulf, Comella, Ferreira, Iranzo, Tilley, et al. 

(2010) observaram um grande espectro de 

perturbações do sono relacionadas com a doença de 

Parkinson.  

 

EXEMPLO DE CITAÇÃO ENTRE 

PARENTESIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högl, B., Arnulf, I., Comella, C., 

Ferreira, J., Iranzo, A., Tilley, B., et al. 

(2010). Scales to assess sleep 

impairment in Parkinson's disease: 

critique and recommendations. 
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A questão foi a de observaram um grande espectro 

de perturbações do sono relacionadas com a doença 

de Parkinson (Högl, Arnulf, Comella, Ferreira, 

Iranzo, Tilley, et al., 2010) 

 

Ao citar-se novamente no trabalho essa obra com 

mais de seis autores, menciona-se apenas o primeiro 

autor, séguido dá éxpréssá o ét ál.  

EXEMPLO DE CITAÇÃO NO CORPO DO 

TEXTO: 

 

Högl et al. (2010) abordaram as perturbações do 

sono relacionadas com a doença de Parkinson. 

 

 

EXEMPLO DE CITAÇÃO ENTRE 

PARENTESIS: 

 

As perturbações do sono relacionadas com a doença 

de Parkinson estão já inventariadas (Högl et 

al.,2010) 

Movement Disorders, Vol. 25, No. 16, 

2010, pp. 2704–2716 
 

 

 

 

CITAR O MESMO AUTOR COM A MESMA 

DATA 

 

Para citar diversos livros do mesmo autor 

publicados num mesmo ano deve-se a seguir à 

indicação da data de publicação acrescentar uma 

letra, seguindo a ordem alfabética.  
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Nota: Essa letra é acrescentada quer na citação quer 

na referência bibliográfica que lhe corresponde. 

 

EXEMPLO DE CITAÇÃO NO CORPO DO TEXTO: 

Savater (2014a, 2014b) sustentou a ideia de que a 

reflexão ética é uma importante dimensão da 

filosofia. 

 

EXEMPLO DE CITAÇÃO ENTRE 

PARENTESIS: 

 

A reflexão ética é uma importante dimensão da vida 

(Savater (2014a, 2014b) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Savater, F.(2014a). Defensa de la 

ciudadania. Madrid: Ariel 

 

Savater, F. (2014b). Ética de la empresa. 

Madrid: Conecta 

 

CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

 
 

São as citações de outros autores que figuram na obra 

que estamos a ler (fonte primária) e que remetem 

para a fonte secundária (a obra original da citação). 

 

 

 

Nas citações que são feitas a partir de fontes 

secundárias deve-se  indicar o sobrenome do autor 

do documento original, seguido da expressão "citado 

por",  seguido do sobrenome do autor da obra 

consultada e da data. 

 

EXEMPLOS: 

 

 
 
 
 

Quando se faz citação de citação, na lista 

de referências bibliográficas é incluída 

apenas a referência da fonte primária, ou 

seja, da obra que estamos a ler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGUINDO A NORMA ESTILO APA 
(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION), 6ª EDIÇÃO 
 
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO, 2015 
DOCENTE: PAULO OLIVEIRA                                    

Pá giná 17 

Segundo Perelman, citado por Grácio (1998,p.100) 

existe uma diferenciação entre argumentar e 

demonstrar. 

 

 

Perelman, citado por Grácio (1998,p.100) 

 

Perelman considera que “raciocinar e provar não é 

apenas calcular e a lógica não se pode contentar com 

o estudo da prova formal.” (citado em 

Grácio,1998,p.10 

 

 
 
 
 
 
 

Grácio, R.(1998). Consequências da 

Retórica. Coimbra: Pé de Página 

Editores. 

 
 

CITAÇÃO DE UM SITE DA INTERNET 

A Norma APA 6ª Edição não prevê o Site/Página 

Web como tipologia de documento. 

