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Resumo: O presente artigo tem como objetivo observar a relação entre as categorias 
gênero, feminismo e serviço social, pensando suas conformações anteriores e as 
possibilidades futuras com vistas a processos emancipatórios das profissionais bem como a 
população por elas atendida. Elucidamos alguns desafios e avanços, bem como as políticas 
que observam as relações de gênero. Pontuamos como é preciso repensar a formação 
consolidando o tema de modo mais intrínseco à atuação profissional, observando nosso 
Código de Ética e as transformações no próprio trato às questões mais estruturais como a 
divisão do trabalho e seus percalços. 
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Abstract: The present article aims to observe the relationship between the categories 
gender, feminism and social service, thinking about their previous conformations and the 
future possibilities with a view to the emancipatory processes of the professionals as well as 
the population they serve. We elucidate some challenges and advances, as well as policies 
that observe gender relations. We point out how it is necessary to rethink the formation 
consolidating the theme in a more intrinsic way to the professional performance, observing 
our Code of Ethics and the transformations in the own treatment to the more structural 
questions as the division of labor and its mishaps. 
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1. INTRODUÇÃO 

O interesse pela temática surgiu a partir de diferentes experiências no decorrer da 

formação acadêmica que estavam ligadas à realidade das mulheres, tanto nas discussões 

em sala de aula quanto na prática dentro do movimento estudantil, principalmente na 

Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO) onde cada vez mais 

procura-se visibilizar categorias como gênero, raça e homoafetividade através do combate 

às opressões.  

O trabalho foi constituído através de pesquisa exploratória, iniciando-se pelo 

levantamento bibliográfico de obras, artigos, textos e outros, sendo a maior parte constituída 
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por artigos uma vez que as publicações que abordam o tema estão fragmentadas dentro da 

categoria, aparecendo de forma ínfima. Vale ressaltar que os trabalhos que de algum modo 

abordam gênero, feminismo e Serviço Social são muito recentes, sendo que muitos deles 

têm data de publicação inferior a cinco anos.  

Pautando o projeto ético-político da profissão, buscamos fazer nossas análises 

através da teoria social crítica. Com intuito de verificar a prioridade dada às questões de 

gênero no Serviço Social, investigar as contribuições das duas categorias do ponto de vista 

teórico-prático da profissão e pautar a militância feminista como correlata ao projeto ético 

político, nossa pesquisa foi qualitativa, sendo que os dados foram utilizados com fins 

elucidativos, proporcionando apontamentos acerca do tema. 

2. A CONSTRUÇÃO DE UMA PROFISSÃO DE MULHERES. 

O Serviço Social é uma profissão interventiva, que começa a ser cunhada como 

ferramenta de mediação entre os antagonismos sociais na fase de consolidação do 

capitalismo monopolista, designada também de imperialismo.  

Antes da institucionalização da profissão, a assistência social era prestada de forma 

aleatória e caritativa por meio da solidariedade social, comumente realizada pela Igreja 

Católica, onde geralmente os sacerdotes se incumbiam da organização e as senhoras 

religiosas da execução das obras. A repressão policial já não era capaz de refrear a questão 

social que era apontada politicamente pelos trabalhadores, a intenção do Estado para com o 

Serviço Social era fazê-lo conciliador das classes, a fim de manter o controle num momento 

“caracterizado como um período que acentua intensamente as contradições sociais em suas 

expressões de exploração e alienação.” (CISNE, 2012, p.27) 

“As particularidades desse processo no Brasil evidenciam que o Serviço Social se 
institucionaliza e legitima profissionalmente como um dos recursos mobilizados pelo 
Estado e pelo empresariado, com o suporte da Igreja Católica, na perspectiva do 
enfrentamento e regulação da Questão Social, a partir dos anos 30, quando a 
intensidade e extensão das suas manifestações no cotidiano da vida social adquirem 
expressão política.” (YASBEK, 2009, p.6) 

