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Revista Brasileira de Filosofia da Religião
Publicada pela Associação Brasileira de Filosofia da Religião – ABFR, a Revista
Brasileira de Filosofia da Religião tem como objetivo a divulgação de textos de
filosofia – elaborados de forma sistemática ou com base na história do pensamento
– sobre o problema religioso ou a questão de Deus. Os temas incluem questões como
transcendência, liberdade, mal, racionalidade da crença religiosa, volta da fé ao
espaço público, ateísmo, relação entre religião e ciência, entre outros. A revista se
caracteriza pela abordagem pluralista em termos de métodos de reflexão
(fenomenológico, analítico, histórico, hermenêutico, etc.), fomentando o diálogo
frutífero entre as diferentes perspectivas filosóficas sobre a religião.
Artigos
Os textos enviados serão avaliados pelo corpo editorial da revista. Os textos podem
se destinar às seguintes seções: artigos, traduções, resenhas. Os textos dos artigos
podem estar escritos em português, espanhol, ou inglês. E não devem exceder 70 mil
caracteres com espaços. Traduções e resenhas devem estar em português.
Os artigos devem ser inéditos e expressar resultados de pesquisa filosófica original
em nível de pós-graduação, reservando a revista, tendo recebido o artigo, prioridade
para sua publicação. Nenhuma modificação de conteúdo, estilo, referência
bibliográfica ou apresentação será feita sem o prévio consentimento do autor.
Os originais dos artigos devem ser enviados a revista por meio de correio eletrônico
em formato Word ou compatível. Juntamente com o artigo deve ser enviado um
resumo entre 150 e 300 palavras, cinco palavras-chave, o título do artigo, todos em
português e inglês. As referências bibliográficas devem ser apresentadas ao final do
texto de acordo com normas da ABNT. Os textos em português deverão respeitar as
novas regras ortográficas.
As ideias e conceitos dos artigos assinados são de responsabilidade dos autores.
Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de publicação
inédita.
Processo de Avaliação pelos Pares
Os autores serão notificados sobre a recepção dos artigos enviados. A avaliação dos
artigos é feita por pares, pelo método Double Blind Review. Por este sistema, os
arquivos são avaliados sem a identificação de autoria.
A primeira etapa, que analisa a adequação dos trabalhos, consiste em uma avaliação
preliminar do Editor Chefe em conjunto com um membro do Corpo Editorial
Científico, sempre que o Editor Chefe julgar necessário.
Na segunda etapa os originais dos artigos são encaminhados para a apreciação de
dois pareceristas, onde cada artigo é avaliado por dois pareceristas especialistas na
área com elevada titulação acadêmica, conforme o sistema blind review. Em caso de
dúvida, será consultado um terceiro. Os critérios de avaliação dos artigos levam em
conta relevância do tema, originalidade da contribuição nas áreas temáticas da
Revista, clareza do texto, adequação da bibliografia, estruturação e desenvolvimento
teórico, metodologia utilizada, conclusões e contribuição oferecida para o
conhecimento da área. A decisão editorial quanto à publicação ou não do artigo será
comunicada aos autores por meio eletrônico.
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