
O GENPOSS - Grupo de estudos e pesquisa sobre Gênero, Política Social e Serviços Sociais

congrega pesquisadoras/es de diferentes áreas interessadas/os no tema do impacto do

gênero na política social e nos serviços sociais, particularmente nas áreas de saúde,

assistência social, educação, previdência e trabalho.

A articulação teórica entre família, sexualidade, raça/etnia, direitos humanos, pobreza,

corpo e violência, bem como a análise das representações sociais e de perspectivas

teóricas sobre gênero, política social e cidadania são temas que norteiam as pesquisas e

constituem também dimensões centrais de suas reflexões e ações.
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EQUIPE



PESQUISAS EM ANDAMENTO

• Painel de Acompanhamento da Violência Intrafamiliar no Distrito Federal;

• Prostituição, Movimentos Sociais e Políticas Públicas no contexto pós-fordista - sobre que

direitos se fala?

• A prostituição como ocupação: a perspectiva das organizações e movimento sociais;

• Prostituição em Brasília: historicizando o acesso à direitos e políticas sociais;

• A Migração de mulheres nos fluxos Sul-Sul e a divisão sexual do trabalho: para além da

fronteira territorial;

• A incorporação de gênero na educação: formação continuada de profissionais da

educação básica no Distrito Federal;

• "Homonacionalismo de mercado" à brasileira : um estudo sobre o consumo de lazer

LGBTI+ em Fortaleza Ceará“;

• Questão Racial no Instituto Federal de Brasília - a permanência estudantil entre 2013 a

2018.



PESQUISAS CONCLUÍDAS

• O Que Se Faz Quando Há Violência? A Política de Assistência Social no Combate a

Violência Intrafamiliar;

• A Atenção À Saúde às Travestilidades e Transexualidades em São Paulo;

• Mulheres Invisíveis, mas necessárias: a negação da feminização no trabalho da

mineração;

• Entre Demandas por Acumulação e Demandas por Direitos: a experiência dos

orçamentos Sensíveis ao Gênero no Equador

• Redes Sociais no contexto do enfrentamento da Violência Doméstica;

• O Programa Bolsa Família e o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero: o desafio

de promover o reordenamento do espaço doméstico e o acesso das mulheres ao espaço

público;

• Desafios e Possibilidades de Atuação dos Agentes comunitários de Saúde (ACS) no

Enfrentamento da Violência Doméstica;



• Prostituição, sexualidade e direitos – uma análise a partir do olhar de mulheres que

exercem a prostituição nas cidades de Fortaleza (CE) e Goiânia (GO);

• A organização social de prostitutas no Brasil - a Rede Brasileira de Prostitutas;

• O Debate Legislativo Brasileiro Sobre Prostituição - a perspectiva dos sujeitos políticos;

• A Judicialização das Situações de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes;

• Os Programas de Transferência de Renda e as mulheres? iniciativas pró ou

anti equidade de gênero.



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

GRUPO DE ESTUDOS GENPOSS

Atividade voltada à estudantes recém ingressas, que objetiva propiciar um espaço de

aprofundamento teórico de temas relacionados aos projetos em desenvolvimento.

SEMINÁRIOS GENPOSS

Debate, com periodicidade variável, sobre temas relacionados aos projetos desenvolvidos

pelo Genposs, com a participação de profissionais e acadêmicas/os convidadas/os.

GÊNERO E CINEMA

Exibição mensal de documentários, curtas e longas metragens, relacionados às relações de

gênero, à sexualidade, à diversidade e ao enfrentamento à violência contra as mulheres, na

perspectiva de defesa dos direitos sociais e humanos, com a participação de comentaristas

(autoras/es ou especialistas convida- das/os) para debaterem as obras exibidas com o

público.



ARTICULAÇÕES

Instituições, organizações e movimentos sociais, de nível local, nacional e internacional:

• Núcleo de Reflexão Feminista sobre o Mundo do Trabalho Produtivo e Reprodutivo (SOS

Corpo - CUT) - 2009;

• GTP Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, Geração e

Sexualidades (ABEPSS) – 2010/2012 e integra, atualmente, o Grupo de Trabalho

Ampliado.

• Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos - InEAC (INCT/UFF);

• Rede de Pesquisa Família e Política Social-REFAPS ( UFSC) - desde sua criação, em 2017;

• Centro de Estudos sobre Democratização e Direitos Humanos, da Universidade General

San Martin (UNSAM - ARGENTINA) institucionalizada, a partir da assinatura de convênio

específico do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UnB com a UNSAM e a

integração na Rede Interuniversitária sobre Democratização, Políticas Sociais, Gênero e

Trabalho, que viabilizou estágios de estudo e pesquisa para docentes e estudantes dos

programas de pós-graduação envolvidos . Atualmente, compõem o GT da Flacso sobre

Família Coordenador por Graciela Di Marco.