Sugere-se o procedimento que tem sido vulgarizado 

para este tipo de documentos: 

Quando é conhecido o nome do autor ou o título da 

página que estamos a consultar, coloca-se esta 

informação na citação da mesma forma que um livro 

ou artigo: Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, 

Mês Dia). Título. Disponível em http://xxx 

 

Quando não se conhece os dados acima, coloca-se  

entre parêntesis curvos o URL do site ou o DOI 

(Digital Object Identifier = Sistema de localizador 

numérico para conteúdo digital). 

 

EXEMPLO:  

. 
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O manual que utilizamos para fazer as para 

citações e referências chama-se APA e está on-

line (http://www.apastyle.org/). Este manual 

permite-nos a utilização… 

 
 
 
APA. (2015). Americam Psychological 

Association – APA Style. Disponível em 

http://www.apastyle.org/ 

 

 
 

 

Existem outros casos de citações que não constam acima e que estão reunidos no resumo no 

Quadro abaixo:   

TIPO DE CITAÇÃO 1ª Citação 

Indirecta 

(paráfrase) 

Citações 

seguintes 

Indirectas 

(paráfrase) 

1ª Citação 

direta 

(transcrição) 

Citações 

seguintes diretas 

(transcrição) 

Uma obra que não tenha 

autores mas sim editores 

ou tradutores…  

(coloca-se ed; trad…) 

Baptista e 

Fernandes, 

eds. (2013) 

Baptista e 

Fernandes, eds. 

(2013) 

Baptista & 

Fernandes, 

eds. (2013) 

Baptista & 

Fernandes, eds. 

(2013) 

Instituição como autor 

(conhecidos através de 

abreviaturas) 

Instituto de 

Inovação 

Educacional 

(IIE, 2014) 

IIE (2014) (Instituto de 

Inovação 

Educacional 

[IIE], 2014) 

(IIE, 2014) 

Instituição como autor 

(quando não é conhecido 

por abreviaturas) 

University 

of 

Cambridge 

(2012) 

University of 

Cambridge 

(2012) 

(University of 

Cambridge, 

2012) 

(University of 

Cambridge, 2012) 

Obra com data 

desconhecida 

Deve-se colocar n.d. (no 

date) 

Oliveira ( 

n.d.) 

Oliveira ( n.d.) Oliveira ( 

n.d.) 

Oliveira ( n.d.) 

Vários documentos de 

autores diferentes 

Lança e 

Martins 

(2010) e 

Silva, 

(2012). 

Lança e 

Martins (2010) 

e Silva, (2012). 

(Lança & 

Martins, 

2012; Silva, 

2000). 

(Lança & Martins, 

2012; Silva, 

2000). 

 

 

 

http://www.apastyle.org/


ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAR CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGUINDO A NORMA ESTILO APA 
(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION), 6ª EDIÇÃO 
 
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO, 2015 
DOCENTE: PAULO OLIVEIRA                                    

Pá giná 19 

4- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Segundo a Norma APA (6ª edição) para elaborar a lista de referé nciás bibliográ ficás dévé-sé: 

 Organizar a listagem de referências bibliográficas por ordem alfabética do apelido do 

autor e paginá-la como uma continuação do próprio texto do trabalho; 

 A lista de referências bibliográficas deve figurar no final do documento que se 

encontra a redigir; 

 As referências bibliográficas devem conter apenas a lista das fontes utilizadas no 

trabalho em questão. 

 Quando não seja mencionada a data de um documernto, deve substituir-se pela 

abreviatura n.d. (no date). 

 Quando existem dois ou mais autores é utilizado o & entre os dois últimos autores e 

inclui-se uma vírgula antes do &. 

 Quando há várias referências do mesmo autor, deve-se indicá-las por ordem de 

antiguidade referenciando primeiro as mais antigas e começando pelas publicações 

em que o autor aparece sozinho e depois em co-autoria. 

 Se houver duas referências dos mesmos autores e do mesmo ano, colocamos uma letra 

a seguir ao ano, seguindo a ordem alfabética e em coerência com o que fizemos nas 

citações. 

 Os títulos dos livros listados devem ser integralmente colocados em itálico . 

