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INTRODUÇÃO 

 

Para a área de informação e documentação, a 

normalização tem a finalidade de estruturar e apresentar 

graficamente documentos como: livros, relatórios, teses, 

dissertações, periódicos, etc., e parte deles como: 

referências, resumos, índices, sumários e outros. Seu objetivo 

é facilitar a pesquisa e o acesso aos documentos. 

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, normalização é a atividade que estabelece, em relação 

a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas 

à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau 

ótimo de ordem em um dado contexto. 

Existe, ainda, a normalização em estilo Vancouver, 

desenvolvida por um grupo de editores dos mais tradicionais 

periódicos internacionais da área médica. Atualmente, é 

adotada por vários cursos de graduação e pós-graduação, 

bem como por periódicos da área de saúde, que utilizam as 

sugestões de normalização do "Grupo de Vancouver". 

Para a área da psicologia, a American Psychological 

Association - APA é a referência internacional para 

publicações científicas. O pesquisador tem na APA acesso às 

regras internacionais de escrita de textos científicos para 

qualificar e tornar mundialmente aceitas e passíveis de 

publicação as produções científicas nesta área. 
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NORMALIZAÇÃO SEGUNDO APA  

(AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) 

 

Regras gerais de apresentação 

 

- Os elementos essenciais e complementares da referência 

devem ser apresentados em sequência padronizada; 

- O recurso tipográfico (negrito, itálico ou grifo) é utilizado para 

destacar os elementos título e subtítulo da publicação, e deve 

ser uniforme em todas as referências de um mesmo 

documento; 

- As referências devem ser digitadas, usando espaço simples 

entre as linhas e espaço duplo para separá-las; 

- Indica(m)-se o(s) autor(es) pelo último sobrenome, em letras 

minúsculas (inicial maiúscula apenas na primeira letra do 

sobrenome), seguido(s) do(s) prenome(s) e outro(s) 

sobrenome(s), abreviados ou não; 

- Quando houver dois a seis autores, os nomes devem ser 

separados por vírgula, seguidos do "&" antes do último 

sobrenome; 

- Quando houver sete ou mais autores, abreviar o sétimo e os 

autores subsequentes com a expressão et al; 

- O nome do local (cidade de publicação) deve ser indicado 

como figura no documento seguido da sigla do estado para 

as cidades localizadas no Brasil e nos Estados Unidos. 

Cidades localizadas em outros países são apresentadas 

seguidas do nome do país por extenso. De acordo com a 
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APA (2001), grandes cidades reconhecidas 

internacionalmente por suas publicações não necessitam 

apresentar o estado ou país.  As outras cidades que não são 

mencionadas as siglas do estado ou país são: "Baltimore, 

Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphia, San 

Francisco, Amsterdam, Jerusalem, London, Milan, Moscow, 

Paris, Rome, Stockholm, Tokyo, Vienna" (APA, 2001, p. 

217); 

- Quando a data for desconhecida, usar a abreviatura "n.d."  

Exemplo: Attempts to return sign-language-using apes to the 

wild have had mixed results (Smith, n.d.). 

- Quando o documento for publicado em mais de uma 

unidade física (mais de um volume) deve-se indicar a 

quantidade de volumes, seguidos da abreviatura "Vol." Ou 

"Vols", conforme o caso; 

- Quando se referenciarem partes de publicações, deve-se 

mencionar os números das páginas inicial e final, precedido 

da abreviatura "pp". 

Exemplo: Giannotti, A. (1996). Psicologia nas instituições 

médicas e hospitalares. In M. F. P. Oliveira & M. C. Ismael 

(Orgs.), Rumos da psicologia hospitalar em cardiologia (pp. 

14-28). Campinas, SP: Papirus.  

Obs.: Quando a publicação não for paginada ou a 

numeração for irregular, deve-se indicar esta característica 

(paginação irregular). Esta regra não se aplica a artigos de 

periódicos, apenas capítulos de livros ou parte de outras 

publicações. 
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Exemplos 

 

Monografia no todo 

 

Elementos essenciais: autor(es), data da publicação, título, 

subtítulo (se houver) edição, local e editora. 

Elementos Complementares: indicação de outros tipos de 

responsabilidade (organizador, tradutor, revisor etc.), páginas 

e/ou volumes, série ou coleção entre outros. 

