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DELMONICO, Camila Rocha. Gênero nas Produções dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Serviço Social da região Sul do Brasil. 2019. 53 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2019. 
 
 

RESUMO 
 
 
Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral compreender como 
gênero vem sendo trabalhado nas produções dos Programas brasileiros de pós-
graduação stricto sensu em Serviço Social da região Sul de 2010 a 2018. Como objetivos 
específicos definimos realizar o mapeamento das Teses de Doutorado e Dissertações de 
Mestrado dos Programas eleitos neste estudo, identificar como a categoria gênero vem 
sendo discutida na referida produção do Serviço Social e levantar as categorias de 
análise utilizadas nos estudos em foco sobre gênero. Para tanto, realizamos uma 
pesquisa descritiva de natureza qualitativa, desenvolvida através de um estudo 
documental a partir de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado presentes nas 
bibliotecas on-line das Universidades elencadas, que se iniciou por meio da iniciação 
científica vinculada ao Grupo de Pesquisa sobre Violência de Gênero/Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social e Política Social do Departamento de Serviço Social da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). A respeito da fundamentação teórica, foram 
referenciadas principalmente as autoras Heleieth Safiotti e Mirla Cisne para definição dos 
conceitos de ordem patriarcal de gênero e violência de gênero, a partir de um 
levantamento bibliográfico. Para a coleta e interpretação dos dados foi criado um 
instrumento para armazenar os dados e gráficos para interpretar os resultados obtidos. 
Com referência aos resultados foram encontrados 11 Dissertações e 2 Teses de 
Doutorado que abordam a temática escolhida dentre cerca de 557 trabalhos encontrados 
dentro do recorte espaço temporal delimitado, o que demonstra que a produção sobre 
gênero precisa ser mais discutida no curso de serviço social. 
 
Palavras-chave: Gênero. Ordem Patriarcal de Gênero. Mulheres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DELMONICO, Camila Rocha. Gender in the Production of Stricto Sensu Graduate 
Programs in Social Work in Southern Brazil. 2019. 53 p. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Serviço Social) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2019. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This completion of course work has as a general objective of understanding how gender 
is being worked in the production of brazilian programs of post-graduation stricto sensu in 
social service of southern region from to 2010 to 2018. As specific objectives, we defined 
accomplish the mapping of the Doctoral Theses and Master Dissertations of the Programs 
elected in this study, identify how the gender category has been discussed in the referred 
production of the Social Service and raise the categories of analysis used in studies 
focused on gender. To many, we conducted a descriptive research of qualitative nature, 
developed through a documentary study from Doctoral Theses and Master's Dissertations 
present in the online libraries of the universities listed, which began through scientific 
initiation linked to the Research Group about Gender Violence /Post Graduate Program 
in Social Service and Social Politics - Department of Social Service / State University of 
Londrina / UEL. About the theoretical foundation, the authors Heleieth Safiotti and Mirla 
Cisne were mainly referenced to define the concepts of the patriarchal order of gender 
and gender violence, based on a bibliographic survey. To collect and interpret the data, 
an instrument was created to store the data and graphics to interpret the results obtained. 
With reference to the results, 11 Dissertations and 2 Doctoral Theses were found that 
address the theme chosen from around 557 works found within the delimited temporal 
space, which demonstrates that the production about gender needs to be further 
discussed in the social service course. 
 
Key words: Genre. Patriarchal Order of Gender. Women. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve como objetivo conhecer 

as concepções acerca do conceito de gênero nas produções dos programas de Pós-

Graduação em Serviço Social por meio de uma investigação descritiva de natureza 

qualitativa, através de uma pesquisa documental de Teses de Doutorado e Dissertações 

de Mestrado com um recorte espaço-temporal nas produções dos programas brasileiros 

de pós-graduação em Serviço Social da região Sul do Brasil entre os anos de 2010 a 

2018. 

A inquietação pelo estudo a respeito de gênero originou-se das vivências 

particulares que tive como mulher branca, pobre e que vive em uma sociedade machista 

e patriarcal. Este anseio pelo tema decorre também da influência positiva que tive a 

respeito do movimento feminista, quando ainda fazia o ensino médio na rede pública de 

educação e dos estudos realizados a respeito do mesmo ao longo dos anos. 

Uma das oportunidades de aproximação com o tema em questão ocorreu no meio 

universitário, quando me inscrevi para um Grupo de Pesquisa sobre Violência de Gênero, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social do 

Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

coordenado pela professora Sandra Lourenço de A. Fortuna. Uma das pesquisas 

realizadas por este grupo consistiu numa pesquisa bibliográfica e documental sobre a 

produção do conhecimento no Serviço Social brasileiro, coordenado pela mesma 

professora. 

No grupo de pesquisa em questão também se originou um projeto integrado de 

extensão/pesquisa, denominado Observatório da Violência contra as Mulheres em 

Londrina-PR: sistema de gerenciamento de dados em Londrina, que consiste na 

construção de um sistema de preenchimento de dados das usuárias do Centro de 

Referência de Atendimento à Mulher (CAM), desde a sua criação em Londrina, a fim de 

elaborar um diagnóstico social, informatizando aproximadamente 11 mil prontuários. 

Logo, a partir desse projeto integrado, me inseri no CAM, no qual realizei o estágio 

curricular obrigatório. 
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O CAM é uma estrutura importante ao atendimento de mulheres em situação de 

violência, promovendo a ruptura dessa situação de violência doméstica à mulher. Atende 

ao Plano Nacional de políticas para as mulheres desenvolvido pela Secretaria Especial 

de Políticas para as Mulheres em parceria com o movimento feminista. Envolvem 

principalmente os serviços de Assistência Social, saúde, educação, segurança, trabalho, 

justiça e habitação a fim de ampliar o acesso de mulheres as políticas públicas setoriais 

e aos serviços de justiça e segurança pública. 

Os atendimentos variam de aconselhamentos em momentos de crise, atendimento 

psicossocial, orientações jurídicas, atividades de prevenção e articulação da rede de 

atendimento local como a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual e 

Doméstica de Londrina. 

Neste trabalho, entende-se que uma das formas de expressão da sociedade 

machista e patriarcal se expressa por meio da violência perpetrada contra mulheres pelo 

fato de serem mulheres. Um desses exemplos reporta-se aos índices que apontam a 

gravidade desse fenômeno, haja vista que a cada 7.2 segundos uma nova mulher sofre 

violência doméstica no Brasil (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2018). 

No Brasil, o feminicídio, termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente 

definido como o assassinato de mulheres, entre março de 2016 e 2017, fez cerca de 8 

vítimas por dia, totalizando 2.925 casos no país, segundo dados dos Ministérios Públicos 

Estaduais (AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 2017). Esta violência perpetrada contra as 

mulheres pelo fato de serem mulheres foi incorporada em 2015 com a Lei nº 11.340, 

conhecida como Maria da Penha, na qual ocorreu uma modificação no código penal 

brasileiro a fim de tipificar o assassinato de mulheres por seu gênero, como crime 

hediondo. 

Os dados de violência contra as mulheres registrados não só no Brasil, como nos 

outros países, 

 

[...] indicam o caráter endêmico da violência de gênero. Mais do que isto, o 
fenômeno desconhece qualquer fronteira: de classe social, de tipos de cultura, 
de grau de desenvolvimento econômico, podendo ocorrer em qualquer lugar – no 
espaço público e no privado – e ser praticado em qualquer etapa da vida das 
mulheres e por parte de estranhos ou parentes/conhecidos, especialmente 
destes últimos. (SAFFIOTI, 1994, p. 8). 
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De acordo com Fortuna (2016, p. 5), a violência contra as mulheres é de fato uma 

violação de Direitos Humanos e de Liberdades fundamentais que atinge a integridade da 

vítima, o humano-genérico e a situa no sistema de exploração-dominação pautado no 

patriarcado, racismo e capitalismo. 

A utilização de gênero como conceito1 de análise pressupõe a compreensão da 

ordem patriarcal, que se situa no Sistema de Dominação-Exploração, assim como as 

categorias de classe e etnia. Saffiotti (2004) afirma que a ordem patriarcal de gênero é 

uma categoria que aborda questões relacionadas ao ser, é histórica e não só de análise. 

A relação entre um homem e uma mulher, marcada pelas desigualdades de gênero, se 

assemelham aos domínios da raça e de classe. 

O patriarcado aponta para a dominação das mulheres pelos homens, Hartmann 

(apud SAFFIOTI, 2004, p. 104) define o patriarcado sendo: 

 

O sistema masculino de opressão das mulheres. Compreende se que a 
existência da relação patriarcal atinge não só a hierarquização entre os sexos, 
mas também a contradição de seus interesses, mantendo o status quo para o 
homem e a busca por igualdade para as mulheres, pois de certa forma o 
patriarcado consiste também em um sistema de exploração. 