É preciso salientar que as mulheres estavam intrinsecamente relacionadas à 

caridade, além disso, é preciso evidenciar quem eram algumas dessas mulheres, “elas 

pertenciam à pequena burguesia paulistana: militares, clero, funcionários públicos, 

professores e profissionais liberais, além dos pequenos e médios proprietários urbanos e 

rurais.” (SILVA, 2014, p.102). O que nos faz compreender a priori que não haveria um 

questionamento e ruptura de classe, tampouco das relações de gênero, uma vez que, 

“o Estado utiliza-se da figura da mulher, com todas as suas características, dons e 
papéis sociais difundidos ideologicamente pela Igreja Católica para assegurar o 
controle da “questão social” e ao mesmo tempo para desresponsabilizar-se pelos 
problemas sociais.” (CISNE, 2012, p.35) 
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Desta forma, também compreendemos a conjuntura especifica que o país 

vivenciava, após ter adentrado na Segunda Guerra Mundial era necessário prestar 

assistências às famílias cujo os homens foram convocados. Surgindo pela perspectiva do 

privado e logo sendo absorvida e subsidiada pelo público, de modo que a LBA foi 

expandindo e desenvolvendo o Serviço Social, destacamos também o cerne do “primeiro 

damismo”, que se refere às ações praticadas pelas esposas dos governantes de diferentes 

esferas de poder, uma vez que por estatuto, a LBA seria presidida pelas primeiras-damas da 

República, 

 “na verdade, o Estado lança mão dos valores femininos para sensibilizar a 
sociedade a intervir na chamada “questão social”, dando impulso ao espírito 
filantrópico a partir de uma prática assistencialista, que marcaria a face da ação das 
primeiras-damas no Brasil.”(TORRES apud CISNE, 2012, p.38) 

  Assim a assistência no Brasil ganharia, desde a família Vargas, uma alcunha de 

benevolência, de favor e não de efetivação de direitos. Afinal podemos compreender que a 

integração das classes, nada mais é que a amortização dos percalços do proletariado, a era 

Vargas foi marcada pelo avanço de direitos trabalhistas vistos como benignidade do Estado, 

ao mesmo tempo em que se tinha um sufocamento dos sindicatos, num governo que 

continuava a fazer uso da repressão direta e ideológica. 

De acordo com Cisne (2012, p.39) “a assistência social é construída como um 

espaço ocupacional essencialmente feminino, absolutamente associada aos papéis 

conservadores de gênero cobrados da mulher”, assim desde seus primórdios até os dias 

atuais, o Serviço Social encontra-se feminizado por ser percebido como um trabalho que 

nada mais é do que a extensão de um tipo de atividade privada perpetrada pelas mulheres. 

De modo que também não ocorre uma total separação da vida privada/pública por parte de 

algumas profissionais, principalmente pela generalização de um estereótipo sobre as 

funções profissionais e sua ligação com a filantropia, sendo que continua a existir uma linha 

tênue quando falamos de assistência social e assistencialismo. 

Através de dados de pesquisas realizadas pelo conjunto CRESS/CFESS (2005), 

podemos traçar e examinar o perfil da profissional de Serviço Social, visto que 97% são 

mulheres, a maior parte está na meia-idade visto que 63% têm entre 35 e 59 anos. São em 

sua maioria heterossexuais (95% heterossexual, 3% homossexual e 2% bissexual), ao todo 

72,14% se declaram brancas e são majoritariamente católicas, 67,65%, dessas 76% tem 

assiduidade religiosa. Há mais casadas, 53%; e 44% não têm filhos. Entendemos que este 

perfil pouco mudou nas oito décadas da profissão no Brasil, o que corrobora para uma 

permanência dos valores conservadores, e da dificuldade de lidar com o outro, com as 

diferenças, assim apesar de existir um projeto hegemônico no Serviço Social, ele não é 

homogêneo ao observarmos a intervenção profissional das assistentes sociais.  
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Uma vez que ponderamos a importância de gênero e feminismo no Serviço Social 

como aliados ao projeto profissional e como uma forma de se analisar as relações sociais 

cotidianas nos diferentes espaços de intervenção com um cunho emancipatório, se faz 

