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Seção Informes 
 

Grupo de Pesquisa Classes Sociais e Trabalho (GPCT)/ EFLCH-UNIFESP 

A compreensão das antigas e novas formas de exploração do trabalho e da divisão social 

em classes situa-se como preocupação central de pesquisa do Grupo de Pesquisa Classes 

Sociais e Trabalho (GPCT), coordenador pelo Prof. Dr, Henrique José Domiciano Amorim. A 

composição das classes sociais e como essa composição sintetiza elementos econômicos, 

políticos, ideológicos, culturais, étnicos, de gênero e simbólicos carregam questões que se 

articulam à produção, à divisão técnica do trabalho, à renda, às formas da ação coletiva de 

movimentos sociais, partidos e sindicatos e à luta política. Nesses termos, o objetivo do 

grupo é discutir, a partir do ponto de vista classista, relações e processos sociais diversos 

presentes nas sociedades contemporâneas, submetendo-os à historicidade da qual fazem 

parte e são expressão. Os encontros do GPCT são realizados, na maioria das vezes, 

mensalmente e estão abertos aos estudantes da Unifesp e de outras instituições de ensino 

e pesquisa. Para mais informações: henriqueamorim@hotmail.com.  

 

Grupo de Estudos sobre Tolerância, Justiça Distributiva e Reconhecimento 
(REJUSTO) 

Com suas atividades iniciadas em 2013, o REJUSTO respalda suas discussões em eixos 

estruturantes do pensamento político contemporâneo como a Tolerância, Justiça Distributiva 

e Reconhecimento. Esses temas, de fundamental importância para a Teoria Política, 

orientam a formulação de questões normativas relevantes para sociedades marcadas por 

desacordo moral e segmentação socioeconômica, persistentemente às voltas com o 

problema ético-político da conjugação entre igualdade e liberdade. O objetivo deste grupo é 

contribuir para o fortalecimento e a consolidação dos estudos de Teoria Política 

Contemporânea (especialmente a de viés normativo) na Escola de Filosofia Letras e 

Ciências Humanas da UNIFESP.  

O grupo de estudos é composto por alunos da graduação e pós-graduação em Ciências 

Sociais da UNIFESP e coordenado pelos docentes Profª. Drª. Gabriela Nunes Ferreira, 

Profª. Drª. Ingrid Cyfer, Prof. Dr. Júlio Barroso, Profª. Drª. Maria Fernanda Lombardi. Os os 

esforços e atividades do REJUSTO concentram-se na leitura e discussão de textos de 

autores consagrados da área, bem como de trabalhos dos discentes envolvidos no grupo 
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durante os encontros mensais dos integrantes. Para mais informações: 

juliocesarcbs@hotmail.com ou ingridcy@gmail.com 

 

Centro Interdisciplinar de Gênero (CIG) 

Fundado em 2015, o Centro Interdisciplinar de Gênero surgiu após uma parceria entre 

técnicos do Núcleo de Apoio aos Estudantes (NAE), integrantes do Instituto Jr. de Pesquisa 

Base Social da UNIFESP Guarulhos, pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP), docentes e discentes ao nível de graduação e pós-graduação da 

UNIFESP para a realização de um projeto sobre violência de gênero na Universidade. Essa 

pesquisa foi iniciada diante de demandas trazidas pelo NAE a respeito de casos de abusos 

e agressão sexual na Universidade e gerou ampla mobilização, tornando-se interdisciplinar 

ao integrar três dimensões que seriam teórica, histórica e aplicada. 

Atualmente, o CIG está desenvolvendo seu projeto inicial, cujo objetivo é analisar na 

literatura da teoria política, as questões conceituais sobre consentimento. A finalidade é 

conseguir respaldo teórico e normativo que contribuam para as ações efetivas em casos 

reais no espaço universitário. Ações essas, tanto no sentido de diagnóstico e assistencial 

das vítimas, quanto com relação a possíveis sanções ou encaminhamentos dos agressores. 

Além de incentivar uma cultura de reflexão e crítica de padrões de comportamento da 

instituição e do corpo universitário. 

Este projeto está respaldado nas duas bases constitutivas de investigação das Ciências 

Sociais que são pesquisas quantitativas e qualitativas. Na primeira, através da coordenação 

da professora Drª. Liana de Paula (UNIFESP) é desenvolvido um mapeamento e criação de 

banco de dados empíricos com base nos casos de violência de gênero e sexual nos campis 

da Universidade Federal de São Paulo que são reportados ao NAE. Em relação à pesquisa 

qualitativa, há duas outras vertentes, uma Teórica e outra Histórica. O subgrupo de Teoria, 

coordenado pelas professoras Drª Ingrid Cyfer (UNIFESP) do Departamento de Ciências 

Sociais e Drª Izilda Johanson (UNIFESP) do Departamento de Filosofia, busca através de 

um debate teórico normativo, explorar as principais discussões sobre consentimento. Ao 

passo que o subgrupo Histórico, realiza uma revisão historiográfica do Movimento Feminista 

no Brasil, identificando as produções intelectuais sobre a temática, como também as 

bandeiras historicamente defendidas, sob orientação do prof. Dr. Diego Ambrosini 

(UNIFESP). 
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Vale destacar que através das ações desenvolvidas por projetos de pesquisas, grupo de 

estudos, publicações de artigos em revistas acadêmicas, ciclo de palestras e debates de 

filmes e documentários, o CIG busca evidenciar, sobretudo, os debates relativos à temática 

de gênero dentro e fora da comunidade acadêmica. Para mais informações: 

cigunifesp@gmail.com.  
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