 

Para Saffioti (2004), o conceito de gênero é muito mais vasto que o patriarcado, 

uma vez que gênero acompanha a humanidade desde sua existência, enquanto o 

patriarcado seria um fenômeno particularmente atrelado à industrialização do capitalismo 

e diz respeito necessariamente à desigualdade e à opressão, sendo uma possibilidade 

dentro das relações de gênero, mas não a única. 

A utilização do patriarcado nos estudos de gênero é polêmica, uma vez que deve 

fazer o esclarecimento teórico da importância da utilização desta categoria para 

identificar o vetor da violência, evitando-se assim que o mesmo seja diluído nas relações 

sociais. Compreende-se que a existência da relação patriarcal atinge não só a 

hierarquização entre os sexos, mas também a contradição de seus interesses, mantendo 

o status quo para os homens e a busca por igualdade para as mulheres, pois de certa 

                                                 
1 Neste trabalho adota-se gênero como conceito. Como categoria poderão ser utilizadas ora ordem 
patriarcal de gênero, ora relações sociais de sexo. 
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forma, o patriarcado consiste também em um sistema de exploração (SAFFIOTI, 1987, 

p. 50). 

Esta pesquisa teve por objetivo geral conhecer como o conceito gênero apropriado 

nas produções de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado dos Programas de 

Pós-Graduação em Serviço Social da Região Sul do Brasil de 2010 até 2018. Como 

objetivos específicos foram estabelecidos os seguintes: mapear as Teses de Doutorado 

e Dissertações de Mestrado dos Programas eleitos neste estudo; identificar como a 

categoria gênero vem sendo discutida na referida produção do Serviço Social e levantar 

as categorias de análise utilizadas nos estudos em foco sobre gênero. 

Os caminhos elencados para concretizar este trabalho partiram de uma pesquisa 

documental, que consistiu em uma pesquisa nas diversas bibliotecas on-line de 

universidades da região demarcada, a partir de uma minuciosa procura nos bancos de 

dados destas instituições de ensino. 

Vale salientar que tanto para a pesquisa documental quanto para o levantamento 

e sistematização dos dados, os seguintes descritores foram usados: Gênero, Violência 

contra mulheres, Feminismo, Patriarcado, Machismo, Mulheres, Relações sociais de 

sexo, Aborto, Masculinidades, Feminicídio e Divisão sexual do trabalho. 

Após a pesquisa documental, iniciou-se o processo de tabulação das Teses de 

Doutorado e Dissertações de Mestrado a partir do levantamento de todos os dados 

encontrados usando como base os referidos descritores, uma breve leitura dos trabalhos 

selecionados e principalmente o resumo, a introdução, conclusões finais e referências. 

Para complementar os dados foi desenvolvido um instrumento com as informações 

necessárias como: ano da publicação dos trabalhos analisados, região, descritores 

encontrados, data de acesso e observações. 

Na primeira etapa da tabulação realizou-se o levantamento de dados a partir dos 

títulos. Na segunda etapa o levantamento de dados foi sobre os resumos das 

Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado e por fim o levantamento de dados se 

deu a partir do trabalho como um todo. 

No presente estudo, definiram-se as seguintes categorias de análise: sistemas de 

dominação-exploração, ordem patriarcal de gênero e violência. 
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O primeiro capítulo consistiu no resgate teórico dos conceitos de Gênero, Ordem 

Patriarcal de Gênero, Machismo, Violência contra as mulheres, Divisão Sexual do 

trabalho. Já no segundo capítulo abordou-se a relação entre gênero e o Serviço Social, 

com base no questionamento: Qual a importância do estudo de gênero na formação 

profissional? E por fim, no último capítulo, levando em consideração as pesquisas 

realizadas para formular e concluir o TCC, foi abordado um breve resgate histórico da 

gênese do serviço social e da produção do conhecimento à luz da teoria marxiana e dos 

dados quantitativos e qualitativos a respeito dos trabalhos selecionados. 
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1 SISTEMA DE DOMINAÇÃO-EXPLORAÇÃO E A ORDEM PATRIARCAL DE 

GÊNERO 

 

Destacando as mulheres e o gênero dentro da sociedade capitalista, 

principalmente sob as óticas de Heleieth Saffioti (2004) e Joan Scott (1989), conjunto a 

um olhar sobre o feminismo e suas reivindicações teóricas, práticas e políticas na 

contemporaneidade, a este capítulo caberá compreender os fundamentos da ordem 

patriarcal de gênero e como ela afeta as condições de disputa de poder dentro de seu 

sistema de dominação e exploração. 

A humanidade fundamenta suas estruturas de poder por meio da instituição de 

Estados, que se transformam e variam no percurso histórico da sociedade capitalista. 

Esses Estados se consolidam como sistemas de dominação e exploração nos mais 

diversos aspectos sociais. Os aspectos nos quais este capítulo se desenvolverá serão, 

principalmente, as relações de classe, raça/etnia e gênero, sobretudo na formação e 

desenvolvimento da sociedade capitalista. 

Deste modo, é preciso identificar que a sociedade capitalista é formada, como 

apontado por um dos Grupos Temáticos da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social (ABEPSS) o GTP de Relações de Exploração/Opressão de Gênero, 

Raça/Etnia, Geração, Sexualidades (2014), a partir de um sistema de dominação e 

exploração estruturado e de relações de poder consolidadas por valores instituídos e 

defendidos pelos que detém os meios de produção, os bens materiais e o maquinário 

que opera e perpetua sua lógica de produção. 

O sistema de dominação e exploração capitalista se caracteriza, em relação às 

contradições de classe, de gênero e de raça/etnia, usando o domínio de forma a oprimir 

a mulher, o negro e o homossexual ao mesmo tempo em que explorando, de maneira 

desigual em relação ao homem, ao branco e ao heterossexual, suas forças de trabalho. 

A lógica desse sistema é a produção em massa e o fomento do próprio capital, 

tendo como base a apropriação e o acúmulo de bens. Dentro disso, são estabelecidos 

papéis sociais que direcionam a distribuição de poder e como por meio deste atuam os 

sujeitos, como apontado por Terezinha Martins dos Santos Souza (2015). Na perspectiva 

do gênero, aos homens se relegam os estereótipos de dominante e provedor, a quem 
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cabe o exercício da força de trabalho. Às mulheres se destinam o estereótipo de 

dominada e doméstica, a quem cabem os cuidados da casa e da família. 

Essas relações de poder se desenvolvem junto à sociedade de classes, sendo a 

dominação patriarcal um de seus prismas. A sociedade de classes se caracteriza pela 

existência de uma classe dominante, que detém o poder dentro da estrutura social, e 

uma classe dominada, que se apresenta como força de produção sob a tutela da classe 

dominante, servindo a seus propósitos e intenções. 

O prisma do gênero dentro da sociedade de classes encontra-se tanto entre a 

classe exploradora quanto entre a classe explorada, enquanto que há um gênero 

dominante e um gênero dominado. A opressão de gênero é uma das estruturas que 

mantém o sistema capitalista em voga e, visto que suas bases são patriarcais, o domínio 

dos bens é relegado aos homens. 

Do ponto de vista de raça/etnia, a opressão se dá, historicamente, no 

desenvolvimento da sociedade capitalista, desde o período da colonização, quando 

houve uma escravização massiva dos negros, retirados de seus espaços e trazidos à 

força na situação de mercadorias para as Américas. Essa opressão se desdobrou, ao 

longo dos séculos XIX e XX, nos sistemas prisionais americanos e na segregação de 

espaço (DAVIS, 2018). 

Para se entender como os conceitos de classe, gênero e raça se interrelacionam 

na sociedade capitalista-patriarcal, é preciso compreender as posições de sujeito 

existentes e como cada conceito se aplica em cada posição. Por exemplo, a opressão 

sofrida por uma mulher branca irá se diferir da opressão sofrida por uma mulher negra, 

visto que cada uma é interpelada por diferentes condições históricas, sociais e 

estruturais. 

Joan Scott (2012) inicia seu texto “Gênero: uma categoria útil para análise 

histórica” deliberando que o conceito de gênero começa a se desenvolver historicamente, 

sobretudo numa perspectiva gramatical, indicando uma categorização do mundo de 

maneira normativa, num geral, sob o duplo aspecto de masculino e feminino, em algumas 

línguas contando também com um gênero de neutralidade. 

A partir do fim do século XIX e início do século XX, pensadoras e pensadores 

feministas, como a própria Joan Scott, passam a revisitar e recontextualizar o conceito 
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de gênero, tomando-o em outros pontos de vista, como o de Heleieth Saffioti (2004), da 

disparidade social entre o homem e a mulher no percurso histórico da sociedade e nas 

relações sociais de suas diversas épocas, em que se é observado um movimento de 

dominação masculina sobre a mulher. 