recorrente a análise de Carvalho e Iamamoto, 

“A consideração do Assistente Social como um intelectual subalterno, situa, 
necessariamente, a reflexão de seu papel profissional numa dimensão 
eminentemente política, estando em jogo o sentido social da atividade desse agente. 
Coloca de frente indagações como: a quem vem efetivamente servindo esse 
profissional, que interesses reproduz, quais as possibilidades de estar a serviço dos 
setores majoritários da população? O Serviço Social em sua trajetória não adquire o 
status de ciência, o que não exclui a possibilidade e necessidade de o profissional 
produzir conhecimentos científicos, contribuindo para o acervo das ciências humana, 
numa linha de articulação dinâmica entre teoria e prática.” (CARVALHO e 
IAMAMOTO, 2013, p.95) 

 Precisamos compreender que esta subalternização da assistente social, também 

é construída através da subalternização da mulher na sociedade, visto que é uma profissão 

que sempre teve a marca feminina. Acarreta uma idealização social dos papéis de gênero 

desempenhados por estas profissionais, que sob a lógica da divisão sexual do trabalho 

acabam por ter um sobrecarga no seu trabalho produtivo e reprodutivo. É necessário pensar 

como a lógica capitalista perpassa a desigualdade de gênero no trabalho da assistente 

social, vez que ocorre, 

 “constante exposição a processos de adoecimento e sofrimento de mulheres 
assistentes sociais em tempos de reestruturação produtiva, especialmente, por se 
tratar de uma profissão que nos últimos anos assumiu o compromisso e 
posicionamento de lutar contra toda forma de preconceito e discriminação.” (SILVA, 
2014, p.1) 

Ao observarmos os princípios fundamentais do nosso Código de Ética, por mais que 

alguns não elucidem o gênero, compreendemos que podem ser interpretados a partir dessa 

ressignificação uma vez que são em maior parte, as mulheres que sofrem com a restrição 

de sua liberdade e autonomia; permanecem em relações arbitrárias e autoritárias; não tem 

seus direitos consolidados de fato (fruto da coisificação das mulheres); tem restrições ao 

acesso; não tem participação politica e cada fez mais há uma feminização da pobreza; 

precisam de equidade para com os homens; são socialmente discriminadas e normatizam 

as diferenças/desigualdades; tem pouco espaço na academia; sofrem outras 

discriminações, por exemplo, sobre sua cor e seu corpo; são a maioria das usuárias do 

Serviço Social 

De forma que frisamos o princípio VIII – “Opção por um projeto profissional vinculado 

ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de 

classe, etnia e gênero”(BRASIL, 2012, p.24); destacando que não há como construir uma 

sociedade sem dominação/exploração de gênero sem feminismo, de modo que 
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compreendemos que o envolvimento com este movimento teórico-político se faz 

imprescindível na formação das assistentes sociais,  

“o feminismo tem como pressuposto ético-político denunciar um conjunto de 
suposições que a sociedade definiu como “natural” (...) estuda as relações de 
gênero e investiga a situação e as experiências de homens e mulheres, sob uma 
perspectiva centrada nas mulheres.” (LISBOA, 2010, p. 69)  

A categoria gênero permeia as relações sociais antagônicas, sendo a 

exploração/dominação destas relações, um pilar basal para a sociedade capitalista. 

Portanto, é necessário pensar e se colocar a frente desses paradigmas e confrontar 

comportamentos que naturalizamos e estigmatizamos socialmente estão arraigados em 

muitas profissionais, uma vez que, “as discriminações sociais de gênero, raça e etnia, 

vicejam na formação cultural do país e ultrapassam largamente as fronteiras do meio 

profissional, embora nele também se atualizem.” (IAMAMOTO, 2000, p.104). 

2.1 Gênero, atuação e direcionamento das políticas 

Para Scott (1989), “gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado 

nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as 

relações de poder”. Desta maneira ao nascer já assumimos uma posição de acordo com 

nosso sexo, na qual será construída socialmente uma estrutura de comportamento 

assimétrico e limitador para mulheres e homens, assim apesar da diferença biológica, 

observamos que as diferenças são principalmente socioculturais. 

