
 

Revista Akeko 
 

Akeko é a revista acadêmica, eletrônica e anual do corpo discente do            

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos (PPDH)          

do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza            

Almeida (NEPP-DH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O periódico            

tem sua origem com a turma do mestrado 2017.1 e foi criado e produzido de forma                

independente pelos estudantes, com o suporte do corpo docente. A iniciativa surge            

para construir um espaço centrado na produção de artigos acadêmicos escritos por            

discentes em formação e/ou formadas(os), elaborados sob as mais diversas          

perspectivas acerca dos direitos humanos e das políticas públicas. A pluralidade           

temática enriquece e incentiva a produção das(os) discentes do PPDH, promove           

debate e circulação das pesquisas empreendidas, além do fortalecimento do          

Programa, que caminha pelos seus primeiros anos no cenário acadêmico. 

Akeko, título que escolhemos para essa revista, deriva de uma palavra em            

yorubá, língua falada na África Ocidental, principalmente no território que hoje está            

demarcado como Nigéria. As culturas plurais do continente africano, especialmente          

da região centro-ocidental, têm profunda influência na construção da cultura          

brasileira. Apesar disso, a escolha de línguas estrangeiras para designar produções           

intelectuais ainda é centrada em línguas como latim e hebraico. Isto posto, temos a              

pretensão de ser um espaço onde também se reconheça a contribuição e presença             

da cultura africana e, assim, a escolha da palavra Akeko carrega um            



 

posicionamento político e o significado filosófico do equivalente português         

“aprendiz”. 

A figura de sua logo faz alusão ao conceito de Epistemologias do Sul ,             1

fortalecendo a concepção política de conceber e valorizar a diversidade da           

produção do conhecimento no mundo e o diálogo horizontal entre saberes, na            

contramão da produção do saber científico moderno hegemônico que desenvolveu          

uma epistemologia a partir de uma visão eurocêntrica e a reproduziu como            

universal, suprimindo muitas formas de saberes próprios dos povos e/ou nações           

colonizadas. 

A revista publicará a produção acadêmica escrita por discentes em          

formação ou formadas(os), sejam de cursos de graduação, de mestrado, de           

doutorado ou de pós-doutorado, de instituições nacionais e internacionais, em          

português, inglês ou espanhol, individualmente ou em coautoria, nas áreas de           

estudos relacionadas aos temas de direitos humanos e políticas públicas e           

respeitando o tema central de cada edição. Além disso, a equipe responsável            

pela revista será totalmente renovada através de decisão entre o corpo discente da             

pós-graduação a cada edição e a equipe não poderá publicar na edição em que              

atuou. 

Akeko é um espaço acadêmico orientado eticamente pela liberdade de          

expressão norteada pelo respeito aos direitos de uma vida digna e em luta pela              

equidade de oportunidades para todas e todos. Os artigos submetidos serão           

1 Formulado inicialmente pelo autor Boaventura de Souza Santos em 1995 e posteriormente             
reelaborado. (SANTOS, B.S; MENEZES, M. P. (Orgs.) Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições            
Almedina.S.A, 2009.) 
 



 

apreciados em relação à adequação ao tema da edição, aos paradigmas éticos            

explicitados anteriormente e à qualidade conjectural e teórica referente ao tema           

tratado. É objetivo da equipe fundadora que esta iniciativa perdure por anos, com             

foco na produção, liberdade de criação e organização discente, sendo assim, um            

espaço acadêmico de diversidade e equidade para todas(os). 

Seguindo os passos da equipe fundadora, o corpo editorial desta edição vem            

sendo composto por discentes do PPDH das turmas 2018.1 e 2019.1, em uma             

articulação interdisciplinar que busca seguir o caminho aberto pela equipe anterior e            

construir junto aos autores e autoras um espaço de troca de conhecimentos que             

promovam a equidade e defesa dos direitos. 
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Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 2019 

 

Chamada de artigos da Revista Akeko - Edital Retificado 
 

A Revista Akeko nasce da vontade de ter e de proporcionar um espaço             

acadêmico para a publicação de artigos escritos por discentes das mais variadas            

áreas, sejam estes de graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, bem          

como formadas e formados - independente do período em que obtiveram seus            

diplomas. A primeira edição se desenvolveu com a iniciativa de estudantes da turma             

2017.1 e com o apoio do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos              

Humanos (NEPP-DH), órgão suplementar do Centro de Filosofia e Ciências          

Humanas (CFCH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

A escolha do nome da revista teve centralidade na reparação histórica da            

desimportância dada à plural cultura do continente africano que tanto influenciou na            

construção da cultura brasileira. Sendo assim, para firmarmos nosso         

posicionamento político, o tema da primeira edição, em 2018, foi negritude.           

