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INSTRUÇÕES AOS AUTORES

� Objetivo e política editorial
� Normas para publicação

Tipos de Colaboração Aceita pela Revista

A Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa publica artigos originais 
relacionados ás diversas áreas da Psicologia e adota as normas 
de publicação da Sexta Edição do Manual de Publicação da 
American Psychological Association (APA, 2010). Os autores 
interessados em submeter manuscritos a Psicologia: Teoria e 
Pesquisa devem seguir rigorosamente as normas descritas no 
manual da APA.

No concernente aos tipos de contribuição, conforme as normas 
da APA, a Psicologia: Teoria e Pesquisa aceita manuscritos que 
se enquadrem nas seguintes categorias:

1. Estudos Empíricos: Trata-se de relatos de pesquisa 
original com fontes de dados primários ou secundários. Sua 
estrutura típica consiste em diferentes seções que refletem os 
estágios do processo de investigação e que aparecem na 
seguinte ordem: introdução (desenvolvimento do problema 
com revisão da literatura empírica concernente ao problema e 
apresentação dos propósitos de investigação); método 
(descrição dos participantes/sujeitos, instrumentos, 
materiais/equipamentos e procedimentos utilizados para 
condução da pesquisa); resultados (relato dos achados e 
análises); e discussão (sumário, interpretação e implicações 
dos resultados). Este tipo de contribuição está limitado a 30 
páginas, incluindo resumo, abstract, figuras, tabelas e 
referências. O resumo e o abstract devem ter, cada um, no 
máximo 120 palavras.

2. Revisão da Literatura: Trata-se de sínteses de pesquisa 
ou meta-análises e consistem em avaliação crítica de material 
já publicado. O propósito deste tipo de contribuição é que os 
autores integrem e avaliem material previamente publicado, 
considerando o progresso da pesquisa e buscando clarificar um 
problema específico. É esperado que os autores: (a) definam 
claramente um problema; (b) sumarizem investigações prévias 
para informar o leitor sobre o estado da pesquisa; (c) 
identifiquem relações, contradições, lacunas e/ou 
inconsistências na literatura; e (d) sugiram próximos passos de 
investigação para a resolução dos problemas identificados. Não 
há uma estrutura de seções pré-definida para este tipo de 
contribuição, de forma que os autores devem buscar um 
formato coerente para o texto. É fundamental que haja um 
argumento organizador e não somente uma compilação de 
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pesquisas já realizadas. Este tipo de contribuição está limitado 
a 30 páginas incluindo resumo, abstract, figuras, tabelas e 
referências. O resumo e o abstract devem ter, cada um, no 
máximo 120 palavras.

3. Artigos Teóricos: Trata-se de trabalhos baseados na 
literatura empírica vigente para propor avanços teóricos. 
Espera-se que os autores apresentem o desenvolvimento de 
uma teoria para expandir ou refinar construtos teóricos, 
apresentem uma nova teoria ou analisem uma teoria 
existente, apresentando suas fraquezas ou demonstrem a 
vantagem de uma teoria sobre outra. Usualmente os autores 
de contribuições desta natureza analisam a consistência 
interna de uma teoria, bem como sua validade externa. As 
seções podem variar como forma de busca de consistência. É 
fundamental que haja um elemento propositivo no texto. Este 
tipo de contribuição está limitado a 30 páginas, incluindo 
resumo, abstract, figuras, tabelas e referências. O resumo e o 
abstract devem ter, cada um, no máximo 120 palavras.

4. Artigos Metodológicos: Trata-se da apresentação de 
novas abordagens metodológicas, modificação de métodos 
existentes ou discussões sobre abordagens analíticas de dados 
para a comunidade científica. O uso de dados empíricos, neste 
caso, serve unicamente como ilustração da técnica de análise 
de dados. Este tipo de contribuição está limitado a 21 páginas, 
incluindo resumo, abstract, figuras, tabelas e referências. O 
resumo e o abstract devem ter, cada um, no máximo 120 
palavras.