 

Livro no todo 
Estrutura: 
Autor(es). (Ano). Título: subtítulo . (Outra responsabilidade, 
se houver) (Edição). Local de publicação: Editora. 
Exemplo: 
Azevedo, M. A., & Guerra, V. N. A. (2001). Mania de bater: A 
punição corporal doméstica de crianças e adolescent es 
no Brasil. (D. Bueno, Trad.) (3. ed. rev. e ampl.). São Paulo, 
SP: Iglu. 
 
Dissertação ou Tese 
Estrutura: 
Autor. (Ano). Título:  subtítulo . Indicação do grau acadêmico, 
Instituição, Local de defesa. 
Exemplo: 
Fantucci, I. (2001). Contribuição  do alerta, da atenção, da 
intenção e da expectativa temporal para o desempenh o 
de humanos em tarefas de tempo de reação . Tese de 
doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 
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Parte de monografia 

           

Elementos essenciais: autor(es), data da publicação, 

título, subtítulo (se houver) da parte, seguido da expressão 

In e da referência completa da monografia. 

 
Capítulo de livro 
Estrutura: 
Autor(es) do capítulo. (Ano). Título: subtítulo do capítulo. In 
Autor(es) do livro  (Outra responsabilidade, se houver) 
(Edição), Título: subtítulo do livro . (paginação). Local de 
publicação: Editora. 
Exemplos: 
Banks-Leite, L. (1997). As questões lingüísticas na obra de 
Piaget: Apontamentos para uma reflexão crítica. In L. Banks-
Leite (Org.), Percursos piagetianos . (pp. 207-223). São 
Paulo, SP: Cortez.  
 
Grize, J. B. (2001). Psicologia genética e lógica. In R. Aguiar 
(Ed.), Psicologia geral (2. ed., Vol. 3, pp. 63-76). Porto 
Alegre, RS: ARTMED. 

 

 

Periódicos 

 

a) Parte de Periódico no todo: inclui fascículo de um 

periódico, número de jornal, caderno etc., na íntegra. 

Elementos essenciais: editor(es), data da publicação, 

título e subtítulo (se houver) da parte, designação do tipo da 

parte entre colchetes, título e subtítulo (se houver) do 

periódico, indicação do volume, fascículo ou número entre 

parênteses. 
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b) Artigo e/ou matéria de periódico: 

Elementos essenciais: autor(es), data de publicação, título 

do artigo ou matéria: subtítulo (se houver), título da 

publicação, indicação do volume, fascículo ou número entre 

parênteses. Paginação inicial e final do artigo ou matéria. 

 

Parte de periódico no todo 
Estrutura: 
Editor(es), se houver. (Ano do periódico). Título: subtítulo do 
artigo [designação do tipo da parte entre colchetes]. Título: 
subtítulo do periódico, volume (número). 
Exemplos: 
Barlow, D. H. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and 
DSM-IV: The science of classification [special issue]. Journal 
of Abnormal Psychology, 100 (3). 
 
Artigo de periódico 
Estrutura: 
Autor(es). (Ano do periódico, mês, se houver). Título: subtítulo 
do artigo. Título: subtítulo do periódico, volume (número), 
paginação sem pp. 
Exemplos: 
Silva, V. A., & Andrade, L. H. C. (2002). Etinobotânica Xucuru: 
Espécies místicas. Biotemas , 15(1), 45-57.  
 
Santeiro, T. V. (2000, julho/dezembro). Criatividade em 
psicanálise: Produção científica internacional (1996-1998). 
Psicologia: Teoria e Prática, 2 (2), 43-59. 
 
Artigo de jornal 
Autor(es). (Ano, dia e mês do jornal). Título: subtítulo do 
artigo. Título e subtítulo do jornal , p. 
Ades, C. (2001, 15 de abril). Os animais também pensam: E 
têm consciência. Jornal da Tarde , p. 4D. 
 
Entrevista/Depoimento 
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Estrutura: 
Nome(s) do(s) entrevistado(s). (Ano, dia e mês do jornal). 
Título: subtítulo da entrevista. (Depoimento a nome do 
entrevistador). Título do jornal ou periódico , p. 
Exemplo: 
Silva, A. A. (1996, 9 de junho). Mulheres no ataque 
(Depoimento a Cristiana Couto). Revista da Folha de São 
Paulo , p. 16. 

 
Editorial publicado em periódico 
Estrutura: 
Autor(es). (Ano, mês). Título: subtítulo [Editorial]. Título do 
periódico, vol (número), paginação sem pp. 
Exemplo: 
Abreu e Silva Neto, N. (1999, setembro). Pelo 
desenvolvimento no Brasil da psicologia científica [Editorial]. 
Psicologia: Teoria e Pesquisa, 15 (1), iii-iv. 

