
GRUPO TEMÁTICO DE PESQUISA
RELAÇÕES DE EXPLORAÇÃO/
OPRESSÃO DE GÊNERO, RAÇA/

ETNIA E SEXUALIDADES

Coordenadoras:
Profª Dra. Magali da Silva Almeida (UFBA) – ênfase raça/etnia

Profª Dra. Milena Barroso Fernandes (UFAM)  ênfase de gênero
Profª Dra. Valdenízia Bento Peixoto (UnB) ênfase sexualidade



Atividades Desenvolvidas
• ST no III Desfazendo Gênero em outubro de

2017 com 18 trabalhos aprovados para
apresentação oral;

• 02 Reuniões com o GTP ampliado;

• Construção da mesa entre GTPs (Ética, Direitos
Humanos e Serviço Social; Questão Agrária,
Urbana, Ambiental e Serviço Social e o de
Trabalho, Questão Social e Serviço Social) na
Oficina Nacional em 2017;

• Participação na construção dos Subsídios para
o debate sobre a questão ÉtnicoRacial na
formação em Serviço Social;



• Elaboração Nota 8 de março;

• Ampliação de publicação de livros sobre a
temática;

• Ampliação dos membros do GTP Ampliado

• Garantia do debate das opressões/exploração
numa mesa central do próximo ENPESS

• Participação e organização em eventos
acadêmicos do Serviço Social e de outras áreas

• Aumento de trabalhos aprovados nos ENPESS nas
ênfases do GTP:



2014 2016 2018

Total 921 917 1090

GTP 127 118 156



Atividade Contínua
• Ampliação e qualificação do Estado da Arte e

fomentação pesquisas nessa direção;

•  Levantamento dos grupos de pesquisa nos temas
que envolvem o GTP;

•  Apanhado da política de cotas nos cursos de
serviço social das IFES (graduação e pós
graduação);

• Fortalecimento dos grupos de pesquisa



Propostas:
• Criação de uma Rede de Pesquisa do GTP

• Realização de um seminário nacional do GTP

• Construção de um documento que subsidie o
exercício profissional na temática de sexualidades
e identidades de gênero

• Ampliação da coordenação para o biênio
20192020



SUCESSÃO
• 1. Sexualidades, Identidades de gênero e direitos

• 2. Relações Patriarcais de gênero e raça

• 3. Relações étnicoraciais, desigualdades,
Antiracismo e Serviço Social

• 4. Feminismos e Serviço Social



Sexualidades, Identidades
de gênero e direitos

Sexualidades hegemônicas e dissidentes e a
multiplicidade das expressões de feminilidade e
masculinidade presentes no escopo das relações
sociais. Movimentos e lutas sociais articulados em
torno da sexualidade e expressão de gênero. Direitos
sexuais e direito à expressão de gênero como direitos
humanos. Políticas sexuais, com ênfase nas políticas
públicas de enfrentamento das desigualdades
relacionadas à sexualidade e à expressão de gênero.
Relações entre sexualidade e identidades de gênero
e o trabalho profissional dos/as assistentes sociais.



Relações Patriarcais de gênero
e raça

Divisão sexual e racial do trabalho,
trabalho doméstico e reprodução
social no capitalismo, sistema
capitalista patriarcal e racista,
violências sexistas e racistas
contra mulheres nos espaços
públicos e privados.



Relações étnico‑raciais,
desigualdades, Antiracismo e Serviço

Social
Raça/etnia, racismo e capitalismo. Teorias raciais e
pensamento social na formação brasileira: do século
XIX à contemporaneidade. Estado, raça/etnia e
racismo institucional no Brasil. O Movimento Negro e
suas múltiplas formas de resistência e organização.
Movimento de Mulheres Negras e o enfrentamento
do racismo, sexismo, lesbohomotransfobia no Brasil: a
contribuição do feminismo negro. Políticas públicas
de equidade. Ações afirmativas no Brasil. Questão
social e questão étnicoracial na formação
profissional e no exercício profissional.



Feminismos e Serviço
Social

Vertentes teóricas e políticas do
feminismo. Particularidades das
lutas das mulheres na América
Latina. Articulação entre feminismo
e Serviço Social.


