Organização TamoJuntas lança
edital para publicação da sua
primeira Revista Eletrônica
O periódico com publicação semestral terá a ‘Cultura do Estupro’ como tema
e contemplará exclusivamente escritas de mulheres cis e trans.
A organização TamoJuntas torna pública as inscrições para submissão de
textos no edital 01/2020, referente ao lançamento da primeira edição da
revista eletrônica “Revista TamoJuntas”, com tema “A Cultura do Estupro:
violência sexual contra mulheres e meninas e contra população LGBTQIA+”
Esta iniciativa contempla apenas mulheres cis e trans na escrita das suas
experiências e/ou pesquisas ou divulgação das suas produções artísticas que
educam, denunciam e expressam as inquietações sobre a temática abordada.
Nesta primeira edição, os trabalhos devem se enquadrar de acordo com os
gêneros textuais indicados no edital nº01/2020, e enviados até o dia 31 deste
mês, data de encerramento da seleção. As inscrições são gratuitas

Sobre a escolha do tema
A escolha do tema foi devido ao crime que aconteceu no Brasil em maio de
2016, na cidade do Rio de Janeiro, quando uma adolescente foi estuprada por
33 homens e teve sua violação publicada nas redes sociais. A vítima em
questão sofreu julgamento social, além de violência institucional do delegado
que acompanhava o caso e questionou a existência do crime, na tentativa de
culpabilizar a adolescente. Com grande repercussão nos movimentos sociais,
o delegado foi afastado do caso para garantir o acolhimento e a proteção da
adolescente. Com esse caso, a TamoJuntas tornou-se conhecida
nacionalmente como coletivo feminista de advogadas que faz o acolhimento
de mulheres em situação de violência e, assim, expandiu sua atuação para
todas as regiões do Brasil.

Sobre a publicação
A revista eletrônica TamoJuntas é um periódico semestral que visa a
publicação de artigos, relatos de experiência, resenhas, crônicas, cordel,
poesias e entrevistas de autoras brasileiras e estrangeiras; aceitando
produções acadêmicas e/ou livres, visando ampliar a participação de
mulheres na composição do material.
Para submissão, as autoras precisam enviar o trabalho e a ficha de inscrição
devidamente preenchida, no e-mail revistaeletronica@tamojuntas.org.br .
Mais
informações
acessar:
https://tamojuntas.org.br/tamojuntas-lanca-edital-para-1a-edicao-de-revista/

