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Resumo 

 
 
OLIVEIRA, Silvia Marques Dantas de. Feminismo, Questão Social e Serviço Só-
cial. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) — Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 2009. 
 
A literatura recente do Serviço Social considera que a gênese da profissão é a ques-
tão social. Em 1996, a questão social foi estatuída como seu objeto. O contato com 
a literatura sobre a questão social e sobre a questão de gênero – durante o Mestra-
do de Serviço Social – instigou a pesquisadora a indagar se a questão social – en-
quanto categoria de análise – daria conta para explicar as desigualdades e diferen-
ças vivenciadas pelas mulheres e anunciadas pelo Movimento Feminista, tal como 
explica as desigualdades de classe. A literatura produzida pelo Serviço Social sobre 
a questão social tem como enfoque a teoria crítica marxista, centrada na contradição 
fundamental capital-trabalho. Por outro lado, a literatura produzida pelas assistentes 
sociais que desenvolvem pesquisas sobre mulheres e/ou gênero, em geral, definem 
que gênero, classe e raça/etnia são contradições fundantes da sociedade. A leitura 
desta literatura provocou uma nova indagação: será que há um contínuo entre as 
categorias analíticas gênero e questão social, ao ponto de justapor um conceito ao 
outro? O objetivo desta investigação foi, então, analisar as descontinuidades, conti-
nuidades e contradições que a categoria de gênero produz no objeto da profissão – 
a questão social – e como elas se operam nos discursos das assistentes sociais fe-
ministas acadêmicas. Para a consecução deste objetivo foi feito: a) um estudo sobre 
o aparecimento da questão social no Serviço Social; b) uma análise sobre o momen-
to em que a questão social foi estatuída pelo Serviço Social, ressaltando suas conti-
nuidades e descontinuidades discursivas; c) um estudo sobre as teorias feministas e 
a produção acadêmica das assistentes sociais sobre mulheres e/ou gênero, divulga-
da no VIII e no IX Congresso Brasileiro de Serviço Social, realizados em 1995 e 
1998, respectivamente, período em que a questão social foi estatuída pelo Serviço 
Social; e, finalmente, d) com base nestes estudos, foram realizadas entrevistas com 
assistentes sociais feministas – que desenvolvem estudos e pesquisas sobre mulher 
e/ou gênero, com o objetivo de conhecer que descontinuidades, contradições e con-
tinuidades aparecem quando elas utilizam estes dois enunciados: gênero e questão 
social. Cada um destes aspectos da pesquisa foi analisado, respectivamente, em 
quatro capítulos. Para empreender estas reflexões utilizam-se o conceito de enun-
ciado de Michel Foucault (1995). Este autor define que um enunciado não é uma 
proposição, é uma função que, ao aparecer, estabelece correlações de forças entre 
objetos discursivos, institui diferenças, continuidades e descontinuidades nos discur-
sos. A pesquisa revelou que tanto há descontinuidades quanto continuidades no diá-
logo entre gênero e questão social. A descontinuidade mais relevante refere-se à 
disputa pelo reconhecimento e legitimidade das demandas feministas no campo de 
atuação do Serviço Social. Por outro lado, a continuidade mais relevante refere-se à 
garantia de um posicionamento ético-político do Serviço Social contra as desigual-
dades de classe, gênero e raça/etnia.  
 
Palavras-chave: Feminismo, gênero, questão social, Serviço Social 



 

Abstract 
 
 
 
Recent production in Social Work Domain considers that the origin of a professional 
career is related to social matter. In 1996 social matter was established as its object 
of study. Being introduced to a literature on social matter as well as gender studies– 
during the Masters on Social Work Field – instigated me to inquiry if the social matter 
- as an analytical category – could explain disparities and differences lived by women 
and announced by Feminist Movement, as well as how it can explain class dispari-
ties. Literature produced in Social Work Domain on social matter has its focus in 
Marxist critique, based in the essential opposition capital-work labor. On the other 
hand, literature produced by social assistants that develop researches about women 
and/or gender, in general, define that gender, class and race/ethnic identity are 
founding contradictions of our society. These literature readings posed a new ques-
tion: would be continuity between these analytical categories related to gender and 
social matter in a way that one concept is juxtaposed to another? This investigation´s 
goal was, thus, to analyze the disparities, continuities and contradictions that the 
gender´s category produces in the professional object – the social matter – and how 
they operate in the speeches of academic feminist social workers. In order to aim this 
objective it was done: a) a study on how the social matter appeared within the Social 
Work Field; b) an analysis on the moment that the social question was implemented 
within the Social Work Field, focusing on its discursive continuities and discontinui-
ties; c) a study on feminist theories and how academic production of the social work-
ers on women or/and gender, which was approached on the VIII and IX Brazilian 
Congress Meeting on Social Work, in 1995 and 1998, time that social matter was 
institutionalized within the Social Work Field; and, finally, d) based on these studies, 
interviews were realized with social feminist workers – who conduct studies and re-
searches on women and/or gender – with the objective to know the discontinuities, 
contradictions and continuities of their utilizations of gender and social matter no-
tions. Each of these research aspects was analyzed. In order to make these reflec-
tions, Michel Foucault`s (1995) concept of enunciation was used. This author defines 
that an enunciation is not only a proposition; it is a function which whenever it ap-
pears, establishes correlations on forces between discursive objects, institutes differ-
ence, continuities and discontinuities within discourse. This research revealed that 
there are continuities and discontinuities among produced discourses on gender and 
social matter. The most significant discontinuity is related to disputes on recognition 
and legitimization on feminists issues in the field of the Social Work practice. On the 
other hand, the most relevant continuity is the political-ethic position in the Social 
Work Domain against class, gender and race/ethnic inequalities. 
 
 

Key Words: Feminism, gender, social matter, Social Work. 
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Introdução 
 

Minha meta não era tornar a ciência mais subjetiva ou mais 
“feminina”, mas ao contrario fazê-la mais verdadeiramente ob-
jetiva [...]. Numa palavra, procurava uma ciência melhor. Uma 
ciência melhor [...] seria uma ciência mais abrangente mais a-
cessível às mulheres. Evelyn Fox Keller ( 2006). 

 

Esta dissertação nasceu de minhas inquietações feministas sobre a invisibili-

dade das experiências das mulheres na história. Nossas experiências, nossos feitos, 

nossas falas, no passado, raramente foram consideradas relevantes. Atualmente, 

podemos dizer que somos e provamos ser capazes de ocupar espaços na história, 

mas, sistematicamente, nossas falas são interditadas.  

A bióloga e pesquisadora norte-americana Shirley Malcolm, perguntada sobre 

que conselhos daria para quem ingressasse em espaços de falas públicas, respon-

deu: ―Não tenha medo de levantar uma questão e, se ela for desconsiderada, levan-

te-a novamente‖ (MALCOLM, 2006, p.707). Ela relata uma experiência pessoal em 

que sugeriu algo durante uma reunião e foi ignorada. Poucos minutos depois, um 

homem levantou a mesma questão e foi ouvido. O exercício da fala feminina é sem-

pre um incômodo. Entretanto, a fala é sempre um exercício do sujeito. 

Desde que me formei em Serviço Social tenho trabalhado quase todo o tempo 

no Movimento Feminista e sempre me perguntei: qual a contribuição de minha pro-

fissão para o feminismo? E para a igualdade das mulheres? Como assistente social 

feminista me perguntava: Que contribuição eu poderia dar ao Serviço Social? Como 

assistente social e feminista verifico, no meu cotidiano profissional, que o Serviço 

Social é uma profissão majoritariamente feminina e a intervenção profissional tam-

bém incide majoritariamente sobre as mulheres pobres - seja como usuárias dos 

serviços sociais, seja como ―cuidadoras‖ dos usuários destes serviços (mães, filhas, 

esposas, avós, parentes em geral).  

Tempos depois, decidi que chegara a hora de retornar à academia. Desejava 

sistematizar minhas experiências e reflexões tecidas no cotidiano do meu trabalho, a 

maior parte dele no campo feminista. Quando ingressei no Mestrado, me deparei 

com uma categoria de análise que estava sendo amplamente discutida no Serviço 

Social – a questão social. Como se trata de uma categoria que se quer objeto da 

profissão, indaguei: Na qualidade de objeto do Serviço Social, a questão social res-
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ponde analiticamente aos sentidos das desigualdades das mulheres? Assim, esta 

dissertação nasceu das inquietações de uma feminista assistente social. 

Meus questionamentos me instigaram a pesquisar mais sobre o assunto. Pri-

meiro fiz um levantamento das dissertações e teses sobre gênero e/ou mulheres 

desenvolvidas na pós-graduação de Serviço Social da UFPE. Observei que havia 

uma multiplicidade de temas sobre o assunto: violência, movimento feminista etc. 

Poucas mencionavam o objeto do Serviço Social, embora muitas se filiassem à teo-

ria marxista. Em seguida, fiz leituras sobre a história do Serviço Social no Brasil. O 

que os(as) pensadores(as) do Serviço Social falavam dessa história parecia justificar 

a adoção de um novo objeto para a profissão. Finalmente, debrucei-me na literatura 

sobre a Questão Social. Estas leituras propiciaram a construção do meu objeto de 

pesquisa e a definição do objetivo de trabalho. Esta dissertação tem, portanto, como 

objetivo: “Analisar as descontinuidades, continuidades e contradições que a catego-

ria de gênero produz no objeto da profissão – a questão social  e como elas se ope-

ram nos discursos das assistentes sociais feministas acadêmicas”. Minha preocupa-

ção seguinte foi encontrar um referencial teórico que norteasse minha pesquisa.  

 

 O encontro com Michel Foucault 

 

Tive a oportunidade de participar de um grupo de estudos ministrado por mi-

nha orientadora, Rosineide Cordeiro, sobre uma das obras de Michel Foucault: His-

tória da Sexualidade (1985). No primeiro volume da obra ele descreve seu método 

de análise, no qual a questão do poder não se associa à sujeição, pois onde há po-

der há resistências. Nem é exercido a partir de um ponto central, mas é difuso, vem 

de todo lugar e tem várias direções. O poder produz verdades, ele não é exterior à 

verdade, ele é imanente à verdade. Esta definição de que o poder produz verdades 

exatamente para exercer poder me instigou a conhecer a sua obra. Na ocasião, tive 

a oportunidade cursar uma disciplina cujo objetivo era estudar duas obras deste au-

tor – A Arqueologia do Saber (1995) e A Ordem do Discurso (s/d). Foi quando per-

cebi quão útil este autor poderia ser para a minha pesquisa. Nestas obras Foucault 

descreve o que, para ele, é enunciado. Como o objetivo de minha pesquisa é anali-

sar as descontinuidades, continuidades e contradições que a categoria de gênero 

produz no objeto do Serviço Social e vice-versa (como já descrevi integralmente), 
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decidi me utilizar da arqueologia de Foucault, promovendo um diálogo entre os dois 

enunciados: gênero e questão social.  

Foucault considera que um enunciado é um elemento de uma formação dis-

cursiva, mas não se trata de uma unidade capaz de ser isolada, de guardar em si 

mesma uma identidade e de apresentar-se superpovoada de sentidos e significados; 

capaz de dar conta de toda a realidade empírica. Um enunciado também não é ―uma 

estrutura proposicional‖, na qual se possa averiguar sua veracidade ou falsidade. Na 

análise arqueológica, ao se descrever um enunciado, não se analisa sua veracidade 

ou falsidade, mas as condições de possibilidade que o tornaram possível naquele 

momento. 

Para Foucault um enunciado é uma função que entra no ―jogo de relações 

com outros elementos‖, que não têm que ser necessariamente semelhantes a ele 

mesmo. Por exemplo, a questão social, enquanto enunciado, pode entrar no jogo da 

categoria de gênero, e esta, não necessariamente, é idêntica à questão social, mas, 

neste jogo de relações, verificam-se diferenças e identidades, continuidades e des-

continuidades, tanto da categoria de gênero quanto da própria questão social.  

Um enunciado é uma função, não é uma estrutura, e uma função que cruza 

um domínio de estruturas e de ―unidades possíveis e que faz com que apareçam, 

com conteúdos concretos, no tempo e no espaço‖ (FOUCAULT, 1995, p. 99). Mas, 

então, quais seriam as funções do enunciado? 

A primeira característica da função enunciativa é fazer aparecer as diferen-

ças. É construir novos espaços de correlações que diferenciem um enunciado de 

outro. É possibilitar que o enunciado que aparece possa dialogar com outros objetos 

ou transformar os antigos objetos daquele enunciado anterior.  

Além disso, um enunciado necessita de um autor ou ―uma instância produto-

ra‖ (FOUCAULT, 1995), mas este autor não tem que ser necessariamente ―aquele 

que produziu seus diferentes elementos com uma intenção de significação‖ 

(FOUCAULT, 1995, p. 106). O sujeito do enunciado  

 

é uma função determinada, mas não forçosamente a mesma de um enunci-
ado a outro; na medida em que é uma função vazia, podendo ser exercida 
por indivíduos, até certo ponto, indiferentes, quando chegam a formular o 
enunciado; e na medida em que um único e mesmo indivíduo pode ocupar, 
alternadamente, em uma série de enunciados, diferentes posições e assu-
mir o papel de diferentes sujeitos (FOUCAULT, 1995, p. 107). 
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Entretanto, para Foucault, este lugar pode ser ocupado por diferentes pesso-

as. Ele pode ―se manter uniforme ao longo de um texto, de um livro ou de uma obra‖ 

(1995, p. 109), mas pode também variar, modificar-se. Um sujeito está associado a 

uma ideia de pertença, ele vale como um sinal, manifestação e instrumento de uma 

pertença prévia. Analisando a doutrina, Foucault considera que  

 

a doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciados e interdita-lhes, 
por conseguinte, todos os outros [...], mas, em reciprocidade, serve-se de 
certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si, e desse modo os 
diferenciar de todos os outros. Ela efetua uma dupla sujeição dos sujeitos 
falantes (A ordem do discurso, s/d p. 13). 

 

Esta é, portanto, a segunda função do enunciado: a existência de um autor, 

que não é uma pessoa necessariamente, pode ser uma instância, uma instituição. 

Mas esta função é o que determina quem está apto para falar e quem deve ser in-

terditado.  

A terceira característica da função enunciativa é que ―ela não pode se exercer 

sem a existência de um domínio associado‖ (FOUCAULT, 1995, p. 112), ou seja, um 

campo de coexistência com outros enunciados. ―Um enunciado tem sempre mar-

gens povoadas de outros enunciados‖ (FOUCAULT, 1995, p. 112). Para Foucault: 

 

Não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas 
sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, de-
sempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se 
distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua 
participação, por ligeira e ínfima que seja (1995, p. 114). 

 

Longe de ser uma individuação, trata-se de uma acumulação e uma multipli-

cação. Por exemplo, à questão social – objeto de meu estudo – podem se associar 

vários outros objetos discursivos como a própria questão de gênero.  

A quarta função enunciativa é sua materialidade. Os enunciados obedecem 

mais a uma institucionalidade do que a uma localização espaço-temporal, ou seja, 

um enunciado não é um acontecimento inerte, que se admira de longe e se celebra. 

Pelo fato de estar em relação com outros enunciados, ele não pode ficar indiferente 

e permanecer o mesmo, ao longo do tempo. É claro que ele 

 

é dotado de uma certa lentidão modificável [...], de uma constância, que 
permite utilizações diversas, de uma permanência temporal, que não tem a 
inércia de um simples traço, e que não dorme em seu próprio passado. Ele 
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pode ser evocável, reutilizável, ele pode ser repetido (FOUCAULT, 1995, 
p.121). 

 

Trata-se de uma materialidade repetível e acessível às pessoas, que as utili-

zam, associam a outros enunciados, redefinem etc. O enunciado, portanto, ―permite 

ou impede a realização de um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra na or-

dem das contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de rivalidade‖ 

(FOUCAULT, 1995, p. 121). Ele não é inerte, nem imóvel às apropriações dos sujei-

tos. 

Uma vez analisada a função enunciativa, passo agora a analisar como o mé-

todo arqueológico de Foucault descreve os enunciados. Por considerar que os e-

nunciados circulam, são apropriados por outros discursos, entram no jogo de rela-

ções com outros enunciados, eles jamais são totalizantes. O que os torna reaprovei-

táveis são de possibilidades de entrarem em jogo com outros enunciados e estas 

condições são históricas, institucionais e políticas.  

Portanto, a análise enunciativa não pretende descrever a totalidade do enun-

ciado, mas os diálogos deste com outros enunciados. Daí porque fiz a opção meto-

dológica pela ―arqueologia foucaultiana‖, porque pretendo analisar a questão social 

em seu diálogo com o gênero, mas não porque considero que o primeiro enunciado 

é totalizante, engloba ou explica o segundo e, sim, para conhecer as descontinuida-

des e continuidades que o diálogo entre os dois enunciados produzem neles mes-

mos e no outro. 

Outra ressalva, antes de dar início à descrição dos enunciados, é que a des-

crição enunciativa arqueológica não pretende averiguar a verdade ou a falsidade de 

uma proposição. O que faz aparecer um enunciado é menos um esforço cognitivo e 

hermenêutico de um sujeito ou de um autor e mais as condições de possibilidade 

que fizeram aparecer tais enunciados. Daí porque a descrição enunciativa é históri-

ca, situa o enunciado na grelha, na superfície horizontal da história. Nada de ir mais 

além ou mais aquém deste contexto, mas se situar na superfície do próprio contexto. 

A análise arqueológica também não trata o discurso como uma continuidade, 

como uma construção evolutiva, até chegar ao mais próximo da verdade. Foucault 

não trata as diferenças como uma questão menor. Seu projeto não é ―superar as 

diferenças, mas analisá-las, dizer, exatamente, em que consistem as diferenças‖ 

(1995, p. 195). 
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Além disso, Foucault não constrói uma versão ―bipolar do antigo e do novo‖ 

(1995, p. 165). Para a análise arqueológica, ―todo enunciado é portador de uma cer-

ta regularidade e não pode dela ser dissociado‖ (FOUCAULT, 1995, p. 165). O diá-

logo entre a questão social e a questão de gênero no Serviço Social não significa o 

surgimento de uma nova invenção enunciativa. O diálogo entre os dois termos pode 

apenas ―revelar a regularidade de uma prática discursiva‖ (FOUCAULT, 1995, p. 

165). Do mesmo modo, ao reivindicar a inclusão do gênero na análise da questão 

social não significa que estaremos diante de um novo enunciado, mas podemos nos 

manter na grelha do mesmo enunciado. Entretanto, o diálogo entre gênero e ques-

tão social marca também as diferenças, as instabilidades dos próprios enunciados, o 

que permite modificá-lo. Assim, um enunciado é sempre móvel.  

Observadas estas questões, passemos a discorrer sobre a descrição arqueo-

lógica. Três aspectos da descrição arqueológica serão de grande valia para minha 

análise. Trata-se da raridade, da exterioridade e da contradição. 

A descrição arqueológica busca a lei de raridade dos enunciados. Um enun-

ciado com seu vocábulo pode ser modificado tempos depois, acrescentando-se ou-

tros termos que antes não estavam descritos. Esta ocorrência não significa que en-

tre o primeiro enunciado e o segundo há um contínuo, nem quer dizer que o segun-

do apenas fez aparecer algo que antes estava implícito. Trata-se, ao contrário, de 

revelar que os enunciados ―estão sempre em déficit‖ (FOUCAULT, 1995, p. 138). 

Isso, porém, não significa também que houve uma transformação do conceito. Fou-

cault considera que  

 

Uma certa forma de regularidade caracteriza, pois, um conjunto de enuncia-
dos sem que seja necessário – ou possível – estabelecer uma diferença en-
tre o que seria novo e o que não seria. Mas as regularidades [...] não se a-
presentam de uma maneira definitiva (1995, p. 166). 

 

Descrever a raridade do enunciado é ―uma maneira de reagir à pobreza e-

nunciativa e de compensá-la pela multiplicação do sentido; uma maneira de falar a 

partir dela e apesar dela‖; é ―conhecer que um enunciado tem suas regras de apare-

cimento e também suas condições de apropriação e de utilização‖ (FOUCAULT, 

1995, p. 139). 

Outro aspecto da descrição enunciativa é a sua exterioridade. A arqueologia 

não faz um caminho do exterior do enunciado ao seu interior, para encontrar o nú-
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cleo essencial da interioridade, da origem ou da essência. Este exercício é criticado 

por Foucault porque tem sempre uma referência ao sujeito fundador que vai procurar 

por trás dos acontecimentos ―uma outra história, mais séria, mais secreta, mais fun-

damental, mais próxima da origem, mais ligada ao seu horizonte último‖ 

(FOUCAULT, 1995, p. 140). Para o autor ―não importa quem fala, mas o que ele diz 

não é dito de qualquer lugar. É considerado, necessariamente, no jogo de uma exte-

rioridade (FOUCAULT, 1995, p. 142), ou seja, em que espaço se situa o aconteci-

mento enunciativo. A tarefa, portanto, da análise arqueológica, supõe que o enunci-

ado seja ―aceito em sua modéstia empírica, como lugar de acontecimentos, de regu-

laridades, de relacionamentos, de modificações determinadas, de transformações 

sistemáticas‖ (FOUCAULT, 1995, p. 165). 

A arqueologia não se interessa pela evolução cognitiva do pensamento. Tra-

zendo para o contexto da minha pesquisa, poderia dizer que a arqueologia se inte-

ressaria em analisar, na modéstia do que foi dito, depois modificado e/ou repetido 

sobre questão social ou questão de gênero, quais os elementos que fizeram modifi-

car, reconfigurar, repetir. O que está em jogo são os elementos que, interagindo com 

a questão social ou com a questão de gênero, as modifica e em que circunstância, o 

que permanece, o que se modifica. 

Finalmente, a terceira característica da descrição arqueológica refere-se à 

contradição. Foucault se distancia da história das ideias porque considera que ela 

tende a minimizar as irregularidades discursivas e a maximizar a coerência. 

 

Essa lei de coerência é uma regra heurística, uma obrigação de procedi-
mento, quase uma coação moral da pesquisa: não multiplicar inutilmente as 
contradições; não se deixar prender às pequenas diferenças; não atribuir 
peso demasiado às transformações, aos arrependimentos (FOUCAULT, 
1995, p. 171). 

 

Para Foucault, os discursos são sempre minados do seu próprio interior, por-

tanto, diferentemente da história das idéias, ele não dá menos valor às contradições, 

nem considera tais contradições como uma incoerência do discurso. Para ele, ―as 

contradições não são nem aparências a transpor, nem princípios secretos que seria 

preciso destacar. São objetos a serem descritos por si mesmos‖ (FOUCAULT, 1995, 

p. 174). Ao buscar as contradições entre questão social e gênero, não se deve 

transpor estas contradições para encontrar a coerência entre os dois conceitos, mas 



 8 

mostrar que tais contradições existem e que se deve apresentá-las em sua multipli-

cidade. 

Nesta dissertação, não estou indo em busca de verdades universais sobre a 

questão social ou sobre a questão de gênero. Meu objetivo é compreender como 

estas duas categorias dialogam entre si, que descontinuidades, continuidades e con-

tradições produzem uma na outra.  

 

Sobre a construção da dissertação  

 

Para alcançar meu objetivo de pesquisa organizei minha dissertação em qua-

tro capítulos. No primeiro capítulo descrevi as condições de possibilidades do apare-

cimento da questão social como objeto do Serviço Social. Embora a questão social 

surja na década de 80 para o Serviço Social, as condições para o seu aparecimento 

remontam às críticas que setores intelectuais do Serviço Social faziam já na década 

de 70, sobre a profissão. Em seguida, analiso a consolidação da questão social co-

mo objeto do Serviço Social.  

No segundo capítulo analiso os dois documentos que oficializaram a questão 

social como objeto do Serviço Social – o Código de Ética da Profissão e o Currículo 

Nacional de 1996. Ainda neste capítulo, procuro apresentar as descontinuidades 

discursivas produzidas entre as(os) próprias(os) assistentes sociais. 

Sigo minhas análises apresentando, no capítulo 3, as teorias feministas sobre 

as desigualdades das mulheres, descrevendo duas de suas principais correntes de 

pensamento e fazendo um estudo sobre os caminhos das pesquisas feministas. 

Ressalto, por fim, os questionamentos das feministas sobre a objetividade das teori-

as sociais.  

No quarto capítulo apresento o aparecimento do discurso feminista no Serviço 

Social para, em seguida, analisar nove entrevistas realizadas com assistentes soci-

ais feministas, procurando conhecer sua aproximação com o tema e com o próprio 

movimento feminista, suas concepções de gênero, as continuidades e descontinui-

dades que o gênero produz no Serviço Social e no próprio objeto do Serviço Social.  

Finalmente, nas considerações finais eu indico a importância das assistentes 

sociais feministas não deixarem o objeto do serviço social inerte, mas sempre pro-

duzir tensões neste objeto.   
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Capítulo 1 

As condições de possibilidades do aparecimento da Questão 

Social como objeto do Serviço Social  

 

O objeto [...] não preexiste a si mesmo, retido por algum 
obstáculo aos primeiros contornos d luz, mas existe sob as 
condições positivas de um feixe complexo de relações. (Michel 
Foucault (2006). 

 

Neste capítulo, analisarei os contextos que tornaram possível o aparecimento 

da Questão Social como objeto do Serviço Social. Foucault considera que um objeto 

não esteve guardado, esperando ser descoberto. As relações, em sua complexidade 

histórica, propiciam o aparecimento dos objetos. Estas relações são estabelecidas 

entre instituições, processos econômicos e sociais, formas de comportamento, sis-

temas de normas, técnicas, tipos de classificação, modos de caracterização. Estas 

relações não estão presentes na descrição dos objetos ou nas formações discursi-

vas, elas são exteriores ao objeto. 

Para analisar o aparecimento da questão social como objeto do Serviço Soci-

al é preciso ―demarcar as superfícies primeiras de sua emergência‖ (FOUCAULT, 

1995, p. 47). No caso específico da questão social no Serviço Social, as superfícies 

primeiras estão presentes já na década de 60, mesmo que tenham sido nomeadas, 

pela primeira vez, na década de 80 e tenham sido estatuídas pelo Serviço Social 

mais recentemente, na década de 90. Estas superfícies se encontram na própria 

profissão – com o Movimento de Reconceituação do Serviço Social –, e nas trans-

formações sociais ocorridas no Brasil e na América Latina, que demandavam da pro-

fissão uma rediscussão sobre o seu objeto. Não se trata também de proceder ao 

exame evolutivo do processo social, pois entre as décadas de 60 e a de 90, período 

em que a questão social tornou-se objeto do Serviço Social, observamos muitas 

descontinuidades no próprio contexto social.  

É claro que o contexto social e político de uma época não assegura que um 

objeto surja com sua identidade própria, sem dispersão. Entretanto, é a composição 

destes objetos no contexto de seu aparecimento que define uma identidade própria 

ao objeto. Como diz Foucault: 
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As condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históri-
cas para que ele se possa ―dizer alguma coisa‖ e para que dele várias pes-
soas possam dizer coisas diferentes, as condições para que ele se inscreva 
em um domínio de parentesco com outros objetos, para que possam esta-
belecer com eles relações de semelhança, de vizinhança, de afastamento, 
de diferença, de transformação – essas condições, como se vê, são inúme-
ras e importantes (1995, p. 51). 