Negritude foi uma corrente literária formada por escritores negros de países           

colonizados pela França. O termo surgiu em 1935 na revista L'Étudiant Noir            

(l'étudiant, o estudante em francês, bem semelhante à akeko, aprendiz em yorubá) e             

tinha o objetivo de valorizar a cultura negra e lançar luz sobre a colonialidade. 

 

 

 

 



 

1. TEMÁTICA 

 

Seguindo o caminho da revista, muito alinhado com a proposta ilustrada em            

nossa logo, para essa segunda edição (v. 2, n. 1, abril/2019) trazemos como             

temática “Estudos decoloniais e pós-coloniais”, perspectivas que contêm diferentes         

contribuições para se pensar os Direitos Humanos e as políticas públicas na            

atualidade. Embora estejam ambos como temática desta edição, os estudos          

decoloniais e pós-coloniais, segundo Bernardino-Costa e Grosfoguel possuem        2

propostas diferentes. 

O pós-colonialismo surge como crítica à produção hegemônica de         

conhecimento e como resposta às teorias modernas que, segundo esta análise, não            

seriam capazes dar conta da realidade global em toda sua pluralidade. Busca-se,            

assim, uma produção descentralizada, a partir das vozes subalternas e de povos            

diaspóricos. Este movimento surge por meio da produção de intelectuais do Terceiro            

Mundo que atuavam nas universidades inglesas e norte americanas, principalmente          

depois da Segunda Guerra Mundial, e do processo de descolonização de nações            

africanas e asiáticas.  

Como uma vertente do pós-colonialismo, um outro grupo também se          

desenvolveu buscando estruturar uma crítica ao pensamento colonial na Índia - o            

Grupo de Estudos de Subalternidade do Sul da Ásia. Tais estudos são reflexo             

2 BERNARDINO-COSTA, Joaze; GROSFOGUEL, Ramón. Decolonialidade e perspectiva negra.         
Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 31, n. 1, jan-abr, 2016.  



 

exatamente deste conflito de poder-saber e dos efeitos do domínio colonial que            

permeiam as sociedades pós-coloniais.  3

O pensamento decolonial surgiu de movimentos latinoamericanos que        

propuseram um projeto epistemológico que alterasse a cosmovisão estruturada em          

uma hierarquização epistêmica Norte-Sul. Buscou-se produzir conhecimento a partir         

da experiência e da realidade da América Latina, de narrativas que foram            

subalternizadas pelas visões científicas modernas/coloniais e eurocêntricas.  

Nesta perspectiva, desloca-se da Europa e dos países do Norte Global o            

centro de explicação da sociedade moderna/ocidental, colocando a América Latina          

e as classificações raciais como fundamentais para compreendermos não apenas          

as sociedades que aqui se formaram e se estabeleceram, mas para a própria             

formação européia.  

Nesta edição, os artigos serão divididos em grupos temáticos, a serem           

indicados pelos autores e autoras no momento do envio. O tema desta edição é              

dividido em 4 painéis, com o objetivo de abrir um leque de possibilidades para              

interessadas e interessados em submeter o seu trabalho para a revista. Em cada             

grupo temático há, além de uma breve descrição, alguns exemplos de temas que             

possam ser abordados. Gostaríamos de frisar, no entanto, que não objetivamos           

limitar a criatividade e originalidade na redação das autoras e autores com esta             

exemplificação. 

 

 

 

3 HALL, Stuart. Quando foi o pós-colonial? Pensando no limite. In: HALL, Stuart. Da diáspora:               
identidades e mediações culturais, p. 101-131. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 



 

GRUPOS TEMÁTICOS 

 

Grupo 1: Corpos, sujeitos coletivos e a construção de políticas  

 

O painel traz os seguintes questionamentos: quais os sujeitos das nossas           

políticas públicas? Quais corpos estão invisíveis aos modelos institucionais         

tradicionais? Quais são os corpos que as nossas políticas alcançam e quais os             

corpos que deveriam alcançar? Deste modo, este painel procura reunir artigos que            

versem sobre teorias e estudos relativos às políticas públicas sociais na América            

Latina, que contribuam na promoção de políticas públicas a partir da realidade            

latino-americana e/ou em suas relações econômicas, sociais e políticas; que          

abordem questões que perpassam os direitos humanos e sociais e as diferentes            

formas nas quais as políticas públicas responsáveis pela sua efetivação se           

configuram. 