Por isso inicialmente, os estudos de gênero estão vinculados às feministas que se 

empenharam para apontar a superioridade masculina ao longo da história como uma 

construção social que pertence a uma estrutura social, de modo que é pertinente 

compreendermos o patriarcado como um modelo milenar que transcende a sociedade 

capitalista, para além dos processos econômicos, a sociedade patriarcal eternizar-se na 

cultura. 

Algumas teóricas passaram a utilizar o termo relações sociais de sexo ao 

problematizar as relações de gênero, segundo Cisne “por entenderem o sexo como também 

socialmente determinado e este ser interpretado e traduzido na experiência e na vivência da 

sociabilidade.” Dessa maneira, 

“Em síntese, os estudos de gênero, se comparados aos estudos feministas, 
adquirem, por vezes, um caráter mais “neutro”, menos ofensivo, ou seja, mais polido 
ao gosto das instituições multilaterais e governamentais, além de aparentemente 
mais “acadêmico” ou “científico”. Não é à toa, portanto, que os chamados “estudos 
de gênero” conseguiram uma maior aceitação, penetrando mais facilmente nas 
“universidades, e mais ainda nas administrações públicas ou nas instituições 
internacionais” (PFEFFERKON apud CISNE 2012, p. 79). 

De modo que buscamos contextualizar gênero para que possamos reiterar sua 

relação e importância para com o Serviço Social, com destaque para nosso projeto ético-
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político e a busca de uma sociedade emancipada, sem perder de vista a historicidade da 

profissão, sobretudo na sociedade brasileira.  

“o entendimento é que gênero é um tema transversal ao conteúdo da formação 
profissional, sendo consubstancial à identidade profissional, uma vez que a 
categoria de assistentes sociais se constitui em maioria de mulheres, sendo a sua 
história, também a história das mulheres.” (LISBOA et al (2006, p.2) 

É indispensável suscitar este debate dentro da academia, espaço de construção do 

conhecimento, que acaba negligenciando alguns assuntos por reproduzir o que está 

socialmente construído, portanto entendemos que apenas com aporte teórico durante a 

formação as assistentes sociais poderão imprimir novas posturas em sua intervenção 

profissional. 

“Para que a intervenção desses profissionais seja reconhecida e valorizada, é 
necessário que o processo de formação inclua conhecimentos específicos 
relacionados a essa área, ou seja, que as/os Assistentes Sociais possam se 
interessar pelos estudos feministas, questões de gênero, étnico-raciais, construção 
de identidade e diversidade sexual, insistindo na importância da transversalidade 
dessas categorias na mediação teórica sobre as demandas que surgem no cotidiano 
de suas práticas.”(LISBOA, 2014, p.53) 

Salientamos que a insuficiência acerca das questões de gênero não advém apenas 

da pouca exibição nos conteúdos, porém as pessoas que buscam o Serviço Social também 

tem uma carga subjetiva, que podem relacionar a profissão a algo que ela não é, assim 

como resistir aos conhecimentos que abordam a história subalternizada das mulheres e a 

luta por seus direitos. Compreendemos que a discussão tem sido alçada por algumas 

profissionais e que majoritariamente essas são docentes, entendemos as barreiras objetivas 

que se colocam no cotidiano profissional, o imediatismo, a precarização, mas ressalvamos 

que as demandas em grande parte perpassam as desigualdades de gênero, por 

compreender sua necessidade dentro da profissão, embora alguns usem o discurso que as 

mulheres já alcançaram igualdade, nosso cotidiano aponta que não, e que as demandas são 