 

Evento 

Anais no todo 
Estrutura: 
Anais, número do evento . Título do evento , ano do 
evento, Local do evento, (Ano de publicação do evento). 
Local de publicação: Editora. 
Exemplo: 
Anais, 18 . Reunião Anual de Psicologia , 1988, Ribeirão 
Preto, SP. (1988). Ribeirão Preto, SP: Sociedade de 
Psicologia de Ribeirão Preto. 

 
Resumo de trabalho publicado 
Estrutura: 
Autor(es). (Ano). Título: subtítulo do trabalho (p.). In 
Resumos, número do evento. Título do evento , Ano do 
evento, Local de realização. Local de publicação: Editora. 
Exemplos: 
Castro, R. E. F., Melo, M. H. S., & Silvares, E. F. M. (2001). 
Avaliação da percepção dos pares de crianças com 
dificuldades de interação em uma sucursal da clínica-escola 
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do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (p. 
49). In Resumos, 5. Congresso Interno do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo , 2001, São 
Paulo. São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. 
 
Braga, T. M. S., & Kerbauy, R. R. (2001). Hypertension: 
indications for an intervention program (p. 79). In Abstract, 4. 
Changing Behavior: Health and Healthcare, 
Healthpsychology , 2001, Scotland. London: European 
Health Psychology Society/British Psychological Society. 

 
Trabalho publicado em Anais de Congresso 
Estrutura: 
Autor(es. (Ano). Título: subtítulo do trabalho (p.). In Anais, 
número do evento. Título do evento , Ano do evento, Local 
de realização. Local de publicação: Editora. 
Exemplos: 
Amaral, L. A. (2001). Atividade física e diferença 
significativa/deficiência: algumas questões psicossociais 
remetidas à inclusão/convívio pelo (pp. 30-31). In Anais, 4. 
Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada , 
2001, Curitiba, PR. Curitiba, PR: SOBAMA.  
 

Dissertação e tese 

Dissertação e tese não-publicadas 
Estrutura: 
Autor. (Ano de defesa). Título: subtítulo . Grau, Vinculação 
acadêmica, Local. 
Exemplos: 
Almeida, D. M. (1990). Fathers’participation in family work: 
Consequences for father’s stress and father child 
relations . Unpublished doctoral dissertation, MgGill 
Univeristy, Montreal. 
 
Souza, D. E. (1989). Análise interpessoal da bulimia: peso 
normal e obeso , Tese de doutorado não-publicada, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 
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Documento eletrônico 

 

Os elementos essenciais para referenciar os documentos 

em meio eletrônico são os mesmos recomendados para 

documentos impressos, acrescentando-se, as informações 

relativas à descrição física do meio ou suporte (CD-ROM, 

disquete). Quando se tratar de obras consultadas online, 

são essenciais as informações sobre o endereço eletrônico 

e a data de acesso do documento. 

 

Trabalho publicado em CD-ROM 
Estrutura: 
Autor(es). (Ano). Título: subtítulo do trabalho [CD-ROM]. In 
Anais, número do evento. Título do evento , Ano do 
evento, Local de realização. Local de publicação: Editora. 
Exemplo: 
Ribeiro, R. (2001) Psicologia social e desenvolvimento do 
terceiro setor: participação da Universidade [CD-ROM]. In 
Anais do 2. Congresso Norte Nordeste de Psicologia , 
2001, Salvador, BA. Salvador, BA: Universidade Federal da 
Bahia. 

 
Artigo publicado em periódico online 
Estrutura: 
Autor(es). (Ano, mês). Título: subtítulo do artigo. Título: 
subtítulo do Periódico [Periódico online], volume 
(número), paginação sem pp. Recuperado data de acesso, 
de endereço eletrônico. 
Exemplo: 
Paiva, G. J. (2001, julho/agosto). Dante Moreira Leite: um 
pioneiro da psicologia social no Brasil. Psicologia USP 
[Periódico online], 11(2), 40-45. Recuperado 25 de 
Novembro, 2006, de http://www.scielo.br 
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VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of 
reference elements in the selection of resources by 
psychology undergraduates. Journal of Bibliographic 
Research [Serial online], 5, 117-123. Retrieved October 13, 
2001, from http://jbr.org/articles.html 