A critério do editor também serão apreciadas para publicação 
as seguintes categorias de contribuições:

5. Relato de Experiência Profissional: Estudo de caso, 
contendo análise de implicações conceituais, ou descrição de 
procedimentos ou estratégias de intervenção, contendo 
evidência metodologicamente apropriada de avaliação de 
eficácia, de interesse para a atuação de psicólogos em 
diferentes áreas. Este tipo de contribuição está limitado a 21 
páginas incluindo resumo, abstract, figuras, tabelas e 
referências. O resumo e o abstract devem ter, cada um, no 
máximo 80 palavras.

6. Comunicação Breve: Relato de pesquisa sucinto, mas 
completo, de uma investigação específica (ver modelo geral 
definido para estudos empíricos). Este tipo de contribuição está 
limitado a 12 páginas incluindo resumo, abstract, figuras, 
tabelas e referências. O resumo e o abstract devem ter, cada 
um, no máximo 80 palavras.

7. Carta ao Editor: Avaliação crítica de artigo publicado em 
Psicologia: Teoria e Pesquisa ou resposta de autores a crítica 
formulada a artigo de sua autoria. Este tipo de contribuição 
está limitado a 6 páginas incluindo todos os seus elementos. 
Não há Resumo.

8. Nota Técnica: Descrição de instrumentos e técnicas 
originais de pesquisa. Este tipo de contribuição está limitado a 
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9 páginas, incluindo resumo, abstract, figuras, tabelas e 
referências. O resumo e o abstract devem ter, cada um, no 
máximo 60 palavras.

9. Resenha: Revisão crítica de obra recém publicada, 
orientando o leitor quanto a suas características e usos 
potenciais. É fundamental que não se trate apenas de um 
sumário ou revisão dos capítulos da obra, mas efetivamente 
uma crítica. Este tipo de contribuição está limitado a 6 páginas 
incluindo todos os seus elementos. Não há Resumo.

10. Notícia: Divulgação de fato ou evento de conteúdo 
relacionado à psicologia, não sendo exigidas originalidade e 
exclusividade na publicação. Este tipo de contribuição está 
limitado a 3 páginas incluindo todos os seus elementos. Não há 
Resumo.

Apreciação pelo Conselho Editorial

O manuscrito que se enquadra nas categorias 1 a 10 acima 
descritas é aceito para análise pressupondo-se que: (a) o 
mesmo trabalho não foi publicado e nem está sendo submetido 
para publicação em outro periódico; (b) todas as pessoas 
listadas como autores aprovaram o seu encaminhamento com 
vistas à publicação na revista Psicologia: Teoria e Pesquisa; 
(c) qualquer pessoa citada como fonte de comunicação pessoal 
aprovou a citação; (d) os autores seguiram todos os 
procedimentos éticos recomendados pelos padrões adotados 
pela Revista.

A primeira avaliação do trabalho é realizada pela Direção de 
Psicologia: Teoria e Pesquisa e consiste na análise rigorosa da 
adequação do manuscrito às normas da Revista, considerando, 
especialmente, dois aspectos: tipo de contribuição (suas 
características principais, definidas neste documento e no 
manual da APA) e as normas de redação e formatação do 
manual da APA. Os manuscritos que forem considerados como 
não aderentes às normas terão sua tramitação interrompida e 
os autores informados da decisão.

Os trabalhos que atenderem às normas serão enviados para 
apreciação do Conselho Editorial, que poderá fazer uso de 
consultores ad hoc a seu critério. Os autores serão notificados 
da aceitação ou recusa de seus manuscritos.

Os trabalhos que atenderem às normas serão enviados e 
apreciados pelo Conselho Editorial, que poderá fazer uso de 
consultores ad hoc a seu critério. Os autores serão notificados 
da aceitação ou recusa de seus manuscritos.

Pequenas modificações no texto poderão ser feitas pela 
Direção ou pelo Conselho Editorial da Revista. Quando este 
julgar necessárias modificações substanciais, o autor será 
notificado e encarregado de fazê-las, devolvendo o trabalho 
reformulado no prazo estipulado.