sobrepujantes, como observa Lisboa,  

“Tenho constatado o significativo aumento de demandas que perpassam a questão 
de gênero: abuso sexual, violência contra mulheres, gravidez na adolescência, 
direitos reprodutivos; famílias chefiadas por mulheres, idosas vivendo sozinhas e/ou 
sustentando netos ou filhos; discriminação no mundo do trabalho, assédio moral, 
luta por cotas e ações afirmativas; lideranças femininas destacando-se junto aos 
movimentos e organizações sociais; mulheres encarceradas, aumento do número de 
mulheres envolvidas com o tráfico de entorpecentes, mulheres com dependência 
química tanto de álcool como de drogas; crise da masculinidade; discriminação e 
preconceito em relação à homoafetividade, entre outros. Estas questões, que até a 
algum tempo atrás eram consideradas da ordem do privado, graças às lutas e 
conquistas dos movimentos feministas, atualmente estão publicizadas, ou seja, 
foram trazidas para a esfera pública, explicitadas e consequentemente, cada uma 
das situações acima mencionadas, demanda políticas públicas com transversalidade 
de gênero para encaminhamento e possíveis soluções.” (LISBOA, 2010, p.1) 

Igualmente, se faz necessário compreender como as políticas sociais, sendo um 

instrumento do Serviço Social atenuam essas desigualdades ao mesmo tempo em que são 

paliativas, não permitindo uma emancipação dessas mulheres, que permanecem num ciclo 
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de privação e reparo dos direitos. Não nos alongaremos sobre este tema, mas se faz 

importante pontuá-lo uma vez que as assistentes sociais trabalham direta e indiretamente 

com diversas políticas, para Behring e Boschetti (2011, p.36) é preciso analisar as políticas 

como “processo e resultado de relações complexas e contraditórias que se estabelecem 

entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos” e não de modo unilateral e/ou 

tecnocrático que “limitam-se a discutir sua eficiência e eficácia na “resolução de problemas 

sociais”, sem questionar sua (im)possibilidade de assegurar justiça social e equidade no 

capitalismo”. (ibidem, 2011, p.37) 

Deste modo é preciso compreender que as políticas públicas demarcadas pelo 

gênero são em parte conquista e em parte concessão do Estado a partir da década de 1980, 

frente à luta dos movimentos de mulheres e feministas, compreendemos que tem como 

princípio atenuar as diferenças existentes entre homens e mulheres, principalmente no 

âmbito econômico. Entendemos que tais políticas são oportunizadas na correlação de forças 

políticas, que o Estado pode ser conivente com determinados avanços, que em suma não 

significam um rompimento com a estrutura patriarcal-capitalista, porém devemos sim 

entendê-los como uma forma de transformar a condição das mulheres na sociedade mesmo 

que esteja aquém dos objetivos de um novo projeto societário, afinal, 

“Neste caso, o reforço à família não representa, necessariamente, o reforço do papel 
tradicional da mulher, pois estão lhe atribuindo um papel ressignificado, com maior 
poder no interior da família. Esta parece-me ser uma ressalva importante de se fazer 
sobre a prática nesses grupos de mulheres. Pode-se identificar entre eles que a 
defesa de uma instituição como a família pode abarcar, simultaneamente, o projeto 
de um papel diferenciado para a mulher, com maior autonomia e poder, dentro e fora 
da família.” (MARIANO e GALVÃO, 2013, p.6) 

As assistentes sociais podem trazer novos paradigmas para essas políticas a partir 

do momento que podem compreendê-las através da perspectiva das relações de gênero e, 

como elucidado por Behring e Boschetti não fazer um trabalho tecnocrático, como meras 

executoras. 

2.2 Colocações acerca do feminismo e a prática profissional. 

Apreendemos que a articulação da luta de classes com lutas identitárias, não 

necessariamente tornam essas lutas, como no caso das mulheres, uma luta secundária.  

Toledo (2008, p.118) enfatiza que “a pobreza, o emprego precário, a mortalidade materna, a 

marginalidade são manifestações do cotidiano de uma classe, e uma mulher, nessas 

condições, vivencia o “feminino” de forma diferente”, aqui podemos compreender que o 

feminismo também é vivenciado de maneira diferente, por isso o feminismo materialista vai 

apontar que as diferenças se acentuam também no âmbito econômico, e que este influi em 

diferentes conquistas das mulheres. 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

A busca por um movimento feminista que faça análises do todo social, não deve 

inibir as mulheres em sua participação, uma vez que não se detém uma verdade singular e 

intransitiva, mas reconhece as práticas, conhecimentos e vivências comuns das mulheres. 