 
Documento publicado na Internet 
Estrutura: 
Autor(es) (Ano). Título: subtítulo . Recuperado data de 
acesso, de endereço eletrônico. 
Exemplo: 
Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. (n.d.). Manual de referências bibliográficas.  
Recuperado 20 de agosto, 2002, de 
http://www.ufrgs.br/agronomia/manualcap1.htm 
 

 

Outros tipos de materiais 

 

Fita de vídeo e DVD 

Estrutura: 
Autor(es). (Ano). Título: subtítulo  [Fita de Vídeo ou DVD]. 
Outras responsabilidades,se houver. Local: Editora. Descrição 
física do material. 
Exemplo: 
Capovilla, F. C., & Guidi, M. A. A. (1990). Recursos de 
hardware para análise experimental do comportamento  
humano  [DVD]. 
F. C. Capotilla (Produtor), M. A. Guidi (Diretor). São Paulo: 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 
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Exemplo de Lista de Referências estilo APA: 

 
REFERÊNCIAS 

 
 
Bezerra, D. S. (2003). O desejo e a fragilidade do corpo.  Psicologia    
      Hospitalar,  1(2), 21-29. 
 
Grize, J. B. (2001). Psicologia genética e lógica. In R. Aguiar     (Ed.),   
     Psicologia geral (2a ed., Vol. 3, pp. 63-76). Porto Alegre, RS: 
ARTMED. 
 
Mannoni, M. et al. (1995). O nominável e o inominável: A última palavra  
       da vida . Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
 
Skinner, B. (1993). Sobre o behaviorismo  (M. B. Villalobos, Trad.). São  
     Paulo: Cultrix.                         
 
Souza, D. E. (1989). Análise interpessoal da bulimia: Peso normal e  
       obeso , Tese de doutorado não-publicada, Universidade de São Paulo,  
       São Paulo, SP. 
 
Pfromm Neto, S. (1990). Psicologia: Introdução e guia de estudo  (2a 
ed.).  
     São Paulo: EPU. 
 
Santeiro, T. V. (2000, julho/dezembro). Criatividade em psicanálise:                  
Produção científica internacional (1996-1998).  Psicologia: Teoria e 
Prática, 2 (2),  
       43-59. 
 
Silva, V. A., & Andrade, L. H. C. (2002). Etinobotânica Xucuru: Espécies  
     místicas. Biotemas , 15(1), 45-57.  
 
Yamamoto, O. H., Koller, S. H., Guedes, M. C., LoBianco, A. C., Sá, C. P.,  
        Hutz, C. S. et al. (2003). Periódicos científicos em psicologia: Uma  
        proposta de avaliação. Infocapes , 7(3), 7- 13. 
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Citações 

 

As citações em artigos no estilo APA fornecem ao menos o 

último nome do autor e a data de publicação. De acordo com 

o Manual da APA, citações com menos de 40 palavras devem 

ser incorporadas no texto e colocadas entre aspas duplas ("); 

e as citações longas (de 40 ou mais palavras) devem ser 

feitas num bloco de linhas em espaço duplo sem aspas. Use 

um recuo de cinco espaços da margem esquerda sem o 

recuo adicional de abertura de parágrafo. Se a citação longa 

contiver mais de um parágrafo, use recuo de cinco espaços 

na primeira linha do segundo e demais parágrafos a partir da 

nova margem.  

Para citações diretas é necessário o número da página. 

Quando uma fonte eletrônica não possui páginas numeradas 

estáveis, sua citação deve incluir, se possível, a informação 

que auxilie os leitores a encontrar a passagem citada. 

Quando um original eletrônico numerou parágrafos, use o 

número do parágrafo precedido pelo símbolo ¶ ou da palavra 

"para.". 

Exemplo: 

(Hall, 2001, ¶5) ou 
(Hall, 2001, para.5) 

 

Se as páginas ou parágrafos não forem numerados e o 

original contiver título, cite o título e indique qual parágrafo foi 

consultado. 
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Exemplo: 

      According to Kirby (1999), some critics have accused 
activists in the Great Ape Project of "exaggerating the 
supposed similarities of the apes [to humans] to stop 
their use in experiments" (Shared Path section, para. 6). 

 

O estilo APA requer a conjugação do verbo nas frases 

que introduzem o material citado no passado: Smith relatou, 

Smith discutiu. 

Os exemplos das citações apresentam autores como 

parte do texto, e autores não fazendo parte do texto. 