 

No nosso caso, ganham relevo as seguintes questões:  

a. o projeto desenvolvimentista que se implantava no Brasil desde a década de 50 – 

que favoreceu o aparecimento de novos objetos discursivos na profissão e propi-

ciou aos assistentes sociais compreenderem a realidade socioeconômica do Bra-

sil e da América Latina – e sua crise na década de 70 –, quando as(os) assisten-

tes sociais passam a questionar o modelo de desenvolvimento, os compromissos 

da profissão com este modelo e os objetos discursivos aparecidos naquele mo-

mento;  

b. a consolidação das escolas de Serviço Social, com graduação e pós-graduações, 

e a criação e consolidação das associações latino-americanas de estudos e pes-

quisas que estimularam a produção autóctone do Serviço Social latino-

americano;  

c. a aproximação do Serviço Social com os movimentos sociais; e  

d. a preocupação em dotar o Serviço Social de uma racionalidade científica, com 

uma abordagem mais ―totalizante‖ da realidade social, tendo como referência o 

método dialético.  

 

1.1. O desenvolvimentismo e o Serviço Social 

 

O projeto desenvolvimentista surgiu no continente latino após a Segunda 

Guerra Mundial, tendo como organismo propulsor a Comissão Econômica para a 

América Latina (Cepal), organismo da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele 

teve grande influxo com a chegada do economista argentino Raul Prebisch ao escri-

tório da Cepal. No Brasil, ele produziu profundas mudanças. O país saiu de uma e-

conomia agrária-exportadora para uma economia urbano-industrial.  

Apesar do grande apelo político deste projeto, influenciando acadêmicos, em-

presários industriais e formuladores das políticas econômicas, Iamamoto & Carvalho 

afirmam que ―o Serviço Social de mostrará, até o fim da década de 50 [sic], essenci-

almente alheio a seu chamamento‖ (1983, p. 348), embora seus profissionais te-
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nham se beneficiado deste projeto e consolidado ―importantes posições e campos 

de atuação no interior do equipamento social e assistencial‖ (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 1983, p. 349). Na década de 50 os postos de trabalho do Serviço Soci-

al se expandem, com a contratação de seus serviços pelas grandes empresas in-

dustriais, com a implantação de programas governamentais dirigidos às populações 

rurais e com a expansão das instituições assistenciais. Mesmo assim o Serviço So-

cial até a década de 1960 vive sob a influência das teorias norte-americanas tendo 

como compreensão das desigualdades sociais os desajustamentos psicossociais, 

não sentindo a  

 

necessidade premente de reciclar-se, atualizar-se face àquela ideologia 
dominante. Apenas nas áreas ligadas a projetos e programas que valem 
dos métodos de desenvolvimento de comunidade e desenvolvimento e or-
ganização de comunidade se faz sentir essa preocupação (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1983, p. 349).  

 

São as experiências de desenvolvimento de comunidade, empreendidas pelo 

Serviço Social, que se verificam grandes esforços da profissão para se modernizar. 

Em 1951 acontece em Porto Alegre, o Seminário sobre Desenvolvimento de Comu-

nidade, patrocinado pela OEA; em 1953 é realizado, no Rio de Janeiro, sob o patro-

cínio da ONU, o Seminário Regional de Bem-estar Rural; e, em 1957, em Porto Ale-

gre, é realizado o Seminário de Educação de Adultos para o Desenvolvimento de 

Comunidade, patrocinado pela Unesco (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 351). 

Estes eventos demonstram o dinamismo do desenvolvimento de comunidade no 

Serviço Social. Demonstram também a influência das Nações Unidas na consolida-

ção desta técnica de intervenção social.  

É na década de 60, durante o governo de João Goulart, que o Serviço Social 

descobre o desenvolvimentismo. Segundo Iamamoto e Carvalho, neste governo ―a 

meta prioritária é o homem e não o crescimento econômico em si mesmo‖ (1983, p. 

352).  Havia a preocupação deste governo de reduzir a pobreza e as disparidades 

regionais. Havia, portanto, uma ênfase no social. O Serviço Social passa a ser influ-

enciado por esta nova concepção de desenvolvimento, tanto que o II Congresso 

Brasileiro de Serviço Social, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1961, teve seu 

tema central denominado Desenvolvimento Nacional para o Bem-estar Social. Neste 

congresso as assistentes sociais são convidadas a contribuir com o desenvolvimen-
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to, para o que seria necessário aperfeiçoar-se, melhorar seu aparato técnico-

conceitual. 

Entretanto, a crise do desenvolvimentismo no Brasil e na América Latina, no 

início dos anos 60, que resultou nas ditaduras militares, aniquilou as mobilizações 

populares, proibiu o direito de associação política e imprimiu certa burocratização às 

organizações sindicais, restringiu a democracia representativa e os projetos de parti-

cipação popular, fez uma reforma universitária inibindo e censurando o debate e a 

pesquisa. É neste período que acontece um processo de renovação do Serviço So-

cial, denominado Movimento de Reconceituação1. Diferentemente de outros paí-

ses da América Latina, no Brasil este movimento aconteceu sob o forte período re-

pressivo e isso influenciou os caminhos assumidos por ele no seu início. Para uns 

autores, como Maria Helena de Almeida Lima (1982, apud SILVA et al. 1995), ele 

ocultou uma tendência teórica que se iniciava no Serviço Social - a teoria marxista. 

O processo de reconceituação lança suas bases no Documento de Araxá, 

considerado um marco histórico para o Serviço Social. O documento resultou do I 

Seminário Nacional de Teorização do Serviço, realizado no município de Araxá/MG, 

em 1967. Foi articulado pelo CBCISS – Comitê Brasileiro da Conferência Internacio-

nal de Serviço Social. Este seminário contou com a participação de 38 assistentes 

sociais, representativas das várias regiões brasileiras. Nele foram discutidos a natu-

reza profissional do Serviço Social, seus objetivos, suas funções, sua metodologia e 

também houve um esforço para contextualizar a profissão na realidade brasileira. 

O Seminário considerou que a evolução do Serviço Social no Brasil coincide 

com a constituição do ―Estado paternalista‖ brasileiro. Este estado condicionou não 

só a forma do Serviço Social atuar como também o caráter das instituições de assis-

tência, com forte ação imediatista. O documento afirma ainda que o imediatismo das 

ações de assistência ―dificultaram a reflexão e a análise que poderiam orientar o 

Serviço Social em uma ação centrada nas estruturas sociais‖ (CBCISS, 1984, p. 24). 

Esta afirmativa distanciava o Serviço Social das suas tradicionais formas de atuação 

centradas no indivíduo e nos grupos ―problemáticos‖, ignorando as estruturas sociais 

                                                 
1
 Anna Augusta de Almeida (1975) afirma ter sido efetuado a partir da edição da Revista Debates 
Sociais - revista lançada em 1965 pelo CBCISS – Comitê Brasileiro da Conferência Internacional de 
Serviço Social.  Esta revista foi um veículo importante de produção de conhecimento e difusão de 
novas idéias para o Serviço Social. 
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que condicionaram tais ―problemas‖. A estrutura social, neste documento, passa a 

ter importância para a atuação do Serviço Social. 

Ao analisar os valores do Serviço Social, observa-se o deslocamento da pro-

fissão em relação aos pressupostos cristãos das primeiras décadas da institucionali-

zação da profissão. O documento passa a orientar-se pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, das Nações Unidas. Em relação aos objetivos da profissão, ele 

os divide em objetivo remoto e operacionais. Como objetivo remoto:  

 

O provimento de recursos indispensáveis ao desenvolvimento, à valorização 
e à melhoria de condições do ser humano, pressupondo o atendimento dos 
valores universais e a harmonia entre estes e os valores culturais e indivi-
duais (CBCISS, 1984, p.27). 

 

Neste texto um novo objeto discursivo aparece - o desenvolvimento – e ele é 

determinante na construção dos objetivos operacionais, nas funções do Serviço So-

cial e na metodologia da profissão. Em relação aos objetivos operacionais, o docu-

mento elenca quatro. São eles: 

 

a) identificar e tratar problemas ou distorções residuais que impedem indiví-
duos, famílias, grupos, comunidades e populações de alcançarem padrões 
econômico-sociais compatíveis com a dignidade humana e estimular a con-
tínua elevação desses padrões; b) colher elementos e elaborar dados refe-
rentes a problemas ou distorções que estejam a exigir reformas nas estrutu-
ras e sistemas sociais; c) criar condições para tornar efetiva a participação 
consciente de indivíduos, grupos, comunidades e populações, seja promo-
vendo sua integração nas condições decorrentes de mudanças, seja provo-
cando as mudanças necessárias; d) implantar e dinamizar sistemas e equi-
pamentos que permitam a consecução dos seus objetivos (CBCISS, 1984, 
p. 27, 28)  

 

Estes objetivos operacionais nos colocam diante de novos objetos discursi-

vos: ―estrutura e sistema social‖ e ―participação consciente‖. Os problemas individu-

ais e sociais não mais são vistos como de inteira responsabilidade de indivíduos e 

grupos desajustados. As estruturas e sistemas sociais se tornam um foco de inter-

venção do Serviço Social, com o objetivo de reformá-las para a superação dos pro-

blemas. Por outro lado, a participação consciente dos indivíduos passa a ser uma 

preocupação constante do Serviço Social. Trata-se de valorizar a atuação de gru-

pos, indivíduos, comunidades e populações.  

Este documento identifica novas funções para o Serviço Social. Tradicional-

mente as funções do Serviço Social estavam ligadas à prestação de serviço direta-
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mente à população empobrecida. Neste documento, elencam-se suas funções nos 

diferentes níveis de atuação: políticas sociais, planejamento, administração de servi-

ços sociais e atendimento direto à população. Passa a ser função do Serviço Social 

a formulação e dinamização das políticas sociais. Do mesmo modo, o planejamento 

envolve dois aspectos: 

 

―o conhecimento [...] das necessidades, das expectativas, dos valores, ati-
tudes e comportamento das comunidades e populações, face à mudança, 
na formulação de objetivos e fixação de metas; [...] a criação de condições 
que permitam a participação popular no processo de planejamento 
(CBCISS, 1984, p. 28). 

 

O estímulo à participação popular passa a ter grande importância nas funções 

do Serviço Social. Ela também aparece nas funções relacionadas à administração 

dos serviços sociais. Ou seja, o profissional passa a desenvolver atividades de pes-

quisa, diagnósticos, avaliações e administração de serviços, mas, nesta esfera de 

atuação, deve criar ―condições que permitam a participação dos usuários na pro-

gramação dos serviços‖ (CBCISS, 1984, p. 28). Nos serviços de atendimento direto 

à população se inclui a capacitação da comunidade para ―integrar-se no processo de 

desenvolvimento através de ação organizada‖ (CBCISS, 1984, p. 28). Como o de-

senvolvimento é um dos objetos discursivos que articulam o documento e as novas 

referências do Serviço Social, tanto a participação popular está para o desenvolvi-

mento, como o desenvolvimento é o objetivo da mudança e da transformação social. 

(CBCISS, 1984, p. 28). Estes três objetos discursivos – desenvolvimento, mudan-

ça/transformação e participação – são as ideias forças do ―novo‖ Serviço Social, ou 

seja, do Serviço Social que se quer atualizar.  

Em Araxá, a metodologia do Serviço Social envolve três processos: caso, 

grupo e desenvolvimento de comunidade. Os dois primeiros já eram reconhecidos, 

desde os primórdios da profissão. O terceiro ganhou força a partir da década de 50 e 

se expandiu na década de 60. No documento se inicia a integração dos três proces-

sos. Em relação ao Serviço Social de Caso, o documento afirma: 

 

partindo da premissa de que se emprega o Serviço Social de Caso junto a 
pessoas com problemas e dificuldades de relacionamento pessoal e social, 
ou seja, de inter-relacionamento social, reconhece-se a validade de sua uti-
lização, em profundidade, em serviços especializados e/ou de sua adequa-
ção ao nível de execução de programas amplos, de modo a integrar-se no 
processo de desenvolvimento. Nesta perspectiva, sua aplicação deverá ser 
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acompanhada pela utilização dos processos de grupo e desenvolvimento de 
comunidade (CBCISS, 1984, p. 33). 

 

E continua: 

  

Tal posição encerra para o serviço Social de Caso as seguintes implica-
ções: a) o Serviço Social de Caso deve ser aplicado de forma a capacitar o 
cliente a integrar-se na sua comunidade e no processo de desenvolvimento; 
b) o Serviço Social de Caso deve ser utilizado naqueles setores e com a-
queles indivíduos que, de fato, requeiram seja efetuado o tratamento social 
à base do relacionamento assistente social/cliente (isto é, adoção de crité-
rios seletivos para o emprego); c) a aplicação do Serviço Social de Caso 
deve ser aliada à de Grupo para a abordagem ou o tratamento dos aspectos 
comuns dos problemas identificados nos casos; d) deve, também, ser vincu-
lada ao Desenvolvimento de Comunidade objetivando o melhor aparelha-
mento social e a mobilização dos indivíduos para conjugação de esforços 
que visem a remover, eliminar ou prevenir as causas sociais dos problemas 
identificados no tratamento dos casos (CBCISS, 1984, p. 33). 

 

Não se trata mais de conceber três processos distintos, mas de integrá-los. O 

Serviço Social de Caso também não é mais uma ―pedagogia de ajuda‖, mas uma 

estratégia para mobilizar indivíduos e integrá-los nas mudanças necessárias ao de-

senvolvimento. Da mesma maneira, observemos como o documento se refere ao 

Serviço Social de Grupo: 

 

O conceito de Serviço Social de grupo se modificou em conseqüência da 
evolução histórica do processo. Tradicionalmente, a ação do assistente so-
cial se concentrava no grupo e nele circunscrevia seu limite. Hoje, busca-se, 
também o engajamento efetivo da clientela no processo social mais amplo. 
A natureza do processo é, agora, entendida como sócio-educativa, podendo 
ter caráter terapêutico e/ou preventivo (CBCISS, 1984, p. 33). 

 

Há toda uma discursividade que pretende distanciar o Serviço Social de suas 

tradicionais funções de ajuda ao indivíduo. Há uma preocupação tanto com os pro-

cessos sociais mais amplos quanto com o engajamento dos indivíduos e grupos no 

processo de mudança. 

Quanto ao processo de Desenvolvimento de Comunidade, o documento indi-

ca que ele evoluiu em quatro etapas: 

 

A primeira está ligada às experiências de organizações de comunidades, 
inspiradas em moldes norte-americanos, através de tentativas de coordena-
ção de serviços e obras sociais em áreas funcionais. A segunda caracteriza-
se por experiências isoladas, atingindo pequenas áreas e com finalidades 
específicas de melhorias imediatas de condições de vida, sem recursos-
político administrativos e técnicos e nem tão pouco a preocupação com 
perspectivas voltadas para o setor econômico. A terceira fase é definida por 
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uma transição caracterizada pelo reconhecimento da necessidade de esta-
belecimento de metas para o desenvolvimento. A quarta, que se esboça a-
tualmente com esforço de elaboração técnica, procura enfatizar a criação de 
mecanismos de participação popular no processo do desenvolvimento, ba-
seando-se num melhor conhecimento da realidade nacional e regional 
quanto, principalmente, ao instrumental disponível e à dinâmica de compor-
tamento das populações. Saliente-se que a maioria destes programas está 
vinculada a planos governamentais e operam-se em algumas regiões do pa-
ís (CBCISS, 1984, p. 34). 

 

Ou seja, o processo de evolução do Desenvolvimento de Comunidade consis-

tiu na integração aos processos de desenvolvimento. O próprio documento afirma 

que a ONU expressou a importância deste processo em um documento intitulado 

Comunidad y Desarrollo Nacional, publicado em 1963, salientando sua importância 

como gerador de mudanças – tanto por parte da população como por parte das insti-

tuições –, para o desenvolvimento e o crescimento econômico dos países em de-

senvolvimento. 

Finalmente, o documento chama a atenção para a necessidade de o Serviço 

Social conhecer a realidade brasileira e esforçar-se pela reformulação teórico-prática 

da profissão. Este esforço pretende contribuir para o desenvolvimento, mobilizando 

a população, invalidando os aspectos que dificultam sua aceleração, capacitando 

assistentes sociais para identificar recursos e transformar estruturas etc.    

Estes objetos discursivos, ao mesmo tempo em que, posteriormente, serão 

criticados, também serão reapropriados, diferenciados, reconceituados.  

O Documento de Teresópolis é o resultado do II Seminário Nacional de Teori-

zação do Serviço, realizado no município de Teresópolis/RJ, em 1970. Também foi 

promovido pelo CBCISS e contou com a participação de 33 assistentes sociais. Ele 

trata especialmente da metodologia do Serviço Social.  

José Paulo Netto escreve, em sua obra ―Ditadura e Serviço Social: uma análi-

se do Serviço Social no Brasil pós-64” (2006), que os debates sobre a metodologia 

do Serviço Social contaram com o aporte teórico de três intelectuais assistentes so-

ciais – Suely Gomes Costa, José Lucena Dantas e Tecla Machado Soeiro. Netto 

(2006) afirma que o texto de Suely Gomes Costa ―oferece um claro contraponto ao 

que fora hegemônico em Araxá‖, ele aborda as ―debilidades do acúmulo teórico no 

campo do Serviço Social (NETTO, 2006, p. 179). O texto de Tecla Machado Soeiro é 

um retorno às origens escolásticas do Serviço Social. Finalmente, o texto de José 

Lucena Dantas oferece ―ao debate uma concepção extremamente articulada da ‗me-

todologia do Serviço Social‘, efetivamente a mais compatível com a perspectiva mo-
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dernizadora‖ (NETTO, 2006, p. 180). Segundo Netto, Dantas considera que, sendo o 

Serviço Social uma profissão que se exerce fundamentalmente na intervenção, a 

metodologia é a parte central da teoria do Serviço Social. Ele constrói o método ba-

seando-se em dois procedimentos operacionais: a) o diagnóstico e b) a intervenção 

planejada. Os métodos tradicionais de caso, grupo e comunidade ―são redefinidos 

segundo estas variáveis de intervenção‖ (NETTO, 2006, p. 185). NETTO afirma que 

José Lucena Dantas  

 

Forneceu as mais adequadas respostas a duas demandas que à época 
amadureciam no processo renovador: a requisição de uma fundamentação 
científica para o Serviço Social e a exigência de alternativas para redimen-
sionar metodologicamente as práticas profissionais (NETTO, 2006, p. 183). 

 

Na verdade, as contribuições de Dantas serviram para consolidar no Serviço 

Social a perspectiva modernizadora-desenvolvimentista, formando um contínuo com 

as proposições elaboradas no Seminário de Araxá. O Seminário de Teresópolis pro-

curou fazer um exercício utilizando o método proposto por Dantas. Elencaram-se os 

fenômenos sociais observáveis na prática profissional que dificultavam o desenvol-

vimento e eram focos da intervenção do Serviço Social, por exemplo: analfabetismo, 

marginalização da criança, insuficiência dos recursos sanitários, subnutrição, doen-

ças endêmicas, baixa expectativa de vida da população brasileira, alto índice de na-

talidad, etc. Após elencar os problemas, passou-se à construção das variáveis e à 

definição das funções do Serviço Social para a solução dos problemas apresenta-

dos. Isso tudo nos moldes de uma pesquisa positivista. O que é interessante é que 

há uma preocupação em construir uma visão global dos fenômenos, atribuindo-lhes 

como causa o subdesenvolvimento.  

O documento imprime ainda grande responsabilidade dos problemas elenca-

dos quanto aos indivíduos, grupos e comunidades. Por exemplo, as variáveis signifi-

cativas da subnutrição são: ―tabus alimentares, hábitos alimentares inadequados e 

falta de higidez‖ (CBCISS, 1984, p. 67). Entretanto, há o reconhecimento, também, 

da falta ou ineficiência dos equipamentos sociais, como uma política de medicina 

preventiva e curativa, escolas etc, demonstrando uma preocupação em dotar os fe-

nômenos de uma visão global, para o que seria necessário que as(os) assistentes 

sociais conhecessem a realidade socioeconômica, cultural e política do Brasil e da 

América Latina.  
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1.2. Criação das associações de estudos e pesquisa e das pós-graduações 

 

As mudanças que se buscava imprimir ao Serviço Social só foram possíveis 

devido à consolidação das escolas de Serviço Social, mas, principalmente, à criação 

e consolidação das associações nacionais e latino-americanas de estudos e pesqui-

sas que estimularam a produção autóctone do Serviço Social no Brasil e na América 

Latina. Outra contribuição significativa aconteceu mais recentemente, na década de 

80, com a criação dos cursos de pós-graduação.  

Na década de 60 o Serviço Social apresentava um grande dinamismo intelec-

tual2, se comparado ao período de fundação das suas faculdades, na década de 40. 

Durante o II Congresso Panamericano de Serviço Social, realizado no Rio de Janei-

ro, em 1949, Nadir Golveia Kfouri (uma importante intelectual do Serviço Social) 

pronunciou uma conferência na qual afirmou que a produção acadêmica nacional 

ainda era insignificante, ou talvez inexistente, o que obrigava as assistentes sociais 

a se apoiarem na literatura estrangeira. Kfouri se mostrou preocupada com:  

 

A falta de literatura em vernáculo, sobre Serviço Social [...]. As escolas pro-
curam valer-se dos trabalhos de conclusão de cursos, das fichas que resu-
mem livros estrangeiros e são postas nas bibliotecas à disposição dos estu-
dantes, de traduções, apostilas da Revista de Serviço Social (o jornal, re-
centemente fundado, abre novas possibilidades e constituirá talvez o ponto 
de partida para os livros que precisamos ter a coragem de escrever) 
(KFOURI, 1949, p. 438). 

 

Este depoimento demonstra a precária formação das assistentes sociais nos 

primórdios da criação das escolas e a inexistência de uma produção intelectual na-

cional.  

Este repensar sobre a profissão aconteceu também devido aos diálogos com 

outras disciplinas sociais, quando da consolidação de suas escolas. Suely Costa 

comenta que, deste contato com outras disciplinas, já se observava ―uma tendência 

de uso crescente e acentuado de conceitos elaborados no campo das ciências soci-

ais, como que amparando e dando novos sentidos à prática profissional‖ (COSTA 

1995a, p. 70). Havia, por conseguinte, uma preocupação do Serviço Social em cons-

truir estratégias para pensar a profissão a partir da realidade brasileira e latino-

americana.  

                                                 
2
 Neste período várias escolas de Serviço Social foram federalizadas. 



 19 

Mais recentemente, a implantação dos cursos de pós-graduações – mestrado 

e doutorado – consolidou o estudo e a pesquisa no Serviço Social. Isso fez com que 

o MEC reconhecesse o curso hábil para o desenvolvimento da pesquisa abrindo 

uma linha de financiamento. Este processo dinamizou os estudos e pesquisas. 

 

1.3. A aproximação do Serviço Social dos movimentos sociais 

 

Outro fator que contribuiu para as transformações no Serviço Social foram as 

experiências práticas das(os) assistentes sociais com as comunidades populares 

que revelavam, aos poucos, que  

os conceitos que, na década de 1940, atribuíam o estado de pobreza aos 
―desajustes individuais‖ não resistiam à prova das experiências humanas de 
miséria e desproteção social que os assistentes sociais observavam através 
dos anos (COSTA, 1995a, p. 68).  
 

A autora comenta que: 

 

em fins da década de 1950, já eram nítidas as dificuldades de sustentação 
das noções originais de ―casos sociais‖ no Brasil e na América Latina. O 
conceito estatístico de normalidade, ao ser transposto para as ciências so-
ciais com o sentido de ―estado da maioria‖, auxiliou a avaliação dessas no-
ções. Os ―casos individuais‖ nos EUA e na Europa têm outros significados, 
considerando que a tendência ao pleno emprego nas economias industriais 
do pós-guerra, sobretudo sob o impacto das políticas keynesianas, os iden-
tificava com situações singulares: tais noções se confirmavam como verda-
deiras quando coincidiam com o empírico e com as novas noções de de-
semprego estrutural. O empírico e a experiência prática nas nações pobres 
revelavam um outro conceito. Por isso, as contribuições ―estrangeiras‖ no 
Serviço Social eram rejeitadas. A amplitude da pobreza e as taxas de de-
semprego passam a exigir novas referências explicativas. Nisso reside a 
importância das reavaliações cepalinas e isebianas – e da descoberta das 
singularidades da dinâmica capitalista do Brasil e da América Latina 
(COSTA, 1995a, p. 68).    

 

Daí porque o pensamento desenvolvimentista foi tão significativo na constru-

ção das novas referências para o Serviço Social. Aqui, é importante uma ressalva: o 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social não assumiu exclusivamente uma 

tendência desenvolvimentista. Como salientam Iamamoto e Carvalho (1983), a as-

censão de Jânio Quadros/João Goulart à Presidência da República, no início da dé-

cada de 60, abriu uma fenda no projeto desenvolvimentista implantado durante toda 

a década de 50 no país.  

 

A preocupação central do que poderia ser caracterizado como projeto de-
senvolvimentista janista estaria na formação de uma nação forte, com um 
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povo forte e uma economia globalmente forte. Desse eixo central decorre 
uma atenção especial ao social; a meta prioritária é o homem e não o cres-
cimento econômico em si mesmo (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 352) 

 

Ou seja, havia uma mudança de rumos no projeto desenvolvimentista. No II 

Congresso Brasileiro de Serviço Social, em 1961, o Presidente Jânio Quadros envi-

ou uma mensagem aos assistentes sociais presentes: 

 

A política de Estado neste setor se alicerça em dois importantes princípios: 
o que preconiza para o trabalhador condições de bem-estar mais condizen-
tes com a dignidade humana e que considera a família como unidade da vi-
da social. O processo de desenvolvimento a que almejamos enseja a parti-
cipação do homem na solução de seus problemas, tornando-o agente do 
seu próprio bem-estar. É por aí que o Serviço Social se transforma num ins-
trumento da democracia, ao permitir a verdadeira integração do povo em 
todas as decisões da comunidade (Jânio Quadros, 1961, apud IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1983, p. 354). 

 

O Discurso do Presidente Jânio Quadros foi desenvolvimentista, entretanto, 

mais sensível à melhoria das condições de vida da população brasileira. Além disso, 

ele atribuiu grande importância aos assistentes sociais na consecução de seu proje-

to. Silva at AL (1995) também verificam mudanças no projeto desenvolvimentista no 

governo Jânio Quadros-João Goulart:  

 

Verifica-se, nessa conjuntura, um período de gestação da consciência na-
cional-popular, com o engajamento de amplos setores sociais na luta pelas 
reformas estruturais e reformas de base, com especial atenção para uma 
política externa independente. Os processos de conscientização e politiza-
ção atingem operários e camponeses, estudantes e intelectuais, com a pre-
sença das ligas camponesas, sindicatos rurais, Movimento de Educação de 
Base (MEB), Centros Populares de Cultura (CPC), Movimento de Cultura 
Popular (MCP), Ação Popular e outros (1995, p. 27) 

 

Neste período há aproximação das Escolas de Serviço Social com os movi-

mentos sociais – sindicais e populares – e o engajamento de assistentes sociais no 

MEB, MCP e CPC. Eles desenvolviam atividades culturais e pedagógicas junto às 

camadas populares, com o intuito de conscientizá-las, mobilizá-las e organizá-las.  

Marina Maciel Abreu (2002), analisando os perfís pedagógicos da prática pro-

fissional desde sua institucionalização no Brasil, indica também que estes movimen-

tos se tornam ―espaços privilegiados para o desenvolvimento de experiências alter-

nativas comprometidas com os interesses das classes subalternas‖ (ABREU, 2002, 

p. 145), Aparecem pesquisas e atividades de extensão universitária junto a estes 

movimentos. Estas experiências possibilitaram uma crítica às desigualdades sociais. 
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Estes segmentos de assistentes sociais também reivindicavam mudanças na teoria 

do Serviço Social. Havia a preocupação de melhor conhecer a América Latina, sua 

história, seu processo de desenvolvimento e os problemas que ele trazia para a po-

pulação mais pobre.  