Direitos Autorais
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Normas para publicação

1. Artigos publicados em Psicologia: Teoria e Pesquisa

Os direitos autorais dos artigos publicados pertencem à Revista 
Psicologia: Teoria e Pesquisa. A reprodução total dos 
artigos desta Revista em outras publicações, ou para qualquer 
outra utilidade, está condicionada à autorização escrita do 
Editor de Psicologia: Teoria e Pesquisa. Pessoas 
interessadas em reproduzir parcialmente os artigos desta 
Revista (partes do texto que excederem 500 palavras, tabelas, 
figuras e outras ilustrações) deverão ter permissão escrita do
(s) autor(es). 

No caso de aceite para publicação de um manuscrito a Revista 
enviará aos autores carta de cessão de direitos de publicação 
que deverá ser devolvida assinada em formato digital.

2. Reprodução parcial de outras publicações

Manuscritos submetidos que contiverem partes de texto 
extraídas de outras publicações deverão obedecer aos limites 
especificados para garantir originalidade do trabalho 
submetido. O manuscrito que contiver reprodução de uma ou 
mais figuras, tabelas, desenhos e instrumentos extraídos de 
outras publicações só será encaminhado para análise se vier 
acompanhado de permissão escrita do detentor do direito 
autoral do trabalho original para a reprodução especificada em 
Psicologia: Teoria e Pesquisa. A permissão deve ser 
endereçada ao autor do trabalho submetido. Em nenhuma 
circunstância Psicologia: Teoria e Pesquisa e os autores dos 
trabalhos publicados nesta Revista repassarão direitos assim 
obtidos.

Forma de Apresentação dos Manuscritos

Psicologia: Teoria e Pesquisa adota integralmente as normas 
de publicação do Publication Manual of the American Psychological 
Association (6a edição, 2010). Os manuscritos devem ser 
redigidos em português, inglês ou espanhol ou, ainda, em outra 
língua a critério do conselho editorial. 

A submissão dos manuscritos deve ser feita unicamente de forma 
eletrônica por meio da plataforma SEER de Psicologia: Teoria e 
Pesquisa no seguinte endereço: www.revistaptp.unb.br.

No momento da submissão os autores deverão realizar o upload 
no sistema da revista de dois arquivos no formato do processador 
de texto WORD 2003 ou posterior. O primeiro é o manuscrito 
propriamente dito, sem nenhum tipo de identificação dos autores 
e contendo todos os seus elementos, a saber: título, título 
abreviado para cabeçalho, resumo (se redigido em português. 
Resumo e résumen se redigido em espanhol), abstract, texto 
propriamente dito, referências, tabelas (uma por página) e figuras 
(uma por página). O segundo arquivo é uma carta de 
encaminhamento (cover letter) que deverá conter todos os 
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elementos pertinentes indicados no manual da APA, assinada por 
todos os autores do manuscrito. Apenas devem ser enviados 
arquivos suplementares se estritamente essenciais para a 
avaliação do manuscrito.

A apresentação de informações numéricas e estatísticas deverá 
seguir o preconizado no manual da APA. Para os manuscritos 
redigidos em língua portuguesa solicita-se a normalização das 
informações numéricas e estatísticas conforme recomendações de 
Carzola, Silva e Vendramini (2009), que pode ser acessado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/biblioteca/Publicar-
em-Psicologia.pdf

Ressalva-se que, no caso de artigos redigidos em língua 
portuguesa, eventuais inconsistências entre os padrões do 
manual da APA e a redação em língua portuguesa devem ser 
resolvidas pelos autores considerando-se as regras gerais de 
redação desta língua.

A formatação do arquivo do manuscrito bem como a elaboração 
de tabelas, figuras e demais elementos deverão seguir 
rigorosamente o que está preconizado no manual da APA. 
Recomenda-se que os autores, antes da submissão, avaliem se o 
manuscrito está em acordo com check-list apresentado nas 
páginas 241-243 do manual da APA. Ressalta-se que esses 
elementos podem constituir motivo de rejeição sumária do 
manuscrito pela Direção da Revista caso não sejam cumpridos 
conforme as normas especificadas.

Como fonte complementar aos autores recomenda-se a consulta 
à informação on-line sobre o manual de publicação da APA nos 
seguintes endereços:

http://www.apastyle.org/

http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/
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