A ordem patriarcal está presente historicamente na construção material da 

sociedade desde os seus princípios, partilhando um sistema de dominação junto à 

produção lógica de conhecimento da sociedade ocidental, o que relega a mulher como 

inferior e num papel de objeto. Desse modo, como trata Joan Scott (2012), as questões 

de gênero são consequência das relações de poder dentro da estrutura social. 

Dentro da ordem patriarcal, o gênero está submetido a uma supremacia do homem 

em detrimento à mulher. Ainda que os processos de desenvolvimento social do trabalho 

após as revoluções industriais do século XIX resultem na introdução da mulher nos meios 

de produção, ela ainda está subjugada a um sistema que privilegia o homem e a violenta 

de diversas formas. Desde uma disparidade em relação ao salário até um desgaste físico 

e psicológico nas relações de trabalho, a não aceitação da mulher nesses espaços é 

consolidada devido à ordem da qual a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho 

seria um desvio (SOUZA, T., 2015, p. 481-482). 

Nesse sentido, o gênero parece apresentar uma neutralidade edificada pelos 

séculos de solidificação da ordem patriarcal, o que é rebatido pela autora Heleieth Saffioti 

(2004, p. 136), que interpreta o gênero como um conceito longe de ser neutro, visto que 

“carrega uma dose apreciável de ideologia”. Essa ideologia de gênero perpetuada pela 

ordem patriarcal pode ser colocada sob um jogo duplo, em que tanto pode servir para 

reforçar as estruturas de opressão quanto para guiar uma busca de igualdade entre 

gêneros. No ponto de vista da autora, para a ordem patriarcal, o gênero se apresenta 

como um elemento solidificado e ambíguo. 

Fato é que a opressão de gênero é prontificada pelas relações de poder existentes 

entre o homem e a mulher e, para compreender o modo no qual essas relações de poder 

se estabelecem socialmente, é necessário ressaltar o poder ao qual se refere Saffioti, 

empregado antes por Michel Foucault (1981, p. 183-184), que afirma que o: 

 

[...] poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que 
só funciona em cadeia. [...] O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas 
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malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer 
este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, 
são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos 
indivíduos, passa por eles. 

 

Em suma, o gênero se transfigura em um papel social definido dentro da estrutura 

da ordem patriarcal que rege a sociedade, exercido e perpassado pelas relações de 

poder mesmas que o definem. As relações de poder dentro do gênero circulam pelos 

sujeitos, frequentemente forçados pela força das bases sociais que reforçam seus modos 

de atuação. 

Os arranjos sociais do homem e da mulher são como que elaborados e 

transmitidos em meio às pressões das relações de poder, e configuram como devem 

existir e agir os sujeitos aos quais são, pela ordem patriarcal de gênero, relacionados. 

Nesse sentido, a mulher estará sempre sujeita a representar os papéis de 

submissa, voluntariosa, sensível, mãe, etc., enquanto o homem é sujeito aos papéis 

sociais de patrão, provedor, dominador, etc. O modo de se transmitir, fluir, perpassar das 

relações de poder configuram as relações sociais, afetando como se dão as relações de 

trabalho, relações privadas, relações conjugais e todas as outras. 

Os modos como se configuram as relações de gênero dentro ordem patriarcal têm 

sido um alvo de debate e um signo em disputa, sendo pensados, criticados e 

reformulados, como veremos a seguir, a partir de suas contradições e em suas 

possibilidades de transformação. Há um crescente abalo nas estruturas da ordem 

patriarcal, no passo em que se configuram constantes transformações nas relações de 

gênero dentro do desenvolvimento da sociedade no último século. 

Antes das revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX a divisão do trabalho 

ocorria, mas o ambiente de trabalho era o mesmo para o homem e a mulher. Nos seus 

após, houve o “desmantelamento da família camponesa em direção à família nuclear” 

(SOUZA, T., 2015, p. 478), em que, nos primórdios da indústria capitalista, situava as 

indústrias nas casas e o trabalho era dividido entre os membros da família. 

Foi na saída da indústria das casas e no surgimento das grandes indústrias que 

se demarcou, de fato, a divisão sexual do trabalho, que se desenvolveu até os dias de 

hoje. Na separação entre a casa e o local de trabalho, a primeira se estabeleceu como 

espaço de reprodução da vida, estagnada e desvalorizada, onde atuavam as mulheres; 
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o segundo espaço se deu como o de produção da mais-valia, em constante valorização, 

destinado à atuação de homens. 

A dependência financeira das mulheres em relação aos homens que disso resultou 

reafirmou a opressão de gênero já existente da ordem patriarcal, que se configurou não 

apenas nas fábricas, mas também em diversas outras áreas, à exemplo da política, onde 

a luta das mulheres pela conquista de espaços se iniciou no século XIX, considerando, 

como assume E. Hobsbawm (1998, p. 282), que “[...] se a economia estava assim 

masculinizada, também o estava a política”. 

As mulheres envolvidas nessa movimentação eram poucas e todas de classe 

média, resultando em uma pressão pequena dentro do sistema da época e que não 

abarcou mulheres pobres e nem alcançou um número muito significante de militantes, 

mas demarcou o início de um movimento que apenas cresceu do século XIX em diante, 

chegando a grandes dimensões nos séculos XX e XXI. 

A ordem patriarcal hoje se encontra em um desdobramento da burguesia, que 

ascendeu após a revolução francesa e consolidou os modelos de sociedade da era 

moderna. A burguesia configura a classe dominante, a detentora dos meios de produção, 

dos bens materiais e do capital, que ao longo dos séculos passou a deter, além do poder 

econômico, o controle político (HOBSBAWM, 1998, p. 284). Essa burguesia está até hoje 

no poder, apesar das várias classes intermediárias que permeiam as populações na 

sociedade do século XXI, pois: 

 

A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos 
de produção – por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as 
relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo 
contrário, a condição primeira de todas as anteriores classes industriais. A 
contínua subversão da produção, o ininterrupto abalo de todas as condições 
sociais, a permanente incerteza e a constante agitação distinguem a época da 
burguesia de todas as épocas precedentes. (MARX, 1988, p. 8). 

 

Essa relação de revolução permanente dos instrumentos de produção é reflexa 

aos conflitos de relações de poder existentes dentro da sociedade burguesa, da qual as 

estruturas respondem à ordem patriarcal. Essas estruturas estendem a divisão entre o 

público e o privado nas relações de gênero, o primeiro próprio do homem e o segundo 

da mulher. 
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Na exploração do trabalho dentro do desenvolvimento industrial dessa sociedade, 

o homem, em dado momento, não mais detém o poder de prover sozinho para a família 

nuclear, ao passo que a indústria passa a incluir as mulheres e as crianças nos 

instrumentos de produção. As relações de gênero da ordem patriarcal ficam claras na 

valorização do trabalho, que é bem menor no que diz respeito às mulheres e crianças. 

Isso no contexto da indústria, a pensar as mulheres operárias. O início da luta das 

mulheres e a inserção delas na vida pública e política se deram exclusivamente pelas 

mulheres de classe média, a princípio com o sufrágio universal, na busca de conquistar 

o direito ao voto, como elucida Hobsbawm (1998, p. 284): 

 

Como movimento feminino independente, não possuía maior significação, exceto 
em alguns países, (notadamente EUA e Inglaterra) e, mesmo nestes, não 
começou a atingir seus objetivos, senão após a Primeira Guerra Mundial. Em 
países como a Inglaterra, onde o sufragismo tornou-se o fenômeno significativo, 
deu a medida da força política do feminismo organizado, mas ao fazer isto revelou 
igualmente sua principal limitação, um apelo restrito, principalmente à classe 
média. 

 

Nesse contexto, como em muitos que ocorrem ainda hoje, mulheres de outras 

classes não se inserem no processo exatamente por terem condições de sobrevivência 

que a colocam em outras emergências em seu existir e agir. 

Com o passar das décadas a mulher passou a desempenhar outras funções e 

ocupar mais posições na sociedade burguesa, funções e posições sempre moldadas a 

partir da ordem patriarcal de gênero, como vendedoras, secretárias ou professoras de 

magistério, que em seus primórdios tinham a formação de gênero como requerimento, 

na linha de que suas funções dentro da vida privada eram o suficiente para execução 

dessas posições. 

A luta das mulheres se expandiu na luta feminista do século XX em diante, 

levando-as a ocupar cada vez mais espaços, tanto nos instrumentos de produção quanto 

na vida pública. Nesta última foram auxiliadas pelos partidos socialistas e operários, onde 

eram possibilitadas de viver uma vida pública, ainda que as estruturas desses partidos 

fossem também confluentes à ordem patriarcal (SOUZA, T., 2015, p. 482). 