Deste modo, pensar o feminismo dentro do Serviço Social é pensar também no acúmulo da 

experiência dessas mulheres, apreendemos que o quadro docente comumente é em maior 

parte de mulheres, assim discentes e docentes podem ter uma troca de conhecimento 

fundamental ao movimento e à construção de conhecimento. Além disso, se este é um 

assunto pouco abordado na formação acadêmica, se torna ínfimo nos campos de atuação 

profissional, seja participando de espaços feministas ou criando estes espaços para as 

usuárias. Ao se aproximar do feminismo materialista poderemos compreender o movimento 

da realidade e a indissociabilidade das categorias que denunciam relações de 

dominação/exploração de forma que possamos ter novos operativos ao atuar na questão 

social. 

“As teorias feministas e os estudos de gênero constituam-se em um aporte teórico 
metodológico significativo para Serviço Social, uma vez que surgem para questionar 
todas as formas de dominação, expor novas áreas de conflitos sociais (extrapolando 
os conflitos de classe), que requerem formas próprias de análise das relações, da 
construção social da diferença sexual, da sexualidade, da reprodução, da 
discriminação no trabalho”. (LISBOA, 2010, p.68) 

As teorias feministas (a materialista, em particular) carecem ser apreendidas pelo 

Serviço Social, questionadas e utilizadas, deve-se perder o “medo” do estigma social de ser 

feminista, este será alcançado com a aproximação da teoria. Visto que com estes estudos 

angariamos arcabouço teórico-prático capaz de transformar a realidade, assegurando que 

as mulheres tenham acesso e garantia de seus direitos sociais, civis e políticos; as 

assistentes sociais podem inserir nos seus pareceres questões ligadas à realidade das 

mulheres de um ponto de vista emancipatório. 

Além dos baixos salários podemos compreender que em tempos de reestruturação, 

são as mulheres em sua maioria, que sentirão os impactos da precarização do trabalho visto 

que no âmago da divisão sexual, muitas irão reproduzir atividades com pouco investimento 

e reconhecimento, sendo consideradas uma extensão das tarefas domésticas, portanto, 

uma habilidade feminina, o que pode ser expresso na terceirização de determinadas 

atividades. Cisne (2012) destaca a educação sexista como força motriz para a assimilação 

desses papéis “pré-terminados” principalmente para as mulheres na lógica capitalista, que 

segundo ela “refuncionaliza” as desigualdades existentes para obtenção de maiores lucros. 

Muitas mulheres não conseguem se identificar como “classe”, sendo que a maioria não 

ocupa os espaços reivindicatórios, o que significa menos pessoas lutando contra o sistema 

capitalista. 
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Questionar a divisão sexual do trabalho significa trazer novos focos para a 

organização social do trabalho, segundo Kergoat esse debate, 

“remete a posições analíticas muito diferentes tanto do ponto de vista científico 
quanto do ponto de vista político. Assim torna-se impossível isolar o trabalho ou o 
emprego das mulheres, trata-se ao contrário de operar simultaneamente, como 
elementos centrais explicativos, com a evolução das relações de sexo, de classe e 
norte/sul; o mesmo para a família, a explosão destas formas sociais e tentativas de 
enquadramento jurídico; ou a evolução de formas de virilidade, 
paternidade/maternidade, ou os debates atuais sobre imigração e agrupamento 
familiar.” (KERGOAT, 2009, p.74) 

Compreendemos que esse debate deve ser aperfeiçoado dentro do Serviço Social, 

sendo este uma profissão de mulheres, apreender a divisão sexual do trabalho, constitui em 

apreender também o papel sócio técnico da Assistente Social. Faz-se necessário incluir 

patriarcado quando falamos da formação dos arranjos sociais, dos interesses em mantê-lo e 

de sua desconstrução como um dos fatores que levarão à sociedade emancipada. Entender 

que o patriarcado tem sido naturalizado por grande parte de profissionais do Serviço Social, 

faz percebermos que há um sujeitamento da lógica capitalista em observar as relações 

sociais evidenciando o econômico, como se as desigualdades não permeassem outras 

questões, como gênero e raça/etnia.  

