
Dicas para preparar uma bibliografia  



Como apontar informações sobre o autor e ano de 

publicação 

 

As normas APA utilizam parênteses dentro do 

texto, em vez de notas de rodapé ou ao final do 

texto. 

 



Citações                     Citações 

Diretas                       indiretas: 

   
Contêm um                               Parafraseiam 

texto ao pé                                as ideias  

da letra                     encontradas em  

                                                  um trabalho anterior  

                          do próprio autor  

                                                 ou de outro autor. 

 

 



CITAÇÃO DIRETA  

Menos de 40 palavras: se inclui no texto entre aspas. 

   Sobrenome do autor, (ano) 
 

 

 

EXEMPLOS: 

 Tal como afirma Green (1995) “não é fácil levar compreensão aos 
próprios psicanalistas que respondem à categoria do negativo em 
psicanálise, da qual eles são não obstante testemunhas privilegiadas” (p. 
31), contudo... 

 

 Assim como “não é fácil levar compreensão aos próprios psicanalistas 
que respondem à categoria do negativo em psicanálise, da qual eles são 
não obstante testemunhas privilegiadas” (Green, A., 1995, p.31) 

SOBRENOME AUTOR, (ANO) 



CITAÇÃO DIRETA  

Mais de 40 palavras.- 
Deve ir em parágrafo à parte, sem aspas. Cite a fonte e o número de página entre parênteses 

depois do ponto final. 

Exemplo: 

 

O autor foi premiado pelo seguinte poema : 

 El poema es pálido y noble. 

 No cambia nada, no curva colinas, no 

 da una sola fruta roja, ni 

 hace el ruido de quien arranca 

 un pedazo de pan para dar 

 un pedazo de pan. 

 Se acuclilla en un rincón  y  

 no se queja. 

 Vive de todo lo que se alza 

 al aire  y de nacer. 

 Ni pide que lo visiten. 

 Le basta con lo que no sucedió. (Gelman,2004,p.55) 

 

Gelman, J.(2004). País que  fue será.Buenos Aires: Sex Barral. 

 



MAIS DE 40 PALAVRAS.- 

 
CITAÇÃO INDIRETA 

Neste caso se utiliza a paráfrase, que é incluída no texto sem aspas. Não 

é necessário apontar a página ou o parágrafo de onde a ideia foi retirada. 

 

Exemplo: 

Na atualidade os infográficos digitais fazem parte fundamental do 

jornalismo online, entretanto segundo Valero Sancho (2008), ainda 

devem ocupar um espaço maior de importância pois é um instrumento de 

comunicação que atrai e envolve os leitores digitais graças ao seu design. 



LIVROS.- 
 

 De Autor pessoal 
 

 

 

Exemplo: 

Valls, J.L. (1995). Diccionario freudiano. Madrid: Julian Yebes. 

 

 Com editor, organizador, coordenador, etc. 

 
 

 

Zeanah, C.H. (ed).  (2000). Handbook of infant mental health. New York: The Guildford 
Press 

 

 Online 
 

 

 

Carrasquilla, T. (1936). Novelas. Recuperado de 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/colecciones/node/103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR, A. (Ano). Título do livro. Cidade: editora. 

Editor, C.H.  (ed.).  (ano). Título do livro. Cidade: editora. 

AUTOR, A.(ano). Título do livro. Recuperado de URL  

http://www.bibliotecanacional.gov.co/colecciones/node/103


CAPÍTULO DE LIVRO 

 

 
 

Exemplo:  
 

Pelento, M.L. (1991). Duelo y trastornos psicosomáticos. Em  
Hornstein, M. et al. Cuerpo, historia, interpretación: Piera Aulagnier: 
de lo originario al proyecto identificatorio (pp.171-182). Buenos Aires: 
Paidós. 

 

Freud, S.(2005). El malestar en la cultura. Em J. L. Etcheverry (Trad.), 
Obras Completas: Sigmund Freud (Vol. 21, pp.57-140). Buenos Aires: 
Amorrortu (Trabalho original publicado em 1930). 

 

Nasio, J-D.(2008). El concepto de imagen del cuerpo de Lacan: nuestra 
lectura. Em Mi cuerpo y sus imágenes (pp.51-105).Buenos Aires: 
Paidós.  

 

AUTOR, A. (ano). Título do capítulo ou do artigo do livro. Em 

Sobrenome, A. (ed.) Título do livro  (pp.xx-xx). Cidade: editora.  



Levar em consideração 
 
 AUTORES.- 

 
DE DOIS A SETE AUTORES: 

Os sobrenomes devem estar separados por e ou por & se a publicação 
estiver em inglês. 

Viñar, M. e Ulriksen, M. (1995).... 

 

OITO OU MAIS AUTORES: 

Inclua o nome dos seis primeiros autores, em seguida adicione 
reticências e agregue o nome do último autor. 

Beebe, B., Lachmann, F.,  Markese, S., Buck, K., Bahrick, L., Chen, 
M.,...Jaffe, J. 

  

AUTOR CORPORATIVO 

Escreva o nome completo do autor. 

Asociación Psicoanalítica del Uruguay. 

 



 

Levar em consideração 
 

 DATA DE PUBLICAÇÃO: 

Caso não tenha data de publicação, coloque (s.d.) 

