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PROPOSTA DO LIVRO 

 

Este livro traz como proposta divulgar ensaios e relatos de experiências no campo da 

Psicologia, Mulheres e Relações de Gênero, por parte de profissionais que utilizam a 

categoria gênero intereseccionalizada com outros marcadores sociais de identidade tais 

como raça/etnia, idade/geração, sexualidades, classe social, etc., desde uma perspectiva 

feminista, para apoiar teórica e metodologicamente atuações, estudos e reflexões. A  

proposta é dar continuidade às produções organizadas pelo Grupo de Trabalho Relações 

de Gênero e Psicologia (GTRGP), que integra a Comissão de Direitos Humanos no 

Conselho Regional de Psicologia na Bahia (CRP-03). Desde 2008, o GTRGP vem 

promovendo debates e interlocuções com outros Grupos de Trabalho e Comissões 

dentro deste Conselho em diálogo com a comunidade de psicólogas(os) e estudantes de 

Psicologia, bem como militantes e a sociedade em geral. Em 2013 lançou o livro 

“Gênero na psicologia: articulações e discussões”
1
, trazendo textos que foram 

produzidos coletivamente por integrantes do grupo e convidadas(os), compilando 

produções do GT em eventos científicos. Em 2016 lançou a segunda edição “Gênero na 

Psicologia: saberes e práticas”
2
, com escritos de integrantes do GT e outras(os) 

profissionais, que apresentaram pesquisas e práticas na Psicologia articulando a 

categoria gênero interseccionalizada com outros marcadores sociais, desde uma 

perspectiva feminista. 

Este terceiro livro, “Gênero na Psicologia: transversalidades”, será elaborado em 

formato de coletânea com 8 a 10 textos (no formato de Ensaio ou de Relato de 

Experiência), contendo também uma apresentação, anexos com fotos de participação do 
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ANDRADE, Darlane Silva Vieira; SANTOS, Helena Miranda dos (Org.). Gênero na Psicologia: 

Articulações e Discussões. 1. ed. Salvador: Conselho Regional de Psicologia, 3a. Região, 2013. v. 1. 
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2 ANDRADE, Darlane Silva Vieira; DENEGA, Alessa; SANTOS, Helena Miranda dos (Org.). Gênero 
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GTRGP em eventos e informe sobre as autoras e autores. Assim como os livros 

anteriores, este será publicado pelo CRP-03 em formato online (Em: 

https://www.crp03.org.br/tipo_midia/publicacoes/), com cópias impressas para serem 

entregues no Conselho Federal de Psicologia, em todos os Conselhos Regionais e em 

algumas Universidades públicas e privadas que possuem cursos de Psicologia no país. 

 

 

FORMATAÇÃO DO TEXTO  

 

Formatação: Recomenda-se a utilização de processadores compatíveis com Windows, 

no formato de página padrão A4, margens das páginas 3x3x2x2 (respectivamente, 

margens superior/esquerda/inferior/direita) fonte Times New Roman 12, entrelinha 1,5; 

com recuo especial na primeira linha. Cada texto deverá conter de 8 a 15 páginas 

(incluindo referências bibliográficas). O título deve estar centralizado, em fonte Times 

New Roman 12, em letras maiúsculas. O título deverá ser seguido do nome completo 

da(o)/s autora(o)/s com apenas as iniciais em letra maiúscula. Os subtítulos (se houver) 

devem ser em letras maiúsculas.  

 

Conteúdo: O Ensaio Teórico consiste em uma exposição lógica, reflexiva e 

argumentativa, a partir da literatura, podendo apresentar reflexões pessoais. O Relato de 

Experiência retrata reflexões a partir da prática profissional, de forma livre e que tenha 

respaldo na literatura. Serão aceitos trabalhos cuja discussão apresente diálogo com a 

atuação da Psicologia em diferentes áreas, bem como com diversas pessoas e contextos, 

transversalizando as questões de gênero em intersecção com outros marcadores sociais 

de identidade, desde uma perspectiva feminista.  

