
Como fazer citações  
 

A citação aconselhada pela norma APA é a 

chamada autor-data, isto é, o apelido do autor, 

seguido de vírgula (,) e da data da publicação, 

entre parênteses. 

 
 
Tipo de 
citação 

Autor integrado no 
texto (paráfrase) 

Autor não integrado no 
texto (transcrição) 

Primeira 
citação no 
texto 

Citações 
seguintes 

Primeira 
citação no 
texto 

Citações 
seguintes 

Obra de 
um 
autor 

Walter 
(2007) 

Walter 
(2007) 

(Walter, 
2007) 

(Walter, 
2007) 

Obra de 
dois 
autores 

Walter e 
Allen 
(2004) 

Walter e 
Allen 
(2004) 

(Walter & 
Allen, 
2004) 

(Walter & 
Allen, 
2004) 

Obra de 
três a 
cinco 
autores 

Walter, 
Ramirez, 
e Allen 
(2004) 

Walter et 
al. (2004) 

(Walter, 
Ramirez, & 
Allen, 
2004) 

(Walter et 
al., 2004) 

Obra de 
seis ou 
mais 
autores 

Walter et 
al. (2005) 

Walter et 
al. (2005) 

(Walter et 
al., 2005) 

(Walter et 
al., 2005) 

Exempl
os: 

- Autor integrado no 
texto: 
Se o nome do autor 
for parte integrante 
do texto apenas 
devem ser colocados 

entre parênteses o 
ano e os números das 
páginas. 
Ex: 
 Segundo Marta 
(1996, p. 83), “o 
saque não atingiu 
todas as localidades 
do concelho”, apesar 
da violência dos 
ataques. 

- Autor citado, mas cujo 
nome não é integrado 
no texto: 
Ex: 
 Apesar da violência dos 
ataques, “o saque não 

atingiu todas as 
localidades do 
Concelho” (Marta, 
1996, p. 86). 

 

Citação curta  

 

Citação com menos de 40 palavras deve 

permanecer incorporada no texto entre aspas. 

EX: 

Sierpinska (1998) sustenta que, de 

acordo com esta visão, é normal propor aos 

alunos, como ponto de partida para a aquisição 

de um conceito matemático, o estudo da sua 

definição: “espera-se que analisem a sua 

estrutura lógica; que encontrem exemplos e 

contra-exemplos do conceito; que enquadrem 

o conceito na estrutura da teoria” (p. 48). 

 

Citação longa  

 

Citação que tem 40 ou mais palavras deve ser 

apresentada num bloco independente, com 

avanço da margem esquerda, correspondente 

ao de um novo parágrafo, sem aspas, com 

espaçamento simples entre linhas e a fonte 

segue o tamanho normal do texto Times New 

Roman 12. As linhas subsequentes devem 

acompanhar o avanço.  

 

Ex:  
Colomer e Camps (2002) defendem 

também a ideia de que a leitura é mais do que 

um acto mecânico de decifrar signos gráficos, 

considerando que:  

É um ato de raciocínio, já que se trata de 
saber orientar uma série de raciocínios no 
sentido da construção de uma 
interpretação da mensagem escrita a partir 

da informação proporcionada pelo texto e 
pelos conhecimentos do leitor e, ao mesmo 
tempo, iniciar outra série de raciocínios 
para controlar o progresso dessa 
interpretação de tal forma que se possam 
detectar as possíveis incompreensões 
produzidas durante a leitura. (p. 31)   

 
 

 
 

 
 

 

 

Como fazer referências 
bibliográficas 

 
LIVRO 
Um autor 

 

Último nome do autor, Inicial(ais) do(s) 

nome(s). (Ano da publicação). Título do livro: 

subtítulo. (Nº da edição). Local da publicação: 

Editora.  

Ex: 

Bingham, C. (2008). Corpo humano: abre os 

teus olhos e descobre o mundo. 2ª ed. Porto: 

Civilização. 

 

Dois autores  

Ex: 

Cunha, C., & Cintra, L. (1996). Breve 

gramática do Português contemporâneo. (9ª 

edição). Lisboa: Edições João Sá da Costa 

Ferreira. 
 