Dentre as temáticas alinhadas a este painel, estão: a relação entre           

universalidade, equidade e transversalidade nas políticas públicas; a constituição         

das políticas públicas sociais na América Latina; estudos que contribuam na           

promoção de políticas públicas para a população negra, políticas indigenistas,          

políticas LGBTIs, políticas queer, dentre outras, a partir da realidade          

latino-americana e/ou em suas relações econômicas, sociais e políticas; políticas          

perpassadas pela relação étnico-raciais, de gênero e sexualidade e de classe;           

questões que perpassam os direitos humanos e sociais e as diferentes formas nas             



 

quais as políticas públicas responsáveis pela sua efetivação se configuram, dentre           

outros temas relacionados. 

 

Grupo 2: Reestruturando as fronteiras dos direitos humanos 

 

Da importância e necessidade de pensar os direitos humanos de maneira           

situada e da busca pela efetivação dos direitos humanos em sociedades regidas            

ainda pela matriz de poder-colônia, levando em consideração a sua complexidade,           

este painel busca agregar artigos que relacionem teorias críticas de direitos           

humanos a partir de falas subalternas e pós-coloniais, críticas às teorias de direitos             

humanos que partem de um pensamento eurocêntrico, às violações dos Direitos           

Humanos na América Latina, migração, lutas e resistências das comunidades          

tradicionais no Sul Global, cosmopolitismo e transnacionalismo, relações Sul-Sul,         

dentre outros temas possíveis e relacionados. 

 

Grupo 3: Raça, gênero e sexualidades: repensando opressões 

 

Para pensar os direitos humanos em uma perspectiva pós-colonial ou          

decolonial são importantes os estudos que relacionam os eixos raça/etnia, gênero,           

sexualidades e/ou classe na produção e reprodução de diferentes tipos de           

desigualdades, racialização e subalternização. Neste sentido, este painel procura         

reunir artigos que discutam o campo dos estudos pós-coloniais e decoloniais nos            

eixos raça/gênero/etnia/sexualidades/classes.  



 

Exemplos de temáticas alinhadas a este painel são: interseccionalidade e          

teorias que interseccionam categorias raça/etnia/gênero/classe/sexualidade;     

estudos pós-coloniais e decoloniais nos eixos raça/gênero/sexualidades;       

transgeneridades; estudos transviad@s; teoria queer; sexualidades dissidentes,       

dentre outros temas relacionados. 

 

Grupo 4: Renovando os saberes: propostas de construções do         

saber\poder\ser 

 

O reconhecimento de saberes como válidos se deu ao longo da construção            

dos direitos humanos a partir uma perspectiva dominantemente centrada, saberes          

estes inerentes às sociedades colonizadoras. A fim de pensar em renovações,           

reconhecendo a legitimidade cultural, política, social e econômica de outras formas           

de saber, este painel é direcionado para estudos de metodologias que pensem a             

colonialidade do poder, do saber e do ser. 

São exemplos de temáticas alinhadas a este painel: epistemicídio; a          

colonialidade do saber; epistemologia favelada; crítica aos estudos de diferentes          

áreas de conhecimento da ciência ocidental a partir da perspectiva latino-americana;           

relatos de experiências que busquem romper com modelos coloniais de          

ensino/pesquisa; epistemologias do Sul; interculturalidade, movimentos sociais e        

sua influência no pensamento latino-americano; crítica aos projetos políticos,         

culturais, sociais, ético e epistêmicos que produzem e reproduzem a estrutura           

moderna/colonial, dentre outros temas relacionados.  

 



 

2. INSTRUÇÕES PARA AS AUTORAS E AUTORES 
 

Atente-se: a não observação das especificações aqui descritas poderá implicar a 

não avaliação de seu artigo pela Comissão Editorial. O Conselho Editorial poderá, 

ocasionalmente, publicar trabalhos de autores convidados especialistas no tema, 

que também irão passar por um processo de revisão pela comissão editorial. 