 

O texto deve ser redigido e estruturado sem muitos elementos que caracterizam o 

trabalho acadêmico, desnecessários na editoração de um livro, visando dar fluidez ao 

texto. Ex.: abstract, agradecimentos, muita subdivisão em seções e subseções 

(numeração progressiva), repetição de conceitos, reprodução da metodologia, excesso 

de citações, uso de remissivas no corpo do texto (ver capítulo tal), etc. 

 

A escrita do texto deve ser gendrada
3
, e a redação poderá ser personalizada pelo uso do 

pronome pessoal (seja na primeira pessoa do singular ou do plural, se o texto for 

produzido por mais de uma pessoa). 

 

Nota de rodapé: deve ser utilizada preferencialmente para notas explicativas, 

endereços, aditamentos ao texto, mas não para referências bibliográficas. 

                                                             
3
Acerca da escrita gendrada, consultar nota nas páginas 11 e 12 do livro disponível em: 

https://www.crp03.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Genero-na-Psicologia-articulacoes-e-

discussoes.pdf 
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Sistema de citação recomendado: autora(or)-data (NBR 10520/2002) 

 

Citações literais: além da indicação da(o) autora(or) e do ano da publicação, é 

indispensável indicar a(s) página(s) de onde foram retiradas; evitar que sejam 

numerosas e extensas. 

 

Citações traduzidas de língua estrangeira: devem ser seguidas da expressão 

“tradução nossa” entre parênteses. Caso a citação seja em língua estrangeira, sua 

tradução deve vir no pé da página, com igual identificação entre parênteses. 

 

Referências bibliográficas: devem seguir a NBR 6023/2002. 

 

Numeração progressiva recomendada: quando for imprescindível o seu uso, adotar 

até a seção terciária (ex.: 1.1.1). 

 

Uso de itálico: a) títulos de livros, jornais, artigos, crônicas etc, bastando usar em 

maiúscula a primeira palavra (ex.: Gabriela cravo e canela; A casa das sete mulheres); 

b) palavras ou expressões estrangeiras (goal, american way of life), excetuando: nomes 

de entidades (Library of Congress), empresas (Edizione Scientifiche Italiane), países 

(United Kingdom), pessoas (Claude Lévy-Strauss). Exceção: expressões latinas usadas 

no texto, segundo autorizam as normas da ABNT (ex.: et al.; apud), que devem figurar 

com letra normal (não itálico).  

 

Uso de aspas: preferencialmente, apenas para as citações curtas no corpo do texto, 

embora possam ser aplicadas em caso de neologismos ou de palavras e expressões que 

mereçam destaque (neste caso, usá-las com parcimônia). 

 

Fotos, gravuras e desenhos: arquivo em separado, no programa de origem; resolução 

de 300 dpi; incluir numeração e legenda; indicar o local de sua inserção no texto; 

autorização de veiculação assinada pela(o) autora(or); em caso de ilustrações retiradas 

de outras fontes, a(o) autora(or) deve apresentar a respectiva autorização do uso de 

imagem. 

 

Revisão: antes de dar entrada na solicitação de publicação, a(o)s autora(or)s deve(m) 

proceder à revisão dos originais. Recomenda-se solicitar revisão de uma profissional 

revisora externa. A revisão final será feita por integrantes do GTRGP. 

 

Entrega do texto:  

 

Interessadas(os)  deverão enviar o texto completo até o dia 30 de junho de 2019. Em 

arquivo anexado separadamente ao texto, informar a autoria (ou as/os autoras/os), e-

mail para contato e um mini currículo (até 5 linhas) (de cada autora/or). O texto deverá 



ser enviado em formato de word, para o email gtrgp@crp03.org.br (salvo com o nome 

da(o)/s autora(or)/s seguido do título. Ex: Simone Beauvoir_O segundo sexo.doc).  

 

Lembrando que o texto deve ser escrito por psicólogas(os) que estudem e/ou atuem com 

a temática das relações de gênero; estudantes de psicologia podem ser co-

autora/or(as/es). São também convidadas(os) a enviarem textos, profissionais e 

estudantes de psicologia que participaram de eventos no CRP-03 como palestrantes na 

área. 

 

 

Salvador, Ba, 22 de abril de 2019 

 

 

Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia/ Comissão de Direitos Humanos 

Conselho Regional de Psicologia – 3ª. Região – Bahia 

gtrgp@crp03.org.br 
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