 Na referência bibliográfica de livros, utilizar letra maiúscula apenas na primeira letra 

do título e na primeira letra do subtítulo, quando existente, bem como nos nomes 

próprios. Utilizar itálico. 

 Na referência bibliográfica de artigos em revistas científicas ou em volumes editados 

deve utilizar-se  letra maiúscula apenas na primeira letra do título, na primeira letra 

do subtítulo, quando existente,bem como nos nomes próprios. 

 O título do artigo em revistas científicas ou em volumes editados é escrito em letra 

normal e não em itálico (como acontece com os livros). Deve-se usar um ponto após 

o título do artigo. 

fabriciorppereira
Realce

fabriciorppereira
Realce
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 Na referenciação bibliográfica de artigos em revistas científicas nome da publicação 

periódica deve ser colocado após o título do artigo e deve ser escrito em itálico.  

 Nas referências a revistas científicas deve-se indicar o número do volume em 

numeração árabe, seguido do número da publicação, entre parêntesis (EXEMPLO:34 

(1), e colocar em seguida o número de páginas, com os números das páginas inicial e 

final separados por hífen (EXEMPLO: 28 (1) p.30-43 

 

Os elementos a constar de cada referência bibliográfica variam com a tipologia de documento 

(ex: Livro ou artigo académico em Revista) e o formato do mesmo (impresso ou digital). 

 

No quadro abaixo apresentam-se alguns exemplos de referenciação bibliográfica em função 

do tipo de documento e seu formato. 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

ELEMENTOS QUE COMPÕEM 

A REFERÊNCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

EXEMPLO DE REFERÊNCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

Livros 

Impressos  

 

Com 1 autor 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). 

Título do livro. Local de publicação: 

Editor. 

 

 

Quando não seja mencionada a data 

de um documernto, deve substituir-se 

pela abreviatura n.d. (no date). 

Joannert, P. (2012). Competências e 

socioconstrutivismo: um quadro teórico. 

Lisboa: Instituto Piaget.  

 

 

 

 

 

Smith, J. (n.d.). Morality in masquerade. 

London: Churchill. 

 

Livros 

Impressos  

 

Quando existir mais do que um autor, 

usar & antes do nome do último autor. 

 

Até seis autores devem ser colocados 

os nomes de todos na lista de 

Fonseca, A. D., & Fernandes, J. C. 

(2004). Deteção remota. Lisboa: Lidel.  

 

Teodorescu, L., Curado, J., Silva, A., 

Azevedo, C., Marques, J., Costa, B., & 

Santos, R. (1984). Problemas de teoria e 
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Com mais do 

que um autor 

até 6 

referências bibliográficas, separados 

por uma vírgula, separando-se o 

último citado por &. 

metodologia nos jogos desportivos. 

Lisboa: Livros Horizonte.  

 

 

 

Livros 

Impressos  

 

Com mais de 7 

autores. 

 

Deve colocar os nomes dos seis 

primeiros autores seguidos de 

reticências e o nome do último autor 

 

 

 

 

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., 

Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, 

H. K., … Zettle, R. D. 

(2011).Preliminary psychometric 

properties of the acceptance and action 

questionnaire-II: A revised measure of 

psychological inflexibility and 

experiential avoidance. Behavior 

Therapy, 42(4), 676–88. 

doi:10.1016/j.beth.2011.03.007 

Livros com 

organizadores 

(editores, 

coordenadores) 

Iniciais. Apelido do editor (Ed. ou 

Eds.) 

Ou 

(Coord. Ou Coords.) 

Ou 

(Org. ou Orgs.) 

Gomes, C. (Ed.). (2009). Antecedentes 

do capitalismo. Ermesinde: Edições 

Ecopy.  

Livros com 

grupos como 

autores 

(Institucionais 

e 

governamentais

,etc.) 

 

Nome do Grupo American Psychological Association 

(2012). Publication manual of the 

American Psychological Association. 

Washington: Autor.  

 

Portugal. Ministério da Educação. 

(2010). A reforma educativa. Lisboa: 

Autor.  

 

Portugal. Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil. (2011). Paredes e 

revestimentos. Lisboa: Autor.  

