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       INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES 

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

	A Revista Kàwé comporta textos de natureza ensaística, relatos de experiências, entrevistas, resenhas e textos literários, de caráter inédito. Seu projeto gráfico inclui imagens e fotos. A Revista tem periodicidade anual. Os textos apresentados não deverão ultrapassar três laudas (de 800 a 850 palavras). As resenhas e os textos literários deverão conter no máximo duas laudas. A configuração dos textos deve apresentar conformidade com as normas técnicas da ABNT e a organização textual deve prezar por coesão e coerência. As imagens enviadas para publicação deverão conter os respectivos créditos e/ou autorização para divulgação. Os originais devem ser encaminhados em formato digital, com espaçamento 1,5 e fonte Arial 12, ao endereço eletrônico: kawerevista@uesc.br




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



SOBRE A TEMÁTICA

As sociedades, sabemos, constroem distintas formas de representação das suas memórias e elas se incorporam ao nosso cotidiano, legitimando as tradições. Muitas dessas representações estão traduzidas no que celebramos em festa, em dança, em música e cânticos, em gestos, em linguagem verbal e imagética e em rituais, somente para citar alguns desses lugares.   Entendemos que ao lado das tradições reconhecidas e “autorizadas”, existem no espaço Sul Baiano tradições “subterrâneas”, pouco traduzidas e vistas, que recriam, reelaboram e (re) significam conteúdos afro-brasileiros. Discutir o que está lembrado e expresso pelos diferentes grupos sociais do Sul da Bahia, na esteira dessas tradições, é o que se propõe a Revista Káwè nº 7. 