Podemos abranger a importância do feminismo em revelar um tipo de desigualdade 

historicamente aceita e entender que, conforme Lisboa (2010, p.69) “a teoria feminista 

passa a desconstruir a dominação do patriarcado e do androcentrismo no campo do 

conhecimento”, assim entendemos que o feminismo precisa ser mais contemplado pelo 

Serviço Social, pois seu arcabouço teórico-político, muitas vezes, irá ao encontro do projeto 

ético-político da profissão. Percebemos que dar visibilidade ao feminismo, numa 

categoria majoritariamente de mulheres, corrobora para emancipação dessas mesmas 

mulheres, assim como numa intervenção profissional diferenciada, com a devida 

observância das relações de gênero nas mais diversas áreas de atuação e seus espaços 

sócio ocupacionais, compreendendo o movimento feminista e suas conquistas que 

contribuem para novas políticas em busca de igualdade e equidade. 

Não fosse a hegemonia patriarcal-capitalista que limita o campo ideal e material, 

poderíamos ser uma categoria de vanguarda na luta das mulheres, que como observamos é 

historicamente feminina. Não desvalorizamos o mote que já alcançamos no trinômio – 

gênero, feminismo e Serviço Social, mas elucidamos que ainda é insuficiente o debate e a 

produção neste campo, percebemos um movimento pulverizado e contido, uma vez que 

muitas profissionais que persistem nesta linha dentro da academia são tratadas de forma 

apática e aquelas nas diversas áreas e espaços de atuação acabam sendo comedidas pela 

demanda imediata que lhes é atribuída.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vemos que é preciso mais fundamentação sobre este tema que aparece 

expressivamente nos campos de estágio, onde acabam por vezes, realizando uma ação 

equivocada frente as desigualdades gênero. Não se trata de uma doutrinação onde toda 

assistente social deve identificar-se no feminismo, mas de abrir uma possibilidade teórica 

que flua com o projeto-ético, entendendo o movimento feminista não só com um teor 

político, mas que necessita de bases sólidas. Cabe salientar a importância deste tema não 

encerrar-se ao término da graduação, tanto na prática como nos espaços de pós-graduação. 

Entendemos que ainda há entraves a serem discutidos, como por exemplo, não 

relevar às desigualdades de gênero como uma expressão da questão social, por preceder o 

sistema capitalista e estarem profundamente naturalizadas, nos contextos privados e 

públicos. Entendemos que não basta falar das relações de gênero, é preciso inseri-las nas 

realidades concretas, discutindo sobre o direito à saúde, à cidade, à equidade nas leis, o 

trabalho reprodutivo, os novos arranjos familiares, entre outras demandas das assistentes 

sociais.  

Faz-se necessário apreender o que levam as escolas e/ou docentes abrirem mão 

desse conteúdo, se o espaço de formação acadêmica não contribuir para o conhecimento 

do tema, tampouco o imediatismo solicitado na atuação profissional poderá trazer novas 

óticas sobre as relações de gênero. Essas categorias não são uma prioridade na formação 

do Serviço Social, que de um ponto teórico-prático debater gênero e feminismo torna-se 

uma ação particularizada, como necessidade das mulheres que o fazem, porém ao 

aprofundar as leituras é possível associar ainda mais a perspectiva emancipatória do 

projeto ético-político com a militância feminista.  

Esperamos ter ponderado a importância do gênero e do feminismo dentro do Serviço 

Social, seja na formação acadêmica ou na intervenção profissional, não com uma receita 

pronta da assistente social que contempla este tema, mas com discussões e que este seja 

apenas um (re)começo na evidência do ser mulher, assistente e/ou assistida, na sociedade 

patriarcal-capitalista. Que as mulheres que permeiam o Serviço Social possam criar novas 

reflexões críticas em torno da história e de sua história. 
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