 

Livros com 

coleção  

Colocar entre parêntesis o nome da 

colecção a seguir ao título do livro 

Lança, R. (2012). Como formar equipas 

de elevado desempenho (Coleção gestão 

e inovação). Lisboa: Escolar Editora.  

Livro com 

vários Volumes  

 

Colocar entre parêntesis o nº de vol a 

seguir ao título do livro 

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). 

Psychology: A study of science (Vols. 1-

6). New York: McGraw-Hill.  
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Dicionário  

 

Título do Dicionário, nº volumes 

entre parêntesis. Local de 

edição:Editora. 

Oxford English Dictionary (12 vols). 

Oxford: Oxford University Press.  

Capítulo de 

livro 

Apelido, Inicial do nome do autor do 

capítulo. (Ano). Título do capítulo do 

livro. In 

Inicial do Nome. Apedido do editor 

do livro (Ed. ou Eds.), Título do livro 

(pp. xx-xx). 

Local de publicação: Editor. 

Trindade, R. (2010). O ensino superior 

como espaço de formação: do paradigma 

pedagógico da aprendizagem ao 

paradigma da comunicação. In Leite, C. 

(org.), Sentidos da pedagogia no ensino 

superior. Porto: CIIE/Livpsic. p.75-98 

Artigo de 

revista 

científica 

impresso 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). 

Título do artigo. Título da revista, 

volume(número), 

páginas xx-xx. 

 

 

Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, 

C. C. (ano). Título do artigo. Título da 

revista. Volume (nº), páginas. 

Goldfried, M. R. (2013). What should we 

expect from psychotherapy? Clinical 

Psychology Review, 33(5), 654–662.  

 

 

Habermas, J. (1987). A ideia de 

universidade: processos de 

aprendizagem. Revista de Educação, 1 

(2), 3-9. 

Dissertação de 

Mestrado ou 

Tese de 

Doutoramento, 

impressas 

 

 

 

 

Apelido, Inicial do nome do autor. 

(Ano). Título da dissertação de 

mestrado ou tese de doutoramento 

(Unpublished master’s thesis ou 

doctoral dissertation). Nome da 

Instituição, Local da Instituição. 

 

Nota: O título da tese deve ser em 

itálico e a primeira letra do título e 

subtítulo em maiúsculas.  

Alves, T. M. G. (2013). Alterações 

climáticas: Cenários socioeconómicos 

para a Ria de 

Aveiro (Unpublished master’s thesis). 

Universidade de Aveiro, Aveiro. 

 

 Silva, J. (2000). A sociedade em 

Portugal (Unpublished master’s thesis). 

Universidade de Aveiro, Aveiro.  

 

Gomes, A. (2012). Análise interpessoal 

(Unpublished doctoral dissertation). 

Universidade Fernando Pessoa, Porto.  
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Relatório 

impresso 

Apelido, Inicial do nome do autor. 

(Ano). Título do relatório (Réport No. 

xxx). Locál de publicação: Editor 

 

Nota: O título do relatório deve ser em 

itálico e a primeira letra do título e 

subtítulo em maiúsculas. 

Burton, N. W., Welsh, C., Kostin, I., & 

VanEssen, T. (2009). Toward a definition 

of verbal reasoning in higher education: 

Research report (Réport No. ETS RR-09-
33). Princeton, NJ, USA: Educational 

Testing Service. 

Comunicação 

apresentada em 

Conferência ou 

Poster 

impressos, mas 

sem publicação 

formal 

Apelido, Inicial do nome do autor. 

(Ano, Mês). Título da comunicação. 

Pápér ou Postér session presented at 

the Nome da Conferência, Local. 

Fowler, J. E. (1997, March). Adaptive 

vector quantization .II. Classification 

and comparison of algorithms. Paper 

presented at the DCC ’97. Data 

Compression Conference, Snowbird UT, 

USA. 

Legislação ou 

Normas 

 

 Iniciar a reféré nciá com á 

idéntificáçá o do diploma legal ou da 

norma, seguida da publicação, do 

série, da Instituição e do local. 