Considerando os benefícios para o capital em manter a ordem patriarcal junto à 

divisão da realidade entre o mundo da exploração do trabalho e o mundo da opressão de 
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gênero, de raça e de sexualidade, as lutas feministas foram se conduzindo de modo a 

compreender as constantes revoluções tanto do capital quanto da estrutura patriarcal, 

direcionando-se então para adaptar seus modos de existência, operação e resistência. É 

nesse ponto que Terezinha de Souza (2015, p. 483) observa que: 

 

No transcorrer da história, o movimento das mulheres, feministas ou não, buscou 
ampliar suas estratégias, assumindo reivindicações diversas, mais arrojadas ou 
mais conservadoras de acordo com o período histórico vivido, com as classes 
sociais em luta e conforme as condições político-econômicas de cada período. 

 

A autora, além de ressaltar a necessidade de uma análise que conjugue as 

relações entre o capitalismo e o patriarcado, apresenta como a presença da mulher e do 

feminismo nos espaços de conhecimento e a partir de pontos de vista socialistas e 

marxistas se tornou importante no desenvolvimento e reconhecimento da luta pela 

emancipação e igualdade de direito das mulheres. 

A partir desse aporte teórico que sustenta a indissociabilidade entre classe, raça e 

gênero, pretende-se a seguir aproximar-se das discussões acerca de gênero e o serviço 

social. 
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2 O SERVIÇO SOCIAL E A ORDEM PATRIARCAL DE GÊNERO 

 

2.1 HISTÓRICO E CONCEITOS, PROFISSÃO FEMINIZADA, A MULHER NO SERVIÇO SOCIAL, 

FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 

 

Com o intuito de historicizar a ordem patriarcal de gênero e as suas relações com 

o Serviço Social, destacou-se o papel dos processos de dominação-exploração das 

mulheres na sociedade capitalista, sob as óticas de Heleieth Saffioti (2004) e Joan Scott 

(1989), o feminismo nos séculos XX e XXI e as suas reivindicações políticas em 

compasso com o Serviço Social na contemporaneidade, a partir de estudos realizados 

pelo elo Grupos Temáticos da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS) de Pesquisa Serviço Social, o GTP de Relações de 

Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, Geração, Sexualidades (2014). Neste 

capítulo destacaram-se alguns dos fundamentos dessa ordem e como ela afeta as 

condições de disputa de poder dentro de seu sistema de dominação e exploração, 

sobretudo no que diz respeito à profissão de Serviço Social. 

O percurso da ordem patriarcal de gênero apresentado, em que o gênero se 

demonstra a partir dos estereótipos e posições sociais do sujeito, sob o duplo aspecto de 

ser “um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças entre os sexos” 

e “uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 2012, p. 21) dá o 

ponto de partida para a análise proposta. 

Junto a breve compreensão da luta das mulheres dentro da ordem patriarcal de 

gênero, no capítulo a seguir, pretende-se relacionar esses aspectos ao Serviço Social e 

como ele se apresenta diante do capitalismo e da ordem patriarcal estabelecidas no 

Brasil, buscando refletir como se dá a opressão de gênero e as relações sociais das 

mulheres na profissão. 

As marcas da ordem patriarcal de gênero no Serviço Social brasileiro estão 

presentes desde o princípio da profissão no século XX. Nesse período, o Brasil foi 

marcado pela transição do capitalismo concorrencial ao monopolista, momento no qual o 

capital experimentava, desde o final do século XIX, profundas modificações na sua 
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dinâmica, trazendo consigo o acirramento da contradição entre capital e trabalho 

(NETTO, 2011a). 

O capital, no estágio dos monopólios, conduziu-se ao ápice da socialização da 

produção, bem como da apropriação cada vez mais privada de riqueza socialmente 

produzida favorecendo o crescimento das indústrias e o aumento das lutas de classes, o 

que tornou a questão social um agravante necessário no desenvolvimento da sociedade, 

descrita como: 

 

As expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária 
e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento 
como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no 
cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual 
passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2012, p. 77). 

 

Os referidos autores explicam que diversas organizações assistenciais vinculadas 

à Igreja Católica surgiram para a realização destas funções, assim como por 

determinação de setores que dominavam a sociedade. Essas organizações eram 

constituídas por mulheres e o Estado, por sua vez, respondia suas existências com o uso 

da repressão policial, sendo a coerção uma resposta recorrente frente a iniciativas de 

auxílio social aos pobres. 

Os assistentes sociais daquele período, segundo Iamamoto e Carvalho (2012), 

precisavam aceitar e incorporar princípios de formação moral e cristã, além de ser 

importante que tivessem as seguintes características: 

 

Um sólido preparo técnico que alie o desinteresse pessoal, uma grande 
capacidade de devotamento e sentimento de amor ao próximo; deve ser 
realmente solicitado pela situação penosa de seus irmãos, pelas injustiças 
sociais, pela ignorância, pela miséria, e a esta solicitação devem corresponder 
as qualidades pessoais de inteligência e vontade. (IAMAMOTO; CARVALHO, 
2012, p. 233-234). 

 

A profissão se consolidou ao longo do tempo e foi tomada por uma crescente 

feminização provocada pela ordem patriarcal, atribuindo as funções da vida privada 

relegadas à mulher na sociedade capitalista ao exercício público do serviço social. Diante 

disso, Cisne (2015, p. 54) considera que: 
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O Serviço Social adequou-se ao leque de oportunidades de carreira permitido às 
mulheres, desde o fim do século 19, uma alternativa à inserção no mercado de 
trabalho. Essa inserção foi permitida pela sociedade à medida que as mulheres 
passaram a exercer trabalhos extensivos aos já exercidos por elas no mundo 
privado. 

 

Oliveira e Medeiros (2015) explicam que a Lei nº 8.662/93 é a que atualmente 

regulamenta a profissão do serviço social no Brasil e que classifica as atribuições e 

competências dos profissionais. O Código de Ética Profissional, no conjunto de seus 

princípios e na qualidade dos instrumentos legais, permite a materialização dos princípios 

de um projeto ético e político da profissão, prezando pela defesa da igualdade nas 

relações de gênero, na garantia de direitos e subsistência para as mulheres. 

Com o passar dos tempos, o desenvolvimento da profissão do serviço social, antes 

totalmente atrelada à ordem patriarcal e à Igreja, encontra-se hoje em constante 

adequação e desenvolvimento, uma vez que é essencial atender a lógica das 

transformações que afetam a dinâmica da vida social. 

A dinâmica do serviço social precisa atuar na sociedade considerando suas 

modificações e contradições, pensando além do conjunto de políticas e serviços públicos 

que estão sempre à procura da intervenção da profissão para que sejam elaboradas, 

implementadas e efetivadas (NETTO, 1996). 

A predominância de mulheres nas obras assistenciais era justificada como uma 

vocação natural das mesmas na realização de tarefas de cunho familiar, de caridade e 

educativo. Assim como nas vendas, no secretariado e no magistério, o papel feminino 

nestas ações é reconhecido como indispensável, como afirmam Iamamoto e Carvalho 

(2012, p. 183): 

 

[…] Não tem a mulher, na sociedade, a missão de educar? Imaginem a 
restauração da família sem a cooperação da mulher: a remodelação da 
mentalidade, de hábitos e de costumes que irão depois influir na economia e nas 
leis do país, tem de ser, toda ela, trabalho da mulher, em qualquer classe da 
sociedade. 

 

Tais características foram historicamente atribuídas pela ordem patriarcal de 

gênero à suposta natureza feminina e, por isso, o Serviço Social brasileiro emergiu como 

profissão majoritariamente constituída por mulheres, por se caracterizarem, sob a 
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ideologia empregada pela ordem patriarcal de gênero, pelo exercício do cuidado, como 

tantas outras profissões marcadas por esse processo de feminização (SAFFIOTI, 2004). 

A violência, seja ela física, moral, sexual, psicológica, institucional ou de outras 

naturezas, tem se instaurado no cotidiano das mulheres, obrigando-as a vivenciarem 

sofrimentos, humilhações, negações e mortes. Essa violência se destaca como uma forte 

pauta nas lutas das mulheres pela busca por respostas ligadas ao Estado na forma de 

políticas e serviços destinados ao enfrentamento dessa problemática. A subordinação à 

qual estão submetidas as mulheres e a amplitude de violência sofrida permeiam suas 

vidas em âmbitos público e privados (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2015). 

O serviço social é uma profissão feminilizada do ponto de vista da ordem patriarcal 

e é, consequentemente, composta em sua maioria por mulheres. Logo, é importante que 

haja reivindicações coletivas sobre o empoderamento das mulheres em dimensões 

profissionais, políticas, afetivas, subjetivas, éticas, culturais e sociais. 

Nesse contexto, o serviço social e a intervenção profissional na efetivação dos 

direitos das mulheres estão atrelados à formação e execução de políticas sociais, 

serviços específicos e programas que ressaltam os objetivos do atendimento a condições 

dignas de sobrevivência, igualdade de gênero e pontos de vista progressistas da parte 

do estado. 