O Golpe de 1964 afetou profundamente as experiências que os profissionais 

vinham tendo nas comunidades populares, freando os esforços de mudança do Ser-

viço Social. Neste sentido, o Movimento de Reconceituação assume primeiramente 

uma tendência desenvolvimentista expressa nos seminários de teorização do Servi-

ço Social, referidos anteriormente. Só na segunda metade da década de 70, com a 

crise econômica e a distensão militar, se questiona o projeto desenvolvimentista na 

profissão. Neste momento, surgiu, como diria Foucault, uma conversação, uma nova 

arquitetura no jogo das réplicas, uma nova narrativa. Esta nova narrativa, mais ama-

durecida pelas razões já mencionadas, é crítica do projeto de desenvolvimento de-

pendente implantado na América Latina, é crítica também da adesão do Serviço So-

cial a este projeto.  

 

1.4. O projeto profissional de ruptura3 

 

O projeto profissional de ruptura começa a ganhar força na década de 70. Ali-

ás, desde a década de 60 já havia vozes dissonantes em relação ao projeto desen-

volvimentista. Entretanto, elas não conseguiram influenciar os projetos em voga na 

profissão, isso aconteceu pela conjuntura repressiva que vigorava no Brasil desde 

1964. Estas vozes dissonantes tinham diálogos com estudiosos de outros países da 

América Latina. Para se ter uma idéia, entre 1965 e 1972 houve seis Seminários La-

tino-Americanos de Serviço Social4. Estes seminários tinham por objetivo aprofundar 

uma visão crítica da situação histórico-social da America Latina e propor alternativas 

sobre o objetivo e a metodologia da profissão. Em 1972, durante o sexto seminário, 

as delegações da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai elaboram um 

manifesto contra a direção tomada pelo seminário de Porto Alegre (ver anexo A). O 
                                                 
3
 José de Paulo Netto denomina ―Intenção de Ruptura‖, em sua obra Ditadura e Serviço Social: uma 
análise do Serviço Social no Brasil pós-64 (2006) e Maria Ozanira da Silva e Silva denomina ―proje-
to profissional de ruptura‖, em sua obra O Serviço Social e o Popular: resgate teórico-metodológico 
do projeto profissional de ruptura (1995). 

4
 O primeiro Seminário ocorreu em Porto Alegre, em 1965, o segundo em Montevidéu/Uruguai, o ter-
ceiro em General Roca/Argentina, o quarto em Conceição, o quinto em Cochabamba/Bolívia e, fi-
nalmente, o sexto, novamente em Porto Alegre/Brasil. 
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documento afirmava que o objetivo inicial destes seminários era aprofundar uma vi-

são crítica do Serviço Social na América Latina, questionando a ideologia subjacente 

ao projeto desenvolvimentista que oprimia o povo latino-americano. Entretanto, o 

seminário de 1972 não respondia mais às exigências da proposta original. Isso de-

monstra as dificuldades do ―projeto profissional de ruptura‖ influenciar as mudanças 

na profissão no início dos anos 1970. 

É a partir da década de 70 que a perspectiva marxista amplia sua influência 

no Serviço Social brasileiro5. Silva et al. (1995) fazem uma rica análise deste mo-

mento histórico do Serviço Social. Procurarei pontuar alguns aspectos retratados 

nesta obra para situar o contexto em que a perspectiva marxista vai se consolidando 

na profissão.  

Conforme esclarecem Silva et al., na década de 70 o Brasil enfrentava uma 

grave crise econômica, acompanhada de ―altos índices de inflação e elevação da 

dívida externa‖ (1995, p. 36), acrescentando que o movimento sindical ressurgiu no 

cenário político nacional, realizando grandes greves de trabalhadores, ao mesmo 

tempo em que houve a rearticulação da sociedade civil, através de movimentos so-

ciais como o estudantil, o movimento pela moradia, pela anistia, etc.  

Saliente-se que, nesta obra, os autores não citam o movimento feminista co-

mo um dos sujeitos significativos na construção das mudanças que estavam sendo 

realizadas no Brasil. Como analisarei no 4° capítulo, o movimento feminista se asso-

ciou aos movimentos populares, articulando as mulheres do meio popular6. Aliás, a 

participação do movimento feminista neste período não está omissa apenas na obra 

destes autores, ela é quase sempre omissa das grandes narrativas do Serviço Soci-

al sobre este período.  

Ainda de acordo com Silva et al. (1995), é neste momento que segmentos de 

assistentes sociais se articulam com os movimentos sociais, imprimindo uma ação 

profissional político-partidária, ―levantando inclusive a necessidade de abandonar os 

                                                 
5
 Netto (2006) e Silva (et al., 1995) consideram que o ―marcador‖ do projeto profissional de ruptura 
aconteceu com a elaboração do Método BH. Denominado assim porque foi construído pela equipe 
de professores da escola de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(Belo Horizonte). Esta equipe propõe uma nova metodologia para o Serviço Social, rompendo com 
o tradicionalismo da profissão e voltando sua ação profissional na direção da classe oprimida. Não 
me deterei no Método BH porque meu objeto de pesquisa é a análise do objeto do Serviço Social – 
a questão social. 

6
 No 4° capitulo também apresentarei a influência do movimento feminista entre as assistentes soci-
ais. 
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espaços institucionais‖ (SILVA et al., 1995, p. 39). Nesta época, a perspectiva mar-

xista no Serviço Social sofreu grande influência da vertente estruturalista, sob influ-

ência de Althusser. Conforme Silva et al. (1995), nesta concepção estruturalista as 

instituições são vistas como aparelhos ideológicos do Estado (p. 35). É no final dos 

anos 70 e nos anos 80, com o avanço dos movimentos populares e o aprofunda-

mento da democracia brasileira, que o Serviço Social descobre Gramsci e sua ―con-

cepção de Estado ampliado, que permite conceber a instituição como espaço con-

traditório e de luta de classes‖ (Silva et al., p. 39). Esta nova perspectiva possibilitou 

o fortalecimento de uma prática institucional em articulação com os movimentos so-

ciais.  

Este período é marcado também por grandes mobilizações dos profissionais 

por mudanças tanto no sentido político quanto acadêmico, no interior da profissão:  

 Em 1979, aconteceu o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais/CBAS, 

considerado como o congresso da virada, por causa da grande mobilização 

das(os) profissionais, que questionam a direção conservadora do Congresso ―e 

os convidados especiais, representados pelas autoridades do regime militar, são 

substituídos por dirigentes de organizações populares‖ (SILVA et al., p. 40). 

 Em 1979, foi publicado o primeiro número da revista Serviço Social e Sociedade, 

pela editora Cortez (na época denominada Cortez & Moraes), que proporcionou a 

publicação de inúmeros artigos de profissionais vinculados à vertente marxista, 

além disso, esta editora também publicou várias obras em que os autores eram 

assistentes sociais. 

 Em 1981, foi criado o primeiro curso de doutorado de Serviço Social pela Pontifí-

cia Universidade Católica de São Paulo. 

 Em 1982, o CNPq reconheceu o exercício da pesquisa no âmbito profissional, 

―abrindo uma linha específica para financiamento de pesquisa e constituindo um 

comitê assessor próprio para avaliação dos projetos apresentados por assisten-

tes sociais pesquisadores‖ (SILVA et al., 1995, p. 41). 

 Na década de 80 e em toda a década de 90 expandiram-se também os cursos de 

mestrado de Serviço Social. Data deste período a instalação dos mestrados da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da Universidade Federal de Pernam-

buco (UFPE, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) etc.  

 Em 1983 foi criada a Associação Nacional de Assistentes Sociais – Anas. 
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 A Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (Abess) também foi pres-

sionada pelo movimento de profissionais à produzir transformações ―no quadro 

da formação profissional e na prática do exercício profissional‖ (SILVA et al., 

1995, p. 40), tanto que, no período de 1975-1979, houve grandes debates na ca-

tegoria para mudar o currículo nacional, que é aprovado na Convenção Nacional 

da Abess, em 1979 (sendo aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, em 

1982). Como veremos no próximo capítulo, buscou uma aproximação com as lu-

tas democráticas e com os movimentos populares. 

O processo de redemocratização brasileiro, na segunda metade da década de 

80, com a elaboração da Constituição Nacional de 1988, reestruturou o sistema de 

proteção social brasileiro, desmontou todo o aparato das leis repressivas, assegurou 

a universalização dos direitos sociais - como saúde, a educação, a assistência social 

etc –, tornando-os uma obrigação do Estado, e produziu a descentralização político-

administrativa do Estado brasileiro, consequentemente, das políticas sociais. Este 

processo contou também com a mobilização de segmentos de assistentes sociais e 

de suas organizações sindicais e acadêmicas.  

Todo este processo de transformação brasileiro influiu no próprio Serviço So-

cial, possibilitando um deslocamento da profissão em direção ao marxismo. É neste 

contexto que a questão social aparece como objeto do Serviço Social. No próximo 

item apresentarei o debate em torno deste objeto e os elementos que o compuse-

ram. 

 

1.4.1. A questão social como consolidação do projeto de ruptura 

 

Em 1979 Josefa Batista Lopes publicou uma importante obra: ―Objeto e Espe-

cificidade do Serviço Social”. Nesta obra a autora não tem a ambição de propor um 

novo objeto para o Serviço Social, mas analisar as diferentes propostas em discus-

são naquele momento. Ela também faz um levantamento das várias definições de 

objeto do Serviço Social propostas por diversos autores e distingue duas perspecti-

vas: uma, que denominou de ―integração social‖, e outra, ―Libertação social‖. Na 

primeira, ao objeto do Serviço Social se associavam vários termos, dentre eles: ca-

rência, disfunção individual e/ou social. A autora afirma que esta acepção tinha co-

mo visão o homem como um ser individual e a sociedade atomizada. A especificida-

de da profissão era o ajustamento social. A intenção da prática profissional era a 
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assistência social, a promoção e a integração social. A ação do Serviço Social era a 

formação de comportamentos socialmente integrados e a animação social (LOPES, 

1979, p. 37). Na segunda perspectiva se associam termos, como: dominação como 

objeto da profissão, a visão de homem como ser social histórico, a sociedade é his-

tórico-estrutural e a especificidade do Serviço Social é a participação social como 

valor histórico. A intenção da profissão é a libertação, e a ação profissional é dirigida 

à formação da consciência social. 

Em 1983, o programa de investigação do Centro Latino-Americano de Traba-

lhadores Sociais (Celats) sobre a história do Serviço Social na América Latina apoi-

ou uma pesquisa desenvolvida por Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, que resul-

tou na obra intitulada ―Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma 

interpretação histórico-metodológica” (1983), publicada numa parceria entre Celats e 

Editora Cortez. A rica análise desenvolvida pelos autores e o apoio institucional do 

Celats possibilitaram que esta obra se tornasse um clássico da literatura do Serviço 

Social.  

Pela primeira vez se analisa o significado social da profissão de Serviço Soci-

al para a ordem capitalista, situando-a na divisão sócio-técnica do trabalho. Também 

pela primeira vez se mencionou a questão social como explicação para o surgimento 

do Serviço Social, ou seja, é nesta obra que o termo questão social foi apresentado 

como objeto do Serviço Social. Eles dão ênfase à noção do trabalho como o funda-

mento último da totalidade social e, consequentemente, o momento histórico em que 

o trabalho é realizado determina a questão social. 

Na primeira parte da obra os autores constroem o arcabouço teórico que 

norteará sua compreensão sobre a questão social. No subtítulo do primeiro capítulo 

eles afirmam que ―a produção capitalista é produção e reprodução das relações 

sociais de produção‖ (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 29) e fazem o itinerário do 

pensamento de Marx sobre as relações sociais de produção, baseado na teoria do 

valor. Eles afirmam que   

 

a produção é uma atividade social. Para produzir e reproduzir os meios de 
vida e de produção, os homens estabelecem determinados vínculos e rela-
ções mútuas, dentro e por intermédio dos quais exercem uma ação trans-
formadora da natureza, ou seja, realizam a produção (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1983, p. 30). 

 

E continuam: 
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o processo capitalista de produção expressa, portanto, uma maneira histori-
camente determinada de os homens produzirem e reproduzirem as condi-
ções materiais da existência humana e as relações sociais através das 
quais levam a efeito a produção (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 30). 

 

A produção social não diz respeito apenas à produção de objetos materiais, 

refere-se às relações sociais entre as pessoas, entre classes sociais, engendradas 

pelo próprio modo de produção capitalista. Os autores se perguntam: ―Por que a 

produção e reprodução do capital é uma relação social historicamente dada que a-

parece como produção e reprodução de coisas?‖ (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, 

p. 32). A resposta a esta pergunta é fundamentada na teoria do valor: valor de uso e 

valor de troca. O valor de uso atende às necessidades sociais, ―é a própria materia-

lidade da mercadoria e se realiza no consumo dos objetos úteis‖ (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 1983, p. 32). Já o valor de troca se expressa na produção e é medido 

pela duração/dispêndio da força de trabalho num determinado momento histórico do 

processo produtivo. 

No capitalismo, o salário que é pago ao trabalhador não expressa o valor total 

do dispêndio do seu trabalho, uma parte do valor deste trabalho não é pago ao tra-

balhador. Esta parte não paga é a mais-valia, que é uma das fontes de lucro do capi-

talista.  

 

O capital supõe o monopólio dos meios de produção e de subsistência por 
uma parte da sociedade – a classe capitalista – em confronto com os traba-
lhadores desprovidos das condições materiais necessárias à materialização 
de seu trabalho. Supõe, o trabalhador, que, para sobreviver, só tem a ven-
der a sua força de trabalho (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 36). 

 

E continuam os autores: 

 

O produto da produção capitalista não é apenas um valor de uso, nem um 
produto que tem valor de troca. ―Seu produto é a mais-valia; ou seja, seu 
produto são mercadorias que possuem mais valor de troca, isto é, represen-
ta mais trabalho que o que foi adiantado para a sua produção sob a forma 
de mercadoria ou de dinheiro‖. A função específica do capital é a produção 
de um sobrevalor ou de um valor maior que aquele adiantado no início do 
ciclo produtivo. Este sobre valor ou mais-valia é o fim e o resultado do pro-
cesso capitalista de produção. Significa substancialmente materialização de 
tempo de trabalho excedente, trabalho não pago apropriado pela classe ca-
pitalista (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 36). 
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O pagamento do trabalhador, na forma de salário, mascara a extração do ex-

cedente do trabalho investido na produção da mercadoria. Mas não é só a forma de 

salário que mascara: a totalidade da vida social que envolve as relações de produ-

ção e todas as relações sociais, como as instituições jurídico-políticas, culturais e 

científicas mascaram e/ou legitimam a extração da mais-valia.  

Nesta acepção, a totalidade social é imbricada pela produção e reprodução. A 

segunda – a reprodução – é fundamentada pela primeira e ambas se recriam para 

sustentar, no caso da sociedade capitalista, o modo de produção vigente na nossa 

sociedade. A estrutura capitalista de produção-reprodução representa uma totalida-

de. Ela está subordinada a leis e é nos termos destas leis que a totalidade social é 

definida. Os autores afirmam: 

 

A reprodução é a continuidade do processo social de produção, porém, uma 
continuidade que não se reduz à mera repetição. É uma continuidade no 
decorrer da qual o processo se renova, se cria e se recria de modo peculiar. 
As condições de produção são, portanto, as da reprodução (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1983, p. 46). 

 

A totalidade da vida social envolve as relações de produção e todas as institu-

ições sociais, como as instituições culturais, científicas e jurídico-políticas. Todas 

elas se explicam a partir do modo de produção capitalista. Elas formam uma totali-

dade imbricada. Não existem outras relações sociais que não se expliquem no âmbi-

to do modo de produção capitalista, que é produção-reprodução. Ao mesmo tempo, 

a contradição capital-trabalho e, consequentemente, os conflitos daí gerados são 

determinantes na conformação dos processos produtivos e reprodutivos da vida so-

cial. A totalidade social está subordinada a estas leis e qualquer modificação numa 

de suas esferas – modo de produção ou reprodução social – afeta o seu conjunto, já 

que a totalidade mesma está definida por estas relações capital e trabalho. São es-

tas relações que regulam o sistema e suas possíveis transformações. 

As instituições jurídico-políticas, sociais e culturais, ao mesmo tempo em que 

mascaram e perpetuam as relações de desigualdade entre classes, estão inseridas 

num conflito fundamental: o conflito de classes. A classe capitalista luta para manter 

a hegemonia. A classe trabalhadora luta por construir uma nova hegemonia.  

A questão social, por sua vez, está subordinada a esta contradição fundamen-

tal do modo de produção capitalista: 
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A questão social não é senão 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 empre-
sariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da con-
tradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros ti-
pos de intervenção, mais além da caridade e da repressão. O Estado passa 
a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a classe traba-
lhadora, estabelecendo não só uma regulamentação jurídica do mercado de 
trabalho, através da legislação social e trabalhista específicas, mas gerindo 
a organização e prestação dos serviços sociais, como um novo tipo de tra-
tamento da questão social (IAMAMOTO; CARVALHO, 1983, p. 77).  

 

A questão social se insere, portanto, nesta lógica de classe e neste contexto 

histórico, social e político do modo de produção capitalista; representa uma afirma-

ção de classe e de direitos de uma classe – a classe trabalhadora –, indica a neces-

sidade do Estado como mediador desta contradição.  

O objeto do Serviço Social aqui explanado tem um jogo de relações com os 

seguintes elementos:  

a. uma estrutura social capitalista que define duas classes fundamentais – a classe 

trabalhadora e a classe capitalista;  

b. uma visão de totalidade cuja essência é o trabalho; e  

c. o Estado – e suas instituições jurídico-políticas –, que legitima esta estrutura so-

cial, mas, ao mesmo tempo, é mediador dos conflitos dos interesses de classes. 

Procurarei analisar os dois últimos itens, uma vez que o primeiro foi bem ex-

planado por Iamamoto e Carvalho (1993).  

Para esta corrente de pensamento que construiu o objeto do Serviço Social – 

a questão social –, o trabalho é o referente no qual o ser social se constrói. O traba-

lho alienado é o referente da questão social. Esta concepção é bem fundamentada 

na obra de José Paulo Netto e Marcelo Braz: ―Economia Política: uma introdução 

crítica‖ (2006)7. Os autores, seguindo a análise marxista e tendo como uma de suas 

referências de análise o artigo de Engels: ―Sobre o papel do trabalho na transforma-

ção do Macaco em Homem”, de 1896,  consideram que o trabalho é a mediação que 

se estabelece entre natureza e humanidade. Foi através da manipulação, modifica-

ção, transformação da pedra, da madeira, do cascalho, em objetos para a satisfação 

das necessidades dos primeiros primatas que ocorreu a transformação do macaco 

em homem. O homem é um ser que trabalha e manifesta racionalidade no e pelo 

                                                 
7
 Esta obra foi publicada pela editora Cortez e compõe uma coletânea denominada ―Biblioteca Básica 
de Serviço Social‖. Trata-se de uma coletânea sobre temas de preocupação central do Serviço So-
cial. O seu segundo volume tem como tema ―Política Social‖.  
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trabalho. Não existe uma relação direta, transparente, imediata, translúcida, entre 

homem/natureza e homem/sociedade. Esta relação é mediada pelo trabalho. É 

transformando os objetos necessários à sobrevivência que o macaco transforma-se 

em homem, numa atitude reflexiva, planejada, consciente e racional.   

O trabalho não transforma somente objetos, mas, através dele e com ele, cria 

também o sujeito. O sujeito – a sociedade, o ser social –, é justamente este ser ca-

paz de fazer escolhas, construir alternativas, avaliar. Mas, ele cria também o objeto, 

o próprio produto do trabalho, a diferença da natureza, o algo transformado da natu-

reza pelo trabalho. Mais do que a linguagem, o trabalho é a origem e a mediação do 

ser social. Antes da linguagem está o pensamento com/no trabalho. A linguagem 

vem depois, como um ato de representação do real, do próprio produto do trabalho.  

O ato de despregar-se da natureza pelo trabalho (a gênese humana) produz 

sua própria sociabilidade: a linguagem. A linguagem é, pois, a fonte de socialização 

humana, pois como diz Netto e Braz:  

 

A partir das experiências imediatas do trabalho, o sujeito se vê impul-
sionado e estimulado a generalizar e a universalizar os saberes que de-
tém. Ora, tudo isso requer um sistema de comunicação que não deriva de 
códigos genéticos, uma vez que se relaciona a fenômenos surgidos no âm-
bito do ser que trabalha – por isso o trabalho requer e propicia a constitui-
ção de um tipo de linguagem (a linguagem articulada) que além de apreen-
dida, é condição para o aprendizado. Através da linguagem articulada, o su-
jeito do trabalho expressa as suas representações sobre o mundo que 
o cerca (2006, p. 33. Grifo nosso). 

 

Ao transformar a natureza em objetos para sua sobrevivência, adquire a ca-

pacidade de fazer generalizações, universalizar o saber. Esta capacidade de gene-

ralizar e universalizar necessita, simultaneamente, da linguagem que dê conta da 

própria generalização produzida pelo trabalho, que seja capaz de representar o ato 

do trabalho para o outro homem. A socialização se dá neste duplo: através do traba-

lho e com a constituição da linguagem.  

Portanto, a totalidade enquanto método de análise da realidade encontra no 

trabalho sua essência, a determinação ontológica fundamental da realidade. Mas, no 

capitalismo, o trabalho não produz apenas objetos, ele produz o objeto e produz o 

trabalhador como mercadoria. A separação do trabalhador dos seus meios de pro-

dução – equipamentos e matéria-prima – é o fundamento último do modo de produ-
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ção capitalista. É através do trabalho, enquanto essência totalizante, que a questão 

social é analisada pelos autores que tratam do Serviço Social.  

O segundo item, referente ao Estado e às instituições jurídico-políticas,  é 

considerado um importante aspecto para o Serviço Social, tendo em vista que as 

políticas sociais são um campo privilegiado de trabalho; por esta razão as categorias 

Estado, Instituição e Política Social são analisadas em estreita articulação. No pri-

meiro momento do processo de ruptura profissional com a tradição desenvolvimen-

tista, estas instituições eram analisadas sob uma forte dimensão repressiva, vincu-

lando-as apenas aos interesses da classe dominante. As políticas sociais não atin-

gem a raiz dos problemas:  

 

As políticas sociais são caracterizadas como essencialmente econômicas, 
visto que atendem às necessidades de reprodução da força de trabalho e 
são utilizadas em função dos interesses do processo de acumulação capita-
lista; secundariamente são político-ideológicas, na medida em que reforçam 
o controle social; e, por último, são sociais, já que absorvem determinadas 
demandas das classes trabalhadoras (NETTO; BRAZ, 2006, P. 123) 

 

Estas análises eram realizadas ainda sob o contexto da ditadura militar e na 

imediata abertura política. A partir da década de 80, com o avanço da democracia 

brasileira e o acesso dos assistentes sociais às obras de Gramsci, os estudos pas-

sam a compreender o Estado, as instituições e as políticas sociais como espaços 

contraditórios. Tanto respondem aos interesses das classes dominantes capitalistas 

quanto assimilam os interesses das classes trabalhadoras, em decorrência de sua 

pressão política. 

Recentemente, Elaine R. Behring e Ivanete Boschetti, na obra ―Política Social: 

fundamentos e história” (2007), ofereceram uma visão das políticas sociais seguindo 

a orientação do materialismo dialético. Segundo elas, as políticas sociais devem ser 

analisadas segundo o princípio da totalidade. As autoras se baseiam em Karel Kosik 

e afirmam que a totalidade não é a soma ou o acúmulo de todos os fatos. Compre-

ender a totalidade social é reconhecer primeiro que o concreto é a síntese de múlti-

plas determinações, portanto, é impossível conhecer todos os aspectos da realida-

de. Para elas Behring e Boschetti: 

 

Uma dimensão fundamental e orientadora da análise é a idéia de que a 
produção é o núcleo central da vida social e é inseparável do processo de 
reprodução, no qual se insere a política social – seja como estimuladora da 
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realização da mais-valia socialmente produzida, seja como reprodução da 
força de trabalho (econômica e política) (2007, p. 43) 

 

Neste sentido, o estudo das políticas sociais deve compreender:  

 

primeiro é a natureza do capitalismo, seu grau de desenvolvimento e as es-
tratégias de acumulação prevalentes. O segundo é o papel do Estado na 
regulamentação e implementação das políticas sociais, e o terceiro é o pa-
pel das classes‖ (Behring; Ivanete Boschetti, 2007, p. 44). 

 

Estes três vetores possibilitam uma análise acurada das políticas sociais. 

Em síntese, para a profissão, o trabalho é o que funda o ser social. Sendo 

que, na modernidade, o produto do trabalho, por ter sido apropriado por alguns, cria 

duas classes sociais em conflito – capitalistas e trabalhadores, cria toda uma estru-

tura social – o Estado, as instituições, as políticas sociais – que, por um lado, procu-

ra manter o status quo vigente, mas também é determinada pela capacidade de 

pressão, mobilização e organização da classe social excluída do produto de seu tra-

balho. A questão social se insere exatamente neste contexto: por um lado, ela signi-

fica as expressões das ―exclusões sociais‖, mas, também, o ingresso da classe tra-

balhadora no cenário político, se colocando enquanto classe e reivindicando-

ampliando direitos sociais, políticos e econômicos.  
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Capítulo 2 

A questão social se faz objeto do Serviço Social: o currículo de 

1996 

 

“Muchos lectores [...] afirman que si um discurso no está gene-
ralizado, no es universal y aceptado, es excludente. Pero el 
problema radica en lo generalizado, lo universal y lo aceptado 
nunca ha resuelto los desarcuerdos o las diferencias, nunca ha 
dado cohesión a lo específico ni ha generalizado las particula-
ridades”. Catharine A. Macknnon (1989). 

 

 

Na década de 90 há uma série de acontecimentos, tanto internos quanto 

externos à profissão. Já em 1988 é promulgada a Constituição Brasileira, que 

instituiu o Estado democrático de direito e assegurou os direitos sociais e individuais; 

estabeleceu como valores supremos a liberdade, a segurança, o bem-estar, a 

igualdade, a justiça e a liberdade; definiu os direitos sociais, incluindo neles a 

educação, a saúde, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. No texto 

constitucional a seguridade social assegurou direitos relativos à saúde, à previdência 

e à assistência social, tendo como princípios a universalidade, a integralidade, a 

equidade, a descentralização e a participação da comunidade. Todo esse processo 

de redemocratização brasileira contou com a participação organizada de assistentes 

sociais. 

Na década de 90 inicia-se a consolidação das políticas sociais preconizadas 

na Constituição, através de sua regulamentação em leis ordinárias. Em 1990, são 

aprovadas as leis n° 8080 e 8142, que instituem o Sistema Único de Saúde. Neste 

mesmo ano é aprovado o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 

1993, é promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social. Estas políticas contaram 

com ampla mobilização de diversos setores da sociedade civil, dentre eles também 

a categoria organizada de assistentes sociais. 

Internamente, o Serviço Social desenvolve um grande debate, que resultou na 

elaboração do novo Código de Ética da profissão e na reforma do currículo nacional 

do ensino de Serviço Social.  Em 1991, o Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) realizou o I Seminário Nacional de Ética e, em 1992, o segundo Seminário. 
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Estes dois seminários revisaram o código de 1986, que resultou no novo Código de 

Ética da profissão, promulgado através de lei n° 8662, pelo Presidente da República, 

em 1993.  