 

2.1. Critérios para a submissão de artigos 

 

❏ O artigo deverá ser enviado revisado conforme as normas gramaticais          

vigentes e no formato .DOC ou .DOCX até o dia 24 de abril de 2019 para o                 

e-mail revistaakekoufrj@gmail.com com o assunto “Submissão de artigos | 2ª          

edição” seguidos do nome e o sobrenome do autor, mês e ano de envio.              

Deverá ser sinalizado no corpo do e-mail o grupo temático - dentre os 4              

indicados no tópico 1 deste edital - no qual o artigo se encaixaria, conforme o               

entendimento da autora ou autor que o submeteu.  

❏ Os artigos submetidos deverão ser inéditos. É adequado que se evite o            

envio do mesmo artigo para apresentação de mais de um periódico           

simultaneamente para que não haja mobilização de revisão, diagramação,         

dentre outras funções em vão. Excepcionalmente, artigos já publicados, de          

maneira impressa ou digital, serão aceitos com a condição do          

acompanhamento da autorização escrita e assinada pelos autores e autoras          

mailto:revistaakekoufrj@gmail.com


 

e pelo Conselho Diretor do veículo no qual o trabalho tenha sido            

originalmente publicado. 

❏ Serão aceitos trabalhos em co-autoria de até 03 (três) pessoas. É permitido            

que cada pessoa envie até 02 (dois) artigos para a admissão, sendo um             

deles em co-autoria.  

❏ As autoras e autores devem excluir do texto (corpo, notas de rodapé,            

referências, etc.) toda e qualquer menção a seus nomes e obras,           

substituindo-os por “autor(a)” ou “autor(a) (ano)”. Os metadados nos editores          

de texto também não devem conter qualquer informação relativa à autoria do            

arquivo. As informações de autoria serão incluídas após o aceite do artigo,            

quando a equipe editorial reencaminhar o referido arquivo para a autora ou            

autor, com sugestão de modificações, se houver. 

❏ O artigo, redigido em português, espanhol ou inglês, deve ter até 5.000            

(cinco mil) palavras - excluídos os resumos e palavras-chave em português           

e inglês/espanhol; incluídos tabelas, quadros e referências. No corpo do          

texto, utilize apenas o itálico como grifo. 

❏ A apresentação do artigo deve respeitar a seguinte ordem: título, grupo           

temático ao qual se destina, resumo e palavras-chave, todos em português,           

sendo opcional a escolha por inglês ou espanhol como língua estrangeira           

para ser utilizada no resumo e nas palavras-chave.  

❏ O título deve ter até 12 (doze) palavras; o resumo, até 90 (noventa) palavras              

(ou até 600 caracteres incluindo espaços); e as palavras-chave devem ser           

de 03 (três) a 05 (cinco) palavras com aspecto descritivo do foco do texto. Já               



 

o resumo deve apresentar, em síntese, o objetivo, a metodologia, o roteiro a             

ser seguido (não detalhadamente) e os aspectos relevantes do trabalho.  

❏ Os artigos devem seguir os critérios da Associação Brasileira de Normas           

Técnicas (ABNT) e, durante a edição da equipe da revista, serão adequados            

ao projeto e formato editorial do periódico. 

 

2.2. Formatação 

 

Os artigos devem ser redigidos, conforme informado no tópico anterior, de           

acordo com os critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas e segundo a             

seguinte orientação:  

Fonte: Times New Roman. 

Tamanho: 12 (no corpo do texto) 

                 10 (nas citações diretas, resumo e notas de rodapé) 

Espaçamento: 1,5 (no corpo do texto);  

                        Simples (nas citações diretas, resumo e notas de rodapé) 

Margens: 3 cm (superior e esquerda); 

                2 cm (inferior e direita) 

 

2.2.1. Citações e referências 

 

Conforme as regras da ABNT, citações com até três linhas devem estar            

dentro do corpo do texto, entre aspas, e citações com mais de três linhas devem ser                

recuadas para a linha do parágrafo, sem aspas e com espaçamento interlinear            



 

simples. O nome do autor citado pode constar de duas formas: 1.  No corpo do               

texto, com grafia normal para nomes próprios (ex.: “Segundo Ribeiro (2017, p. 22),             

“O lugar de fala...”) ou 2. Entre parênteses, em caixa alta (ex.: “O lugar de fala ...”                 