Em seu desenvolvimento enquanto projeto societário e profissional (SOUZA, V., 

2014 apud NETTO, 1999), o serviço social foi-se concebendo uma categoria profissional, 

um sujeito coletivo, através de sua organização, caracterizado pela heterogeneidade no 

que diz respeito aos pontos de vista teórico, político e ideológico. 

Considera-se que cada sujeito (a) profissional condiga a condições de produção 

diferentes, bem como origem e desenvolvimentos práticos e intelectuais distintos, o que 

configura seu debate a partir de uma unidade não-identitária, que preza pelo pluralismo 

e propicia um debate amplo, tanto quanto às suas próprias características quanto a uma 

análise crítica da sociedade (SOUZA, V., 2014). 

Institucionalizado sob pré-condições sociais e de gênero, o serviço social, 

elencado como uma profissão feminina, existe numa posição de subalterna a outras 

profissões. Essa posição encerra uma subjetividade que atravessa a atuação de seus 
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profissionais, no passo em que instaura um ponto de vista desde já crítico em relação à 

análise dos processos de formação da sociedade. 

Sua posição também afirma o atravessamento de duas divisões que se dão de 

maneira interseccionada: a divisão social e a divisão sexual do trabalho. Como proposto 

por Vanessa Souza (2014, p. 27), as duas “são pensadas como um fenômeno único e 

indissolúvel, já que as representações que se fazem a respeito do masculino e do 

feminino são necessariamente sociais”. 

Na medida em que a profissão conversa diretamente com a reprodução das 

relações sociais, essas divisões concluem o seu encaixe nas estruturas da ordem 

patriarcal, onde configura não apenas uma consequência das desigualdades sociais e de 

gênero, mas se posiciona também no campo de disputa para a transformação social. 
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3 SERVIÇO SOCIAL: BREVE RESGATE HISTÓRICO DO PROCESSO DE 

FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Vale ressaltar que a compreensão do percurso sócio histórico do Serviço Social é 

de suma relevância para o entendimento da relação do serviço social com a produção de 

conhecimentos. Neste capítulo abordamos o contexto histórico do serviço social, como 

quais ações foram necessárias para uma reformulação da perspectiva da profissão, para 

que a pesquisa e a produção do conhecimento tivessem notoriedade dentro do serviço 

social, além dos dados apresentados ao longo da pesquisa realizada para concretizar 

este TCC. 

A gênese do Serviço Social foi atrelada à transição do capitalismo concorrencial 

ao monopolista, na década de 1920, na qual minou o modelo de desenvolvimento 

capitalista centrado na economia agroexportadora para uma economia industrial de 

substituição de importação, o que também favoreceu o aprofundamento do modelo 

corporativista do Estado brasileiro (ORTIZ, 2010). 

Nas décadas de 1930 e 1940, momento este no qual o capital experimentava, 

desde o final do século XIX, profundas modificações na sua dinâmica, trazendo consigo 

o acirramento da contradição entre capital e trabalho (NETTO, 2011a), o que gerou 

condições sócio históricas necessárias para esta profissão desse início de sua trajetória 

histórica. 

A emergência do capitalismo monopolista e a organização da classe trabalhadora 

na década de 1930 fizeram com que a caridade e a coerção não fossem suficientes para 

suprir as manifestações contra a pobreza e a contenção dos movimentos reivindicatórios 

dos trabalhadores. Behring e Boschetti (2011) explicam que o Estado brasileiro se sentiu 

na obrigação de intervir na questão social, regulamentando as relações de trabalho e 

outras relações referentes à proteção social para uma possível emergência das políticas 

sociais no país. 

Os mesmos autores comentam ainda que essa estratégia só se tornou viável à 

medida que servia aos interesses burgueses, pois amenizava os conflitos sociais 

originados da luta de classes e exercia o controle sobre a classe trabalhadora. 
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Dessa maneira, o capital, no estágio dos monopólios, conduziu ao seu ápice a 

socialização da produção e a apropriação cada vez mais privada da riqueza socialmente 

produzida, o que favoreceu o crescimento das indústrias e o aumento das lutas das 

classes, vindo a se tornar a questão social um agravante necessário na sociedade 

(SILVA; MATIAS; NOBREGA, 2018, p. 107). 

Os autores Iamamoto e Carvalho (2012) explicam que diversas organizações 

assistenciais vinculadas à Igreja Católica surgiram para a realização de obras 

assistenciais, caritativas e filantrópicas, assim como por determinação de setores que 

dominavam a sociedade. Eram constituídas por mulheres e o Estado, por sua vez, tratava 

o assunto com o uso da repressão policial, sendo a coerção uma resposta recorrente 

frente ao adensamento da pobreza. 

O surgimento da Política Social no Brasil foi fruto da busca pela contensão dos 

radicalismos das classes menos favorecidas e acarretou uma crescente demanda por 

profissionais do Serviço Social formados pela primeira Escola de Serviço Social, 

implantada em São Paulo em 1936. 

Os assistentes sociais daquele período, segundo Iamamoto e Carvalho (2012), 

precisavam aceitar e incorporar princípios de formação moral e cristã, além disso, era 

importante que tivessem as seguintes características: 

 

Um sólido preparo técnico [que] alie o desinteresse pessoal, uma grande 
capacidade de devotamento e sentimento de amor ao próximo; deve ser 
realmente solicitado pela situação penosa de seus irmãos, pelas injustiças 
sociais, pela ignorância, pela miséria, e a esta solicitação devem corresponder 
as qualidades pessoais de inteligência e vontade. (IAMAMOTO; CARVALHO, 
2012, p. 233-234). 

 

O exercício profissional do assistente social neste período sócio histórico 

restringia-se basicamente ao atendimento imediato às demandas apresentadas. No 

âmbito da formação os currículos dos cursos não impulsionavam o conhecimento da 

realidade e a pesquisa, formando assistentes sociais distanciados da realidade social e 

da formulação das políticas, o que caracterizava, para Netto (2007), que o assistente 

social estava fadado a ser um executor terminal da política social. 

Com isso, concluímos que a gênese da profissão em questão aponta para um 

Serviço Social com caráter mais doutrinário do que cientifico, tendo na base de seus 
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conhecimentos o neotomismo, com ênfase na dimensão moral, filosófica e religiosa 

(SILVA, M., 1995). O que acarretou uma perspectiva moralizadora referente às 

expressões da questão social que ignora a estrutura societária e limita os assistentes 

sociais a uma visão acrítica frente aos determinantes oriundos da ordem social vigente 

responsáveis pelas questões sociais (FORTI, 2013, p. 99). 

O processo de construção de uma nova trajetória para o Serviço Social na América 

Latina ocorreu em meados dos anos de 1950, já no século XX, denominado como 

Movimento de Reconceituação. Netto (2010) pontua que é um marco histórico na 

profissão, como processo internacional de rompimento com o Serviço Social vinculado a 

Igreja e as práticas conservadoras. 

Este processo de construção da nova imagem do Serviço Social, de rompimento 

com o conservadorismo na profissão e de ruptura com a filantropia, ocorreu a partir da 

constatação da incapacidade de apreensão da realidade e dos interesses da sociedade 

a partir da prática caritativa e culpabilizadora da sociedade e principalmente da família, a 

respeito de sua condição enquanto sujeitos inseridos no bojo do capitalismo e de suas 

desigualdades sociais e contradições. 

 

[...] Heterogêneo e diferenciado, esse processo de renovação rompeu com o 
histórico conservadorismo do Serviço Social instaurado no subcontinente. Em 
suas várias correntes, a Reconceituação criticou a pseudoneutralidade político-
ideológica do Serviço Social tradicional que tinha vigência entre nós, denunciou 
a debilidade teórica dos seus fundamentos e demonstrou a extrema limitação dos 
efeitos/impactos da sua intervenção. (NETTO, 2007, p. 137). 

 

Segundo Ortiz (2010), a Reconceituação visava tencionar e questionar os 

preceitos seguidos pelos países Latino-Americanos referentes à dominação burguesa e 

foi um fenômeno vinculado ao período sócio histórico e ideo-político de expansão dos 

regimes ditatoriais na América Latina que acarretou diversas transformações societárias, 

como a repressão e a violação de direitos, impulsionando o Estado neoliberal a conduzir 

a “questão social” enquanto políticas sociais compensatórias e não na perspectiva do 

direito. 

Com a generalização destes regimes ditatoriais, o Movimento de Reconceituação 

teve seu processo de rompimento com o conservadorismo e sua laicização estagnados, 

porém, na década de 1960, surge a Associação Latino Americana de Escolas de Trabalho 
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Social (ALAETS) e em 1972 o Centro Latino Americano de Trabalho Social (CELATS) e 

que até 1980 constituem a vanguarda da profissão, impulsionando a consolidação de 

uma vertente crítica no bojo do Serviço Social na América Latina (NETTO, 2007). 