O novo código de ética considera que na década de 80 houve grandes trans-

formações na sociedade brasileira, transformações estas que se materializaram 

também na profissão, que se laicizou, amadureceu teoricamente, negando a base 

filosófica tradicional, considerada conservadora. Além disso, surgiu ―um novo perfil 

do técnico, não mais um agente subalterno e apenas executivo, mas um profissional 

competente, teórico, técnico e politicamente‖ (CFESS, 1993, p. 14). Além disso, ele 

partiu da compreensão de que  

 

a ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social: os valores são 
determinações da prática social, resultantes da atividade criadora tipificada 
no processo de trabalho. É mediante o processo de trabalho que o ser soci-
al se constitui, se instaura como distinto do ser natural, dispondo de capaci-
dade teleológica, projetiva, consciente; é por esta socialização que ele se 
põe como ser capaz de liberdade (CFESS, 1997, p. 15, 16). 

 

O documento sugere a noção de uma ontologia na qual o trabalho é determi-

nante na constituição do ser social. É nele e através dele que o ser humano se dis-

tingue da natureza. É através desta acepção que o código de ética projeta a defesa 

de uma sociedade que ―propicie aos trabalhadores um pleno desenvolvimento para 

a invenção e vivência de novos valores, o que, evidentemente, supõe a erradicação 

de todos os processos de exploração, opressão e alienação (CFESS, 1997, p. 16). 

O novo código de ética vincula-se também a um projeto societário 

―radicalmente democrático‖, se comprometendo com ―os interesses históricos da 

massa da população trabalhadora‖ (CFESS, 1997, p. 14). Apresenta onze princípios, 

dentre eles: a defesa dos direitos humanos, da democracia, da justiça social e da 

equidade; ―a ampliação e consolidação da cidadania [...] com vistas à garantia dos 

direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras‖;  a ―universalidade de 

acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como 

sua gestão democrática‖; defende o pluralismo das ideias e a diversidade; faz 

―opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 

nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero‖ e, 

finalmente, questiona qualquer forma de discriminação, como de classe social, 
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gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física (CFESS, 

1997, p. 17, 18). 

A nova lei atribui onze competências aos assistentes sociais, dentre elas:  

 

―a) elaborar, implementar, executar e políticas sociais junto a órgãos da ad-
ministração direta ou indireta, empresas, entidades e organizações popula-
res; b) elaborar coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da so-
ciedade civil; c) orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos soci-
ais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no aten-
dimento e na defesa de seus direitos; d) realizar estudos sócio-econômicos 
com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entida-
des‖ (CFESS, 1997, p. 40, 41).  

 

Estas competências atribuídas ao Serviço Social alteram o status profissional 

do Serviço Social. Enquanto, na década de 60, se afirmava que o status profissional 

do Serviço Social não ultrapassava a função de executores de políticas setoriais 

sem interferir no planejamento, avaliação e assessoramento das políticas sociais 

globais, na nova lei esse novo status é alterado. Além disso, na citação acima estas 

competências atribuídas à profissão não são meras atividades profissionais, elas se 

articulam com uma visão teleológica da profissão, qual seja, a garantia e a defesa 

dos direitos de cidadania.  

Esta orientação ética, epistemológica e técnica norteará a elaboração do 

Currículo Nacional de 1996. Além disso, a elaboração deste currículo é precedida de 

um amplo debate, realizado pelas escolas de Serviço Social, a partir de 1994. Este 

processo foi promovido e coordenado pela Associação Brasileira de Escolas de Ser-

viço Social (Abess) e pelo Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais 

e Serviço Social (Cedepss), órgão acadêmico que articula a pós-graduação em Ser-

viço Social. Este processo contou também com a participação do CFESS e da Exe-

cutiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social – ENESSO.  

Segundo o documento da Abess/Cedepss, ―entre 1994 e 1996 foram realiza-

das aproximadamente 200 (duzentas) oficinas locais, nas 67 unidades acadêmicas 

filiadas à Abess, 25 oficinas regionais e duas nacionais‖ (ABESS/CEDEPSS, 1996, 

p. 58). Na primeira etapa foi elaborado um diagnóstico sobre os impasses e tensões 

que dificultam a formação profissional e que resultou no documento intitulado ―Pro-

posta Básica para o Projeto de Formação Profissional: novos subsídios para o deba-

te”. Com base neste documento, foram realizadas novas oficinas com as unidades 
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de ensino de Serviço Social e que resultaram em seis documentos regionais. Final-

mente, a partir destes documentos, a Abess, Cedepss, Enesso, Cfess, com apoio de 

uma equipe de consultores elaboraram a ―Proposta Nacional de Currículo Mínimo 

para o Curso de Serviço Social”.  

Nesta ocasião, o objeto anterior do Serviço Social – situação social-

problema –, já era completamente rechaçado, porque situa a intervenção do Servi-

ço Social no âmbito da perspectiva estrutural-funcionalista, sem chegar ao cerne da 

própria contradição fundamental da sociedade capitalista. A questão social ―se apre-

senta como um eixo central capaz de articular a gênese das sequelas inerentes ao 

modo de produzir-se e reproduzir-se do capitalismo contemporâneo, o que envolve 

as mudanças no mundo do trabalho‖ (ABESS/CEDEPSS, 1996, p.26. Itálico do au-

tor). Além disso, Situação Social-Problema tinha como objetivo o ―controle e discipli-

namento da reprodução social da força de trabalho‖ (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 

34). O novo objeto – questão social –, põe em relevo as demandas e os interesses 

das classes trabalhadoras. Esta demarcação não significa, contudo, a negação do 

perfil contraditório do trabalho do Serviço Social, demonstra, ao contrário, que a prá-

tica profissional depende tanto das condições objetivas em que ela se realiza, quan-

to da consciência do profissional e de sua autonomia técnica.  

Havia também, naquela ocasião, outra tese em disputa que defendia como 

objeto do Serviço Social a proteção social8. O documento admite a existência desta 

perspectiva, mas opta pela questão social, justificando que a proteção social ―ten-

deu a obscurecer a particularidade histórica que reveste a profissão do Serviço So-

cial‖ (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 21). A particularidade histórica a que o documento 

se refere é o século XVIII europeu, quando a classe trabalhadora ingressa no cená-

rio político, reivindicando direitos e políticas sociais. Proteção social, enquanto enun-

ciado, enfatiza que as estratégias de assistência social são anteriores a este perío-

do, remonta a épocas históricas antigas, obscurecendo a função social da profissão 

dentro da ordem social capitalista e da divisão sociotécnica do trabalho. Ela é  

 

insuficiente para fundamentar uma ontologia do Serviço Social, sobretudo 
quando se distancia irrevogavelmente de formulações sem as quais a tradi-
ção marxista perde sua substância e força, como a lei do valor, por exemplo 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 22).  
 

                                                 
8
 Assunto que será analisado mais adiante. 
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São as manifestações concretas do processo de acumulação capitalista - ten-

do como sua contra-face a pauperização e exclusão da classe trabalhadora, que 

determina a intervenção do Serviço Social.  

A proposta curricular de 1996 aponta onze princípios e cinco diretrizes que se 

traduzem em três núcleos de fundamentação pedagógica. Os princípios são:  

 

1. Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na possibi-
lidade de definição de disciplinas e ou outros componentes curriculares 
– tais como oficinas, seminários temáticos, atividades complementares 
– como forma de favorecer a dinamicidade do currículo; 

2. rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do 
Serviço Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios 
com os quais o profissional se defronta no universo da produção e re-
produção da vida social; 

3. adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da tota-
lidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade e 
singularidade; 

4. superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, e-
vitando-se a dispersão e a pulverização de disciplinas e outros compo-
nentes curriculares; 

5. estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como prin-
cípios formativos e condição central da formação profissional e da rela-
ção teoria e realidade; 

6. padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e 
noturnos, com o máximo de quatro horas/aulas diárias de atividades 
nestes últimos; 

7. caráter interdisciplinar nas várias dimensões do projeto de formação 
profissional; 

8. indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; 

9. exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da vida a-
cadêmica e profissional, impondo-se o necessário debate sobre as vá-
rias tendências teóricas, em luta pela direção social da formação profis-
sional, que compõem a produção das ciências humanas e sociais; 

10. ética como princípio formativo perpassando a formação curricular; 

11. indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 62). 

 

Destes princípios, apenas o quarto e o sexto estão omissos na proposta pu-

blicada pelo Ministério da Educação e do Desporto – MEC. Na proposta acima men-

cionada o terceiro princípio está relacionado à formação do objeto do Serviço Social. 

Este princípio sugere vínculos com o marxismo no Serviço Social e a questão social 

é analisada em referência à totalidade social. Esta, por sua vez, é também um 

componente do método de análise da realidade. Enquanto método de análise não 

significa o conhecimento de todos os aspectos da realidade, mas a compreensão de 
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que a realidade social possui uma estrutura. Uma estrutura que não é fixa nem a-

histórica. Ela está em movimento. Um movimento situado num campo de forças 

contraditório. Por não significar a soma de todos os fatos sociais, ela implica em 

conhecer a essência dos fenômenos, ou seja, a ―lei‖ de causalidade dos fatos 

particulares e das singularidades históricas. É procurar neles o seu sistema interno, 

a causa última.  

O documento afirma que estes princípios demandam, para a formação da(o) 

assistente social, a ―capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico 

operativa‖ (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 62). É a partir dos princípios que se definem 

as cinco diretrizes da proposta pedagógica, quais sejam: 

 

1. aprensão crítica do processo histórico como totalidade; 

2. investigação sobre a formação histórica e os processos sociais 
contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido 
de apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento 
do capitalismo e do Serviço Social no país; 

3. apreensão do significado social da profissão, desvelando as 
possibilidades de ação contidas na realidade; 

4. aprensão das demandas – consolidadas e emergentes – postas ao 
Serviço Social via mercado de trabalho, visando a formular respostas 
profissionais que potenciem o enfrentamento da questão social, 
considerando as novas articulações entre o público e o privado; 

5. exercicio profissional cumprindo as competências e atribuições 
previstas na legislação profissional em vigor (ABESS/CEDEPSS, 
1996, p. 62). 

 

Os princípios e as diretrizes orientam a formação profissional do curso de 

Serviço Social. Eles situam a questão social nos marcos da crítica social e valorizam 

quatro aspectos: 1) o método dialético para a análise da realidade social; 2) as 

relações sociais como totalidade social; 3) o trabalho como o eixo fundante das 

relações sociais; 4) o aparecimento da profissão em decorrêcia do surgimento da 

questão social; e 5) a importância da qualificação profissional para lidar com a 

questão social.  

Os princípios e as diretrizes curriculares, orientados sob estes aspectos 

traduzem a necessidade de abordar um conjunto de conhecimentos que, na 

proposta curricular, constituem três núcleos de fundamentos. São eles: 1) o núcleo 

de fundamentos teórico-metodológicos da vida social; 2) o núcleo de fundamentos 

da formação sócio-histórica da sociedade brasileira; e 3) núcleo de fundamentos do 
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trabalho profissional (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 63). O documento afirma ainda 

que estes núcleos  

 

remetem a um conjunto de conhecimentos indissociáveis para a apreensão 
da gênese, das manifestações e do enfrentamento da questão social, eixo 
fundante da profissão e articulador dos conteúdos da formação profissional 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 64). 

 

O núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social trata ―o ser so-

cial como totalidade histórica‖ (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 64), tendo como foco 

central o desenvolvimento da sociedade burguesa. Entendendo também que a tota-

lidade da vida social envolve as relações de produção e todas as instituições sociais, 

como as instituições culturais, científicas e jurídico-políticas. Todas elas se explicam 

a partir das relações sociais de produção-reprodução capitalista. Elas formam uma 

totalidade imbricada. Não existem outras relações sociais que não se expliquem no 

âmbito desta relação, que é a produção-reprodução. Ao mesmo tempo, a contradi-

ção capital-trabalho e, consequentemente, os conflitos daí gerados são determinan-

tes na conformação dos processos produtivos e reprodutivos da vida social. A totali-

dade social está subordinada a estas leis e qualquer transformação numa de suas 

esferas – modo de produção ou reprodução social – afeta o seu conjunto, já que a 

totalidade mesma está definida por estas relações capital e trabalho. São estas rela-

ções que regulam o sistema e suas possíveis transformações.  

Assim é que, neste núcleo de fundamento:   

 

o trabalho é assumido como eixo central do processo de reprodução da vida 
social, sendo tratado como práxis, o que implica o desenvolvimento da soci-
edade, da consciência, da universalidade e da capacidades de criar valores, 
escolhas e novas necessidades, e, como tal, desenvolver a liberdade. A 
configuração da sociedade burguesa, nesta perspectiva, é tratada em suas 
especificidades quanto à divisão social do trabalho, à propriedade privada, à 
divisão de classes e do saber, em suas relações de exploração e domina-
ção, em suas formas de alienação e resistência (ABESS/CEDEPSS, 1996, 
p. 64). 

 

Nesta perspectiva, o trabalho é o referente no qual o ser social se constrói. 

Neste núcleo, o trabalho deve ser visto como categoria de análise e também se deve 

analisar sua historicidade, dando ênfase na formação e constituição da sociedade 

burguesa. Ele tem uma historicidade e sua historicidade deve ser analisada neste 

núcleo.  
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O segundo núcleo dos fundamentos, denominado formação sócio-histórica da 

sociedade brasileira, é uma decorrência do núcleo anterior e busca cumprir o 

princípio e a diretriz relacionada à apreensão da totalidade social nas dimensões de 

sua universalidade, particularidades e singularidades. Portanto, ele remete ao  

 

conhecimento da constituição econômica, social, política e cultural da soci-
edade brasileira, na sua configuração dependente, urbano-industrial, nas di-
versidades regionais e locais, articulada com a análise da questão agrária e 
agrícola, como elemento fundamental da particularidade histórica nacional 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 65). 

 

Trata-se de analisar as especificidades, as particularidades apresentadas em 

cada configuração regional e/ou nacional. Nele se analisam, também, os ―impactos 

econômicos, sociais e políticos, peculiares à sociedade brasileira, tais como suas 

desigualdades sociais, diferenciação de classe, de gênero e étnico-raciais‖ (ABESS, 

1996, p. 65). É importante salientar que o documento não indica como tais diferen-

ças devem ser analisadas, segundo o ―sistema geral― de produção-reprodução capi-

talista. Este aspecto das diferenças é apenas mencionado, sem nenhuma digressão 

sobre o assunto. O peso recai mesmo sobre as particularidades do modo de produ-

ção-reprodução capitalista, a partir das singularidades regionais e nacional. Parece 

que as desigualdades de gênero e étnico-raciais subordinam-se às expressões das 

desigualdades produzidas pela contradição capital-trabalho. Isso se verifica quando 

o documento aponta os objetos da análise que devem ser considerados. São eles: 

 

1. Os padrões de acumulação capitalista, em seus vários modelos de ges-
tão e organização do processo de trabalho e todas as suas implicações 
nas condições materiais e espirituais da força de trabalho; e, ainda o 
acompanhamento das profundas mudanças dos padrões produtivos e 
de acumulação capitalistas, criando uma nova configuração no ―mundo 
do trabalho‖. 

2. A constituição do Estado brasileiro, seu caráter, papel, trajetória e as 
configurações que ele assume nos diferentes momentos conjunturais, 
seus vínculos com as classes e setores sociais em confronto. Trata-se, 
portanto, de apreender as relações entre Estado e Sociedade, desve-
lando os mecanismos econômicos, políticos e institucionais criados, em 
especial as políticas sociais, tanto no nível de seus objetivos e metas 
gerais, quanto no nível das problemáticas setoriais a que se referem. 

3. O significado do Serviço Social no seu caráter contraditório, expresso no 
conflito de classes vigentes na sociedade e presentes nas instituições, o 
que remete também à compreensão das dinâmicas organizacionais e 
institucionais nas esferas estatais e privadas. 

4. Os diferentes projetos políticos existentes na sociedade brasileira, seus 
fundamentos, princípios, análise da sociedade, estratégias e programas 
(ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 65, 66). 
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O documento afirma ainda que a análise destes aspectos da realidade deve 

ser feita à luz da ação das classes, seus conflitos, diferenças e alianças. Observe 

que, se, por um lado, o documento reconhece diferenças de classe, raça/etnia e gê-

nero, por outro, quando vai descrever os objetos de análise que serão privilegiados 

neste núcleo, os dois aspectos diferenciais atribuídos no documento (gênero e ra-

ça/etnia) desaparecem completamente. Importam para este núcleo de fundamentos, 

os estudos das particularidades e singularidades do modo de produção/reprodução 

capitalista em seus aspectos socioeconômico e político e as mudanças apresenta-

das ao longo da história. Ele dá importância também à relação Estado e Sociedade 

e ao significado contraditório do Serviço Social numa sociedade de classes. Os as-

pectos analisados neste núcleo devem ser vistos numa perspectiva de confronto e 

contradições de classe. E mais, o método de análise deste núcleo consiste em con-

ceber que as relações sociais tornaram-se essencialmente forças produtivas e todas 

as relações sociais estão totalmente imersas e condicionadas a esta relação. Daí 

porque as relações de raça/etnia e gênero foram banidas, excluídas da análise ou 

da proposta, mesmo que citadas em seu preâmbulo. 

O terceiro núcleo de fundamentos refere-se ao trabalho profissional. Neste 

núcleo, considera-se o Serviço Social como ―uma especialização do trabalho e sua 

prática como concretização de um processo de trabalho que tem como objeto as 

múltiplas expressões da questão social (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 66. Grifos do 

autor). Para isso, exige-se compreender as ―determinações sócio-históricas de sua 

inserção na sociedade brasileira‖ (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 66, 67). Daí porque 

os dois núcleos anteriores são determinantes para a compreensão do papel do Ser-

viço Social no Brasil. Uma profissão que, como se afirma, surge exatamente quando 

a questão social aparece, com o advento do capitalismo monopolista9. Assim, co-

nhecer a herança cultural do Serviço Social, compreendendo-a nas determinações 

                                                 
9
 Segundo o Dicionário do Pensamento Social do Século XX, de William Outhwaite & Tom Bottomore 
(1996), ―Esta expressão foi usada por Lênin para definir um novo estágio no desenvolvimento do 
capitalismo no final do século XIX, em que a vida econômica era dominada por grandes corpora-
ções, o capital bancário fundira-se com o capital industrial para formar oligarquias financeiras e as 
principais nações capitalistas estavam engajadas na expansão imperialista [...] O capitalismo mo-
nopolista recebeu um sentido diferente [...] As elevadas taxas de crescimento econômico e uma a-
parentemente maior estabilidade do capitalismo no pós-guerra refletiam uma mudança significativa 
no caráter da economia capitalista, da competição ao monopólio. Isso  resulta em um aumento con-
tínuo e uniforme nos lucros das firmas monopolistas, avizinhando-se do ‗superávit econômico‘ da 
sociedade [...]‖ (op. cit. p. 59 e 60. Aspas dos editores). 
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sócio-históricas do capitalismo, é fundamental para a(o) assistente social construir 

sua intervenção profissional, que deve ser pautada por competências teórico-

metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas. 

Finalmente, a partir destes referenciais analíticos elenca-se uma grade curri-

cular em que cada uma das disciplinas deve oferecer os conhecimentos que cum-

pram os princípios e as diretrizes curriculares e tornem a questão social objeto do 

Serviço Social, fornecendo-lhe o aporte teórico.  A questão social aparece com o 

desenvolvimento do capitalismo, apresentando particularidades regionais e nacional, 

configurando sujeitos. O Serviço Social, por sua vez, é uma especialização do traba-

lho intimamente ligado ao surgimento da questão social.  

Há uma preocupação em analisar as relações sociais na dialética da contradi-

ção social e é nesta lógica que o Serviço Social situa a questão social. Todas as re-

lações sociais são analisadas segundo o princípio da totalidade social e todas as 

particularidades têm, enfim, seu lugar ordenado, explicado e justificado a partir desta 

noção de totalidade. Então, a noção de totalidade como princípio curricular tanto é 

um método de análise quanto a forma como o objeto do Serviço Social se institui. 

Buscar a singularidade e a particularidade é conhecer as manifestações fenomêni-

cas que dão continuidade à totalidade e à gênese dos fenômenos. É neste sentido 

que a questão social ―se apresenta como um eixo central capaz de articular a gêne-

se das seqüelas inerentes ao modo de produzir-se e reproduzir-se do capitalismo 

contemporâneo‖ (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 26).  

Analisemos agora os discursos das(os) assistentes socais, no período em que 

estava sendo elaborado o currículo do Serviço Social e que corroboraram com sua 

construção. Vou me deter nas teses publicadas no VIII Congresso Brasileiro de As-

sistentes Sociais (CBAS), porque este congresso aconteceu em 1995, no mesmo 

período em que se elaborava o novo currículo. Ele aconteceu no momento em que o 

Brasil vivia um conflito de forças: por um lado, a sociedade civil10 se organizava para 

a construção das políticas sociais, preconizadas na Constituição de 1988, por outro 

lado, os governos eleitos após a Constituição iniciaram uma ampla reforma do Esta-

do, tendo como um dos seus pressupostos o desmonte das políticas sociais, contra-

riando, inclusive, o que estava preconizado na Constituição. Por esta razão, o tema 

                                                 
10

 Saliento novamente que as Assistentes Sociais deram contribuições na elaboração das políticas 
sociais, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência So-
cial, a lei do Sistema Único de Saúde etc. 
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do CBAS foi ―O Serviço Social Frente ao Projeto Neoliberal: em defesa das políticas 

públicas e da democracia”. O próprio título do congresso convida a categoria de as-

sistentes sociais a se posicionar frente ao projeto neoliberal. 

Neste congresso havia um eixo temático, denominado ―Formação Profissional 

do Assistente Social”. Foram publicadas vinte teses, que analisaram o processo de 

formação profissional: o ensino, a pesquisa, o estágio, os instrumentos de trabalho 

da profissão; analisaram também a necessária transformação dos marcos teóricos 

da profissão e seu compromisso com o distanciamento dos projetos estrutural-

funcionalistas que estão na origem da profissão; problematizaram a constituição de 

um novo currículo nacional que satisfaça as reais necessidades do projeto ético-

político da profissão; e, finalmente, problematizaram a própria constituição do objeto 

do Serviço Social. Interessa, neste momento do trabalho, analisar apenas três teses 

que problematizam o currículo de Serviço Social e seu respectivo objeto. As três te-

ses serão analisadas no item posterior. 

A primeira, de autoria de Maria Virgínia Borges do Amaral: ―Análise do Dis-

curso da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social: desvendando os limites 

da profissão”, considerou que o currículo de 1982 produziu uma cisão no projeto éti-

co-político que historicamente vinculava a profissão ―ao projeto da classe dominante, 

contribuindo para a manutenção da dinâmica da sociedade‖ (AMARAL, 1995, p. 

287). O currículo nacional de 1982 abandonou esta perspectiva histórica, voltando-

se para uma concepção ideológica e discursiva vinculada aos interesses da classe 

trabalhadora.  

A segunda tese, de Iranildes Viana Pereira: ―Encontros e Desencontros na 

Formação Profissional do Assistente Social‖, analisou a implantação do Currículo 

Nacional de 1982, na Escola de Serviço Social da UCSAL (Universidade Católica de 

Salvador). Segundo a autora, este currículo tinha uma grande influência do pensa-

mento marxista, possibilitando uma compreensão maior da profissão, inserida na 

divisão social do trabalho na sociedade capitalista; entretanto, ele imprimia uma vi-

são ―predominantemente política, confundindo o profissional com militante político 

partidário‖ (PEREIRA, 1995, p. 280). A autora considerava que uma das razões dis-

so foi a forma superficial e dogmática com que as teses marxistas foram assimiladas 

pelo Serviço Social. Apesar dos avanços conquistados no currículo de 1982 e do 

apoio da Abess na sua implantação, ainda era muito frágil a adoção do pensamento 

marxista entre as assistentes sociais. As atividades do Serviço Social nas institui-
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ções sociais ainda se centravam no atendimento individual e grupal dos grupos po-

pulares, palestras educativas etc., cujo objetivo ainda era ―integrar os indivíduos na 

sociedade” (PEREIRA, 1995, p. 281). Para a autora, isso decorria das dificuldades 

dos profissionais de promover amplos debates sobre as diversas correntes de pen-

samento para enfrentar o pluralismo da profissão. 

As duas teses consideram que a proposta curricular de 1982 produziu uma 

grande mudança na formação do profissional de Serviço Social, distanciando-se das 

correntes de pensamento estrutural-funcionalistas e imprimindo o referencial marxis-

ta. Reconhecem e justificam, também, a necessidade de mudanças no currículo na-

cional, especialmente pela leitura superficial das obras de Marx nos cursos de Servi-

ço Social 

A terceira tese, de Francis Cardoso, intitulada ―Direção Social da Formação 

Profissional e a Crise da Contemporaneidade‖, analisou a proposta curricular implan-

tada pela Faculdade de Serviço Social da UFMA (Universidade Federal do Mara-

nhão), na década de 80. Insiste, na tese, que o currículo de 1982 se comprometeu 

com a ―perspectiva da transformação social como direção social da formação profis-

sional‖ (CARDOSO et al., 1995, p. 288). A tese avalia que a proposta curricular na-

cional, de 1996, que estava em elaboração, não poderia fugir aos princípios originá-

rios do currículo da década de 80, e que a universidade ―é um dos locais privilegia-

dos para a construção de projetos de hegemonia‖ (CARDOSO et al., 1995, p. 289). 

O pluralismo das idéias é defendido, mas como uma noção particular de pluralismo. 

O pluralismo deve ter uma direção hegemônica e esta hegemonia deve estar con-

substanciada num projeto pedagógico que vise à construção da sociedade socialis-

ta:  

  

A opção pela ótica pluralista, na construção da direção do curso se funda-
menta no entendimento de que a essência do pluralismo é o confronto de 
forças diferentes existentes em todos os espaços da sociedade e que neste 
confronto constrói-se a hegemonia de uma ou de um bloco de forças, quer 
queiramos ou não, e quer tenhamos clareza ou não, dessa direção 
(CARDOSO at al., 1995, p. 289) 

 

Neste sentido, o pluralismo não significa o ecletismo ou relativismo e sim, ―tra-

ta-se da construção de uma vontade coletiva a partir da adesão voluntária a valores 

e concepções pertinentes a uma determinada ordem social‖ (CARDOSO at al., 1995, 

p. 289). As autoras criticaram a noção de pluralismo sem hegemonia, porque signifi-
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ca imprimir posições ecléticas ―enquanto suposta coexistência ‗pacífica‘ de posições 

diferentes, termina por contribuir para reforçar posições conservadoras‖ (CARDOSO 

at al., 1995, p. 290. Aspas das autoras). O marxismo, enquanto teoria da totalidade 

social, preconiza o confronto de forças contraditórias, ocorrendo, portanto, o confron-

to de ideias diferentes.  

Estas teses predominaram na elaboração do currículo nacional de 1996. Ele 

foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, em 2002, mas durante este perí-

odo as escolas de Serviço Social foram se adequando à nova proposta e a Abepss11 

estimulou o debate em torno do assunto. Todas estas construções produziram uma 

descontinuidade na formação discursiva do Serviço Social e a questão social, como 

objeto do Serviço Social, consolidou esse processo. E isso está explicitado tanto nas 

teses apresentadas no XVIII CBAS quanto no documento da Abess/Cedepss (1996).  

