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INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES 

A Revista Kàwé foi criada para abranger estudiosos das africanidades, de forma especial, àquelas pessoas preocupadas e ocupadas com a questão além dos círculos acadêmicos. A publicação configura-se num espaço aberto ao debate de idéias, às discussões e à compreensão das múltiplas abordagens sobre africanidade. Ela é, portanto, um espaço onde se constrói conhecimentos e intercâmbios de experiências sobre a cultura afro-brasileira e suas interfaces, pelo diálogo com associações, escolas, comunidades afro-descendentes e ONGs.

	A Revista Kàwé objetiva alcançar um público amplo e diversificado, para além dos espaços acadêmicos; comporta artigos, poemas, relato de experiências, entrevistas, resenhas e textos literários. Seu projeto gráfico inclui imagens e fotos. Tem periodicidade anual.


	Os Artigos apresentados não deverão ultrapassar três laudas (de 800 a 850 palavras). As Resenhas deverão conter no máximo duas laudas. A configuração dos textos deve apresentar conformidade com as normas técnicas da ABNT, apresentando linguagem clara e acessível. A organização textual deve prezar por coerência e coesão discursivas. Os originais devem ser encaminhados em formato digital, com espaçamento 1,5 e fonte Arial 12, ao endereço eletrônico: kawerevista@uesc.br.


	A Comissão de Publicação da Revista Kàwé reserva-se ao direito de aceitar, recusar ou sugerir modificações que julgar pertinentes, aos (às) autores (as) dos trabalhos submetidos à publicação. Ao enviar texto para publicação, o autor estará, automaticamente, abrindo mão de seus direitos autorais e concordando com as normas editoriais da Revista.



SOBRE A TEMÁTICA

É objetivo do Kàwé também desenvolver estudos e atividades de extensão, centrados no pensar, no viver e no fazer das culturas afro-brasileiras, na área de influência da UESC. Nesse sentido, o nº 4 da Revista Kàwé volta-se para a temática “Africanidades no Sul da Bahia: invisibilidades e silenciamentos”. Com ela, pretende-se contribuir, somando esforços, no resgate de uma história esquecida, deliberadamente silenciada e jogada, quase sempre, na invisibilidade. A história dos afro-descendentes no Sul da Bahia tem sido negada, relegando ao esquecimento e condenando à invisibilidade as manifestações culturais, as lutas por direitos iguais e as resistências ao modelo hegemônico e à obscuridade.


A proposta dessa edição, então, é contribuir para um “descentramento do olhar”, a fim de que nossa visão, muitas vezes, viciada, cega e preconceituosa, enxergue essas questões. Trata-se, portanto, de ouvir a voz das africanidades: formas de viver, de fazer, de sentir e de pensar do negro e dos afro-descendentes que habitaram e ainda habitam essas terras, investigando as causas e os impedimentos que fazem não aflorar esse conhecimento.
. 