De acordo com Cardoso (2013), o Serviço Social, dentro deste contexto, apresenta 

novas demandas e busca por uma apropriação teórica mais concisa e que de suporte ao 

entendimento da realidade e das contradições em que se encontra a profissão dentro da 

ordem societária vigente e de suas implicações a sociedade. 

Portanto, esse fenômeno de renovação do Serviço Social dialoga sobre as 

maneiras de enfrentamento da realidade social, a fim de compreender a questão social e 

a atuação do profissional a partir do apropriamento de três pilares da profissão, sua 

dimensão teórico-metodológico, ético-político e técnico operativo (CARDOSO, 2013, p. 

135). 

Oliveira e Medeiros (2015) explicam que a Lei nº 8.662/93 é a que atualmente 

regulamenta a profissão do Serviço Social no Brasil e que classifica as atribuições e 

competências dos profissionais. O Código de Ética profissional, no conjunto de seus 

princípios na qualidade de instrumentos legais, permite a materialização dos princípios 

do Projeto Ético e Político da Profissão e prezam, por exemplo, pela defesa da igualdade 

nas relações de gênero e como parte desse processo o acesso a serviços, programas e 

políticas. 

 

3.1 CONSEQUÊNCIAS RELEVANTES DO MOVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO PARA O SERVIÇO 

SOCIAL E A BUSCA PELO CONHECIMENTO DA REALIDADE CONCRETA 

 

O movimento de ruptura com o conservadorismo dentro do Serviço Social foi 

marcado pela adoção da teoria marxista, pela aproximação com a classe trabalhadora e 

seus interesses e, por fim, o impulsionamento da pesquisa e da produção do 

conhecimento no âmbito profissional (NÓBRE; MATIAS; SILVA, 2018). 

A partir dos anos 80, com o fortalecimento da orientação marxiana como direção 

hegemônica para o projeto ético-político profissional e com a inserção do Serviço Social 

na universidade, começou o processo de intensificação e fortalecimento da produção de 

conhecimentos, aproximando-se dos estudos ontológicos do ser social e do modo de 
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produção vigente, oriundo da inserção do Serviço Social na universidade, do contato com 

as ciências sociais, bem como da criação dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

(NÓBRE; MATIAS; SILVA, 2018). 

Para Nobuco Kameyma (1988, p. 103): 

 

[...] o Serviço Social é uma especificidade das Ciências Sociais, não tendo uma 
metodologia própria e precisando, portanto de uma teoria especifica a luz da 
teoria social marxiana e das Ciências Sociais. O profissional deve, então, 
aproximar-se cada vez mais dos estudos teóricos, fazendo a sua materialização 
com a prática, resolvendo, assim, o problema da instrumentalização, da 
operacionalização, da prática e da intervenção. 

 

Portanto, é no Movimento de Reconceituação que a profissão começa a demandar 

um referencial teórico-metodológico no campo marxista, a fim de adquirir uma 

perspectiva dialética (SILVA, J.; SILVA, M., 2015). 

O problema da metodologia no bojo do Serviço Social não se resolve com qualquer 

teoria, Nabuco (1998) resgata que é a teoria marxiana a única capaz de resgatar a 

totalidade e provocar a transformação da ordem social vigente e dos interesses 

burgueses. 

 

A inserção do pensamento de Marx contribuiu decisivamente para oxigenar o 
Serviço Social brasileiro e, desde então e apesar de tudo, constituiu-se nele uma 
nova geração de pesquisadores que se vale competentemente das concepções 
teórico-metodológicas de Marx. (NETTO, 2009, p. 693). 

 

Neste sentido, a teoria marxiana trabalha com 3 pilares fundamentais2: a 

totalidade, a contradição e a mediação. Compreende a realidade como um complexo 

campo de mediações em que as relações entre os elementos sociais são concretizadas 

por estas mediações, sendo fruto de um conjunto de relações, a realidade (tecido social), 

portanto, é produto de tais mediações (PIRES, 2019; SILVA, J., 2007). 

Ao compreender que a realidade concreta é fruto de mediações, a teoria marxiana 

propõe que para compreender o objeto deve se desvelar o sistema de mediações e para 

formulação desta compreensão, o movimento do método deve ser aplicado, para nortear 

                                                 
2 Com base nas informações transmitidas pela Prof.ª Sandra Pires, em aula presencial realizada no dia 01 
de outubro de 2019, sem documentos oficiais publicados. 



34 

 

a relação entre pesquisador e o sujeito ou objeto de pesquisa (NÓBRE; MATIAS; SILVA, 

2018). 

Este movimento consiste em três etapas que ocorrem simultaneamente3, são elas: 

o caminho da aparência para a essência, que consiste na capacidade de enxergar para 

além de como os fenômenos se apresentam, apreendendo que desvendar a essência do 

que o objeto é de verdade demanda um trabalho intelectual e repleto de determinações. 

Do universal para o particular e do particular ao universal, no qual o universal é entendido 

enquanto um plano de determinações gerais que se expressam nos fenômenos e o 

particular como princípio específico do objeto, no campo da singularidade e que não são 

percebidas de imediato, tendo em vista aparência dos fenômenos. E por fim, do abstrato, 

do factual, do imediato para o concreto, visto como produto da análise do empírico, o 

ponto de “chegada” deste complexo movimento para compreender a historicidade das 

relações estabelecidas. 

Para a autora Nobuco (1998), a teoria marxiana, portanto, está ligada à 

transformação, pois faz parte de um conjunto de princípios e exigências que conduzem 

os sujeitos no processo de conhecimento e de transformação em um movimento no qual 

o conhecimento tende a transformação, que é a prática social. 

A autora destaca que a teoria em si não transforma o mundo, mas pode contribuir 

desde que seja entendida através daqueles que visam de verdade tal transformação 

concretizando, assim, a prática como atividade racional e social dos homens frente à 

transformação da natureza e da sociedade. A prática é o marco inicial da teoria e a base 

principal e substancial do conhecimento. 

Desta forma, para Nobuco (1998), a teoria marxiana já possui em si o método do 

conhecimento embutido, o método e os estudos teóricos estão interligados e dependem 

um do outro e é imprescindível que alunos e docentes não se apropriem só da teoria, 

mas também deve haver um aprimoramento do método de análise para ter a análise do 

particular. 

A partir dos estudos realizados, o método da teoria marxiana pretende 

compreender as mediações que se penetra nas tramas que constituem o tecido social, 

                                                 
3 Com base nas informações transmitidas pela Prof.ª Sandra Pires, em aula presencial realizada no dia 01 
de outubro de 2019, sem documentos oficiais publicados. 
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sendo possível desvendar os nexos de articulação existentes entre os fenômenos 

(NOBUCO, 1998). 

Assim, a teoria precisa ser transformada em prática através das mediações, 

buscando sua objetivação ou realização, fazendo a materialização da teoria na prática, 

logo o ensino da metodologia deve repassar todo o processo de formação, pela 

interligação da teoria e da metodologia, buscando assim o resultado do conhecimento e 

sua efetividade (NOBUCO, 1998). 

Com o passar dos anos, o desenvolvimento da profissão em debate, antes 

totalmente atrelada ao mercado, à Ordem patriarcal e à Igreja, encontra-se, ainda, em 

constante adequação e desenvolvimento, uma vez que é essencial atender a lógica das 

transformações que afetam a dinâmica da vida social. A dinâmica da profissão precisa 

compreender o movimento e as modificações na vida dos usuários, além do conjunto de 

políticas e serviços públicos que estão sempre à procura da intervenção da profissão de 

Serviço Social para que sejam elaboradas, implementadas e efetivadas (NETTO, 1996). 

Conforme dito, o contato do Serviço social com as produções marxianas e 

marxistas ocorrem na década de 1980 e 1990 do século XX, e até hoje é notório os 

benefícios deixados por essa aproximação que corrobora com o projeto ético político da 

profissão que vai de encontro às demandas dos trabalhadores, que reflete nas diretrizes 

curriculares, no Código de Ética profissional. Após a aproximação com a teoria marxiana, 

entende-se que a pesquisa e a produção do conhecimento em Serviço social pautam-se 

na construção de um conhecimento que consiga refletir para além da aparência, as 

demandas e vulnerabilidades da classe trabalhadora, tendo em vista o modo de produção 

vigente (SILVA, J., 2007). 

A relação entre teoria, prática e a práxis profissional deve estar em consonância 

com a produção do conhecimento em serviço social, tendo em vista as respostas frente 

a realidade concreta posta cotidianamente no exercício profissional. Assim, a produção 

do conhecimento deve estar atrelada a teoria marxiana, para conseguir dialogar 

criticamente com a realidade dos sujeitos, desenvolvendo conhecimentos que se pautam 

na realidade social, com foco em assuntos pertinentes tanto a prática profissional quanto 

as demandas da população. As novas diretrizes curriculares elevam a pesquisa e a 

postura investigativa para contribuir na perspectiva da formação de assistentes sociais 
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enquanto sujeitos históricos possíveis, atrelando a teoria marxiana para impulsionar uma 

reflexão crítica sobre as relações conservadoras expressas na sociedade (SILVA, J., 

2007). 