O que se observa é que este processo se relaciona a uma produção de ver-

dade que não está dissociada do poder. A escolha do objeto – a questão social, tem 

uma função: tornar uma determinada corrente de pensamento hegemônica no Servi-

ço Social. Trata-se de construir uma liderança intelectual no Serviço Social, consci-

ente, eloquente, produtora de uma verdade. O Serviço Social lida cotidianamente 

com pessoas paupérrimas, desempregadas, subempregadas, desnutridas, analfabe-

tas, sem acesso aos direitos da seguridade social. Este ―escândalo‖ não encontrava, 

anteriormente, ressonância na teoria do Serviço Social Tradicional, que o compre-

endia como disfunção dos indivíduos, grupos e comunidades. A discrepância entre a 

realidade de pobreza, desigualdade e exclusão e os frágeis argumentos do Serviço 

Social Tradicional suscitou um profundo incômodo nos(as) assistentes sociais que 

procuraram resolvê-lo ou entendê-lo para agir profissionalmente. Enfim, toda essa 

relação de saber e poder tem uma função: construir um campo de objetos para o 

Serviço Social, construindo o próprio Serviço Social como profissão. Um campo de 

objetos que induza a uma verdade que possa justificar o Serviço Social como profis-

são. 

Por outro lado, há uma noção de poder no objeto do Serviço Social vinculada 

às estruturas. O Serviço Social passou a considerar que a história das desigualda-

des sociais é feita de um grande número de estruturas permanentes. A tarefa do as-

                                                 
11

 A Abess (Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social) transformou-se em ABEPSS (Asso-
ciação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social) em 1996, coincidindo com a mudança 
curricular de 1996. 
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sistente social é trazer à luz estas estruturas e construir estratégias de transforma-

ção em prol da classe trabalhadora.  

Até agora foi analisado o momento em que a questão social se fez objeto do 

Serviço Social. A seguir, serão analisadas as descontinuidades presentes neste ob-

jeto.  

 

2.1. As “descontinuidades” discursivas no Serviço Social  

 

Quando iniciei minha pesquisa tinha como preocupação conhecer as descon-

tinuidades, continuidades, contradições e rupturas que o feminismo poderia produzir 

no objeto do Serviço Social. No decorrer de minhas leituras, observei uma regulari-

dade discursiva neste objeto e considerei que encontraria, entre as feministas assis-

tentes sociais, descontinuidades sobre esta forma de saber-poder. Mas, lendo a bi-

bliografia do Serviço Social, descobri que não só as feministas produzem desconti-

nuidades no objeto do Serviço Social. Há descontinuidades discursivas mesmo entre 

aqueles que contribuíram para sua consolidação no Serviço Social 

Mas, o que é, então, a descontinuidade? A descontinuidade não é um discur-

so ideal instaurador da diferença que imobilizará o outro discurso até ao ponto de 

eliminá-lo, subordiná-lo, aniquilá-lo. O próprio discurso sobre a questão social, ora 

analisado, está longe de imobilizar outros discursos sobre outros objetos do Serviço 

Social, tanto é assim que novos discursos se insurgem. A descontinuidade é uma 

maneira de encontrar esse jogo de antecipações, de ecos, de germens, de vestígios 

que produzem infidelidades. Não se trata de encontrar algo inédito, inteiramente no-

vo, capaz de instaurar a diferença, a ruptura original, porque todo texto, mesmo re-

gular, apresenta pontos de rupturas. Portanto, as descontinuidades não significam, 

necessariamente, uma mudança de paradigma. Aliás, não se trata nem de nomear 

como paradigma, talvez discursos dispersos, ponto de inflexão que sinalizem des-

continuidades.   

Analisemos agora estes pontos de inflexão que permeiam os discursos 

das(os) assistentes sociais. Comecemos pela noção de sujeito. 
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2.1.1. O sujeito na questão social 

 

Em 1998, Marilda Iamamoto publica a obra ―O Serviço Social na Contempo-

raneidade: trabalho e formação profissional”12. Ela define questão social como: 

 

O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista ma-
dura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, 
o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação de 
seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade 
(2004, p. 27, itálico da autora). 

 

Vale destacar que esta definição foi escrita em 1998 e indica que a questão 

social é circunscrita a todas as desigualdades sociais produzidas pelo modo de pro-

dução capitalista. Em 2001, Iamamoto publica um artigo na Revista Temporalis, de-

nominado ―A Questão Social no Capitalismo”. Neste artigo ela reescreve sua defini-

ção: 

 

A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualda-
des sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem 
a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produ-
ção, contraposto à apropriação privada da própria atividade humana – o tra-
balho -, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus 
frutos. É indissociável da emergência do trabalhador livre, que depende da 
venda de sua força de trabalho como meio de satisfação de suas necessi-
dades vitais. A questão social expressa portanto disparidades econômicas, 
políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gêne-
ro, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa 
as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal. 
Envolve simultaneamente uma luta aberta e surda pela cidadania (IANNI, 
1992). Este processo é denso de conformismos e rebeldias, forjados ante 
as desigualdades sociais, expressando a consciência e a luta pelo reconhe-
cimento dos direitos sociais e políticos de todos os indivíduos (IAMAMOTO, 
2001, p. 16, 17, itálico e aspas da autora).   

 

Este novo texto não necessariamente está em desacordo com o texto anteri-

or, em que a autora afirma que a questão social diz respeito a desigualdades sociais 

produzidas pelo capitalismo, ou pelas contradições capital-trabalho. Entretanto, nes-

ta segunda definição ela inclui as questões étnico-raciais, as questões de gênero. 

Iamamoto não explica porque elas são expressões mediatizadoras da questão soci-

al, nem indica o que é gênero. Seria o gênero uma especificidade subsumida à tota-

                                                 
12

 Nesta dissertação eu trabalho com a 7ª edição, publicada em 2004. Saliento que não houve ne-

nhuma alteração entre esta e a 1ª edição, de 1998.  
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lidade? O gênero se referiria aos sexos masculino e feminino? Se assim for, a autora 

limita o próprio campo de análise do Gênero.  

Do mesmo modo, quando Iamamoto se refere às características étnico-raciais 

não define o que são estas características: são os diferentes fenótipos da genética 

humana ―utilizados‖ pelo capitalismo para aumentar ou diminuir a desigualdade? Por 

que o capitalismo atribui desigualdades sociais a diferentes fenótipos? Qual a sua 

importância para a reprodução do capitalismo? Estas questões não ficam esclareci-

das no seu texto. Entretanto, ela instaura uma descontinuidade discursiva: o reco-

nhecimento da diferença entre sujeitos. 

Na mesma revista em que Iamamoto publicou seu artigo, Potyara Pereira pu-

blicou outro, denominado ―Questão Social, Serviço Social e Direitos de Cidadania”. 

Pereira também considera que a questão social está ―inscrita na contradição funda-

mental do sistema capitalista‖ (2001, p.51), mas nesta contradição estão inseridos 

sujeitos. Para ela, a questão social está relacionada ao embate político dos atores 

fundamentais, determinado pelas contradições inerentes ao sistema capitalista; ex-

plica entretanto, que nos dias atuais não há uma questão social nos moldes como foi 

constituída na Europa, no século XIX, quando atores estratégicos a politizaram. A 

questão social expressa  

 

a relação dialética entre estrutura e ação, na qual sujeitos estrategicamente 
situados assumiram papéis políticos fundamentais na transformação de ne-
cessidades sociais em questões – com vista a incorporá-las na agenda pú-
blica e nas arenas decisórias (PEREIRA, 2001, p. 51, itálicos da autora). 

 

Para a autora, os sujeitos são determinantes na constituição da questão soci-

al, entretanto, no momento presente tais atores não têm protagonizado este embate 

político porque 

 

A unidade de classe, que tanto contribuiu para o sucesso dos movimentos 
organizados em sua luta pela extensão da cidadania e pela melhoria das 
condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, encontra-se, agora, 
abalada e minada por uma pluralidade de interesses (PEREIRA, 2001, p. 
54, 55, itálico da autora).  

 

O que é esta pluralidade de interesses que dificulta aos sujeitos determinan-

tes impor uma nova ordem societária? No texto, Pereira apresenta uma série de 

problemas cruciais – como o desemprego estrutural, as ameaças bélicas, a deterio-
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ração do meio ambiente, o aprofundamento das desigualdades sociais, a globaliza-

ção da pobreza, o acirramento do racismo e das lutas étnicas, o desmonte dos direi-

tos sociais (2001, p. 53), mas afirma que estas questões ainda não se tornaram ex-

plícitas, isto é, ―ainda não foram alvo de correlações de forças estratégicas a ponto 

de abalarem a hegemonia da ordem dominante e permitirem a imposição de um pro-

jeto contra-hegemônico‖ (2001, p. 53). Para ela, os sujeitos capazes de promover 

uma transformação no sistema não têm condições de ―impor uma superestrutura 

(política, jurídica, cívica, cultural) que lhes seja favorável‖ (2001, p. 51). Argumenta 

que ―a questão social constitui um estágio mais avançado, conflituoso e consciente 

do movimento de reação das classes subalternas à dominação social capitalista‖ 

(2001, p. 60). Por isso ela não considera que haja, atualmente, uma nova questão 

social, muito menos uma questão social. Pereira teme estar tomando numerosos 

fatos inespecíficos como questões sociais, por isso pergunta: 

 

Não estaríamos nós, assistentes sociais, usando o termo questão social de 
forma tão genérica, a ponto de muitas vezes confundi-la com questões so-
ciológicas ou questões teóricas que freqüentemente formulamos como nos-
so ponto de partida de investigação? (PEREIRA, 2001, p. 58) 

 

Esta abordagem apresenta desafios para o próprio Serviço Social que eu 

complementarei com outra pergunta: Será que não estaríamos analisando uma série 

de fenômenos da vida social, todos cruciais, como os citados pela autora, partindo 

do pressuposto da questão social, tal como definida pelo Serviço Social? 

  

2.1.2. A crítica à questão social por Vicente Paula Faleiros 

 

Em 199713, Vicente de Paula Faleiros publica a obra ―Estratégias em Serviço 

Social” em que faz uma análise do objeto da profissão – a questão social. Faleiros 

afirma que, desde o movimento de reconceituação do Serviço Social, as disputas em 

torno do objeto do Serviço Social sempre se fizeram presentes. Esta disputa está 

relacionada à construção de um Serviço Social que se distancie das bases positivis-

tas-funcionalistas, que estão na origem da profissão, e se aproxime da tradição mar-

xista. Entretanto, Faleiros afirma que a questão social 

                                                 
13

 Nesta dissertação eu trabalho com a 8ª edição, publicada em 2008. Saliento que não houve ne-
nhuma alteração entre esta edição e a 1ª edição de 1997. 
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tem vários significados, e não pode ser tomada, sem uma definição rigoro-
sa, como objeto da profissão [...]. Do ponto de vista epistemológico, a ques-
tão social precisa ser vista à luz de diferentes paradigmas‖ (FALEIROS, 
2008, p. 40).  

 

Ele afirma que  

 

a questão social, ao menos na França, [...] nos meados do século XIX, mais 
precisamente em 1848, diante das lutas operárias e da repressão sangrenta 
que se seguiu. [...] A agudização da questão surgiu no antagonismo radical 
entre o direito à propriedade e o direito ao trabalho‖ (FALEIROS, 2008, p. 
38) 

 

Naquele momento, quando a burguesia rejeita direitos trabalhistas, cria-se um 

impasse moral, obrigando a criação de ações de assistência aos pobres. Em 1891, o 

papa Leão XIII edita a encíclica Rerum Novarum. Nesta encíclica, a Igreja trata da 

questão social; defende o direito à propriedade privada, mas também defende uma 

melhor relação de trabalho e a assistência aos pobres e desempregados. Faleiros 

(2008) afirma que é sob a doutrina social da Igreja que surge o Serviço Social.  

As ações de Assistência Social em seus primórdios foram tratadas pela Igreja 

como uma questão moral, privilegiando-se a adequação das famílias pobres  

 

à ordem vigente, da higiene, o trabalho como condição e processo educati-
vo, o privilegiamento da honradez, da poupança, a valorização do papel re-
produtivo e maternal da mulher informam e condicionam a teoria e a prática 
do Serviço Social nesse momento‖ (FALEIROS, 2008, p. 39). 

 

Diante do exposto, Faleiros argumenta que a questão social não tem uma ú-

nica perspectiva de análise, definir a questão social como referente às contradições 

entre capital e trabalho é tomá-la de uma forma muito genérica. Se o objeto for en-

tendido 

 

como sendo as contradições do processo de acumulação capitalista, seria, 
por sua vez, contraditório colocá-la como objeto particular de uma profissão 
determinada, já que se refere a relações impossíveis de serem tratadas pro-
fissionalmente, através de estratégias institucionais/relacionais próprias do 
próprio desenvolvimento das práticas do Serviço Social. Se forem as mani-
festações dessas contradições o objeto profissional, é preciso também qua-
lificá-las para não colocar em pauta toda a heterogeneidade de situações, 
que, segundo NETTO, caracteriza, justamente, o Serviço Social 
(FALEIROS, 2008, p. 37). 
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Para Faleiros (2008), uma definição abstrata do objeto do Serviço Social não 

é suficiente para que ele seja colocado em prática pela profissão. Considera que há 

uma relação dinâmica entre o universal e o particular ou específico, que não deve 

ser desconsiderada na dinâmica da intervenção profissional. Afirma ainda que, ao 

definir o objeto do Serviço Social como um conceito extremamente genérico, situado 

nas relações estruturais perde-se de vista as relações processuais. 

Para o autor, há uma diferença grande entre a conjuntura brasileira dos anos 

1960/1970 e a dos anos 1980/1990. Neste segundo período outros sujeitos apare-

cem na cena política, tais como: negros, mulheres, homossexuais. ―As lutas das 

chamadas ‗minorias‘ se articulam também com a necessidade de serviços‖ 

(FALEIROS, 2008, p. 19. Aspas do autor)14. Desde a década de 80, ampliaram-se os 

serviços para estas populações. Um exemplo é o envolvimento das assistentes so-

ciais nos centros de atendimento às mulheres em situação de violência.  

As reivindicações destes novos sujeitos por políticas públicas alteram a ―di-

nâmica de relações cooperação/conflito do Estado com a sociedade‖ (FALEIROS, 

2008, p. 19). Por esta razão, ao invés de trabalhar com a perspectiva das grandes 

transformações das estruturas sociais, com indicadores estáticos ou de longa dura-

ção que, no mais das vezes, imobilizam a ação profissional do assistente social, é 

importante construir indicadores de mudanças processuais para a intervenção pro-

fissional, sem perder de vista o contexto histórico-estrutural da nossa sociedade.  

O autor considera o ―Serviço Social como uma relação de poder e é nessa re-

lação de poder que se produz a particularidade do Serviço Social no contexto de re-

lações de forças‖ (FALEIROS, 2008, p. 22). Ou seja, ―a desconstrução/construção 

do objeto do Serviço Social passa por uma discussão das relações de saber e poder 

[...] sem cair no dogmatismo ou relativismo‖ (FALEIROS, 2008, p. 22). Trata-se, para 

ele, de colocar o objeto da profissão numa outra perspectiva, não ―exclusiva de clas-

se contra classe, mas articulada a ela na análise das relações de poder, hegemonia 

e contra-hegemonia‖ (FALEIROS, 2008, p. 31). Não se trata apenas de analisar as 

questões mais gerais, como a economia, mas, também, os micro-poderes que per-

meiam a ação dos atores sociais, com quem o Serviço Social trabalha. O poder pas-

                                                 
 

14
 Para Faleiros, ―minorias‖ não se refere a uma pequena quantidade de pessoas; trata-se, para ele, 
de ―um conjunto social que se encontra, se sente e se representa como discriminado e oprimido na 
sociedade‖ (2008, p. 19).  
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sa a ser fundamental na atuação profissional. As instituições em que as assistentes 

sociais trabalham são locais de poder, onde se entrecruzam o poder burocrático e 

tecnocrático e as pressões dos usuários: 

 

É na perspectiva relacional que vamos visualizar a questão do objeto profis-
sional, sem perder, portanto, a referência às relações estruturais superestru-
turais do poder e às suas manifestações concretas nas relações do dia-a-
dia. É com referência às relações de poder que vimos considerando a teoria 
e a prática do serviço Social. O poder, em si, é uma relação (FALEIROS, 
2008, p. 41). 

 

Em sua análise, Faleiros não perde de vista e nem se descola do referencial 

marxista, mas se desloca de interpretações estruturalistas das relações sociais, atri-

buindo importância às estratégias individuais e coletivas cotidianas pelos recursos 

sociais, econômicos e culturais. É nestas relações de poder cotidianas em busca de 

recursos que a intervenção profissional do assistente social se constrói, numa corre-

lação de forças, no confronto de  

 

interesses, recursos, energias, conhecimentos, inscrita no processo de he-
gemonia/contra hegemonia, de dominação e resistência e conflito/consenso 
que os grupos sociais desenvolvem a partir de seus projetos societários bá-
sicos, fundados nas relações de exploração e de poder (FALEIROS, 2008, 
p. 44)    

 

As estratégias de intervenção do(a) assistente social se desenvolvem na me-

diação entre as reivindicações e demandas dos grupos excluídos e as instituições 

sociais, tendo como determinante o empoderamento dos sujeitos.  

 

2.1.3. ―Proteção Social‖: a proposta de Suely Gomes da Costa 

 

Em 1995, Suely Costa publica um artigo na revista Serviço Social e Socieda-

de, denominado “Invenção de Tradições”: a proteção social e os cursos de gradua-

ção em Serviço Social. Neste artigo ela faz uma análise do currículo nacional de 

1996, afirmando que o objetivo do curso de Serviço Social, da forma como foi defini-

do, pouco esclarece sobre a profissão. Se o objetivo é ―conhecer e compreender a 

realidade social, suas inter-relações conjunturais e estruturais, num processo históri-

co de transformação econômica, social, política e cultural‖ (COSTA, 1995b, p. 60), 

ele apresenta uma série de problemas, primeiro porque tem um caráter apenas 
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―principista‖; pouco esclarecedor, na medida em que ―esta extensa realidade social 

pertence ao ramo profissional dos assistentes sociais‖ (COSTA, 1995b, p. 60). Con-

sidera que há um movimento teórico no Serviço Social, que ―confinou a profissão 

nas fronteiras circunscritas aos estudos do controle social e das formas de ruptura 

em relação a este controle‖ (COSTA, 1995b, p. 60). Critica a ênfase do objeto do 

Serviço Social na noção de transformação social e de causalidade, ―que no fundo 

remete à inexorável luta de classes‖ (COSTA, 1995b, p. 61). Propõe a categoria pro-

teção social, ao invés de questão social, porque vê 

 

a experiência do Serviço Social, desde os seus primórdios, como sendo par-
te de processos civilizadores que incluem experiências e estados de cons-
ciência voltados para a proteção social. Nessa abordagem, não é adequado 
atribuir, a priori, um único sentido ideológico à proteção social ao longo da 
história social. São muitos os sentidos (significados) das ações humanas 
nos vários tempos e espaços (COSTA, 1995b, p. 61. Itálicos da autora).  

 

Assim, ao invés daquele objetivo proposto ao Curso de Serviço Social, melhor 

seria ―conhecer e compreender a experiência humana da proteção social como parte 

da realidade social...‖ (COSTA, 1995b, p. 62). Para ela, o objetivo assim construído 

delimitaria melhor o campo de atuação do Serviço Social. Costa define 

 

uma experiência histórica de proteção social como um conjunto de aconte-
cimentos datados e localizados, identificados em suas particularidades, 
sempre circunscrito às regularidades voltadas para a defesa de grupos e in-
divíduos em situação de não-autonomia quanto a sua sobrevivência (1996b, 
p. 63). 

 

Para ela, este conceito inclui as inúmeras experiências históricas institucio-

nais, individuais e coletivas de proteção social nas diferentes épocas históricas; in-

clui também os diversos sistemas de proteção, como aqueles construídos na Idade 

Média, na modernidade ou pelo Estado de bem-estar social; inclui a forma como tais 

sistemas se institucionalizam numa sociedade democrática ou não, por exemplo, a 

prática do mandonismo, do clientelismo etc; por fim, inclui as diversas práticas coti-

dianas de proteção entre indivíduos e grupos. Considera, também, que  

 

há processos sociais quase sempre silenciosos e invisíveis, mas de fortís-
simos significados para a regulação da vida coletiva e que estão nas práti-
cas familiares, nas relações de gênero, de etnias, de idade, de vizinhança, 
de trabalho e religiosas (COSTA, 1995b, p. 64). 
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Para a autora, a determinação de classe, na questão social, distorce o campo 

conceitual da proteção social, porque ignora processos sociais de longa duração, 

processos culturais e práticas cotidianas das populações, que têm sido objeto de 

estudos recentes, alguns também dentro da tradição marxista. Hoje já se reconhece 

que existem diferentes tramas com contornos conflitivos mais complexos do que a 

dicotomia dominado x dominante. Este legado sobrevaloriza o econômico como a 

determinação de última instância. 

 

Os estudos históricos têm revelado que a vida humana não se move apenas 
pelas tensões interclassistas; não apenas por oposições. A luta de classes é 
uma dentre muitos processos sociais que impulsionam a existência humana 
(COSTA, 1995b, p. 63). 

 

Esta análise ganha em densidade, especialmente quando se analisa os diver-

sos sistemas de proteção social e as instituições que lhes conformam, uma vez que 

cada um destes campos de atuação profissional do Serviço Social tem suas especi-

ficidades históricas. A assistência à infância difere muito da assistência às popula-

ções carcerárias, que por sua vez difere das políticas de saúde.  

Segundo Suely Gomes da Costa, quando o Serviço Social se prende à visão 

das relações sociais pautadas no conflito entre classes, ele elimina de suas análises 

um grande número de temas que compõem a vida social, como as relações de gê-

nero, de raça/etnia, geração, orientação sexual etc. Esta matriz intelectual que pola-

riza a tensão entre as classes ignora também os acordos e os consensos históricos 

produzidos entre classes, inclusive com a anuência da classe trabalhadora, na cons-

trução dos necessários sistemas de proteção social que repercutiram sobremaneira 

na assistência e nos cuidados domésticos com crianças, velhos e os demais mem-

bros da família, ou seja, nas próprias relações de gênero. 

Finalmente, um outro aspecto criticado pela autora refere-se à direção social 

do Curso (1995b). Para ela: 

 

A direção social do curso não é um modelo a ser definido a priori. Ela se 
desenvolverá na arena dos debates intelectuais. O campo teórico de inte-
resse profissional, esse sim, é um conceito preliminar, recolhido da própria 
história profissional, apenas atualizado. Em torno desse conceito comum, 
mover-se-ão os diferentes sujeitos históricos que compõem os quadros inte-
lectuais das unidades de ensino (COSTA, 1995b, p. 64). 
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Esta acepção privilegia a noção de pluralismo em detrimento da noção de he-

gemonia. Valoriza o pluralismo como um processo de construção democrática e do 

próprio Serviço Social como profissão. Procura dar conta, ou melhor, incluir na análi-

se proteções sociais construídas não só pelo Estado e pelas organizações, mas a-

quelas que acontecem no cotidiano das relações entre as pessoas e as comunida-

des. Inclui também outros sujeitos na análise, não apenas a classe trabalhadora, de 

forma genérica e universalista, mas mulheres, negras(os), índias(os), lésbicas, ho-

mossexuais e tantos outros sujeitos para quem a questão social como contradição 

capital-trabalho não responde, necessariamente, as suas demandas por cidadania.  

 

2.1.4. João Bosco Hora Góis: a crítica ao fazer história no Serviço Social 

 

Em 1995, no VIII Cbas, João Bosco Hora Góis publica duas teses, uma de-

nominada ―Mudanças e Persistência na Escrita da História do Serviço Social: indica-

ções teórico-metodológicas e pedagógicas” e outra, ―Proteção Social e Serviço So-

cial: comentários a propósito da revisão curricular”. Na primeira tese, ele critica a 

forma de fazer a história do Serviço Social pelos seus pensadores, nas décadas de 

1980 e 1990:  

 

Os críticos do passado profissional imputavam aos pioneiros da profissão 
uma ação de caráter antipopular e controladora das classes subalternas vol-
tada à reprodução da força de trabalho e incucação dos valores dominan-
tes; a inobservância das questões materiais na gênese da pobreza e, por 
conseguinte, uma atividade profissional fundada apenas no julgamento mo-
ral e religioso; além de uma total subordinação aos ditames das classes 
dominantes e do Estado (GÓIS, 1995a, p. 283) 

 

Ele argumenta que, nos anos oitenta, os discursos sobre a história do Serviço 

Social sofreram grande influência das ideias althusserianas e isso provoca alguns 

problemas. Um deles refere-se à concepção de proteção social. As ações protecio-

nistas desenvolvidas pelo Serviço Social no passado foram consideradas estrita-

mente como controle social, ou seja, controle dos mais pobres à ordem capitalista. 

As obras mais recentes sobre o papel dos assistentes sociais na ordem capitalista, 

reviram esta questão e passaram a considerar o Serviço Social inserido na divisão 

sociotécnica do trabalho, ou seja, o capitalismo produz a profissão. Entretanto, Góis 

considera que este argumento mantém a mesma crítica às práticas assistenciais do 
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passado. O argumento deixa de lado ―os impactos dos benefícios materiais concre-

tos pela política social no cotidiano das camadas subalternas, subestimando-se, es-

tranhamente, a capacidade organizativa das classes trabalhadoras‖ (GÓIS, 1995a, 

p. 283). 

A forma de analisar o passado, tendo o marxismo como uma grade explicativa 

capaz de generalizar e homogeneizar a história da profissão, ignora as particularida-

des regionais das escolas de Serviço Social e atribui às pioneiras assistentes sociais 

o rótulo de mulheres oriundas da classe dominante preocupadas em manter a ordem 

moral dominante. Este modo de analisar o passado desconsidera os 

 

limites históricos em que se situam as práticas sociais, sempre datadas, e 
por isso mesmo, em boa medida subordinadas a limites políticos, econômi-
cos e culturais externos a elas próprias. A partir disso exige-se dos pionei-
ros um grau e volume de coerência prático discursiva absolutamente estra-
nho ao seu universo (GÓIS, 1995a, p. 283). 

 

O autor critica a ignorância do Serviço Social em relação aos avanços da pró-

pria teoria da História, orientando-se “por procedimentos analíticos típicos da tradi-

cional história econômica e política” (GÓIS, 1995a, p. 283). Se o Serviço Social am-

pliar as ferramentas analíticas da história poderá acontecer uma nova ruptura no 

Serviço Social. A primeira ruptura poderá ser com a 

 

explicação genérica da determinação em última instância da economia co-
mo fonte de explicação e estabelecimento de causalidades nos fenômenos 
afetos ao início da inserção do Serviço Social na divisão social e técnica do 
trabalho‖ (GÓIS, 1995a, p. 284).  

 

Além disso, deve-se fazer uma revisão do surgimento do Serviço Social como 

umbilicalmente ligado à igreja católica, que esta relação não seria tão linear, posto 

que ela não explica por que razão centenas de mulheres desenvolveram atividades 

remuneradas ―em um período onde tanto a igreja como segmentos da burocracia 

estatal eram contrários ao trabalho feminino‖ (GÓIS, 1995a, p. 285).  

Ele critica também que a forma de fazer história no Serviço Social está presa 

a esquematismos marxistas, nos quais as categorias analíticas sobre-determinam a 

realidade empírica, empobrecendo os próprios achados históricos.  

Na segunda tese, ―Proteção Social e Serviço Social: comentários a propósito 

da revisão curricular”, Góis faz uma análise do termo Proteção Social. Ele critica a 
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redução, por parte do Serviço Social, das estratégias de proteção social construídas 

ao longo da história apenas como um mecanismo de controle de classe, no qual a 

burguesia ―assume sempre uma atitude de vigilância permanente‖ (GÓIS, 1995b, p. 

