Bibliotecas da UA

Referências bibliográficas, normas e estilos

Manual estilo APA‐6ed

APA 6ed
American Psychological Association
O estilo APA (American Psychological Association) é o mais usado na área das Ciências Sociais.
O presente tutorial é baseado no manual Publication Manual of the American Psychological
Association, 6ª edição e oferece um conjunto de directrizes gerais para poder efectuar citações e
referências bibliográficas. Para informações mais detalhadas sobre outros recursos e formatação
de documentos, usando este estilo consulte a lista de recursos abaixo indicados.

Site oficial:
http://www.apastyle.org/

Citação no texto
As citações utilizam‐se para identificar um recurso de informação no texto relativo a uma ideia ou
pensamento de um dado autor, de modo a que o utilizador possa ter acesso à fonte primária da
informação. As citações podem ser directas ou parafraseadas e devem ser sempre mencionadas no
respectivo local do texto entre parênteses curvos.

O método de citação usado pela APA é autor‐data que inclui o apelido do autor, seguido da data
de publicação do documento.
One author ‐ (Author, year of publication) Ex. (Armstrong, 2010)
Two authors ‐ (Author &, year of publication) Ex. (Walker & Allen, 2004)
Three or five authors ‐ (Author &, year of publication) Ex. (Baldwin, Bevan, & Beshalke,
2000)
Six or more authors ‐ (Author et al., year of publication) Ex. (Utley et al., 2001)
Organization as authors ‐ (Author, year of publication)
Ex. (Institute of Medicine. Committee on the Assessment of & Indoor, 2000)
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Referência Bibliográfica
Livro impresso
Author. (Year). Title. Edition. Volume. Place of publication: Publisher.

Um autor
Ex.: Álava Reyes, M. J. (2010). O não também ajuda a crescer. Lisboa: A Esfera dos Livros.
Quatro ou mais autores
Ex.: Goldstein, L. J., Lay, D. C., Schneider, D. I., & Medeiros, H. B. (2006). Matemática aplicada
economia, administração e contabilidade. Porto Alegre: Bookman.

Colectividade como autor sem DOI
American Psychological, A. (2002). Publication manual of the American Psychological Association.
Washington (DC): American Psychological Association.
► Mais informações veja o vídeo Citações e referências de livros (4 min)

Obra sem data:
Ex.:
Smith, J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill.

Livro electrónico
Author. (Year). Title. Volume. Editor. Retrieved from URL. doi
Ex.: Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2006). Consumer Behaviour. Pearson
Education UK. Retrieved from http://lib.myilibrary.com?ID=60159. doi 11.1242/j0039447
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Artigo científico impresso
Author. (Year). Title. Journal title, Volume(Issue), Pages. doi

Ex.:
Edwards, A. S. (1957). Case Studies in Childhood Emotional Disabilities. Journal of Educational Psychology,
48(7), 470‐471. doi: 10.1037/h0039337

Artigo científico electrónico
Author. (Year). Title. Periodical Title, Volume(Issue), Pages. Retrieved from URL. doi:

Ex.:
1. Com DOI
Buckley, D., Codina, C., Bhardwaj, P., & Pascalis, O. (2010). Action video game players and deaf observers
have larger Goldmann visual fields. Vision Research, 50(5), 548‐556. Retrieved from
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6T0W‐4XVC4KW‐
1/2/18ef13d8ac72c9d722b905102216d898. doi: 10.1016/j.visres.2009.11.018

Ex.:
2. Sem DOI
Author. (Year). Title. Periodical Title, Volume(Issue), Pages. Retrieved from URL.
Alhajj, T., Wang, L., Wheeler, K., Zhao, W., Sun, Y., Stallones, L., & Xiang, H. (2010). Prevalence of disability
among adolescents and adults in rural China. Disability and Health Journal, 3(4), 282‐288. Retrieved from
http://www.sciencedirect.com/science/article/B8JBH‐4YDYWHP‐
1/2/2ac8b964532743a17ff9c7d4586928ca
► Mais informações veja o vídeo Citações e referências de artigos (4 min. 15 sec.)
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Site
Author. (Year, Last Update Date). Title. Series Title. Retrieved access date, from URL