 

 TÍTULO 

Transcreva o título como aparece na obra. Use letra maiúscula SOMENTE  

para a primeira letra do título. O subtítulo (se tiver), em letra minúscula depois 

de dois pontos: 

  

Exemplo: Perspectivas psicoanalíticas: perfiles de la práctica. 

  

 EDITOR, COORDENADOR, etc. 

Na posição do autor, com abreviação (Ed. ou Eds. ou Coord., etc) entre 

parênteses depois do sobrenome do editor. Ponto final 

exemplo: Masling, J.M. & Bornstein, R.F. (Eds.) 



Indicação sobre a publicação dos livros. 

 

Indique o lugar (cidade) onde se localiza a editora como se 

indica no colofão do livro. 

Use dois pontos depois do lugar. Depois indique o 

responsável pela edição da obra, (editora, instituição). Se o 

editor é o autor, use a palavra Autor para indicar a editora. 

Exemplos: 

 

Montevideo: Asociación Psicoanalítica del Uruguay  

Buenos Aires: Paidós 

Ciudad de México: Autor 



REVISTAS.- 
 

 ARTIGO DE REVISTA.- 

 

 

 
Exemplo: 

Magliano, C.(2005).Alejandra Pizarnik: una poética del yo al yo. 

Revista Uruguaya de Psicoanálisis,105, 19-27.  

 

 ARTIGO DE REVISTA DISPONÍVEL NA INTERNET SEM DOI.  

Barrios, Musto, A.(2009).Trabajo con padres en psicoterapia de 

adolescentes en el momento actual. Revista de Psicoterapia 

Psicoanalítica, 7(3),57-76.Recuperado de  

http://www.bvspsi.org.uy/local/TextosCompletos/audepp/025583272009

070305.pdf 

 

Autor, A.(ano). Título do artigo. Título da publicação, 

volume (número), páginas. 

http://www.bvspsi.org.uy/local/TextosCompletos/audepp/025583272009070305.pdf
http://www.bvspsi.org.uy/local/TextosCompletos/audepp/025583272009070305.pdf


 

 

 

 

ARTIGO DE REVISTA DISPONÍVEL NA INTERNET COM DOI.  
 

 

O DOI é o número identificador de objeto digital. Link permanente em 

forma de código alfanumérico que identifica de forma única um 

conteúdo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez, J.P.(2016). Unconscious fantasy (or phantasy) as clinical 

concept .International Journal of Psychoanalysis, 98(3). doi:10.1111/1745-

8315.12513. 

 

 

Autor, A.A. (ano). Título do artigo. Titulo da publicação, 

volume (número), páginas. doi: 



PÁGINA DE INTERNET.- 

 
 

Exemplo:  

Ministerio de Educación de Colombia.(2014). En Tic confío. Recuperado de 

http://www.enticconfio..gov.co/  

 

FILME.- 
 

 

 

Kenworthy, D. (Produtor) e Michell, . (Dir.). (1999). Nothing Hill. [Filme]. 

Estados Unidos: Universal Pictures. 

 

 

 

 

 

Sobrenome, A.(Data).Título da página. Cidade de publicação.URL 

Sobrenome, A.(produtor) e Sobrenome, A . (Dir.). (ano).Título do filme 

[Filme]. País de origem: Estúdio. 



PODCAST.- 

 

 

 

Desbocatti, D. (30 de abril de 2019).Todas las reacciones al 

Petrobrexit desde Sendic al gordo de Game of Thrones [Áudio em 

podcast]. Recuperado de  

https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-

al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones 

Sobrenome, A. (data). Título do podcast [Áudio em 

podcast]. Recuperado de 

https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones
https://delsol.uy/notoquennada/darwincolumna/todas-las-reacciones-al-petrobrexit-desde-sendic-al-gordo-de-game-of-thrones


Ordem alfabética pelo sobrenome do autor e letra por letra 

Vários trabalhos com o mesmo autor principal 

Ordenar pelo ano de publicação: 
Green, A.(2005)  

Green, A. (2007) 

 

As referências de um único autor precedem as referências a múltiplos 

autores, não importando a data de publicação: 
Green, A.(2005)  

Green, A. & Nasio, J-D.(2001)  

 

As referências com o mesmo autor ou autores e com a mesma data de 

publicação se ordenam alfabeticamente pelo título. Utilize letras minúsculas 

depois da data e dentro de parênteses, tanto nas citações como na lista de 

referências. 
Green, A.(2005a).Control de funciones.. 

Green, A.(2005b).Funciones de los sistemas… 

 

 



 

 A LISTA DE REFERÊNCIAS DEVE ESTAR EM UMA 

PÁGINA À PARTE 

 

 A PALAVRA “REFERÊNCIAS” DEVE ESTAR 

CENTRALIZADA NA PÁGINA 

 

 DEVE-SE ESCREVER EM ESPAÇO DUPLO 

 

 A PRIMEIRA LINHA DE CADA REFERÊNCIA DEVE 

ESTAR TOTALMENTE À ESQUERDA E AS LINHAS 

SEGUINTE S DEVEM OBEDECER A RECUO. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Presentación realizada en mayo 2018 , para taller de capacitación en normas APA, por: 

Patricia Francia 

Directora técnica de biblioteca -Asociación Psicoanalítica del Uruguay 

(biblioteca@apuruguay.org). 

 