312) sobre as classes trabalhadoras. Considera que ―as classes subalternas, em 

maior ou menor grau, e a despeito dos mecanismos de controle social próprio da 

ordem burguesa realizam boa parte da sua reprodução social com uma relativa au-

tonomia‖ (GÓIS, 1995b, p. 312). Isso acontece porque a questão social, da forma 

com está definida privilegia a 

 

utilização de categorias de análise macroscópicas sem os esforços de esta-
belecer as mediações entre o teórico e a realidade, o que desemboca com 
freqüência em generalizações, repetições e equívocos das mais diversas 
naturezas (GÓIS, 1995b, p. 312). 

  

Ele adota o conceito de proteção social, por considerar que ela amplia os es-

tudos sobre o assunto, incluindo as estratégias individuais, coletivas e institucionais 

em cada momento histórico; ressalta o ―papel feminino no conjunto das práticas de 

proteção social (GÓIS, 1995b, p. 314); traz para a análise os diferentes grupamentos 

sociais, como a família, a comunidade, os grupos sociais (índios, idosos, mulheres, 

homossexuais, deficientes); e, por fim, estes ―grupos deixam de ser vistos sob a ca-

tegoria mais geral de ‗classes subalternas‘, assumindo identidades próprias, constru-

ídas nas peculiaridades das suas tradições enquanto coletividades humanas‖ (GÓIS, 

1995b, p. 314). Por esta razão, ele propõe que a categoria proteção social seja inclu-

ída no novo currículo. 

Este movimento, ou seja, estas descontinuidades, têm uma produtividade, 

são novas questões que desequilibram, que desestabilizam o objeto do Serviço So-

cial e que não podem ser analisadas pelo viés ideológico da disputa por uma hege-

monia na profissão. É necessário tratar estas descontinuidades menos como ques-

tões ideológicas e mais como uma aporia própria do Serviço Social, enquanto uma 

profissão que atua exatamente no campo dos direitos e da cidadania. Analisar estas 

descontinuidades como uma questão ideológica é dotar o conhecimento de uma es-

trutura binária que opõe os marxistas aos não-marxistas, perdendo a riqueza da 

produção do saber dentro e fora do Serviço Social.  

Até agora analisei o aparecimento da questão social no Serviço Social, o 

momento em que ela é estatuída pela profissão, e apresentei algumas descontinui-
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dades discursivas sobre este objeto. No próximo capítulo, discorrerei sobre a produ-

ção do saber do feminismo sobre as desigualdades das mulheres para, no último 

capítulo, apresentar as reflexões que as assistentes sociais feministas fazem sobre 

as categorias analíticas do feminismo e suas implicações na própria produção do 

saber do Serviço Social.  
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CAPÍTULO 3 

Crítica Feminista e Questão de Gênero 

 

Nem as atividades das mulheres, nem as relações de gênero 
(dentro dos gêneros e entre os gêneros) podem ser simples-
mente acrescentadas aos discursos sem distorcê-los e sem de-
turpar nossos próprios temas. Sandra Harding (1993). 

 

Neste capítulo, analisarei os estudos feministas, ressaltando três perspectivas 

teóricas que têm influenciado estes estudos, especialmente no caso brasileiro: a teo-

ria marxista, a teoria do patriarcado e a categoria analítica de gênero15. Inicialmente 

os estudos feministas procuraram construir uma origem para a opressão das mulhe-

res e uma estrutura social que organizasse esta opressão. Os estudos feministas 

posteriores mostraram a insuficiência destas construções, mas foi o aparecimento de 

outros sujeitos feministas na cena política que contribuiu para desestabilizar as teo-

rias feministas, produzindo uma nova ordem política e teórica.  

Durante séculos, as mulheres foram invisibilizadas e silenciadas. O silêncio 

imposto às mulheres dificultou encontrar vestígios sobre suas vidas, sua participa-

ção nos fatos e acontecimentos históricos, sociais e culturais. O que se sabe delas é 

o que foi dito delas, na maior parte das vezes textos e argumentos ―interessados‖ na 

dissimetria sexual; obras que atribuíam às mulheres um âmbito de ação circunscrito 

ao espaço privado da família. As feministas têm denunciado este silêncio desde al-

guns séculos e reivindicado o acesso à participação na vida pública e a igualdade de 

direitos entre os sexos. É claro que, ao longo da história, existiram mulheres escrito-

ras, poetizas, artistas plásticas, trabalhadoras do campo e da cidade, mulheres polí-

ticas, rainhas, filósofas e cientistas, mulheres militares e guerreiras. Entretanto, o 

que se observa é a ausência das mulheres na maioria dos estudos e pesquisas dos 

cientistas sociais. Sua participação era pouco relevante para a análise dos fatos so-

ciais e, por isso, ignorada nos estudos e pesquisas das ciências sociais e humanas. 

Os estudos feministas aparecem em épocas diferentes em cada país ou regi-

ão. Entretanto, no século XX, em especial após a segunda guerra mundial, eles se 

expandem. Segundo Teresita Barbieri (1993), as pesquisas feministas tomaram vá-

                                                 
15

 Existem outras perspectivas teóricas feministas, mas o marxismo, a teoria do patriarcado e a cate-
goria analítica de gênero são as mais influentes perspectivas teóricas entre as feministas brasileiras 
e também influenciaram os estudos das assistentes sociais feministas brasileiras. 
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rias direções. Uma de suas propostas foi construir uma teoria social que explicasse 

a situação de desigualdade das mulheres tal como o marxismo explicou a explora-

ção de classe. Os primeiros estudos feministas tentaram construir uma teoria da or-

ganização social que explicasse a desigualdade das mulheres. Nesta direção, duas 

perspectivas de análise foram determinantes: a teoria socialista-marxista e a teoria 

do patriarcado. Analisarei, em primeiro lugar e brevemente, estas duas perspectivas 

teóricas, para, em seguida, apresentar os debates mais recentes suscitados pela 

categoria analítica de gênero. 

 

3.1. A perspectiva teórica marxista  

 

Marx é um pensador fundamental para o feminismo, porque denunciou que a 

opressão da mulher não é uma invariante da história e sim, produto das formações 

sociais. Ele anuncia esta questão tanto no ―Manifesto Comunista” quanto na ―Ideolo-

gia Alemã”, mas é Engels que se encarrega de analisá-la com profundidade, em ―A 

Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”. Tanto Engels quanto Marx 

centram a ontologia do ser social no trabalho e localizam, consequentemente, a o-

pressão da mulher na divisão sexual do trabalho. Engels declara: 

 

A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher pa-
ra a procriação dos filhos. Hoje posso acrescentar: o primeiro antagonismo 
de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do an-
tagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; e a primeira opressão 
de classes, com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino (1981, p. 
70, 71). 

 

Ele considera que, entre os povos ―primitivos‖, a divisão do trabalho é espon-

tânea e faz um estudo sobre a relação entre a constituição da família monogâmica e 

a propriedade privada. Considera que, nas sociedades antigas, quando a proprieda-

de era comunal: 

 

O homem vai à guerra, incube-se da caça e da pesca, procura as matérias-
primas para a alimentação, produz os instrumentos necessários para a con-
secução dos seus fins. A mulher cuida da casa, prepara a comida e confec-
ciona as roupas: cozinha, fia e cose. [...] Cada um manda em seu domínio: 
o homem na floresta e a mulher em casa. Cada um é proprietário dos ins-
trumentos que elabora e usa: o homem possui as armas e os apetrechos de 
caça e pesca, a mulher é dona dos utensílios caseiros. A economia domés-
tica é comunista, abrangendo várias e amiúde numerosas famílias. O resto 
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é feito e utilizado em comum, é de propriedade comum: a casa, as canoas, 
as hortas‖ (ENGELS, 1981, p. 178, 179). 

 

Nesta divisão do trabalho, absolutamente natural e no limiar entre natureza e 

cultura, parece não haver hierarquias de poder entre homens e mulheres. Cada um 

é dono de seu domínio e cada um é proprietário dos seus próprios instrumentos de 

trabalho.  Com a domesticação de animais e a agricultura há uma expansão do ex-

cedente dos produtos – pele, lã, leite, carnes etc, tornando possível o intercâmbio 

regular de produtos e o desenvolvimento do comércio entre tribos. A descoberta do 

ferro amplia as possibilidades produtivas, aumenta a produtividade do trabalho e 

permite a agricultura em grande escala. Intensifica-se o comércio de produtos. Surge 

uma nova divisão de classe, não mais sexual, mas a dos proprietários de terra e dos 

não proprietários.  

Antes da propriedade privada as relações parentais eram mais flexíveis. As 

mulheres não são propriedade dos homens, podendo ter, ao longo de suas vidas, 

mais de uma relação conjugal. Ela também tem enorme importância na definição da 

descendência. É a propriedade privada que produz uma grande transformação na 

família e, consequentemente, no status feminino.  

 

A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente, como uma 
reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como a forma 
mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de es-
cravidão de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os 
sexos, ignorado até então na pré-história (ENGELS, 1981, p. 70). 

 

A família monogâmica 

 

baseia-se no predomínio do homem; sua finalidade expressa é a de procriar 
filhos cuja paternidade seja indiscutível; e exige-se esta paternidade indiscu-
tível porque os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, 
na posse dos bens de seu pai (ENGELS, 1981, p. 66). 

 

A propriedade privada e, junto com ela, a monogamia, produzem para Engels 

a enorme derrota histórica das mulheres. Suas atividades reprodutivas são sub-

valorizadas. O objetivo da monogamia é o controle das atividades procriativas das 

mulheres para a transferência do patrimônio aos filhos legítimos.  

Sabemos das imprecisões das investigações antropológicas na época em que 

Engels escreveu sua obra. Mas suas análises foram muito valiosas para a articula-
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ção das feministas socialistas, porque situaram as desigualdades das mulheres num 

contexto mais geral da formação social. Os estudos de Engels propiciaram uma ali-

ança entre as feministas socialistas e o próprio movimento revolucionário. Elas de-

fendiam que a divisão sexual do trabalho era uma construção das sociedades dividi-

das em classes. Só na sociedade socialista poder-se-ia solucionar os problemas es-

pecíficos das mulheres, uma vez que nesta sociedade de classe única (a trabalhado-

ra) as mulheres estariam incluídas, desenvolvendo suas habilidades profissionais 

fora do lar, e o Estado absorveria para si as responsabilidades referentes aos cuida-

dos domésticos. Nos primeiros anos da revolução socialista russa e durante toda 

sua existência não houve significativa alteração na situação de desigualdade das 

mulheres nem da dupla jornada de trabalho feminina. O trabalho doméstico continu-

ou sendo de responsabilidade quase exclusiva das mulheres; além disso, elas conti-

nuaram muito ausentes das instâncias de decisão da política revolucionária russa. 

O feminismo socialista-marxista deu uma grande contribuição para os estudos 

sobre os aspectos econômicos da opressão feminina: a divisão sexual do trabalho, o 

trabalho doméstico e o trabalho assalariado, o papel da produção e da reprodução 

na estrutura social. Também contribuiu nas lutas feministas por igualdade salarial, 

ampliação dos direitos trabalhistas às mulheres, como a licença maternidade. Entre-

tanto, as análises de Marx e de Engels mereceram algumas críticas. Uma delas refe-

re-se às atividades produtivas femininas no âmbito doméstico. Estes autores ignora-

ram a contribuição destas atividades na produção da riqueza. 

Estudiosas feministas consideram que a primazia da noção de homo econo-

micus, fortemente desenvolvida nos séculos XVIII e XIX, é determinante na constru-

ção da teoria de Engels. Linda Nicholson, no artigo ―Feminismo e Marx: integrando o 

parentesco com o econômico” (1987), analisa o conceito de produção e de trabalho 

de Marx. Ela considera que o conceito de produção é  

 

―ambíguo, seja tratando de todas as atividades humanas necessárias à re-
produção da espécie (inclusive as de amamentar e criar filhos), seja focali-
zando exclusivamente as atividades relacionadas com obtenção de alimen-
tos e produção de objetos físicos‖ (NICHOLSON, 1987, p. 24) 

 

Nicholson identifica em algumas passagens da obra de Marx, que o conceito 

de produção pode referir-se ―a todas as atividades necessárias à sobrevivência da 

espécie‖, ou seu significado pode restringir-se apenas às ―atividades que se desti-
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nam à criação de objetos materiais (industriais)‖ (NICHOLSON, 1987, p. 25). Segun-

do a autora, Marx elimina, nesta segunda versão de produção, as atividades repro-

dutivas. Não só o cuidado dos filhos, mas, também, aquelas atividades reprodutivas 

referentes à organização social. Ela comenta: 

 

A ambigüidade de Marx no emprego de ―produção‖ pode ser compreendida 
ainda em razão da variedade de significados que a palavra possui. Primeiro, 
no seu significado mais amplo ela pode significar qualquer atividade que te-
nha conseqüências. Mais restritamente, ―produção‖ designa as atividades 
que resultam em objetos. Finalmente, num sentido específico, designa a-
quelas atividades que resultam em objetos que são comprados e vendidos, 
isto é, mercadoria (NICHOLSON, 1987, p. 25). 

 

Com isso, Marx produz outras ambigüidades relacionadas com o conceito de 

trabalho e de produto. Nicholson considera que, em Marx, o trabalho pode ser uma 

atividades que requer algum esforço, sendo o seu produto o ―resultado dessa ativi-

dade‖; ou ―atividade resultante num objeto e este objeto‖, ou ainda, ―atividade resul-

tante numa mercadoria e essa mercadoria‖ (1987, p. 25). Neste sentido, a autora 

questiona qual dos conceitos de trabalho de Marx poderia ser considerado o motor 

da transformação social. Esta questão é fundamental para o feminismo porque, a 

depender do conceito que se adote, as atividades das mulheres em casa podem in-

cluir-se, ou não, tanto na economia quanto no processo de transformação social. 

Gestar, parir ou cuidar de filhos fazem parte da produção ou devem ser incorporadas 

à reprodução social? Claro que, em Marx, estas atividades compõem a esfera da 

reprodução social.  

Para Nicholson ―há uma tendência em Marx de negar a sociabilidade e histo-

ricidade de atividades reprodutivas, a ver essas atividades como naturais e, pois, a-

históricas‖ (1987, p. 32), tanto que as mudanças sociais se dão pelas transforma-

ções econômicas da sociedade e as que ocorrem na esfera reprodutiva são efeitos 

históricos destas transformações econômicas. Trata-se de um princípio geral da teo-

ria social marxista. As desigualdades das mulheres terminam por ficar subsumidas à 

dimensão econômica na teoria de Marx. 
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3.2. As teorias do patriarcado 

 

Os primeiros estudos sobre as desigualdades entre homens e mulheres ba-

seados no patriarcado consideravam que esta organização social é, para a popula-

ção feminina, o mesmo que o capitalismo é para a classe operária. O patriarcado é 

uma das mais importantes tentativas de explicar as desigualdades das mulheres e 

teve um enorme apelo, por contrapor-se às teorias que explicavam a inferioridade 

feminina com base na sua natureza biológica.  

Katharine Macknnon (1989), uma das grandes expoentes da teoria do patriar-

cado, argumenta que a estrutura social regula a sexualidade e constrói poderes de-

siguais para as mulheres, assim, ―la sexualidad es al feminismo lo que el trabajo al 

marxismo‖ (p. 23). Para esta autora, a sexualidade é: 

 

el proceso social por el que se crian, organizan, expresan y di-
rigen las relaciones sociales de genero, creando los seres so-
ciales e los que llamamos  mujeres y hombres, a medida que 
sus relaciones crean la sexualidad (MACKNNON, 1989, p. 24). 

 

Nesta perspectiva, a sexualidade é uma construção social, não natural, uni-

versal, histórica, engendrada pela cultura. Para Maknnon, não são as mulheres indi-

vidualmente que estão subordinadas ao homem, são as mulheres enquanto coletivo, 

portanto, trata-se de um fenômeno social, mais do que uma característica individual. 

Tal subordinação não está inscrita na biologia feminina, mas na organização da so-

ciedade; portanto, é uma questão de poder que se converte no político. Isso implica 

na existência de outro sujeito, que não é apenas a classe operária ou trabalhadora 

em seu sentido genérico, como preconizava Marx. Trata-se de outro sujeito cujo sis-

tema de opressão se organiza socialmente de outra maneira, que Macknnon afirma 

ser a sexualidade. Para esta autora, ―la exploración organizada de la sexualidad de 

unos para el uso de otros define um sexo, la mujer‖ (MACKNNON, 1989, p. 24). 

Diferentemente de Katharine Macknnon, para Elizabeth Badinter (1986) o pa-

triarcado é uma organização social baseada na apropriação masculina da reprodu-

ção feminina e não da sexualidade feminina. Ela afirma que há uma diferença es-

sencial entre homens e mulheres, o fato das mulheres gerarem filhos. Em sua obra, 

a autora elabora a história das relações entre os sexos, desde a pré-história até a 

modernidade, analisando estudos de antropólogos e historiadores.  
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Badinter observa que, na história, a relação entre os sexos é muito diversa. 

Num primeiro momento, há uma nítida separação entre homens e mulheres, cada 

um com estilos de vida distintos. Posteriormente, nas sociedades de caçadores e 

coletores, observa-se uma situação de complementaridade entre os sexos. Nestas 

sociedades há nítida separação das tarefas entre homens e mulheres; as relações 

de poder são equilibradas, até porque os humanos daquela época ainda não conhe-

ciam o funcionamento biológico da reprodução, atribuindo às mulheres o poder de 

procriação da espécie, sendo a maternidade sacralizada. Posteriormente, a socie-

dade atravessa um período de patriarcado absoluto, com o controle da reprodução 

feminina. É quando surgem as guerras, a propriedade privada e o controle dos terri-

tórios. As mulheres têm um status de objeto para a construção de alianças entre fa-

mílias e tribos, para a manutenção da propriedade privada no interior de famílias e 

clãs. A autora considera que ―o patriarcado não designa apenas uma forma de famí-

lia baseada no parentesco masculino e no poder paterno. O termo designa também 

toda uma estrutura social que nasça de um poder do pai‖ (BADINTER, 1986, p. 95). 

Nestas sociedades ―os pais trocam suas filhas por noras, com ou sem o consenti-

mento das interessadas. Progressivamente as mulheres vão tomando o status de 

bens‖ (BADINTER, 1986, p. 95). Este sistema tem como finalidade o controle da 

transmissão dos bens para os filhos legítimos ou sanguíneos. Finalmente, o terceiro 

período é quando o patriarcado começa a declinar no ocidente, no final do século 

XVII e início do século XVIII, quando ―os revolucionários de 1789, [...] buscaram a-

paixonadamente promover o conceito de humanidade associado aos valores de i-

gualdade, liberdade e fraternidade...‖ (BADINTER, 1986, p. 170). 

Elizabeth Badinter sugere que, num futuro próximo, poderá haver possibilida-

des científicas e tecnológicas dos homens gestarem e parirem seus próprios filhos, 

nos seus corpos ou fora deles. Ela não indica como as mulheres podem atuar para 

mudar sua condição. As possibilidades de mudanças apontadas estão fora da atua-

ção política das mulheres, encontram-se em poder da tecnologia e da ciência que, 

contraditoriamente, ainda constituem um lócus de poder masculino.  

As teorias do patriarcado foram significativas para as lutas feministas, primei-

ro porque afirmavam a existência de um sujeito coletivo, segundo porque atribuíam 

as desigualdades das mulheres a uma construção histórico-cultural, ao invés de de-

fini-las como um evento biológico. Entretanto, as logo mostravam-se insatisfatórias, 

pois, como afirma Teresita Barbieri (1993), ainda faltava ao feminismo reflexão e 
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informação suficiente sobre a história das mulheres para se construir uma teoria da 

organização social da opressão das mulheres. Além disso, ―não foram precisados os 

elementos constitutivos do sistema: núcleo do conflito, componentes, dinâmica, de-

senvolvimento histórico, variações, períodos etc‖ (BARBIERI, 1993, p. 3). O termo se 

tornou tão vago que logo ―tornou-se sinônimo de dominação masculina, mas sem 

valor explicativo‖ (BARBIERI, 1993, p. 3). 

Adriana Piscitelli (2004) também reconhece a importância da categoria patri-

arcado para o movimento feminista. Na época em que a teoria foi formulada as fe-

ministas radicais criticavam o silêncio do pensamento de esquerda em relação às 

desigualdades das mulheres. 

 

As questões que o movimento de libertação das mulheres definiam como 
políticas não podiam, muitas vezes, ser enquadradas nas instituições tradi-
cionalmente coercitivas tais como o capitalismo ou o Estado (PISCITELLI, 
2004, p. 47).  

 

As feministas chamavam a atenção para os aspectos subjetivos desta opres-

são. Isso é observável no texto de Katharine Macknnon, quando ela afirma: 

 

Las feministas han visto frecuentemente que los movimientos de la clase 
trabajadora y la izquierda han infravalorado el trabajo y las inquietudes de la 
mujer, han depreciado el papel de los sentimientos y de las creencias por 
haberse centrado en el cambio institucional y material, han denigrido a la 
mujer em la práctica y em la vida cotidiana, y em general no han logrado di-
ferenciarse de ninguna outra ideologia o grupo dominado por intereses 
masculinos cuando se trata de justicia para las mujeres (1989, p. 27). 

 

Este texto demonstra a tensão existente entre algumas vertentes feministas e 

o pensamento de esquerda porque, ao abarcar toda desigualdade social em termos 

de classe, ignora outras desigualdades ou subsume tais desigualdades ao modo de 

produção. Além disso, as feministas, ao afirmarem que o modo de produção capita-

lista ou as desigualdades de classe não explicam as desigualdades das mulheres, 

dirigiram o olhar para outro aspecto da vida humana, ultrapassando a esfera pública 

para se aproximar da esfera privada, envolvendo a subjetividade e dela extraindo o 

lema: ―o pessoal é político‖. Assim, surge uma epistemologia feminista crítica de uma 

ciência que negou o acesso das mulheres ao conhecimento, ao contrapor sujeito e 

objeto, objetividade e subjetividade. Uma vez que ―socialmente se considera objeti-

vos a los hombres y subjetivas a las mujeres‖ (MACKNNON, 1989, p. 175). 
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Adriana Piscitelli critica a teoria do patriarcado, porque ―a categoria mulher é 

pensada como incluindo traços biológicos e, também, aspectos socialmente constru-

ídos‖ (2004, p. 46). Para a autora, a inclusão dos traços biológicos ―colocava o femi-

nismo em um terreno potencialmente essencialista‖ (2004, p. 47).  

Joan Scott (1991) também faz esta mesma crítica: que a dominação masculi-

na venha da apropriação  

 

do trabalho reprodutivo da mulher, ou que ela venha da reificação sexual 
das mulheres pelos homens, a análise baseia-se na diferença física. Toda 
diferença física tem um caráter universal e imutável mesmo quando as teó-
ricas do patriarcado levam em consideração a existência de mudanças nas 
formas e nos sistemas de desigualdade de gênero (1991, p. 7) 

 

Esta questão coloca um grande problema para a teoria do patriarcado. Se a 

dominação masculina se inscreve na natureza do corpo feminino ela dificulta ou até 

inviabiliza qualquer possibilidade de mudança histórica, mesmo que as feministas 

tenham procurado historicizar o sistema de opressão. Procurar uma origem única da 

opressão da mulher ou localizá-la numa estrutura fixa das relações sociais dificulta 

conhecer como ocorrem as mudanças das relações de gênero.  

Scott vai ainda além, ―as teorias do patriarcado não explicam o que é que a 

desigualdade de gênero tem a ver com outras desigualdades‖ (1991, p. 6, 7). O que 

tem a ver com as desigualdades étnico-raciais, de classe, por orientação sexual etc. 

As teorias do patriarcado dão a ideia de um sujeito mulher monolítico e universal, 

subsumindo as desigualdades entre as próprias mulheres. Esta visão totalizadora e 

essencialista do patriarcado, pautada na noção de um sujeito universal feminino, 

mostrou-se cada vez mais frágil. Scott, por exemplo, prefere uma noção menos uni-

ficada e menos centralizada das relações de gênero. 

As feministas levantaram três outras críticas que atingem tanto a teoria do pa-

triarcado quanto a teoria marxista. A primeira refere-se à lógica binária das relações 

de gênero, a segunda à noção de uma origem universal das desigualdades das mu-

lheres, e a terceira à crítica à noção de um sujeito feminista universal. A categoria 

analítica de gênero surge exatamente sob estas contestações.  
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3.3. A categoria analítica de gênero  

 

Paralelamente a este exercício teórico de construir uma teoria geral sobre a 

opressão da mulher, produzido pelas feministas radicais e pelas feministas socialis-

tas, um contingente cada vez maior de feministas preferiu se dedicar a outra tarefa, 

talvez menor, mas não menos frutífera, de acordo com Teresita Barbieri (1993): res-

gatar as contribuições das mulheres para a sociedade. Assim, as feministas passa-

ram a revisitar os documentos históricos, introduzir outros documentos pouco privile-

giados, valorizar a fala e o discurso das mulheres, apresentando outros argumentos 

e interpretações.  

Estas pesquisas tiveram consequências importantes, tanto para o feminismo 

quanto para a própria pesquisa científica. Consolida-se a importância das atividades 

das mulheres na história social, cultural e política, ao mesmo tempo em que se 

questiona os métodos dos cientistas sociais e suas interpretações sobre as experi-

ências, fatos ou achados históricos. A forma como as ciências sociais e humanas 

selecionaram tais objetos para análise - os fatos, documentos, utensílios etc -, como 

os interpretaram, a linguagem utilizada, foram determinantes na construção de no-

ções como universalidade e objetividade, as quais apresentam o homem como refe-

rência dominante no discurso.  

Teresita Barbieri distingue, nestas investigações, duas posturas: uma que 

centraliza seus objetos de estudo nas próprias mulheres – seu trabalho, sua ação 

política, suas condições de vida etc. A outra postura privilegia ―a sociedade como 

geradora da subordinação das mulheres‖ (1993, p. 3). Estas duas posturas de pes-

quisa deixaram para depois a elaboração de uma teoria social sobre a desigualdade 

das mulheres porque compreendiam que tal elaboração exigiria uma quantidade de 

informações ainda não disponíveis sobre o assunto. Conforme esclarece Barbieri, o 

segundo grupo de pesquisadoras defendia que:  

 

a) a subordinação das mulheres é produto de determinadas formas de or-
ganização e funcionamento das sociedades. Há, portanto, que estudar a 
sociedade ou as sociedades concretas; e b) não se avançará estudando 
apenas as mulheres, o objeto é mais amplo requer uma análise das rela-
ções mulher-homem, mulher-mulher e homem-homem em todos os níveis, 
âmbito e tempos (1993, p. 4). 
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Para Barbieri, é daí que surge e se expande o conceito de gênero, a necessi-

dade de analisar as relações sociais mais amplas e as teorias sociais. Mas este 

conceito surge também das próprias críticas às teorias do patriarcado e do marxis-

mo, já apresentadas.  

A categoria de gênero tem sido analisada por várias feministas, cada uma i-

dentifica diferentes motivos para o seu aparecimento. Em geral, considera-se que o 

termo começou a ser adotado na década de 70, pelas feministas, mas foi Gayle Ru-

bin, em 197516, quem primeiro sistematizou este conceito em seu ensaio O Tráfico 

de Mulheres: notas sobre a “economia política” dos sexos. Entretanto, ele não é um 

conceito unívoco, ao contrário, foi apropriado de diversas maneiras pelas feministas, 

por outros(as) teóricos(as) sociais e pelas diversas disciplinas científicas. Ele tam-

bém não é uma categoria de análise que se construiu sem desacordos entre as pró-

prias feministas.  

O gênero também vem tendo diferentes empregos nas disciplinas científicas. 

