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EDITORIAL:

A missão da Revista Gênero e Direito (G&D) destina-se a informar a
comunidade acadêmica sobre os desafios e perspectivas que revestem a discussão
interdisciplinar do gênero. O objetivo da G&D é estimular o debate e produção científica
com o propósito de produzir conhecimentos e atuar como transformador social e
instrumento de reflexão para uma isonomia entre os indivíduos. O público-alvo de nossa
revista é pós-doutores, doutores, mestres e estudantes de pós-graduação. Dessa maneira
os autores devem possuir alguma titulação citada ou cursar algum curso de pósgraduação. Além disso, a G&D aceitará a participação em coautoria. A Revista possui
um conjunto de Seções para recebimento de trabalhos científicos, como:
➢ Seção Livre: Recebe artigos sobre questões de direito ou direitos humanos que sejam
frutos de pesquisa produzidas sobre realidades sociais e legais fora do Brasil e em inglês,
francês ou espanhol.
➢ Ensaios: Recebe relatórios de pesquisas em andamento ou concluídas.
➢ Gênero, Sexualidade e Feminismo: Trata com a discussão de gênero referente a
gênero x sexo, discurso sexual, contrato sexual, identidade de gênero, existencialismo x
naturalismo, filosofia social, teorias feministas e feministas do direito, diversidade sexual
e efetividade de direitos sexuais.
➢ Direitos Homoafetivos, lutas LGBTI e teoria queer: Versa sobre a efetividade e
garantias de direitos homoafetivos, a evolução histórica e social das lutas LGBTI,
desenvolvimento social, teoria queer, categorias sociais, desigualdade, alteridade,
relações culturais, homofobia, diversidade sexual
➢ Direitos Humanos e Políticas Públicas de Gênero: Aborda temas sobre filosofia do
direito, teoria

crítica

dos direitos humanos, feminismo, interseccionalidade,

consubstancialidade, igualdade de gênero e direitos LGBTI.
➢ Movimento feminista, história da dominação e gênero: Feminismo, história dos
direitos de gênero, história da dominação, história dos movimentos feministas, lutas por
emancipação, América Latina, discurso social e conquistas sociais.
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➢ Sexualidades, Subjetivações e Práticas Psi: Sexualidade, identidade social, processo
de identificação, grupos sociais, práticas psi, gênero x sexo, violência de gênero e
vulnerabilidade.
➢ Saúde, Gênero e Direito: Saúde da mulher, integridade física e sexual, saúde pública,
avanços tecnológicos, mudança de sexo, intersexualidade, aborto, gravidez na
adolescência, sexualidade e prevenção sexual.
➢ América Latina, União européia, gênero, feminismo: violência de gênero, cultura
latina, cultura européia, direitos sociais, políticas públicas, lutas sociais, movimento
feminista, movimento LGBTTI, patriarcalismo, sexualidade, AIDS, direitos sexuais e
reprodutivos.
➢ Multiculturalismo, religião, gênero: direitos sexuais e reprodutivos, religião e
filosofia, estruturas sociais, choque cultural, etnocentrismo, feminismo, direitos
homoafetivos, violência de gênero, relativismo cultural e direitos humanos.
➢ Aborígene, gênero, inclusão social: discriminação, cultura aborígene, políticas
públicas, feminismo, infanticídio, práticas nômades, patriarcalismo e identidade.
➢ Imigração, Emigração, gênero: problemas sociais, zonas migratórias, tráfico de
pessoas, exploração sexual, guerras, ditadura, deportação, expulsão, vulnerabilidade
social e feminismo.
➢ Gênero, história, Espanha: movimento feminista, direitos civis e políticos, história
da dominação, micro história, discurso social, reformas políticas