(RIBEIRO, 2017, p. 25)”. Apenas os documentos citados no trabalho devem constar            

nas referências e apenas o itálico deve ser usado como recurso de destaque             

tipográfico nas referências. 

 

Exemplos de referências: 

 

❏ Livros (obra completa): 

 

NASCIMENTO, A do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo            

mascarado. São Paulo: Perspectivas, 2016. 

 

❏ Capítulo (volume, fragmento e outras partes de uma obra com autor próprio): 

 

GONZALEZ, L. A Mulher Negra na Sociedade Brasileira. In: LUZ, M. T. (org.) O              

Lugar da Mulher, estudos sobre a condição feminina na sociedade atual. Rio de             

Janeiro: Graal, 1982. p. 89-106. 

 

❏ Legislação (meio eletrônico): 

 

BRASIL. Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a              

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da                



 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de            

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir,          

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados              

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo             

Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.              

Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso  

em: 12 nov. 2017. 

 

❏ Periódicos/revistas: 

 

CARNEIRO, S. Mulheres em Movimento. Revista Estudos Avançados, USP, 17          

(49), 2003. p. 117-132. 

 

❏ Jornais: 

 

GONZALEZ, L. A esperança branca. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 mar., 1982.              

Caderno Folhetim, p.5. 

 

❏ Pelo título e em meio eletrônico: 

 

ARRANJO tributário. Diário do Nordeste Online. Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível           

em: <http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 25 ago. 1998. 



 

 

❏ Evento: 

 

SALGADO, A. C. et al. Contextualizando dados. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE           

BANCOS DE DADOS, 16., 2011. São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 2011. p.3-4. 

 

3. RESENHAS 

 

A Revista Akeko também receberá textos de até 10.000 (dez mil) caracteres            

(incluindo espaços) que contenham uma análise crítica de livros publicados nos           

últimos dois anos, necessariamente relacionados ao campo temático da edição da           

revista indicado acima. 

 

Condições para submissão de resenhas 

 

Para a submissão de resenhas, os textos devem ser adequados a todos os             

critérios listados abaixo. Podem ser provenientes de demanda livre ou convite. O            

Conselho Editorial decide quanto à publicação, levando em conta temática,          

qualidade, boa redação e disponibilidade de espaço. Só serão aceitas resenhas           

com até 02 (duas) autoras e/ou autores. As submissões que não estiverem de             

acordo com as normas não serão aceitas e, por consequência, devolvidas aos            

autores: 

 



 

❏ É vedada qualquer menção aos nomes e obras das autoras e/ou autores no             

texto (corpo, notas de rodapé, referências etc.) e nos metadados do arquivo,            

obedecendo as instruções disponíveis acima e assegurando a “avaliação         

pelos pares cega”; 

❏ O texto, redigido em português, espanhol ou inglês, deve conter até 10.000            

(dez mil) caracteres (incluindo espaços) - excluídos os resumos e          

palavras-chave em português e inglês/espanhol; nesse limite devem estar         

incluídos tabelas, quadros e referências; 

❏ No corpo do texto, utiliza-se apenas o itálico como grifo, não utilizando-se            

negrito, sublinhado ou qualquer outro recurso; 

❏ O texto deve ser apresentado com título, resumo, grupo temático ao qual se             

destinam e 03 (três) a 05 (cinco) palavras-chave; em português e           

inglês/espanhol. O título deve conter até 12 (doze) palavras. O resumo deve            

conter até 90 (noventa) palavras (ou até 600 caracteres incluindo espaços); 

❏ O texto deve estar em formato .DOC ou .DOCX; 

❏ O texto deve obedecer às normas gramaticais vigentes; 

❏ Os textos devem seguir os critérios da Associação Brasileira de Normas           

Técnicas (ABNT); 

❏ As citações e referências devem estar em consonância com o “Instruções           

para as autoras e os autores”, acima exposto. 

 

 

 

 



 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente          

para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para           

outras finalidades ou a terceiros. 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, norteada pelo           

princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público          

permite compartilhamento e maior democratização do conhecimento. 

 

5. CALENDÁRIO 

 

Submissão de artigos e resenhas Até 24/04/2019 

Resultado 27/05/2019 

Publicação da revista 05/06/2019 

 