A demografia, por exemplo, o utiliza para desagregar dados por sexo, ―mas sem a-

tribuir-lhe o conteúdo de uma construção social complexa, para além da diferença 

sexual anatomofisiológica‖ (BARBIERI, 1993, p. 5). Gênero foi adotado, inicialmente, 

pelas feministas de diferentes disciplinas sociais e humanas, para substituir mulhe-

res. Isso também foi observado pela antropóloga Maria Luiza Heilborn, em seu artigo 

“Fazendo Gênero? A antropologia da mulher no Brasil”, de 1992.  

Ele aparece no momento em que as feministas questionam a respeito da es-

sencialidade dos discursos sobre a opressão da mulher, em que emergem estudos e 

pesquisas feministas que abordam a noção de diferença e se intensifica com as crí-

ticas ao cartesianismo nas ciências sociais e humanas. Abordaremos com mais de-

talhes adiante. Importa ressaltar que o gênero aparece no limiar entre a epistemolo-

gia estruturalista e a pós-estruturalista.  

 

Gayle Rubin e a categoria de gênero 

 

A antropóloga Gayle Rubin (1993), em sua obra que consolida o conceito de 

gênero, faz uma análise sobre a construção social das desigualdades das mulheres, 

se distanciando das vertentes essencialistas, que atribuíam à reprodução ou à sexu-

                                                 
16

 Este ensaio foi traduzido pelo SOS Corpo em 1993. 
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alidade as causas desta opressão. Ela define gênero como ―um conjunto de arranjos 

através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos 

da atividade humana, e na qual estas necessidades sexuais transformadas são sa-

tisfeitas‖ (RUBIN, 1993, p. 2). Considera que Levi-Strauss e Freud oferecem as pis-

tas para a construção do conceito. De Levi-Strauss extrai o conceito de sistema de 

parentesco. A autora afirma que o sistema de parentesco ―é explicitamente concebi-

do como sendo uma imposição da organização cultural sobre os fatos da procriação 

biológica‖ (RUBIN, 1993, p. 7). E, analisando a obra de Levi-Strauss ―As Estruturas 

Elementares do Parentesco”, observa que a articulação entre a dádiva e o tabu do 

incesto institui vínculos sociais. A dádiva ou a doação de presentes cria vínculos so-

ciais de confiança e solidariedade entre tribos e clãs. O casamento seria, pois, ―a 

mais fundamental forma de troca de presentes na qual as mulheres são os mais 

preciosos entre eles‖ (RUBIN, 1993, p. 9).   

Enquanto a doação de presentes (e isso inclui as mulheres) cria vínculos so-

ciais de confiança e solidariedade entre clãs e tribos, 

 

―o tabu do incesto impõe a finalidade social da exogamia e da aliança sobre 
os eventos biológicos do sexo e da procriação. O tabu do incesto divide o 
universo da escolha sexual em categorias sexuais permitidas e proibidas. 
Especificamente, através da proibição de uniões dentro de um grupo, ele 
obriga a troca marital entre grupos (RUBIN, 1993, p. 9) 

 

Tanto o tabu do incesto quanto a troca de presentes fazem parte da organiza-

ção social. Sendo as mulheres o objeto da troca de presentes, esta organização de 

troca implica em relações de poder, sendo que quem se beneficia desta transação é 

a própria organização social. Logo, esta troca ―coloca a opressão das mulheres den-

tro de sistemas sociais, em lugar da biologia‖ (RUBIN, 1993, p. 10). Rubin identifica 

várias formas de organizações sociais de parentesco que não estão relacionadas 

necessariamente à consanguinidade, ou seja, não estão relacionadas a fatores bio-

lógicos, mas às formas como as sociedades estabelecem laços de solidariedade e 

de rivalidade. Além disso, na medida em que se doam mulheres a homens, o siste-

ma de parentesco também cria a divisão de trabalho por sexo. Ele favorece que, na 

menor unidade social – a família, exista pelo menos um homem e uma mulher de-

senvolvendo tarefas diferentes. Assim, como afirma Rubin,  
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a divisão do trabalho pode também ser vista como um tabu contra arranjos 
sexuais diferentes daqueles que envolvem pelo menos um homem e uma 
mulher, impondo assim um casamento heterossexual (1993, p. 11). 

 

Para Rubin, o sistema de parentesco – que envolve a dádiva, a exogamia e o 

tabu do incesto, determina tanto a heterossexualidade obrigatória quanto a divisão 

assimétrica dos sexos.  

 

A crítica a Gayle Rubin e o avanço na construção da categoria de gênero  

 

Adriana Piscitelli argumenta que o ensaio de Rubin tem duas vantagens: a 

primeira é que, ao situar o parentesco, e com ele o intercâmbio das mulheres dentro 

de um sistema social, se distancia de construções essencialistas e biologizantes da 

hierarquia entre os sexos. ―O parentesco instaura a diferença, a oposição, exacer-

bando, no plano da cultura, as diferenças biológicas entre os sexos‖ (PISCITELLI, 

2004, p. 50). A outra vantagem de Rubin, segundo Piscitelli, é que ela se distancia 

―de recortes parciais tais como os desenvolvidos pelas feministas que se limitaram a 

analisar a realidade das mulheres, sem recorrer à totalidade dos sistemas culturais 

para explicar essas realidades‖ (2004, p. 51). Entretanto, Piscitelli considera que 

Rubin ―ainda se ancora em bases naturais‖ (2004, p. 50), opondo sexo/gênero, natu-

reza/cultura, numa visão monolítica e universal da opressão feminina. 

Piscitelli afirma que as concepções de gênero apontaram vários avanços para 

a pesquisa feminista; se o gênero implica em relações de poder é preciso ―pensar de 

modo mais complexo o poder‖ (2004, p. 52), ampliando o leque das pesquisas para 

toda a sociedade, sem limitá-las ao âmbito da reprodução, da sexualidade e da divi-

são do trabalho. Entretanto, a dualidade natureza/cultura ainda persistia nos escritos 

das feministas, nas décadas de 70 e 80.  

Na década de 90, essa dualidade sexo/gênero, natureza/cultura, persistente 

no conceito de gênero, sofre severas críticas, possibilitando que o uso do conceito 

se diversificasse. Piscitelli afirma que, para algumas autoras feministas, a  

 

insistência no caráter de construção social do gênero, o sexo e a natureza 
não foram historicizados e, com isso, ficaram intactas idéias perigosas rela-
cionadas com identidades essenciais tais como mulheres e homens. [...] A-
lém disso, [...] a categoria de gênero obscurece ou subordina todas as ou-
tras – raça, classe, nacionalidade – outras, que emergem nitidamente das 
políticas da diferença‖ (2004, p. 53, itálico da autora). 
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Vale observar que esta crítica provoca grandes mudanças nas pesquisas fe-

ministas. Nega-se a dicotomia natureza/cultura e a necessidade de atribuir um lócus 

para a hierarquia de gênero. Questiona-se a visão universalizante do gênero. Estas 

transformações nos discursos do gênero foram acompanhadas das próprias críticas 

das mulheres do Terceiro Mundo, lésbicas, negras etc, à omissão das diferenças. 

Diferenças estas que implicavam em desigualdades entre as próprias mulheres. Pis-

citelli afirma que as críticas à construção do conceito de gênero sofreram influências 

das teorias pós-estruturalistas.  

Esta crítica é corroborada por Joan Scott (1991). Para esta autora, é preciso 

repensar a noção de que as desigualdades das mulheres têm uma causalidade geral 

e universal: como a divisão sexual do trabalho, a reprodução ou a sexualidade. Ela 

afirma: ―Em lugar de procurar as origens únicas temos que conceber processos tão 

ligados entre si que não poderiam ser separados‖ (SCOTT, 1991, p. 14). Esta afir-

mação indica que o gênero não está situado em um ponto fixo. Ele se espraia em 

todas as esferas da vida social, portanto, ele é determinante em todas as relações 

sociais, não sendo possível concebê-lo separado nem subordinado às relações e 

práticas sociais. Mais do que procurar pontos fixos, mais do que procurar uma lógica 

para o sistema, Scott afirma que é preciso ir em busca ―de explicações significati-

vas‖, ou seja, ―não se trata de dizer que a mulher é produto do que ela faz, mas o 

sentido que suas atividades adquirem através da interação social concreta‖ (1991, p. 

14).  

A crítica de Scott às noções que tentam situar a opressão da mulher em um 

ponto fixo (sexualidade, reprodução, divisão do trabalho), condicionado a uma estru-

tura objetiva faz com que ela defina o gênero como ―um elemento constitutivo de 

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é 

uma forma primeira de significar relações de poder‖ (1991, p. 14). Nesta acepção, 

não se trata mais de procurar as origens. As relações de gênero estão entranhadas 

em todas as práticas sociais, não há um lócus. As práticas sociais são constitutivas 

de relações de gênero. Em sua definição,  

 

o gênero implica quatro elementos relacionados entre si: primeiro – símbo-
los culturalmente disponíveis que evocam representações múltiplas (fre-
qüentemente contraditórias) [...]; segundo - conceitos normativos que colo-
cam em evidência interpretações do sentido dos símbolos que tentam limitar 
e conter as suas possibilidades metafóricas. Esses conceitos são expressos 
nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas ou jurídicas e tipi-
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camente tomam a forma de uma oposição binária que afirma de forma cate-
górica e sem equívoco o sentido do masculino e do feminino [...]. Esse tipo 
de análise tem que incluir uma noção do político, tanto quanto uma referên-
cia às instituições e organizações sociais. Este é o terceiro aspecto das re-
lações de gênero [...]. O quarto aspecto do gênero é a identidade subjetiva 
(SCOTT, 1991, p. 14, 15). 

 

A autora considera que estes elementos se operam simultaneamente. Obser-

ve-se que nesta definição do gênero não há mais uma menção a uma origem, a um 

lócus, a uma área da vida social. Além disso, ela alude à noção de que em cada 

momento histórico, em cada contexto, o gênero é justificado, significado, ressignifi-

cado. Isso porque o gênero corresponde a relações de poder, ou seja, ―um campo 

primeiro no seio do qual ou por meio do qual o poder é articulado‖ (SCOTT, 1991, p. 

16).  

Esta forma de tratar o gênero como um campo aberto de relações de poder, 

sem definir um lócus, abre espaços para estudos, pesquisas e intervenções sociais 

mais contextualizados, vendo relações de gênero em todas as práticas sociais, seja 

na família ou no exército, nas políticas nacionais e/ou internacionais, nas políticas 

sociais e econômicas, nos diversos tipos de organizações sociais.  

Desde quando a categoria de gênero foi formulada ela tem sido motivo de in-

tensos debates, ataques e contra-ataques. Muitas formulações recentes sobre esta 

categoria têm grande dívida com o pós-estruturalismo. São profundamente críticas 

de modelos teóricos totalizantes. Segundo Piscitelli, elas: 

  

Questionam, também, as abordagens que formulam uma compreensão da 
diferença tendo como referência um Outro exógeno, externo, procedimento 
que mantém o princípio de uma unidade e coerência cultural interna; traba-
lham com uma noção pulverizada de poder; com a dissolução do sujeito u-
niversal auto-consciente; valorizam a linguagem e o discurso como práticas 
relacionais que produzem e constituem as instituições e os próprios ho-
mens, enquanto sujeitos históricos e culturais, e compreendem, por fim, a 
produção de saber e significação como ato de poder (2004, p. 54). 

 

A questão da diferença, portanto, tem suscitado grande polêmica entre as fe-

ministas, mas ela não é uma questão que diz respeito apenas ao feminismo. Outros 

movimentos sociais – como o movimento negro, por exemplo, também têm se depa-

rado com este debate. A questão da diferença não é crucial apenas para os movi-

mentos sociais, diversas disciplinas sociais e humanas têm debatido este assunto. O 

Serviço Social, por exemplo, tem grande preocupação com a ―diferença‖, especial-

mente pela valorização de conceitos como transformação social, sujeito etc, funda-
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mentais na profissão. No próximo item analisarei o debate que vem acontecendo em 

torno do assunto.  

 

3.4. Sobre a diferença na categoria de gênero 

 

Não é mais nenhuma novidade considerar que o pensamento liberal-iluminista 

construiu uma ideia de sujeito universal baseado em noções como racionalidade, 

autoconsciência, autonomia, homogeneidade e unidade. Uma das primeiras críticas 

a este tipo de sujeito foi ricamente elaborada por Karl Marx a partir da ideia de clas-

se social. Posteriormente, as feministas agregaram mais uma crítica ao pensamento 

liberal-iluminista, afirmando que este sujeito, além de estar inserido em uma classe 

social, também tem sexo. Da mesma forma, a população negra afirmou que este 

sujeito iluminista, além de ter sexo e classe, também é racializado. Assim, foi-se veri-

ficando que o sujeito liberal-iluminista do qual se falava, ou que se pretendia univer-

sal, representava apenas uma parcela da população: era o homem, branco, proprie-

tário e heterossexual. Este processo de desagregação do sujeito foi acontecendo e 

exigiu que os estudiosos se debruçassem sobre o assunto. Aos poucos, o termo di-

ferença foi sendo questionado no interior do próprio movimento feminista. Não se 

trata apenas de discutir a diferença-desigualdade entre homens e mulheres, mas as 

diferenças-desigualdades entre as próprias mulheres.  

Scott se situa entre aquelas feministas que valorizam a diferença e a afirma-

ção política das diferenças, sem desprezar a igualdade. Para ela, é necessário man-

ter a tensão entre igualdade/diferença e considera estes dois termos paradoxais. A 

autora afirma que ―a igualdade é um princípio absoluto e uma prática contingente. 

Não é a ausência ou eliminação da diferença, mas sim o reconhecimento da diferen-

ça e a decisão de ignorá-la ou de levá-la em consideração‖ (SCOTT, 2005, p. 15). 

Isso implica em perguntar quem são os iguais naquele momento histórico em que se 

instituiu a igualdade e quem são os diferentes que não ingressaram nos padrões 

―legítimos‖ da igualdade. Este paradoxo da igualdade tem ocorrido em vários mo-

mentos da história.  

Scott (2005) considera que a tensão entre igualdade e diferença não é produ-

zida por serem, estes dois termos, opostos, mas exatamente porque estes dois ter-

mos estão numa condição paradoxal de inclusão e exclusão. Ela afirma que 



 74 

desde as revoluções democráticas do século XVIII, a igualdade no ocidente 
tem geralmente se referido a direitos – direitos que eram considerados pos-
sessão universal dos indivíduos não obstante suas diferentes características 
sociais (SCOTT, 2005, p. 16).  

 

Para esta pensadora, a igualdade está para o indivíduo assim como a dife-

rença está para a identidade de grupo. 

As lutas pelo sufrágio universal, por exemplo, excluíram as mulheres deste di-

reito. Naquela época, ―os homens eram indivíduos porque eram capazes de trans-

cender o sexo; as mulheres não poderiam deixar de serem mulheres e, assim, nun-

ca poderiam alcançar o status de indivíduo‖ (SCOTT, 2005, p. 17). Assim é que a 

igualdade é pautada na noção de indivíduo universal, enquanto a diferença é defini-

da por uma característica de grupo. ―Igualdade pertence a indivíduos e a exclusão a 

grupos‖ (SCOTT, 2005, p. 17). 

Para que o acesso à cidadania e aos direitos se amplie, é inevitável as identi-

dades de grupo e a politização da diferença. Somos diferentes, mas é nesta diferen-

ça que queremos ascender à igualdade, ou seja, é legitimando a própria diferença 

que se reivindica a igualdade. Analisando os discursos de Olympe de Gouges, Scott 

afirma que: 

 

A questão era argumentar que as mulheres estavam qualificadas para a ci-
dadania, que a diferença de seu sexo não fazia diferença. Mas era precisa-
mente como uma mulher - ou seja, como alguém marcada pela sua diferen-
ça sexual – que Gouges tinha que argumentar (2005, p. 21). 

 

Para ascender à igualdade afirma-se a diferença e reivindica-se direitos uni-

versais. Nas lutas pelo sufrágio universal o direito foi garantido aos ho-

mens/brancos/proprietários porque a eles foi atribuída a qualidade de indivíduos 

transcendentes ao sexo, à classe e à raça/etnia. As mulheres são mulheres porque 

não alcançaram a transcendência do seu sexo, a população negra porque não 

transcendia à raça, os trabalhadores porque não transcendiam à classe. Como afir-

ma Scott, ―a exclusão legitima a diferença‖ (2005, p. 18). Entretanto, é na condição 

de grupo identitário ―que as diferenças se tornam visíveis, salientes e problemáticas‖ 

(SCOTT, 2005, p. 18). Está aí o paradoxo: é afirmando a diferença que se alcança a 

igualdade e a universalidade.  

As feministas (mas não só as feministas, os(as) trabalhadores(as) também) 

afirmam que a noção de igualdade como uma abstração universalista tem mascara-
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do as diferenças porque atribui uma norma sobre o que é semelhança e exclui quem 

não está incluído nesta semelhança. Portanto, esta noção significa um posiciona-

mento político e ético em relação ao que é universal. Assim também instituir uma 

noção de universal para as transformações sociais a partir da classe trabalhadora e 

subordinar todas as outras diferenças a este universo de classe se traduz num posi-

cionamento ético e político em relação a transformação social que exclui diferenças.  

Para Scott, ―as identidades de grupo são um aspecto inevitável da vida social 

e da vida política‖ (2005, p. 18). Para que identidades de grupo ascendam a igual-

dade é necessário torná-las visíveis, problemáticas. As mulheres, quando se organi-

zam em grupos, querem ascender à igualdade, como indivíduos universais, mas 

precisam salientar a diferença para reivindicar a igualdade. Scott faz uma rica di-

gressão sobre as experiências políticas da ―ação afirmativa‖. Para ela, ―o cerne da 

ação afirmativa foi possibilitar que indivíduos fossem tratados como indivíduos, e, 

portanto, como iguais. Mas para conseguir isso eles precisaram ser tratados como 

membros de grupos (SCOTT, 2005, p. 22, 23). Assim, a própria ação afirmativa é um 

paradoxo, pois sua premissa é a ascensão ao indivíduo universal, mas ela demons-

tra quão ficcional é sua universalidade. O conceito de diferença de Scott leva ao 

questionamento sobre a impossibilidade da igualdade sem a afirmação da diferença.  

Em seu artigo: ―O Sujeito do Feminismo e o Pós-estruturalismo‖ (2005), Silva-

na Aparecido Mariano faz uma análise sobre este debate no âmbito do feminismo. 

Para ela, o conceito de gênero é contemporâneo dos debates sobre as diferenças. 

As pensadoras feministas da diferença são críticas de uma visão essencialista de 

mulher e de homem, de uma visão binária da opressão de gênero.  

Para Mariano, o binarismo nas relações de gênero 

 

contrapõe dois termos da oposição, constrói a igualdade de cada lado da 
oposição e oculta as múltiplas identificações entre os lados opostos, exage-
rando a oposição, da mesma forma que oculta o múltiplo jogo das diferen-
ças de cada lado da oposição (2005, p. 487).  

 

Para a autora, o binarismo nas teorias de gênero reprimiu as diferenças exis-

tentes tanto no interior da ―categoria mulher‖ quanto no interior da ―categoria ho-

mem‖.  ―Neste sentido, a categoria ‗mulheres‘, ao pretender ser globalizante, torna-

se normativa e excludente e ignora outras dimensões que marcam privilégios, como 

de classe e de raça‖ (MARIANO, 2005, p. 487). 
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Esta crítica é bem analisada no artigo de Avtar Brah: ―Diferença, Diversidade, 

Diferenciação‖ (2006), em que a autora analisa o conceito de diferença, que surgiu a 

partir dos debates entre negros africanos-caribenhos e sul-asiáticos migrantes na 

Grã-Bretanha; em seguida, analisa como as questões de ―diferença‖ aconteceram 

entre as feministas, tomando como referência feministas brancas e feministas ne-

gras. Segundo ela, 

 

as pessoas africanas-caribenhas e do sul da Ásia que migraram para a Grã-
Bretanha no período do pós-guerra vieram a ocupar uma posição estrutural 
semelhante como trabalhadoras em trabalhos predominantemente não qua-
lificados ou semi-qualificados nas camadas baixas da economia. Eram co-
mumente descritas em discursos populares, políticos e acadêmicos como 
―pessoa de cor‖. O termo não era um simples termo descritivo. Tinha sido o 
código colonial para uma relação de dominação e subordinação entre colo-
nizador e colonizado (BRAH, 2006, p. 332, 333, aspas da autora). 

 

O termo ―negro‖ foi assimilado por pessoas africanas-caribenhas e sul-

asiáticas como uma construção de uma política de coalizão contra o racismo. Embo-

ra este termo venha do movimento negro norte-americano, ele foi fundamental para 

os movimentos de libertação anticolonial dos povos africanos e sul-asiáticos. Tam-

bém foi fundamental na articulação e criação de associações e alianças de trabalha-

dores negros na Grã-Bretanha, isso porque o sindicalismo europeu tinha muita resis-

tência em absorver as reivindicações das(os) trabalhadores negros e mesmo defen-

der seus direitos trabalhistas.  

Estas alianças, articulações e mobilizações da população negra na Grã-

Bretanha ecoaram no feminismo. Brah afirma que, durante a década de 70 havia 

poucos estudos e pesquisas, entre as feministas, que abordassem a questão do ra-

cismo nas políticas de estado, da exploração do trabalho por racismo, das particula-

ridades da opressão das mulheres negras. Segundo ela, ―isso teve um papel impor-

tante na formação de organizações de feministas negras separadas do movimento 

de libertação das mulheres‖ (BRAH, 2006, p. 346), como exemplo, a Organização 

das Mulheres de Ascendência Asiática e Africana (OWAAD).   

A partir da década de 80, surge um intenso debate sobre o termo ―negro‖. Ati-

vistas sul-asiáticos argumentavam que  

 

o ―negro‖, enquanto ideologia do ―Poder Negro‖ se referia especificamente à 
experiência histórica dos povos de ascendência africana sub-sahariana, e 
pretendia criar uma identidade política e cultural positiva entre os norte-
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americanos negros. Quando utilizado em relação aos sul-asiáticos o concei-
to é de fato esvaziado daqueles significados culturais específicos associa-
dos com expressões como ―música negra‖ (BRAH, 2006, p. 335). 

 

Além disso, Brah afirma que o movimento negro norte-americano também 

construía uma versão particular desta herança sul-africana, não coincidindo, neces-

sariamente, com a própria cultura sul-africana. Entretanto, num determinado momen-

to, utilizar o termo negro foi fundamental para as lutas políticas concretas, mas vá-

rios povos africanos e asiáticos afirmam que ele nega especificidades culturais. Brah 

afirma que ―muitos sul-asiáticos não se definem como negros e muitos africanos e 

caribenhos não os consideram como tais‖ (BRAH, 2006, p. 336). Além disso, sul-

asiáticos moradores de bairros populares na Grã-Bretanha têm necessidades e rei-

vindicações diversas de sul-asiáticos de classe média morando no mesmo país.  

Este debate também influenciou o movimento de mulheres negras na Grã-

Bretanha. Na década de 80 a OWAAD se dissolve porque ―as organizações filiadas 

à OWAAD compartilhavam objetivos amplos, mas havia diferenças políticas entre as 

mulheres em várias questões‖ (BRAH, 2006, p. 347). Para algumas ―o racismo era 

uma estrutura autônoma de opressão e tinha que ser atacado como tal‖ (BRAH, 

2005, p. 347). Para outras, era necessário articulá-lo com outras categorias, como 

classe. Havia também quem criticasse a ênfase feminista na luta contra o racismo.  

Este debate entre as mulheres ―negras‖ é revelador, pois indica que tanto a 

categoria ―mulher‖ quanto a ―negra‖ não o é. As mulheres são mais diversas, vivem 

situações de opressão diferenciadas que necessitam ser problematizadas. Concep-

ções universalistas de ―mulher‖ ou de ―negro‖ não dão conta desta complexidade. 

Brah (2006) afirma que as mulheres negras da Grã-Bretanha identificaram resíduos 

racistas nos conceitos de patriarcado, família e reprodução, conceitos-chave para o 

feminismo. Por outro lado, as articulações de conceitos como classe, racismo, gêne-

ro e sexualidade ―não podem ser tratadas como variáveis independentes porque a 

opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é 

constitutiva dela‖ (BRAH, 2006, p. 351). Brah ressalta que ―a articulação não é a 

simples junção de duas ou mais entidades discretas. Melhor, é um movimento trans-

formador de configurações relacionais‖ (BRAH, 2006, p. 353).  

Além disso, as mulheres brancas, quando escrevem sobre gênero, muitas ve-

zes esquecem que elas também têm uma raça – a raça branca. Brah afirma que  

 



 78 

tanto negros como brancos experimentam seu gênero, classe e sexualidade 
através da ―raça‖. A racialização da subjetividade branca não é muitas ve-
zes manifestamente clara para os grupos brancos, porque ―branco‖ é um 
significância de dominância, mas isso não torna o processo de racialização 
menos significativo. É necessário, portanto, analisar que nos constroem 
como, digamos, ―mulher branca‖ ou ―mulher negra‖, como ―homem branco‖ 
ou ―homem negro‖. Tal desconstrução é necessária se quisermos decifrar 
como e porque os significados dessas palavras mudam de simples descri-
ções a categorias hierarquicamente organizadas em certas circunstâncias 
econômicas, políticas e culturais (2006, p. 345, 346) 

 

Não se trata, portanto, de uma simples justaposição de termos. A raça cons-

trói relações de gênero, portanto, deve-se analisá-las como processos interligados. 

Não se pode analisar o gênero como um conceito fixo que sofre variações de acordo 

com a raça, mas ambos construindo-se mutuamente nas diversas circunstâncias da 

vida social. Por isso, a autora argumenta em favor de teorias construídas a partir de 

―relações historicamente contingentes e específicas a determinado contexto‖ (BRAH, 

2006, p. 353); isso porque, para ela, as grandes teorias até o presente momento fo-

ram pouco produtivas quando tentaram fazer interconexões entre raça, gênero, se-

xualidade e classe.  

As contribuições das feministas negras às teorias de gênero foram fundamen-

tais, tanto para desconstruir teorias de gênero centradas no binarismo e no essen-

cialismo, quanto para proporcionar uma noção de sujeito heterogêneo.  

A omissão das diferenças nas teorias feministas deve-se ao tratamento dado 

pelas teorias de gênero à opressão das mulheres. Muitas destas teorias trataram 

estas relações de desigualdade e hierarquia como uma oposição binária e buscaram 

construir uma visão essencializante de homens e mulheres. Segundo Silvana Apa-

recida Mariano: 

 

A oposição binária, [...] ao mesmo tempo que contrapõe os dois termos da 
oposição, constrói a igualdade de cada lado da oposição e oculta as múlti-
plas identificações entre lados opostos, exagerando a oposição, da mesma 
forma que oculta o múltiplo jogo das diferenças de cada lado da oposição. 
Trata-se de um jogo de exclusão e inclusão. Com isso, cada lado da oposi-
ção é apresentado e representado como um fenômeno unitário (2005, p. 
487). 

 

O binarismo produziu intensas omissões das diferenças e das desigualdades 

no interior das próprias noções de ―mulher‖ e de ―homem‖, dificultando, inclusive, o 

empreendimento analítico das intersecções culturais, políticas e sociais de vários 

segmentos de mulheres e de homens. Neste sentido, como indica Mariano ―a cate-
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goria ‗mulheres‘, ao pretender ser globalizante, torna-se normativa e excludente e 

ignora outras dimensões que marcam privilégios, como de classe e raça‖ 

(MARIANO, 2005, p. 487). Além disso, as teorias do patriarcado, por exemplo, em-

penharam-se em dotar a categoria ―mulher‖ de uma característica universal. Entre-

tanto, o heterossexismo presente nestas teorias termina sendo opressor, ―na medida 

em que busca criar uma unidade em torno do que é ser mulher e uma estabilidade 

entre sexo, gênero e desejo‖ (MARIANO, 2005, p. 487).  