 

a) Citação direta 

Introduza a citação com uma frase que apresente o 

material a ser citado e que inclua o último nome do autor 

seguido pela data de publicação entre parênteses. Ponha o 

número de página (precedido por "p.") entre parênteses 

após a citação: 

Miele (1993) constatou que o "efeito placebo, que havia 
sido verificado em estudos anteriores, desapareceu quando 
os comportamentos foram estudados desta forma” (p. 276). 

 

b) Citação indireta 

Na citação indireta, ou seja, aquela cuja idéia é extraída 

de outra fonte, utilizar a expressão “citado por” (no caso do 

texto ser em inglês “as cited in” e assim por diante): 

Para Matos (1990) citado por Bill (1998) ou 
Para Matos (1990, citado por Bill, 1998) 
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c) Documento sem autoria 

No caso de não haver autor ou editor, use algumas 

palavras do título, ou o título inteiro se ele for curto, no lugar 

do nome do autor na citação, destacado, da mesma forma em 

que aparece na referência, e o ano entre parênteses: 

 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary  (1993). 
 

d) Documento com dois autores 

Nas citações com dois autores os sobrenomes quando 

citados no texto devem ser ligados por “e” (“e” no caso do 

texto ser em português, “and” em inglês, “y” em espanhol e 

assim por diante), e quando colocados entre parênteses 

devem ser ligados por &: 

Ades e Botelho (1993) ou  
(Ades & Botelho, 1993) 
 

e) Documento com os três a cinco autores 

No caso de citações com três a cinco autores, a primeira 

vez em que aparecem no texto cita-se todos os autores: 

Haase, Diniz, e Cruz, 1997 ou 

(Haase, Diniz, & Cruz, 1997) 

 

Em citações subsequentes, use o nome do primeiro autor 

seguido da expressão latina  "et al.": 

Haase et al. (1997) ou 
(Haase et al., 1997) 
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f) Documento com seis ou mais autores 

No caso de citações com seis ou mais autores, cita-se o 

sobrenome do primeiro autor seguido da expressão latina “et 

al.”: 

Hays et al. (2002) ou 
(Hays et al., 2002) 

 

g) Entidade coletiva como autor 

Documentos cujo autor é uma entidade coletiva, devem 

ser citados pelo nome da entidade por extenso, seguido do 

ano de publicação: 

American Psychological Association (2001) ou 
(American Psychological Association, 2001) 

 

Em citações subsequentes, utilizar a sigla: 

APA (2001) ou 
(APA, 2001) 

          

h) Dois ou mais trabalhos dentro dos mesmos parênteses 

Liste dois ou mais trabalhos de diferentes autores que 

são citados dentro dos mesmos parênteses em ordem 

alfabética, pelo sobrenome do primeiro autor, separando-os 

por ponto e vírgula: 

Researchers argued that the apes in the early language 

experiments were merely responding to cues (Sebeok & 

Umiker-Sebeok, 1979; Terrace, 1979). 
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i) Autores com o mesmo sobrenome 

No caso de citações de autores com mesmo sobrenome 

indicar as iniciais dos prenomes abreviados: 

M. M. Oliveira (1983) e V. M. Oliveira (1984) ou 
(M. M. Oliveira, 1983; V. M. Oliveira, 1984)  

 

j) Uma comunicação pessoal 

Entrevistas, cartas, memorandos, comunicações 

eletrônicas (mensagens eletrônicas/grupos de discussão) e 

outras comunicações pessoais devem ser citadas como 

segue, apenas no texto, não sendo incluídas na lista de 

referências: 

One of Patterson's former aides, who worked with the gorilla 
Michael, believes that he was capable of joking and lying in 
sign language (E. Robbins, personal communication, January 
4, 2000). 
 
Segundo A. A. Z. P. Sabadini (comunicado em palestra, 9 de 
junho, 2002) as normas para citações no texto auxiliam na 
redação de documentos técnico-científicos e dá 
uniformidade ao trabalho. 
 
 

K) Dois ou mais documentos do mesmo autor com mesma 

data de publicação 

Acrescenta-se uma letra minúscula logo após a data de 

publicação. Na elaboração das referências as mesmas letras 

identificadoras dos documentos são apresentadas. 

Research by Kennedy (2000b) has yielded new findings 
about the role of gender in the functioning of small groups. 
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Rogers (1973a, 1973b, 1973c) trata da terapia centrada no 
cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