Mais de sete autores:  

 

Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), 

Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), Apelido, 

Inicial(ais) do(s) nome(s), Apelido, Inicial(ais) 

do(s) nome(s), Apelido, Inicial(ais) do(s) 

nome(s), Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), ... 

Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s) (ano). 

Título: complemento de título. Edição. Local de 

publicação: Editor. 

 

Ex: Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, 

A., Taylor, D., Reims, H., . . . Smith, W. A. 

(1982). How to stay younger while growing 

older: Aging for all ages. London: Macmillan 

 
Atenção:  
Quando um livro tem até 6 autores introduzem-se 

todos, coloca-se o nome dos mesmos separados por 
ponto e vírgula e antes do último coloca-se &. Mas, 
se tiver mais do que 7 autores referem-se seis, 
coloca-se … e o apelido e iniciais do último.  

 



CAPÍTULOS DE LIVROS 
 
Apelido do autor do cap., (ano). Título do cap. 

In Autor do livro (forma direta do nome), 

Título: subtítulo (pp.). Local de publicação. 

Edição. Local de edição: Editor. 

Ex: 

Fernandes, P. F. de (2007). Livros, leitura e 

literacia emergente. Algumas pistas acerca do 

espaço e do tempo dos livros na promoção da 

linguagem e literacia emergente em contexto 

de jardim-de-infância. In Fernando Azevedo 

(Coord.). Formar leitores (pp.19-33). Lisboa: 

Lidel. 

 

ARTIGOS DE REVISTAS, JORNAIS 

 
Último nome do autor, Iniciais dos outros 

nomes. (Ano da publicação). Título do artigo. 

Título do Periódico, Volume: Primeira página - 

última página. 

Ex: 

Habermas, J. (1987). A ideia de universidade: 

processos de aprendizagem. Revista de 

Educação, nº 2, vol. 1, 3-9. 

 
REGISTO VÍDEO (Filmes, 

documentários, CDRom, DVD) 
 
Apelido, iniciais dos primeiros nomes (função) 

(ano). Título: subtítulo [indicação do tipo de 

documento]. Local de distribuição: Distribuidor.  

 

Ex: 

Reitman, J. (realizador) (2008). Juno. [DVD]. 

Lisboa: Madragoa Filmes. 

 

SÍTO DA INTERNET 

Apelido, iniciais do 1º e outro(s) nome(s) do 

autor (ano). Título do documento. Data de 

acesso. Disponível em: endereço do site 
 

Ex: Peixoto, Paulo (2000). Como citar as 

fontes consultadas. Acedido em 16 janeiro de 

2014. Disponível em www.http://www: 

4.fe.uc..pt/fontes/citar 

 

 

 

O que é o plágio? 
 

Plágio: uso de um trabalho de um autor sem a 

sua autorização, a utilização de informação de 

um autor sem indicação do fonte onde se 

encontrou aquela informação.  

 

Estratégias para evitar o plágio  
  

1. Coloca entre aspas tudo o que retirares 

directamente do texto que estás a consultar. 

  

2. Parafraseia, ou seja, diz por palavras tuas o 

que leste, mas certifica-te que não estás 

apenas a mudar a ordem ou a substituir 

algumas palavras. 

 

3. Compara a tua paráfrase, ou seja, a frase 

que construíste a partir da ideia do autor, com 

o texto original e certifica-te das diferenças. 

Certifica-te que informação é rigorosa. 

 

4. Não te esqueças de tomar nota da fonte da 

tua informação.  

 

Nota: podes fazer as referências bibliográficas 

diretamente no Word, escolhendo a norma 

APA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 
GUIÃO 

 

 

COMO FAZER CITAÇÕES E 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
 

 

Quando realizamos um trabalho, devemos 

documentá-lo com estudos que outros 

fizeram. Assim deves fazer citações, isto é 

transcrever ideias e/ou excertos de textos de 

outras pessoas, e indicar as fontes que usaste 

para produzir o teu trabalho, ou seja as 

referências bibliográficas ou bibliografia. 

Este guião vai ajudar-te a fazer as 

citações e a referência bibliográfica (a listagem 

dos documentos que consultas aquando da 

realização de um trabalho de investigação), de 

acordo com a Norma APA - American 

Psychological Association. 

 

 

 

 

 


