
Referências



Para que servem as referências?

1. Para listar todos os trabalhos citados ao longo do
manuscrito e que foram usados como fonte de informação
para durante a redação

REFERÊNCIAS

Logo, todos os trabalhos citados no texto 
precisam ser incluídos nas referências



REFERÊNCIAS

Ao escolher um determinado periódico, você 
não tem nenhuma liberdade sobre as regras de 

formação das referências
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FALTA DE PADRONIZAÇÃO

Krebs, J.R. & N. B. Davies. 1978. Behaviourial ecology: an
evolutionary approach. Blackwell, Australia.

Gómez-Pompa, A. & Kaus, A. 1990. Studies of ecosystem response
to natural and anthropogenic disturbances provide guidelines
for designing sustainable land-use systems in Amazonia. Pp.
xx-xx. In: A.B. Anderson, ed. Alternatives to deforestation:
steps toward sustainable use of the Amazon rain forest.
Columbia University Press, New York.

Mabberly, D.J. ANO. Tropical Rainforest Ecology (2ª ed.). London: 
Chapman & Hall.



REFERÊNCIAS

CONSULTEM AS 
REGRAS



REFERÊNCIAS

Existem vários programas de gerenciamento de
referências e alguns deles são gratuitos:

• End Note

• Reference manager

• Mendeley

VEJA COMPILAÇÃO EM: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

Independentemente do programa, TODOS comentem erros 
e, portanto, após a geração da listagem de referências, 

cheque cada uma delas para evitar erros



Pouca referência no seu texto significa:

1. Resultado da falta de contextualização teórica

2. Pesquisa bibliográfica mal feita

3. Pouca leitura

Excesso de referências no texto significa:

1. Resultado de insegurança ou inexperiência para selecionar as
citações mais apropriadas

2. Um texto demasiadamente longo e com muitas interrupções, o
que dificulta a leitura

3. Muito espaço ocupado com citações em detrimento da história
propriamente dita

REFERÊNCIAS



A origem do seu trauma…



Quando citar um artigo?

1. Em definições propostas por outros

2. Quando fizer menção a uma teoria ou hipótese proposta em 
outro trabalho

3. Em exemplos empíricos publicados em outros trabalhos

4. Quando a premissa do seu argumento for um fato 
demonstrado em outro(s) trabalho(s)

5. Quando estiver comparando seus resultados com resultados 
de outros estudos 

REFERÊNCIAS



Outro trauma!
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Use a bibliografia de forma abrangente e use tanto artigos 
“antigos” quanto artigos “recentes”

5. Quando estiver comparando seu 
resultados com resultados de outros estudos 

Use o fato que melhor apóia sua premissa, independentemente 
da data de publicação do seu artigo

4. Quando a premissa do seu argumento for 
um fato demonstrado em outro(s) trabalho(s)

Se houver um exemplo “clássico” e você quiser chamar atenção 
para ele, o ano de publicação da referência é irrelevante

Se quiser chamar atenção para trabalhos conduzidos com 
técnicas mais atuais, prefira referências mais atuais 

3. Em exemplos empíricos publicados em 
outros trabalhos

Se a teoria/hipótese não tiver mudado desde sua proposição 
original, o ano de publicação da referência é irrelevante

Se a teoria/hipótese mudou desde sua proposição original, 
prefira a referência mais atual que propôs a mudança

2. Quando fizer menção a uma teoria ou 
hipótese proposta em outro trabalho

Se a definição não tiver mudado desde sua proposição original, o 
ano de publicação da referência é irrelevante

Se a definição mudou desde sua proposição original, prefira a 
referência mais atual que propôs a mudança

1. Em definições propostas por outros

Importância do ano de publicação da referênciaQuando citar um artigo?



REFERÊNCIAS

Algumas dicas sobre como citar:

• Quando existem muitos trabalhos que podem ser citados e você faz 
uma escolha entre as opções possíveis:

(e.g., Fulano, 1999; Thrompson et al., 2004)

(sapos: e.g., Fulano, 1999; lagartos: e.g., Thrompson et al., 2004; 
mamíferos: e.g., Hangover, 2001)

Mas por que escolher “Fulano (1999)” e 
“Thrompson et al. (2004)”?



REFERÊNCIAS

Se existem vários artigos que podem ser citados em seu 
trabalho, como selecionar as melhores opções?

Por que é o artigo mais citado no tema

Por que é o artigo mais recente publicado no tema

Por que é o melhor artigo segundo o seu critério

Por que foi publicado em uma revista de alto impacto

Por que foi publicado pela maior autoridade no tema

Por que é o único artigo que eu li sobre o tema

ALTAMÉDIABAIXA

Validade do critério

Critérios comumente usados para selecionar 
artigos que serão citados
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Algumas dicas sobre como citar:

• Quando existe uma revisão sobre o tema ou um trabalho que não é 
uma revisão, mas menciona grande parte dos artigos relevantes:

(revisão em Thrompson, 2012)

(ver referências em Hangover et al., 2008)

Este tipo de citação é especialmente útil em revistas 
que impõem um limite muito baixo para o número total 

de palavras em um manuscrito
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Literatura cinzenta

• Literatura cinzenta é todo material que não passou por uma revisão
rigorosa pelos pares

• Os casos mais clássicos de literatura cinzenta são:

- Resumos de congresso

- Dissertações e teses

- Manuais e apostilas

- Alguns capítulos de livros

- Alguns livros

- Artigos publicados em periódicos predatórios

- Preprints

• A literatura cinzenta deve ser usada somente quando não houver
nenhuma alternativa e quando a afirmação que ela apóia não for
central para o seu argumento
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PLÁGIO: O plágio acadêmico se configura quando alguém
retira, seja de artigos, livros ou da internet, idéias, conceitos ou
frases de outro autor (que as formulou e as publicou), sem lhe
dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa.

(Material de Apoio)



Conseqüências da má conduta

REFERÊNCIAS



Pausa para descanso

15
min