Contudo, entende-se o serviço social enquanto uma profissão inserida na divisão 

sócio técnica do trabalho e como uma área de conhecimento, tendo em vista a 

necessidade de uma análise do contexto das relações contraditórias que constituem a 

ordem social vigente, afim de produzir respostas efetivas a questão social, através do 

atendimento das vulnerabilidades edificadas socialmente (BRASIL, 2017). 

Assim, pensar a produção do conhecimento neste TCC foi fundamental para 

apreender os objetivos postos neste trabalho tendo em vista as aproximações da 

produção do conhecimento em serviço social à luz da perspectiva de gênero. 

 

3.2 PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO À LUZ DA ORDEM PATRIARCAL DE GÊNERO: APROXIMAÇÕES 

ÀS PRODUÇÕES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 

A Pós-Graduação em Serviço Social no Brasil impulsionou as atividades de 

pesquisa e foi influenciada pelo molde Europeu em 1930 no Rio de Janeiro, e em 1950 

em São Paulo, pelo modelo norte-americano. Porém, neste período, a Pós-Graduação 

não tinha grande força em solo brasileiro, tendo em vista que era direcionada na 

perspectiva da especialização dos assistentes sociais (MENDES; WELANG; SANTOS, 

2017). 

O fortalecimento da Pós-Graduação brasileira se deu no período da ditadura 

militar, e em 1951 com a criação das fundações CNPq e da CAPES, foi possível 

desenvolver um viés voltado ao conhecimento científico e tecnológico nas produções do 

conhecimento. O salto no número de programas de Pós-Graduação pelo país deu-se 

pela criação e implementação de um sistema de avaliação e qualificação destes referidos 

programas (MENDES; WELANG; SANTOS, 2017). 

Em 1970 a Pós-Graduação em serviço social: 

 

[...] Se constituiu no bojo das “novas” configurações do campo de pesquisa e da 
produção de conhecimento. [...] e foi ferramenta essencial para se desenharem 
outros destinos para a sociedade. A pós-graduação em Serviço Social enquanto 
área vem priorizando a pesquisa como elemento fundamental tanto para a 
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formação de novas gerações de pesquisadores como para a formação 
profissional. (SILVA, M., CARVALHO, 2005, p. 72). 

 

Assim, a década de 1970 foi um período histórico na qual a Pós-Graduação se 

desenvolveu na profissão enquanto área de conhecimento crítico, que desde sua 

regulamentação inicial enquanto profissão no Brasil em 1953, e com o movimento de 

ruptura com o serviço social de sua gênese, desenvolveu a perspectiva da análise da 

realidade e para isto a produção de um conhecimento científico acerca da realidade torna-

se fundamental para atuar enquanto assistente social (BRASIL, 2017). 

Com cerca de 2 décadas após sua implementação, o Serviço Social regulariza os 

primeiros cursos de Pós-Graduação no país em 1972, na PUC-SP e na PUC-RIO e estas 

foram as primeiras da América Latina. Em consonância com os primeiros Programas de 

Pós-Graduação, em 1976 a UFRJ também implementa o curso de mestrado e, em 

seguida, no ano de 1977, ocorre no Sul do país na PUC-RS a expansão da pesquisa e 

do conhecimento (BRASIL, 2017). 

Em relação aos cursos de doutorado, o primeiro aconteceu na PUC-SP em 1980 

e cerca de 10 anos após, as universidades federais fomentam o crescimento da pós-

graduação brasileira por conta da revisão curricular em 1979, criada pela ABESS que 

hoje se denomina como ABEPSS, que gerou a necessidade de um aprofundamento 

teórico mais ampliado na perspectiva crítica e consequentemente, necessidade de 

formação profissional. Entre 1960 e 1970 ocorreu uma preocupação maior com o 

conhecimento, tendo em vista a implementação de cursos “confessionais de Serviço 

Social ao sistema federal de ensino superior” (BRASIL, 2017). 

Visando uma configuração do Sistema Nacional de Pós-Graduação, ao incluir o 

Serviço Social como área de conhecimento, instaurou-se o PNPG em 1974, que teve sua 

implementação efetiva por volta de 1975 a 1979, simbolizando um reconhecimento a 

ABEPSS e a profissão por legitimá-la enquanto produtora de conhecimento (BRASIL, 

2017). 

Os Programas de Pós-Graduação em Serviço social no Brasil estão atualmente 

dispersos pelo país o que correspondem a um processo de expansão das Instituições de 

Ensino Superior, que representa 0,8% dos referidos programas que estão vigentes no 

SNPG. 
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Figura 1 - Distribuição geográfica dos Programas de Pós-Graduação da área 32 em 2016 

Fonte: Brasil (2017) 

 

Conforme ilustrado a cima, no ano de 2016, em solo brasileiro, haviam 34 

Programas de Pós-Graduação em funcionamento. 

Em relação ao recorte espaço temporal da pesquisa realizada para este TCC, 

temos a região Sul do Brasil como área de análise. Conforme o relatório da CAPES de 

2017, a região delimitada possui 5 Programas de Pós-Graduação, contabilizando 15,2% 

do total dos referidos programas existentes em solo brasileiro. Vale ressaltar que a maior 

porcentagem está nas regiões sudeste e nordeste do Brasil (BRASIL, 2017). 

Com base nessas informações, iniciou-se o processo mapeamento de dados 

conforme os objetivos deste trabalho, a fim de mapear as Teses de Doutorado e 

Dissertações de Mestrado dos Programas de Pós-Graduação no curso de Serviço Social 

na região Sul do Brasil, para identificar como a categoria gênero vem sendo discutida nas 

delimitações referidas para o desenvolvimento do trabalho em questão, e levantar as 

categorias de análise utilizados em foco sobre o gênero, com um recorte temporal do ano 

de 2010 a 2018, por vislumbrar a necessidade de compreender como gênero vem sendo 

discutido nos últimos 10 anos para conseguir, posteriormente, em um Mestrado, analisar 

se houve um aprimoramento da temática. 
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Para realizar o mapeamento das Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado, 

foi utilizada uma procura em diversas bibliotecas on-line, de universidades da região 

demarcada. A grande dificuldade de encontrar esses trabalhos publicados deu-se por 

tratar de sistemas on-line, na qual a página da UNIOESTE estava fora de ar para coleta 

de dados. 

Vale salientar que tanto para a pesquisa bibliográfica quanto para a pesquisa 

documental (que ocorreu junto com a tabulação), os seguintes descritores foram 

utilizados: Gênero, Violência contra mulheres, Patriarcado, Machismo, Mulheres, 

Relações sociais de sexo, Aborto e Divisão sexual do trabalho. 

Após a pesquisa bibliográfica, começou o processo de tabulação dos mesmos e 

levantamento de todos os dados encontrados usando como base as referidas palavras 

chaves e uma breve leitura dos trabalhos selecionados. Para a tabulação foi desenvolvido 

um instrumento de coleta de dados para completar com as informações necessárias 

como: ano da publicação dos trabalhos analisados, região, palavras chaves encontradas, 

data de acesso, etc. 

Para iniciar o processo de busca dos trabalhos elencados para esta pesquisa foi 

realizado um mapeamento, que segue ilustrado a seguir. 
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Figura 2 - Mapeamento das Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado de 2010 a 

2018 

Fonte: Suporte Geográfico (2017) 

 

Referente ao mapeamento dos trabalhos elencados em foco nesta pesquisa, três 

estados foram mapeados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, configurando a 

região Sul do Brasil. 

Com isso, conclui-se que todos os Estados elencados possuem o Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social, que estão localizados nas respectivas universidades: 

Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), que em 1977 inaugurou 

o primeiro curso de Mestrado e Doutorado em Serviço Social e o segundo em 19984; 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), que em 20015 implementou o Mestrado em 

Serviço Social e em 20116 com a efetivação do Doutorado; Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), em nível de Mestrado foi implementado em 2001 e a nível de 

Doutorado em 20107; e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Vale 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-servico-social/>. 
Acesso em: 07 maio 2019. 
5 Disponível em: <http://www.uel.br/pos/mestradoservicosocial/site/>. Acesso em: 07 maio 2019. 
6 Idem. 
7 Disponível em: <https://ppgss.ufsc.br/pb/>. Acesso em: 07 maio 2019. 
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ressaltar que na UNIOESTE não estava disponível para acesso as Dissertações de 

Mestrado produzidos pelo Programa. 

