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1 Linguagens, Educação e Sociedade -
ISSN – 1518-0743 – é a Revista de divulga-
ção científica do Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação da Universidade Federal
do Piauí. Publica, preferencialmente, resulta-
dos de pesquisas originais ou revisões bibli-
ográficas desenvolvidas por  autor(es) brasi-
leiros e estrangeiros sobre Educação.

2 Linguagens, Educação e Sociedade acei-
ta para publicação textos escritos em portu-
guês, inglês, italiano ou em espanhol.

3 Os artigos recebidos são apreciados por
especialistas na área (pareceristas ad hoc)
e/ou pelo Conselho Editorial, mantendo-se em
sigilo a autoria dos textos.

4 A apresentação de artigos deve seguir o
disposto na NBR 6022 da ABNT e possuir a
seguinte estrutura: título, autoria (nome do
autor, vinculação institucional, qualificação
etc); resumo, palavras-chave, abstract,
keywords; texto (introdução, desenvol-vimento
e conclusão) e elementos pós-textuais: refe-
rências, anexos e apêndices. Referências e
citações devem seguir as normas específi-
cas da ABNT, em vigor.

5 O resumo (200 palavras aproximadamen-
te) deve sintetizar o(s) objetivo(s), a metodo-
logia, resultado(s) e as conclusões do artigo.

6 Os artigos devem ser encaminhados ao edi-
tor, em três vias impressas e em disquete, em
versão recente do programa Word for Windo-

ws, fonte Times New Roman, tamanho 12, es-
paçamento 1,5. O texto deve conter entre 12 e
25 páginas, no caso de artigos; 1 página, no
caso de resumos de dissertações e teses; e
até 3 páginas para resenhas, incluindo referên-
cias e notas; e até 10 páginas para entrevistas;

7 Na identificação do(s) autor(es) - em folha
à parte deverá constar o título do trabalho, o(s)
nome(s) completo(s) do(s) autor(es), titula-
ção, vinculação institucional, endereços resi-
dencial e profissional, e-mail e, quando for o
caso, apoio e colaborações;

8 Para citações, organizações e referências,
os colaboradores devem observar as normas
em vigor da  ABNT. No caso de citações di-
retas recomenda-se a utilização do sistema
autor, data e página e nas indiretas o siste-
ma autor-data. As citações de até três linhas
devem ser incorporadas ao parágrafo e en-
tre aspas. As citações superiores a três linhas
devem ser apresentadas em parágrafo es-
pecífico, recuadas 4 cm da margem esquer-
da, com letra tamanho 10 e espaçamento sim-
ples entre linhas.

9 Referências citadas no texto devem ser lis-
tadas em item específico e no final do traba-
lho, em ordem alfabética, segundo as normas
da ABNT/ NBR 6023, em vigor.
Exemplos:

a) Livro (um só autor):
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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MENDES SOBRINHO, J.A. de C. Ensino de
ciências naturais na escola normal: as-
pectos históricos. Teresina: EDUFPI, 2002.

b) Livro (até três autores):
ALVES-MAZZOTTI,  A. J.; GEWANDSZNAJ-
DER, F. O método científico nas ciências
naturais e sociais: pesquisa quantitativa e
qualitativa. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2002.

c) Livros (mais de três autores):
RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa social:
métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.

d) Capítulo de livro:
CHARLOT, B. Formação de professores: a
pesquisa e a política educacional. In: PIMEN-
TA, S. G.; GHEDIN, E. (Orgs.). Professor re-
flexivo no Brasil: gênese e crítica de um con-
ceito. São Paulo: Cortez, 2002. p. 89-108.

e) Artigo de periódico:
IBIAPINA, I. M. L de M.; FERREIRA, M. S. A
pesquisa colaborativa na perspectiva sócio-
histórica. Linguagens, Educação e Socie-
dade, Teresina - PI, n. 12, p. 26-38, 2005.

f) Artigo de jornais:
GOIS, A.; Constantino. L. No Rio, instituições
cortam professores. Folha de S. Paulo, São
Paulo, 22  jan. 2006. Cotidiano, caderno 3, p.
C 3.

g) Artigo de periódico (eletrônico):
IBIAPINA, I. M. L de M.; FERREIRA, M. S. A
pesquisa colaborativa na perspectiva sócio-
histórica. Linguagens, Educação e Socie-
dade, Teresina - PI, n. 12, p. 26-38, 2005.
Disponível em <http://www.ufpi.br>mestreduc/
Revista.htm.  Acesso em: 20 dez. 2005.

h) Decreto e Leis:
BRASIL. Constituição (1988). Constituição
da República Federativa do Brasil. Brasí-
lia, DF: Senado, 1988.

i) Dissertações e teses:
BRITO, A. E. Saberes da prática docente
alfabetizadora: os sentidos revelados e res-
significados no saber-fazer. 2003. Tese (Dou-
torado em Educação) – Centro de Ciências
Sociais Aplicadas, Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Natal, 2003.

j) Trabalho publicado em eventos científicos.
ANDRÉ, M. E. D. A. de. Entre propostas  ...
uma proposta pra o ensino de didática. In: EN-
CONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁ-
TICA DE ENSINO, VIII, 1996, Florianópolis.
Anais .... Florianópolis: EDUFSC, 1998. p. 49.

10 A responsabilidade por erros gramaticais
é exclusivamente do(s) autor(es), constituin-
do-se em critério básico para a publicação.

11 O conteúdo de cada texto é de inteira res-
ponsabilidade de seu(s) respectivo(s)
autor(es).

12 Os textos assinados são de inteira res-
pónsabilidade de seus autores.

13 O Conselho Editorial se reserva o direito
de recusar o artigo ao qual foram solicitadas
ressalvas, caso essas ressalvas não atendam
às solicitações feitas pelos árbitros.

14 A aceitação de texto para publicação im-
plica na transferência de direitos autorais para
a Revista.

Endereço para envio de Textos:
Linguagens, Educação e Sociedade
Universidade Federal do Piauí
Centro de Ciências da Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação
educmest@ufpi.br
Campus da Ininga
Teresina – Piauí
CEP: 64.040-730
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A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGEd) está apresentando o Número              , da Revista “Linguagens, Educação, Sociedade” e
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Identificação Institucional

Nome: __________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
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CEP:________________     Cidade: ______________________________     Estado: ___________

Contatos

Telefones: _______________________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________________
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