 

Nota: O nome da publicação deve ser 

colocado em itálico.  

Decreto Lei nº 238/98 de 1 de Agosto. 

Diário da República nº 176/98 - I Série 

A. Ministério do 

Ambiente. Lisboa. 

 

Portaria nº 809/90 de 10 de Setembro. 

Diário da República nº 209/90 - I Série. 

Ministério da Agricultura, Pescas e 

Alimentação, da Saúde e do Ambiente e 

Recursos Naturais. 

 

NP 405-1 (1994). Norma Portuguesa 

para referências bibliográficas: 

Documentos impressos. Lisboa:Instituto 

Português da Qualidade. 

Livros Online 

(Versão 

eletrónica de 

um livro 

impresso) 

 

O esquema de referenciação é o 

mesmo que o livro. Apenas se 

acrescenta à referência do documento 

o respectivo endereço de localização 

da fonte na Internet (URL) ou o  

Exemplo com a localização da fonte 

URL: 

 

Costa, A. (2011). Engenharia Civil. 

Disponível em http://www.ipq.pt  

 

 

Exemplo com o doi: 

 

fabriciorppereira
Nota
Referências online
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OU doi (Digital Object Identifier = 

Sistema de localizador numérico para 

conteúdo digital) 

 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). 

Título do livro [Formato]. Disponível 

em http://xxx ou doi:xxx 

Costa, A. (2011). Engenharia Civil. doi: 

11.1242/j0039447  

 

 

Livro 

eletrónico 

 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). 

Título do livro. Disponível em 

http://xxx ou doi:xxx 

Ashwin, P. (2006). Changing higher 

education: The development of learning 

and teaching. Disponível em 

http://books.google.pt/books?id=ZsVtb

qmbHusC 

 

PDF de um 

livro eletrónico  

 

O mesmo procedimento que o livro 

electrónico. A única diferença é 

acrescentar a tipologia do livro a 

seguir ao título entre parentesis rectos 

[PDF] 

Ashwin, P. (2006). Changing higher 

education: The development of learning 

and teaching [PDF]. Retrieved from 

http://books.google.pt/books?id=ZsVtb

qmbHusC 

 

Gomes, D. & Silva H. (2012). A 

construção de pontes [PDF]. Disponível 

em http://www.lnec.pt  

Capítulo de 

livro 

eletrónico 

Apelido, Inicial do nome do autor do 

capítulo. (Ano). Título do capítulo do 

livro. In 

Inicial do Nome. Apedido do editor 

do livro (Ed. ou Eds.), Título do livro 

(pp. xx-xx). 

doi:xxxxxxxx ou Disponível em 

http://xxx 

Napolitano, J. (2013). Development, 

sustainability and international politics. 

In L. Méulémán (Ed.), Transgovernance: 

Advancing sustainability governance 

(pp. 163–211). doi:10.1007/978-3-642-

28009-2_4 

Artigo em 

formato 

eletrónico 

esquema dos artigos impressos, 

acrescenta-se á referência do 

documento o respetivo endereço de 

localização da fonte na Internet 

(URL) ou o doi  

Hunter, B. (2006). The espaces study: 

designing, developing and managing 

learning spaces for effective learning. 

New Review of Academic Librarianship, 

vol. 12, nº2 p. 61-81. Retrieved from: 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.

1080/13614530701330398 

http://books.google.pt/books?id=ZsVtbqmbHusC
http://books.google.pt/books?id=ZsVtbqmbHusC
http://books.google.pt/books?id=ZsVtbqmbHusC
http://books.google.pt/books?id=ZsVtbqmbHusC
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13614530701330398
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13614530701330398
fabriciorppereira
Realce
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Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, 

C. C. (ano). Título do artigo. Título da 

revista. Volume ou número, páginas. 

Doi: XXXX  

Ou  

Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. 

C. (ano). Título do artigo. Título da 

revista. Volume ou número, páginas. 

Disponível em: endereço eletrónico 

 

 

Kawasaki, J. L. (1995, April). 

Computer-administered surveys in 
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