Normas para colaborações
A Revista Brasileira de Alfabetização busca estimular a produção original do
campo de estudos da Alfabetização e áreas afins e publica artigos, de autores
brasileiros e estrangeiros, escritos em português ou em espanhol, francês,
italiano e inglês.
Publica artigos, ensaios, traduções e revisões bibliográficas, resultantes de
pesquisas originais e com abordagem inédita. Também publica entrevistas e
resenhas de obras recentemente publicadas, de caráter acadêmico ou literário.
O Conselho editorial aceitará somente textos apresentados com as configurações descritas em suas normas de publicação, recusando automaticamente
os trabalhos fora de padrão.
Não será permitida a apresentação simultânea do trabalho para avaliação
em outro periódico.
Os trabalhos devem ser submetidos por meio do sistema eletrônico de editoração da revista, disponível no endereço: http://abalf.org.br/revistaeletronica/
A primeira página deverá trazer o título do artigo, sem qualquer referência à
autoria, o resumo em português ou espanhol, o abstract e cinco palavras-chave
em português ou espanhol e em inglês.
Os originais deverão apresentar a seguinte formatação:
– 2,5 cm de margens superior e inferior;
– 3 cm de margens direita e esquerda;
– espaço entrelinhas de 1,5 cm;
– fonte Times New Roman, tamanho 12.
Eles deverão contar ter entre 40.000 a 60.000 caracteres (com espaços,
referências bibliográficas e notas de rodapé). As resenhas deverão ter entre
8.000 a no máximo 15.000 caracteres.
O resumo e abstract deverão ter de 700 a 800 caracteres, com espaço,
(aproximadamente 10 linhas) seguidos de palavras-chave (até cinco) que,
independentemente da língua original do texto, deverão ainda ser vertidos para
o inglês (abstract e keywords). O título também deverá ser vertido para o inglês.
As citações e referências no interior do texto e as indicações bibliográficas,
no final, deverão estar compatíveis com a norma culta da língua e os padrões
de texto acadêmico. Destaques em geral deverão ser feitos com aspas ou itálico,
NÃO utilizando negrito ou sublinhado.
As citações literais curtas (até três linhas) deverão ser integradas ao
parágrafo, transcritas entre aspas (NÃO utilizar itálico) e seguidas pelo
sobrenome do autor do referido texto, data de publicação e número da(s)
página(s) do texto citado, entre parênteses (Sobrenome do autor, ano, p. xx-xx).
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Quando o autor citado integrar o texto, só o ano e a página serão colocados
entre parênteses (ano, p. xx). As citações com mais de três linhas deverão
aparecer no texto em parágrafo especial, com recuo de 4 cm à esquerda,
em corpo 11, sem aspas. As referências sem citações literais deverão ser
incorporadas ao texto, entre parênteses, indicando o sobrenome do autor e o
ano da publicação (Autor, ano).
As ilustrações, figuras e tabelas deverão ser digitalizadas com resolução
mínima de 300 dpi e salvas em arquivos à parte. Elas deverão estar também no
corpo do texto, com legendas e indicação das fontes.
As notas explicativas, enumeradas sequencialmente, deverão constar no
formato de notas de rodapé.
As referências bibliográficas, no final do texto, deverão seguir as normas
da ABNT NBR 6023/2000, conforme exemplo a seguir:
a) Livro completo de um só autor:
SOBRENOME, Nome. Título em itálico. Edição. Local de edição: Editora,
ano de edição, número de páginas.
b) Livro completo de dois ou três autores:
SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Idem
ao primeiro exemplo.
c) Livro de mais de três autores:
SOBRENOME, Nome et al. Idem ao primeiro exemplo.
d) Capítulo/Artigo em livro:
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. In: SOBRENOME, Nome (Ed./
Org.). Título do livro em itálico. Idem ao primeiro exemplo.
e) Artigos em Revistas:
SOBRENOME, Nome. Título do artigo sem aspas ou itálico. Nome da
Revista em itálico, local, volume, número, página(s), data (mês e ano).
f) Dissertações e Teses:
SOBRENOME, Nome. Título da dissertação ou tese. Ano. Número de
páginas. Disser- tação/Tese (Mestrado/Doutorado em xxx [área]) – Nome
da Instituição por extenso (Faculdade, Universidade), local.
g) Artigos em jornais:
SOBRENOME, Nome. Título do artigo sem aspas ou itálico. Nome do jornal
em itálico. Local, data, Caderno/Seção, página(s).
h) Publicação em meio eletrônico:
SOBRENOME, Nome. Título da matéria ou artigo. Título da publicação
(site, revista), local, número, data (mês e ano). Disponível em: http://
www.> (endereço eletrônico). Acesso em: (data).

Revista Brasileira de Alfabetização - ABAlf | ISSN: 2446-8584
Belo Horizonte, MG | v. 1 | n. 11 | p. 184-186 | jul./dez. 2019

185

Normas para colaborações

Responsabilidade dos autores
O conteúdo expresso nos textos é de inteira responsabilidade de seus autores
e não expressa a posição oficial da Revista ou da Associação Brasileira de
Alfabetização.
A exatidão das referências constantes na listagem e a correta citação no texto
são de responsabilidade do(s) autor(es) dos trabalhos.
Imagens, citações de obras literárias ou de páginas da world wide web
incluídas no corpo do texto deverão ser acompanhadas de uma autorização de
cessão dos respectivos direitos. Também as traduções deverão ser encaminhadas
de uma autorização do autor da obra original ou da editora que detém os direitos
autorais de publicação. Caso as referências sejam de obras de domínio público,
o procedimento não é necessário, ficando o autor dos textos responsável pelas
informações.
Os autores deverão enviar, após a aprovação de seu texto, uma autorização
de publicação, assinada, pelo correio eletrônico.
O envio de qualquer colaboração implica automaticamente a cessão integral
dos direitos autorais à Revista Brasileira de Alfabetização por um ano, que não
se obriga a devolver os originais das colaborações examinadas.
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