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SOBRE A TEMÁTICA
A infância negra e os elementos que problematizam o seu conceito, bem como a
inserção e os conflitos vividos pelas crianças negras em diferentes espaços da
sociedade, como a família e a escola. Os jovens negros e suas expressões
culturais como a dança e a música (hip hop, funk, rap, capoeira, afoxés, axé,
samba, etc.) e as novas estéticas.
Discussões
multidisciplinares
linguísticas,
literárias,
históricas,
comunicacionais, educacionais, sociológicas, filosóficas e antropológicas - que
coloquem em evidência a infância negra e seus enfrentamentos sociais, e as
expressões culturais como políticas do viver e estratégias de negociação e luta
dos (as) jovens negros (as) nas ruas e nas periferias das cidades brasileiras.

INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES
1 - A Revista Kàwé foi criada para congregar estudiosos das africanidades, de
forma especial, àquelas pessoas preocupadas e ocupadas com a questão para
além dos círculos acadêmicos. A publicação configura-se num espaço aberto ao
debate de ideias, às discussões e à compreensão das múltiplas abordagens sobre a
cultura afro-brasileira e suas interfaces, através do diálogo com associações,
escolas, comunidades afrodescendentes e ONGs.

2- A Revista comporta artigos, ensaios, relatos de experiências, entrevistas,
resenhas, ensaios fotográficos e textos literários. Seu projeto gráfico inclui
imagens e fotos. A publicação tem periodicidade anual. Os artigos, ensaios,
entrevistas e relatos de experiência apresentados não deverão ultrapassar três
laudas (de 800 a 850 palavras). As resenhas e os textos literários deverão conter
no máximo duas laudas. A Revista acolhe o envio de imagens ilustrativas dos
textos, desde que citadas as fontes e com autorização assinada por seus autores.
A configuração dos textos deve apresentar conformidade com as normas técnicas
da ABNT. A organização textual deve prezar por originalidade e coerência. Os
originais devem ser encaminhados em formato digital, com espaçamento 1,5 e
fonte Arial 12, ao endereço eletrônico: kawerevista@uesc.br
3 - A Comissão de Publicação da Revista Kàwé reserva-se ao direito de aceitar,
recusar ou sugerir modificações que julgar pertinentes aos trabalhos submetidos à
publicação. Ao enviar texto para publicação, o autor estará, automaticamente,
concordando com as normas editoriais da Revista.