Ex.: Universidade de Aveiro. (2009). Serviço de Apoio ao Utilizador com Necessidades
Especiais. Retrieved 14 dezembro 2010, from http://portal.doc.ua.pt/baes/
► Mais informações veja o vídeo Citações e referências em sites e páginas web (4 min. 45 sec.)
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Orientações gerais do estilo APA 6ª edição
I‐ Citação
1‐ Directa
A citação directa inclui sempre:
› autor e ano de publicação;
› aspas para identificar exactamente as palavras do autor;
› páginas ou número de parágrafo para os casos em que não apresenta página.
Ex:
The close of the millennium was marked by a deep suspicion of the natural world and an increasing
reliance “upon the pronouncements of soothsayers and visionaries, who caused hysteria with their doom‐
laden forecasts of the end of humanity” (Mulligan, 1977, p. 234).

2‐ Parafraseada:
Ao parafrasearmos um texto estamos a escrever por palavras nossas a ideia ou pensamento de um dado
autor.
Seguem‐se alguns exemplos de citações parafraseadas

Início de frase
Kessler (2003) found that among epidemiological samples…

Meio da frase
After looking into the issue, Lynch (2007) quit.

Fim de frase
The report concluded were victims of cyberterrorism (Windhorst, 2004).

3‐ Citação de recursos do mesmo autor, publicados na mesma data
Ex:
Several articles (Riggs, 1999a, 1999b, 1999c; Riggs & Zhang, 1999) address library issues in the new
millenium.
Na lista de referências
Os 3 artigos de Don Riggs publicados em 1999 são organizados alfabeticamente pelo título do artigo, e são
colocadas as letras a, b e c a seguir à data. Para o outro artigo de Riggs e Zhang publicado também em
1999 as referências são organizadas alfabeticamente pelos nomes dos 2 autores e não se acrescenta
nenhuma letra ao ano de publicação.
Ex.:
Riggs, D. E. (1999a). Academic library leadership: Observations and questions. College and Research
Libraries, 60(1), 6‐8.
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Riggs, D. E. (1999b). Faculty status for librarians: Force‐fitting into an inappropriate mold or not? College
and Research Libraries, 60(4), 305‐306.
Riggs, D. E. (1999c). Research: Value, methods, and publishing. College and Research Libraries, 60(3), 208‐
209.
Riggs, D. E., & Zhang, S. L. (1999). Human implications of technology's impact on the content of library
science journals. Library Trends, 47(4), 788‐795.

Quando um documento de três a cinco autores é citado mais do que uma vez as citações
seguintes seguem o método de citação (First Author et al., year of publication).
Ex. (Baldwin et al., 2000).

II‐ Referência bibliográfica
› Todas as citações referidas ao longo de um trabalho científico devem constar na lista final de referências
bibliográficas, excepto comunicações pessoais (como por exemplo mensagens de e‐mail, entrevistas
conduzidas por alguém). Estes apenas são citados no texto, não são incluídos na lista final.
Ex:
J. Reiss indicated that “anthropologists are still debating the reasons for the Neanderthals’ disappearance”
(personal communication, May 3, 2000)

› Esta lista é organizada alfabeticamente pelo apelido do autor, ou pelo apelido do primeiro autor no caso
de mais do que um autor. Nas situações em que não aparece autoria, a organização faz‐se
alfabeticamente pelo título da obra.

› Na lista de referências bibliográficas quando existem dois ou mais autores usa‐se sempre o & entre os
dois últimos autores e inclui uma vírgula antes do &.
Ex:
Buckley, D., Codina, C., Bhardwaj, P., & Pascalis, O.

› Confira sempre a posição dos elementos da referência bibliográfica quando exportados do
EndNote.
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Recursos estilo APA
FAQS APA
Blogue Estilo APA
Material de apoio
Breve tutorial APA
Digital Object Identifier (DOI) (video ‐ 2 min.)
Citações de texto Estilo APA (vídeo ‐ 11 min.)

Outros tutoriais de apoio
http://nova.campusguides.com/apa
http://owl.english.purdue.edu

http://www.library.dal.ca
http://rdc.libguides.com
http://www.nova.edu/library

_______________________________________________________________________________________________8
Área de Recursos Electrónicos e Apoio ao Utilizador
Biblioteca da Universidade de Aveiro
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageImage.aspx?id=12012
Dezembro 2010

