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1. Orientações para publicação 
  
Orientações Gerais 
  
 A Revista da Rede de Pesquisa e Formação em Educação – Revista 
REPEd Online, aceita contribuições de pesquisadores, acadêmicos, 
gestores, professores, estudantes e observadores interessados no campo 
da educação e afins. Além de relatórios de pesquisa e ensaios teóricos, a 
REVISTA REPEd ONLINE (RRO) interessa-se por artigos que refletem 
sobre o ensino e a prática, no contexto educacional brasileiro, e em outros 
países da América Latina. 
 
 O processo de revisão dos artigos se dará em duas fases. Na primeira 
fase, todos os documentos que lhe forem submetidos serão lidos por um 
mínimo de dois membros do Conselho Editorial. Durante a segunda fase, os 
documentos, que já passaram da primeira fase, serão considerados pelo 
Conselho Editorial completos e receberão feedback elaborado por todo 
conselho. É política da RRO considerar apenas textos exclusivos e que não 
estejam sendo, simultaneamente, avaliados por outra instituição. 
 
Tipos de artigos  
 
Artigos de Pesquisa 
 
 Relatórios de pesquisa originais, empíricos qualitativos e/ou quantitativos 
relacionados à educação. Devem incluir uma revisão de literatura e/ou 
quadro teórico-conceitual, métodos e pontos de análise. A literatura deve 
ser relevante para o tópico da pesquisa e das descobertas. Os métodos 
devem ser claramente definidos e devem corresponder à questão de 
pesquisa ou de propósito declarado no manuscrito. Os relatórios devem 
incluir uma breve descrição das metodologias. A análise deve ser clara e, 
os argumentos apresentados devem surgir a partir dos dados apresentados 
no texto. 
 
Ensaios  
 
Um ensaio acadêmico deve ter um argumento bem desenvolvido, para 
responder a uma pergunta específica ou a  várias questões relacionadas. 
Deve começar com uma revisão de trabalhos anteriores sobre o tema 
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escolhido e, posteriormente, de fundamentação, da prova, e dos exemplos 
de sua tese sobre a questão(s) apresentada. 
  
Características  
 
A RRO congratula-se com argumentos apresentados em forma de relatório 
ou opiniões inovadoras a respeito de questões atuais da educação; 
apresentação de análises de debates e controvérsias no campo, aplicação 
da pesquisa na prática da educação; apresentação de novas ideias ou 
teorias em educação, em forma de pequeno ensaio , ou apresentação de 
reflexões sobre a prática profissional ou experiências educacionais no 
contexto das questões atuais. Congratula-se também com características 
não tradicionais, tais como ensaios fotográficos e trabalhos artísticos. Tais 
observações não-tradicionais devem ser acompanhadas de uma breve 
declaração (até 800 palavras) do propósito do autor / artista que explica o 
autor, a intenção da peça e a sua relevância para a educação. 
 
Vozes da Escola 
 
A RRO acredita que é extremamente importante ouvir as vozes das 
pessoas que estão trabalhando com o ensino e aprendizagem dentro dos 
contextos educativos de todo o país e do mundo. Artigos que revelam as 
vozes que ecoam no interior das escolas, como as vozes dos professores, 
estudantes e outros comprometidos com a educação, como psicólogos, 
assistentes sociais, diretores, conselheiros, bibliotecários, pais e líderes 
comunitários, por exemplo, e todos que interagem com os alunos e que têm 
conhecimentos e experiências sobre o ensino e a aprendizagem. Nós 
estamos interessados em artigos focados no que os envolvidos com a 
educação pensam e o que podemos aprender através da sua prática e / ou 
pesquisa, esperamos que esses manuscritos contenham reflexões 
aprofundadas e análises rigorosas de ideias, situações e experiências. 
 
Resenhas de livros e críticas de ensaios 
 
Uma resenha de livro examina um livro em 2.000-3.000 palavras. A revista 
aceita resenhas de livros com até três anos de publicação. Na resenha deve 
contar a apresentação do livro, pontos fortes e fracos e, em seguida, deve 
ser ilustrada com exemplos do texto. Uma revisão de ensaio discute um ou 
mais livros em um campo específico da educação em 5000-6000 palavras. 
Neste caso, pelo menos um dos livros deve ter sido publicado no último 
ano. Os livros são analisados através de um quadro conceitual e as 
implicações de futuras pesquisas e práticas devem ser abordadas em 
profundidade. Os autores dos comentários do ensaio devem cobrir 
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adequadamente cada obra introduzida na revisão. Resenhas de livros e 
opiniões sobre ensaios devem transmitir o conteúdo do (s) livro (s), 
informações sobre o autor, a abordagem do tema do livro e as conclusões. 
Comentários apresentando uma listagem dos capítulos de temas não serão 
considerados. 
 
Critérios de significado e impacto 
 
Os trabalhos devem centrar-se sobre questões relevantes para o campo da 
educação. Estas questões devem ser apontadas e devem também ter 
implicações mais amplas para os problemas educacionais, a nível nacional 
e / ou global. Os manuscritos devem contribuir para o trabalho das partes 
interessadas que procuram responder aos desafios educacionais e devem 
indicar explicitamente as suas contribuições, sejam teóricas ou práticas, a 
fim de identificar-se com a população que mais se beneficia da sua 
publicação, como professores, políticos e estudantes. 
   
Avanço do Campo 
 
Os textos apresentados devem empurrar a teoria existente em uma nova 
direção, e/ou ampliar, preencher uma lacuna, ou trazer uma nova 
perspectiva para a literatura atual. 
 
Clareza e Estilo 
 
Os manuscritos devem ser bem escritos em linguagem formal, porém clara 
e concisa, livre de jargões técnicos. Como um diário generalista, a RRO 
esforça-se para que todos os artigos publicados possam ser amplamente 
acessíveis aos não-especialistas. 
 
Normas para Apresentação 
  
Os autores devem indicar se estão submetendo seu manuscrito como um 
artigo de pesquisa, um ensaio, um recurso, vozes da escola, análise de 
ensaio ou resenha de um livro. 
 
Formatação  
 
A RRO aceita textos de 3.000 a 5.000 palavras, incluindo resumo, 
apêndices, notas e referências, e se reserva no direito de devolver qualquer 
trabalho que exceda este limite. 
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Todo o texto deve ser enviado em arquivo .doc (Word) em espaço 1,5, fonte 
Arial 12, com margens de 2,5 em todos os lados, e o tamanho do papel 
deve ser ajustado para A4. 
  
Os autores devem consultar as normas ABNT para questões gerais como 
notas de rodapé e referências bibliográficas. 
  
Submissão de artigos 

  
Os autores devem enviar uma versão eletrônica do manuscrito, em formato 
Microsoft Word. A RRO aceita inscrições somente por e-mail. ( o envio dos 
artigos para submissão devem respeitar o calendário de publicação disponível 

em: http://reped.org/revista-reped-online/). Os trabalhos recebidos serão 

considerados de forma anônima. O nome do autor deve aparecer apenas na 
página do título, qualquer referência que identifique o autor do texto deve ser 
suprimida. O autor deve incluir uma contagem de palavras na página de título. 

 
Enviar material para: 
 
revista@reped.org 
 
Em caso de dúvidas sobre o envio de um manuscrito, entre em contato com 
revista@reped.org 
 
 