Após o mapeamento dos trabalhos elencados, foi realizado um processo de 

contagem e separação da quantidade de Teses e Dissertações nos referidos Programas 

de acordo com o recorte temporal de 2010 a 2018, que será apresentado a seguir. 

 

Gráfico 1 - Total de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado elencados no 

Programa de Pós-Graduação da Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

Fonte: a própria autora 

 

Na pioneira da implementação do Programa de Pós-Graduação no Sul do Brasil, 

a PUCRS conta com um arsenal de 249 Dissertações de Mestrado e 71 Teses de 

Doutorado, na qual 2 Dissertações de Mestrado e 2 Teses de Doutorado abordavam a 

temática gênero. 
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Gráfico 2 - Total de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado elencados no 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina 

Fonte: a própria autora 

 

Com relação a UEL, foram encontrados 18 Teses de Doutorado e 101 

Dissertações de Mestrado, na qual 4 Dissertações de Mestrado abordam gênero e não 

foram encontradas Teses de Doutorado que trabalham a perspectiva gênero. 
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Gráfico 3 - Total de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado elencados no 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Fonte: a própria autora 

 

Referente à UFSC, foram identificados 30 Teses de Doutorado (a biblioteca virtual 

disponibilizou as teses produzidas a partir de 2015) e 113 Dissertações de Mestrado, nas 

quais 5 Dissertações abordam a temática gênero e não foram encontradas Teses de 

Doutorado com a temática. 
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Gráfico 4 - Total de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado elencados nos 

Programas de Pós-Graduação das Universidades 

Fonte: a própria autora 

 

Portanto, ao todo foram encontrados 4 Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Serviço Social na região Sul do Brasil8. Dentro desses Programas, foram 

selecionados os trabalhos produzidos entre 2010 a 2018, totalizando uma produção 

referente a 463 Dissertações de Mestrado e 119 Teses de Doutorado disponibilizadas 

on-line, na qual 11 Dissertações de Mestrado trabalhavam na perspectiva Gênero e 2 

Teses de Doutorado abordavam a temática em questão. 

A pesquisa teve como análise o resumo, a introdução e a conclusão dos trabalhos 

elencados. 

Para, além disso, foram identificados 3 elementos principais utilizados para 

conceituar gênero, que são: a imbricação entre ordem patriarcal de gênero e capitalismo, 

o entendimento da imbricação entre classe, raça, etnia e sexo e o uso da autora Heleieth 

                                                 
8 A UNIOESTE não estava com o anco de dados on-line disponível para acesso. 
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Saffioti como referencial teórico para discorrer sobre gênero. Estes elementos serão 

ilustrados a seguir: 

 

Gráfico 5 - Levantamento das categorias de análise utilizadas nos trabalhos do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUCRS 

Fonte: a própria autora 

 

Na Universidade Pontifica Católica do Rio Grande do Sul, as 2 Dissertações 

encontradas indicavam a perspectiva da imbricação entre capitalismo e gênero, na qual 

as autoras utilizaram o método dialético critico de Marx adotando a totalidade, 

contradição e historicidade como norte para suas pesquisas. Outro elemento importante 

é a relação classe, raça, etnia e sexo, que ambas as dissertações apresentam, pontuando 

a intrínseca relação entre esses elementos. O uso do referencial teórico produzido por 

Saffioti também está presente nos trabalhos para explicar o que é gênero e Ordem 

Patriarcal de Gênero. 

As únicas Teses encontradas sobre a temática em questão foram produzidas na 

pioneira dos Programas de Pós-Graduação no Sul do Brasil, na qual 1 delas trabalha na 

perspectiva dos 3 eixos pontuados a cima, da relação entre capitalismo e gênero, da 

indissociabilidade de classe, raça, etnia e sexo e usa como referencial a socióloga 
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Saffioti, a outra Tese aponta para Jonh Scott e não deixa claro qual a lógica utilizada para 

conceituar gênero. 

 

Gráfico 6 - Levantamento das categorias de análise utilizadas nos trabalhos do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da UEL 

Fonte: a própria autora 

 

Referente aos trabalhos encontrados na Universidade Estadual de Londrina, as 4 

Dissertações estão divididas em: 1 Dissertação que aborda a perspectiva da ordem social 

vigente e gênero, trazendo Saffioti enquanto referencial teórico; 1 Dissertação que aborda 

classe, raça, etnia e sexo, e que usa Saffioti enquanto referencial; 1 Dissertação que não 

abordava nenhum dos 3 eixos elencados; e 1 que elucida a imbricação entre capital e 

gênero, utilizando a teoria social de Marx como ponto chave para acabar com a 

dominação e exploração das mulheres e que trabalhava visando classe, raça, etnia e 

sexo, usando a autora em questão como referência. 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Levantamento das categorias de análise utilizadas nos trabalhos do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFSC 

Fonte: a própria autora 

 

Em relação à Universidade Federal de Santa Catarina, as 5 Dissertações estão 

dispostas em: 3 Dissertações que abordavam classe, raça, etnia e sexo, utilizando Saffioti 

enquanto referencial teórico e 1 que recorreu ao método em Marx para desenvolver a 

pesquisa, utilizando classe, raça, etnia e sexo e a socióloga Saffioti como referencial 

teórico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vale reconsiderar que o objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso foi 

analisar a categoria gênero na produção de Teses de Doutorado e Dissertações de 

Mestrado dos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social da Região Sul do Brasil, 

porém, não foi possível analisar as produções elencadas para este estudo, tendo em 

vista a quantidade de trabalhos e a complexidade de elementos encontrados que devem 

ser aprofundados. Contudo, este processo de análise será concretizado quando realizar 

um Mestrado e/ou Doutorado. 

Contudo, enquanto objetivo específico, o mapeamento das Teses de Doutorado e 

Dissertações de Mestrado dos Programas eleitos neste estudo, dentro do recorte 

temporal de 2010 a 2018, demonstrou que dentre uma realidade de 453 Dissertações de 

Mestrado encontradas nos bancos de dados on-line das respectivas Universidades, 

apenas 11 desses trabalhos apresentam a perspectiva gênero como tema de produção. 

Referente às Teses de Doutorado, do total de 119 Teses, apenas 2 discorrem sobre 

gênero. 

Devemos respeitar a autonomia intelectual dos pesquisadores e das 

pesquisadoras sobre as temáticas de estudo. Com o resultado desta pesquisa verificou-

se que ainda há uma lacuna de estudos com essa temática nos programas eleitos para 

a realização deste trabalho. As Dissertações de Mestrado e as Teses de Doutorado que 

foram encontradas trabalham gênero em geral no âmbito das relações de trabalho e 

esmiuçando sobre a divisão sexual do trabalho, elucidando a diferença entre sexos nas 

relações de empregados e garantia de direitos. 

O resultado da pesquisa, por mais que não apresente um grande número de 

material encontrado, mostrou-se significativa haja vista a tímida produção de pesquisas 

sobre o assunto. 

Referente ao segundo objetivo específico elencado, foi possível identificar alguns 

aspectos de como gênero vem sendo discutido na referida Produção do Serviço Social, 
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como a visível imbricação entre gênero e capitalismo e a compreensão de que a gênero 

deve ser pensado entrelaçado à classe, raça, etnia e sexo, o que segue a perspectiva da 

autora Heleieth Saffioti (2004), na qual a mesma apresenta que uma das grandes 

contradições da sociedade atual é composta pelo nó patriarcado, racismo e capitalismo. 

Foram identificados outros aspectos relevantes para o entendimento de como 

gênero vem sendo trabalhado nos Programas de Pós-Graduação, como a concepção da 

violência de gênero enquanto problema de saúde pública, sobre a superação da visão 

biológica para as desigualdades existentes, enfim. Esta pesquisa é ampla e possui muitos 

pontos de análise e potencial para um desenvolvimento mais aprofundado. 

Notaram-se assimilações tecidas sobre gênero, igualdade de gênero e 

empoderamento feminino em trabalhos que seguem a teoria marxiana para 

desenvolvimento da pesquisa e uma falta de compreensão sobre a Pós-Modernidade e 

as consequências e narrativas produzidas a partir deste momento histórico. 

Propõe-se, através desta pesquisa, que há de se fomentar a pesquisa e a 

produção de conhecimentos com a temática gênero, à luz da assimilação entre a ordem 

social vigente e a dominação-exploração das mulheres, considerando os eixos classe, 

raça, etnia e sexo, na Graduação e nos Programas de Pós-Graduação em Serviço Social, 

considerando que a prática profissional do assistente social deve apreender as 

mediações postas no movimento do real. Neste sentido, a ordem patriarcal de gênero 

trata-se de uma mediação fundamental do sistema de opressão e, nesse sentido, os 

dados dessa pesquisa dão materialidade ao que Mesquita e Monteiro (2016) relatam 

sobre a tímida produção acerca da temática gênero na área do Serviço Social. 
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