Isso remete também ao essencialismo do termo ―mulher‖ presente nas teorias 

de gênero. Feministas criticam o termo, porque ele é fortemente carregado de coe-

rência e unidade. Isto ―funciona para construir as reificações de gênero e da identi-

dade, alimentando as relações de poder e cristalizando as hierarquias sociais‖ 

(MARIANO, 2005, p. 487). Além disso, esta noção essencialista tenta buscar uma 

origem única, transcultural da desigualdade sexual, muitas vezes redutível às dife-

renças biológicas binárias de homem e mulher.  

Algumas feministas têm se preocupado com estas críticas, porque elas po-

dem levar à fragmentação do sujeito. Para muitas feministas, a fragmentação do su-

jeito, produzida nos estudos mais recentes de gênero, dá espaço a pesquisas e es-

tudos nem sempre emancipatórios e a correntes de pensamento, inclusive, anti-

feministas ou pós-feministas. Por isso, também, muitas feministas têm refletido sobre 

o potencial desmobilizador da categoria de gênero. Como assinala Mariano, ao des-

construir o sujeito, pode-se provocar a própria elisão do sujeito do feminismo. Entre-

tanto, para a autora, ―desconstruir o sujeito não é declarar sua morte. Ou seja, com a 

desconstrução da categoria ‗mulher‘, as autoras não estão propondo o abandono da 

categoria, mas sua ressignificação‖ (MARIANO, 2005, p. 493). Trata-se de extrair 

desta categoria seu caráter normativo e fixo. Assim,  

 

o sujeito do feminismo passa a ser compreendido sempre como algo que é 
construído discursivamente, em contextos políticos específicos a partir de 
articulações, alianças, coalizões. Portanto, é sempre contingente‖ 
(MARIANO, 2005, p. 494). 

 

Então, retomando o artigo de Scott, igualdade e diferença não são termos an-

tagônicos, mas, ao contrário, paradoxais. As suspeitas levantadas sobre o sujeito 

universal e a afirmação da diferença não só desestabilizaram teorias científicas co-

mo, no campo feminista, produziram novas reflexões em torno das teorias do patri-
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arcado e da teoria marxista. Este ―vai-e-vem‖ do debate feminista mostra-nos quão 

instáveis são as teorias sociais quando se trata de analisar as relações de gênero. 

 

3.5. O gênero e a crítica à objetividade das teorias sociais 

 

A história das teorias de gênero, em seu início, esteve marcada pelo não 

questionamento das ideias de universalidade e objetividade.  No início, as feministas 

também queriam construir uma teoria geral da opressão de gênero. As teorias do 

patriarcado e a teoria marxista são um exemplo desta tentativa. Entretanto, como 

afirma Sandra Harding, no artigo intitulado “A Instabilidade das Categorias Analíticas 

na Teoria Feminista”, todas as tentativas das feministas de construir uma teoria uni-

versal sempre foram motivo de suspeição porque, ao formular uma teoria verdadeira 

e universal, incorreu-se no risco de 

 

reproduzir, na teoria e na prática política, a tendência das explicações patri-
arcais para policiar o pensamento, presumindo que somente os problemas 
de algumas mulheres são problemas humanos, e que apenas são racionais 
as soluções destes problemas‖ (HARDING, 1993, p. 9).  

 

O problema se tornou complexo, por causa dos questionamentos produzidos 

pelas feministas do Terceiro Mundo, pelas feministas negras e pelas feministas lés-

bicas. Para elas, a construção de uma teoria totalizante da opressão da mulher exi-

giria das teorias de gênero a inclusão das diferenças. Entretanto, nenhuma delas 

possibilitava esta inclusão. Este acontecimento político e as próprias pesquisas fe-

ministas sobre a vida das mulheres e sua participação na vida social, produziram o 

questionamento sobre a objetividade científica das teorias sociais e humanas.  

Maria Margaret Lopes, em seu artigo ―Sobre Convenções”, afirma que ―o con-

ceito de objetividade não é monolítico nem imutável, muito menos atemporal‖, ele 

emergiu no século XVIII, ―como resultado da reorganização da profissionalização e 

internacionalização da vida científica‖ (LOPES, 2006, p. 45). Só a partir do século 

XIX a narração do texto científico em primeira pessoa foi substituída por uma narra-

tiva neutra. Lopes identifica, nesta nova narrativa, uma concepção de autoridade: 

este cientista não identificado podia falar por todos os homens, não era um sujeito 

singular. Esta noção de objetividade externa à consciência, resultado da observação 

imparcial e independente das preferências individuais passou a ser questionada pe-



 81 

las feministas (e por outros sujeitos também) porque excluía as mulheres e suas ex-

periências.  

Paula Silva et al., em sua análise ―Acerca do Debate Metodológico na Investi-

gação Feminista”, afirma que:  

 

uma plena objetividade acaba por ser inatingível, salvo na imaginação da-
queles que acreditam que o conhecer (knowing) pode ser separado de 
quem o produz (knower). Os processos de produção de conhecimentos não 
se assemelham a uma conquista impessoal de uma objetividade abstrata e 
neutra. (s/d, p. 366). 

 

Qualquer cientista está emaranhado em sua biografia numa referência de 

classe, raça, gênero, cultura etc. Esta relação entre o sujeito, o seu meio e a sua 

história influencia as escolhas dos objetos de pesquisa e a própria interpretação de-

les. 

No artigo intitulado ―Saberes Localizados: a questão da ciência para o femi-

nismo e o privilégio da perspectiva parcial”, Donna Haraway argumenta que as femi-

nistas tiveram que desmascarar as doutrinas de objetividade ―porque elas ameaça-

vam nosso nascente sentimento de subjetividade e atuação histórica coletiva e nos-

sas versões ‗corporificadas‘ da verdade‖ (1995, p. 13, aspas da autora). Neste pro-

cesso, todas as doutrinas foram questionadas. 

Sandra Harding ressalta que todas as vezes que as feministas tentaram utili-

zar-se de conceitos e categorias das teorias, sejam elas a política liberal, a episte-

mologia empirista, o marxismo, a teoria crítica, a psicanálise, o funcionalismo, o es-

truturalismo, o desconstrutivismo, a hermenêutica etc, elas distorceram estas teorias 

e tiveram, no final, que criticá-las. Para a autora, todas as teorias sociais ―ao mesmo 

tempo se aplicam e não se aplicam às mulheres e às relações de gênero‖ 

(HARDING, 1993, p. 8).  

Assim, as feministas criticaram o marxismo, por exemplo, porque ele conside-

rou a classe trabalhadora detentora do saber por excelência, mas não via as mulhe-

res como sujeitos plenos da classe proletária, inclusive suas atividades e experiên-

cias não contaram na hora de se construir o conceito de produção e de reprodução 

social. Numa outra perspectiva diametralmente oposta, as feministas criticaram as 

teorias pós-modernas porque sua desconfortável visão relativista conflitava com as 

exigências feministas por uma luta política ativa contra o sexismo. Harding assevera: 
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A formulação do relativismo, como posição intelectual, surge na história a-
penas como uma tentativa de diluir os desafios à legitimidade das crenças e 
modos de vida considerados universais. O relativismo é um problema obje-
tivo, ou a solução de um problema, apenas para a perspectiva dos dominan-
tes. [...] Do ponto de vista dos grupos dominados, a posição relativista ex-
pressa uma falsa consciência, que aceita a insistência dos dominantes na 
legitimidade intelectual do direito de manter concepções distorcidas do 
mundo (e, naturalmente, de definir planos para todos nós com base nessas 
distorções (1993, p. 20) 

 

 A autora advoga a aceitação da instabilidade das categorias analíticas e pro-

põe a utilização de aspectos de cada teoria para a construção dos seus próprios pro-

jetos de pesquisa. Assim, afirma:  

 

É possível aprender a aceitar a instabilidade das categorias analíticas, en-
contrar nelas a desejada reflexão teórica sobre determinados aspectos da 
realidade política em que vivemos e pensamos, usar as próprias instabilida-
des como recurso de pensamento e prática (HARDING, 1993, p. 11)  

 

Esta estratégia permite, para Harding, o abandono de teorias totalizantes que 

excluíram vários segmentos de mulheres.  Cada segmento feminista pode ―indicar 

posições conceituais a serem superadas‖, sem, contudo, construir conceitos nem 

objetivos políticos universais. Este argumento é contestado por Haraway, porque 

pode levar a um desengajamento:  

 

Objetividade não diz respeito a desengajamento, trata de um estruturar mú-
tuo e comumente desigual, trata-se de assumir riscos num mundo no qual 
‗nós‘ somos permanentemente mortais, isto é, não detemos o controle ‗final‘  
(HARAWAY, 1995, p. 41, aspas da autora). 

  

Para a autora não se deve abandonar um projeto de objetividade nem deixar 

de se comprometer com ele. ―Os posicionamentos dos subjugados não estão isentos 

de uma avaliação crítica, de decodificação, desconstrução e interpretação‖ 

(HARAWAY, 1995, p. 23). Não há inocência nos posicionamentos dos subjugados. 

Eles não são mais objetivos que os demais. Assim como Harding, Haraway é hostil 

tanto em relação ao relativismo quanto aos saberes totalizantes: ―o relativismo é 

uma maneira de não estar em lugar nenhum, mas alegando-se que se está igual-

mente em toda parte. [...] Nas ideologias de objetividade, o relativismo é o perfeito 

gêmeo invertido da totalização‖ (HARAWAY, 1995, p. 23, 24). Para a autora, a alter-

nativa a estes dois saberes é a construção de ―saberes parciais, localizáveis, críti-

cos, apoiados na possibilidade de redes de conexões, chamadas de solidariedade 
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em política e de conversas compartilhadas em epistemologia‖ (1995, p. 23). Esta 

perspectiva é mais responsável porque não promete uma transcendência do sujeito, 

ele próprio é chamado à responsabilidade pelos seus ditos. A parcialidade e os co-

nhecimentos localizados não eliminam a objetividade, mas não permitem que o obje-

to do conhecimento permaneça como uma coisa inerte e passiva.  

Trata-se, portanto, de objetividades dinâmicas, temporais, localizáveis, parci-

ais, nas quais os sujeitos estão enredados e afirmam seu compromisso com sua 

própria narrativa.   
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Capítulo 4 

Gênero e Serviço Social 

 

...continuidades e rupturas derivam de significados culturais co-
letivamente percebidos e incorporados. Porém como são mui-
tas e diversas, as experiências profissionais, por oferecerem 
aos assistentes sociais signos de contrastes, levam a uma plu-
ralidade de modos de ver antigos problemas e de agir sobre e-
les. Localizei aí o potencial inovador da profissão da profissão. 
Suely Costa (1995) 

 

Nos dois primeiros capítulos analisei as condições relativas ao que favorecem 

o aparecimento da questão social no Serviço Social, os conceitos implicados neste 

enunciado, os domínios associados. No segundo capítulo mostrei sua consolidação, 

tanto no código de ética da profissão quanto no currículo nacional de 1996; apresen-

tei também as ―dissidências‖ ou ―resistências‖ em relação a este objeto. No terceiro 

capítulo analisei a categoria gênero na produção feminista. Agora abordarei de que 

modo o discurso feminista surgiu como acontecimento no Serviço Social e como as 

assistentes sociais feministas, por mim entrevistadas, articulam o conceito de gênero 

com o objeto do Serviço Social, quais as contribuições do gênero para a profissão e 

as dificuldades referentes a esta articulação gênero-questão social.  

 

4.1. O aparecimento do gênero no Serviço Social 

 

Cynthia Sarti, em seu artigo ―O feminismo brasileiro desde os anos 1970: re-

visitando uma trajetória” (2004), traça uma breve história do feminismo brasileiro 

desde os anos 70 até a década de 90. Ela afirma que o movimento feminista no Bra-

sil apresenta características peculiares, se comparado aos movimentos europeus e 

norte-americanos. No Brasil, as feministas estiveram envolvidas, muito cedo, nas 

lutas contra a ditadura militar. Algumas integraram organizações e partidos de es-

querda, envolvendo-se em movimentos contestatórios e na luta armada. Na década 

de 70 o feminismo expande-se, em articulação ―com as camadas populares e suas 

organizações de bairro, constituindo-se em um movimento interclasses‖ (SARTI, 

2004, p. 39, aspas da autora). Nesta época, afirmar-se feminista dificultava a própria 

ação política das mulheres: ―para a direita era um movimento imoral, portanto peri-

goso. Para a esquerda, reformismo burguês, e para muitos homens e mulheres, in-
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dependentemente de sua ideologia, feminismo tinha uma conotação antifeminina‖ 

(SARTI, 2004, p. 40). Assim, naquela época o contexto sociocultural e político brasi-

leiro dificultava às feministas tornar públicas as desigualdades específicas das mu-

lheres. Elas afirmavam que as mudanças estruturais da sociedade não alterariam, 

necessariamente, as condições de desigualdade das mulheres. Tais desigualdades 

exigiam um tratamento próprio. Isso colocou parcelas significativas do feminismo em 

constantes enfrentamentos com setores de esquerda. Este contexto de mobilização 

popular na luta contra a ditadura militar dificultou às feministas brasileiras explicitar 

sua agenda política, como a questão do aborto, da sexualidade, do planejamento 

familiar, as questões relativas à vida privada.  

Na segunda metade da década de 70 e, especialmente, a partir da anistia po-

lítica, em 1979, com o retorno das mulheres exiladas e seu reencontro com as femi-

nistas que aqui estavam, o movimento se fortaleceu. Segundo Sarti:  

 

As exiladas traziam, em sua bagagem, não apenas a elaboração (alguma, pelo me-
nos) de sua experiência política anterior, como também a influência de um movimen-
to feminista atuante, sobretudo na Europa. Além disso, a própria experiência de vida 
no exterior, com uma organização doméstica distinta dos tradicionais padrões patri-
arcais da sociedade brasileira, repercutiu decisivamente tanto em sua vida pessoal 
quanto em sua atuação política. O saldo do exílio, de umas, e a experiência de ter fi-
cado no país nos anos 1970, das outras, que construíram o feminismo local, fez 
desse encontro de aliadas um novo panorama (SARTI, 2004, p. 41, 42). 

 

Assim, na década de 80 o feminismo começou a explicitar sua agenda políti-

ca. Slogans como ―nosso corpo nos pertence‖ ou ―quem ama não mata, não fere, 

nem maltrata‖ aparecem nas ruas, nas manifestações das mulheres. As feministas 

criaram grupos de reflexão e de mobilização e, na década de 80, fundaram ONGs. 

Neste mesmo período foram instituídos núcleos de mulheres em partidos políticos e 

sindicatos. Elas influíram no redirecionamento das agendas das agências da coope-

ração internacional, que passaram a injetar recursos em projetos destinados às mu-

lheres e às ONGs feministas. As mulheres apresentam novas pautas de reivindica-

ções ao Estado, tais como: saúde integral da mulher, ao invés do restritivo programa 

de saúde materno-infantil; serviços de atenção às mulheres em situação de violên-

cia, direitos reprodutivos e sexuais, ação afirmativa nas legislações eleitorais etc.  

O feminismo criticou a política de saúde da mulher, por limitar suas ações à 

saúde materno-infantil. Em 1983, o Ministério da Saúde instalou uma equipe, com 

participação de feministas, para elaborar um programa de saúde da mulher, publica-

do oficialmente em 1984, denominado PAISM – Programa de Atenção Integral à Sa-
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úde da Mulher. O programa preconizava ações globais dirigidas ao atendimento de 

todas as necessidades de saúde da mulher, sejam ela de promoção, proteção e re-

cuperação da saúde.  

Em 1984, o Seminário Mulher e Política, realizado em São Paulo, propôs a 

instalação de uma instância nacional de defesa dos direitos das mulheres. Em 1985, 

foi criado o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, com o objetivo de promo-

ver políticas nacionais que assegurassem às mulheres condições de liberdade e de 

igualdade de direitos.  

Na década de 80 as feministas promoveram grandes mobilizações contra a 

violência sexista. Data desta década a criação das primeiras delegacias de defesa 

da mulher. Em 1985, foi criada a primeira delegacia, em São Paulo. Também nesta 

década foi criada a primeira casa de apoio às mulheres em situação de violência. 

Durante a elaboração da Constituição de 1988, o movimento feminista reali-

zou intensas mobilizações, no sentido de garantir igualdade de direitos para as mu-

lheres, movimento que ficou conhecido como o ―Lobby do Batom‖. Uma das propos-

tas apresentadas pelo movimento feminista e aprovada foi o reconhecimento da i-

gualdade entre o homem e a mulher no âmbito da sociedade conjugal. Proposta que 

reverteu o conceito de ―pátrio poder‖. Além disso, houve o reconhecimento da união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. 

Todo este processo de mobilização e articulação das mulheres possibilitou 

grande visibilidade do movimento feminista. Paralelamente, o Serviço Social também 

vivia um momento muito rico, ressignificando os signos da profissão, desconstruindo 

suas funções, seus objetivos e suas práticas. Este processo repercutiu no Cbas de 

1979, como afirmei no primeiro capítulo. Ele ficou conhecido como o congresso da 

virada. Este processo resultou na reforma do currículo nacional, em 1982. Este cur-

rículo estimulou, a partir de uma leitura particular do marxismo, a inserção das assis-

tentes sociais nos movimentos sociais que se expandiam naquela década, com a 

abertura política brasileira. Assim, a visibilidade, os questionamentos que as feminis-

tas faziam sobre as desigualdades políticas, sociais, econômicas e culturais das mu-

lheres influíram na inserção das assistentes sociais no movimento feminista. Por ou-

tro lado, as políticas e serviços no campo dos direitos das mulheres – criadas na dé-

cada de 80, por força das reivindicações do próprio movimento feminista – emprega-

ram várias assistentes sociais. Estes fatores foram determinantes para o apareci-

mento de estudos e pesquisas sobre a mulher, na área do Serviço Social.  
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O envolvimento das assistentes sociais, tanto no movimento feminista quanto 

nas políticas públicas destinadas às mulheres, influenciou a realização de estudos e 

pesquisas, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado em Serviço Social. Influ-

iu também na criação de núcleos de estudos e pesquisas sobre a temática da mu-

lher nas faculdades de Serviço Social. 

Renato Veloso17 realizou, no final da década de 90, um levantamento dos tra-

balhos acadêmicos produzidos pelas(os) assistentes sociais de todo o Brasil sobre 

mulheres e/ou gênero e constatou que havia uma produção significativa sobre o as-

sunto. O primeiro trabalho de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) aparece em 

1977 e, entre esta data e 1988, foram defendidas seis teses e/ou dissertações. A 

partir de 1989, esta produção se expande consideravelmente, sendo que, ao final de 

1997, já havia 74 teses e/ou dissertações produzidas (VELOSO, 2000, p. 19). Os 

programas de pós-graduação que produziram maior número de teses e/ou disserta-

ções, proporcionalmente ao número total de sua produção, foram a Unesp (20,0%), 

a UFPE (14,5%), a UFRJ (9,6%) e a UFPB (8,9%) (VELOSO, 2000, p. 18). Segundo 

o autor, ―o primeiro estudo onde se expressa a utilização de uma perspectiva de gê-

nero produzido numa pós-graduação em Serviço Social foi defendido em 1989‖ 

(VELOSO, 2000, p. 21). Os temas dessas dissertações e/ou teses são muito varia-

dos, sendo que os cinco temas de maior incidência referem-se a: trabalho, família, 

saúde, movimentos sociais e/ou cidadania e violência. De maneira geral, eles coin-

cidem com as pautas de preocupações do próprio movimento feminista.  

Em relação aos trabalhos publicados na Revista Serviço Social e Socieda-

de18, ele constatou a presença de 15 artigos, três deles resultados de dissertações e 

teses. A maioria dos temas destes artigos também versa sobre família, movimentos 

sociais e/ou cidadania, saúde. Entretanto, em relação à revista oficial da Associação 

Brasileira de Escolas de Serviço Social – Cadernos Abess19 – ele não constatou ne-

                                                 
17

 Renato Veloso examinou as dissertações de Mestrado e as teses de Doutorado do período de 
1974 a 1997, os trabalhos apresentados nos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS) 
e nos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social (Enpess), os artigos publicados na 
Revista Serviço Social e Sociedade e nos Cadernos Abess. 

18
 Renato Veloso fez um levantamento dos artigos da Revista Serviço Social e Sociedade de número 
1 a 60.  

19
 Renato Veloso analisou os números 1 a 8 dos Cadernos Abess, sendo que o número 08 desta 
revista foi publicado em 1998, ou seja, foi um dos últimos volumes desta coletância quando da pu-
blicação do artigo de Veloso.   
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nhum artigo sobre mulher e/ou gênero. O que demonstra o pouco interesse desta 

instância nacional de articulação acadêmica da profissão sobre o assunto. 

Em relação às publicações de trabalhos nos CBAS20 e nos Enpess21, 7,6% 

dos 1039 trabalhos apresentados tratavam de mulher e/ou gênero (VELOSO, 2000, 

p. 22). Veloso considera este ―índice significativo, sobretudo se levar em considera-

ção a grande quantidade de áreas temáticas sobre as quais o Serviço Social se de-

bruça‖ (VELOSO, 2000, p. 22). Os temas privilegiados foram sobre ―saúde‖, ―movi-

mentos sociais e/ou cidadania‖, ―violência‖ e ―trabalho‖, coincidindo com os temas 

privilegiados das teses e/ou dissertações. 

 

Gênero e Serviço Social no VII, VIII e IX Congressos Brasileiros de Assistentes 

Sociais  

 

Da mesma forma que o Serviço Social aponta o III CBAS, realizado em 1979, 

como um marcador histórico para a virada epistemológico-política da profissão, as 

assistentes sociais feministas apontam o VII CBAS, realizado em 1992, como mar-

cador histórico para o reconhecimento do gênero como um campo de estudos e in-

tervenção profissional. Neste congresso foi organizado um painel de debate entre as 

assistentes sociais feministas, o qual reivindicou a criação de um eixo temático so-

bre o assunto nos congressos subsequentes, que foi aceito pela organização do 

congresso. Desde então, o eixo temático gênero passou a abarcar também os estu-

dos e pesquisas relacionados a raça-etnia e orientação sexual22. Observa-se que o 

número de teses tem aumentado a cada congresso, mas, proporcionalmente ao nú-

mero total, o número de teses sobre gênero permanece estável (Quadro 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 O autor analisou os estudos apresentados no VII (1992), VIII (1995) e IX (1998) CBAS.  

21
 O autor analisou os estudos apresentados nos Enpes de 1996 e de 1999. 

22
 Analisando os anais observei que em outros eixos temáticos havia teses que incluíam a questão de 
gênero e/ou mulheres. Infelizmente, fui obrigada a me restringir apenas às teses publicadas do refe-
rido eixo temático, devido à exiguidade de tempo para a pesquisa.  
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Quadro 1 – Total de teses publicadas nos CBAS versus total de 
teses publicadas no Eixo Temático Gênero 

 

CBAS 

 
Data 

N° Total 
de Te-

ses 

N° de Teses do 
Eixo Temático 

Gênero 
% 

VIII CBAS 1995 204 14 6,90% 

IX   CBAS 1998 224 14 6,25% 

X    CBAS 2001 585 39 6,70% 

XI   CBAS 2004 883 59 6,70% 

Fonte: Trabalhos apresentados nos CBAS, publicados nos cadernos de teses 
dos eventos 

  

Entre as teses apresentadas nos CBAS, os cinco temas com incidência igual 

ou superior a 10% do total dos temas apresentados referem-se a ―saúde e direitos 

reprodutivos‖, ―violência sexista‖, ―raça-etnia‖, ―sexualidade e orientação sexual‖ e 

―gênero e Serviço Social‖ (Quadro 2). Saliente-se que os dois primeiros também são 

temas em que o feminismo tem maior produção teórico-empírica. O terceiro tema 

teve grande expansão no início da década de 90, com a intensificação do diálogo 

entre feministas negras e brancas brasileiras. Ao quarto tema, embora inclua os es-

tudos das assistentes sociais em relação à sexualidade, a maioria das teses refere-

se a ―orientação sexual‖ – homossexualidade, lesbianidade, travesti etc. A grande 

incidência de teses relacionadas a ―gênero e Serviço Social‖ demonstra que há uma 

preocupação especial das assistentes sociais feministas neste ―cruzamento‖ teórico.  
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Quadro 2 – Número de teses, por tema, publicadas no eixo temático dos CBAS 
 

TEMAS VIII CBAS IX CBAS X CBAS XI CBAS TOTAL % 

1995 -1998 -2001 -2004 

Saúde e Direitos Reprodutivos - 3 7 14 24 19,2 

Violência 2 3 7 11 23 17,6 

Sexualidade e Orientação Sexual 1 - 6 5 12 9,6 

Trabalho 1 2 4 2 9 7,2 

Gênero e Serviço Social 4 1 4 7 16 13,6 

Políticas Públicas 1 - 4 3 8 6,4 

Movimentos Sociais 1 2 - - 3 3,2 

Raça-Etnia 2 2 5 6 15 12 

Terceira Idade - - 1 1 2 1,6 

Trabalhadoras Rurais - 1 1 2 4 2,4 

Prostituição - - - 4 4 3,2 

Outros* 2 - - 3 5 4 

TOTAL 14 14 39 58 125 100 
 

Fonte: Trabalhos apresentados nos CBAS, publicados nos cadernos de teses dos eventos 
* ―Políticas Públicas‖, teses que tratam de políticas públicas de maneira geral, sem referir-se a uma especificamente. 
** ―Outros‖ são temas que aparecem uma ou duas vezes num congresso, mas não reaparecem nos demais. 

 

Os discursos das assistentes sociais sobre a importância da questão de gêne-

ro para o Serviço Social são observados em várias teses publicadas nestes con-

gressos. Deter-me-ei nos discursos proferidos, particularmente, no VIII e IX CBAS, 

por duas razões: 1) no ano em que acontecia o VIII CBAS havia também um debate 

nacional nas escolas de Serviço Social sobre o novo currículo nacional do Curso; 2) 

o IX CBAS aconteceu dois anos depois da aprovação do novo currículo, em assem-

bleia da Abess.  

Os trabalhos apresentados nos dois congressos referem-se a sistematizações 

de experiências profissionais nos serviços em que trabalham as assistentes sociais, 

sínteses de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, pesquisas desenvolvi-

das no âmbito da universidade. Embora, no ano de 1995, tivesse ocorrido uma 

grande mobilização das escolas de Serviço Social para a implantação do Currículo 

Nacional, as teses das assistentes sociais feministas, tanto no VIII quanto no IX 

Congresso, não faziam nenhuma menção direta ao assunto. 

O VIII Congresso aconteceu em Salvador/BA, teve como título O Serviço So-

cial Frente ao projeto Neoliberal: em defesa das políticas públicas e da democracia. 

Neste congresso, três teses se destacam das demais, por apontarem a importância 

das análises de gênero para o Serviço Social. 
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O discurso de Marlise Vinagre da Silva procura demonstrar a necessidade de 

introduzir a temática de gênero, tanto na produção acadêmica do Serviço Social 

quanto nas atividades profissionais dos assistentes sociais. Ela considera que, nas 

relações sociais, estão imbricadas questões de classe, gênero e raça/etnia, por isso 

estes três aspectos da vida social são estruturantes das relações sociais. Além dis-

so, os estudos de gênero podem possibilitar ―novas formas metodológicas de inter-

venção na realidade‖ (SILVA, 1995, p. 322), favorecendo ―uma revisão ontológica e 

epistêmica na qual os sujeito/objeto não se distanciam‖ (SILVA, 1995, p. 322). Esta 

ênfase sobre a relação sujeito/objeto deve-se ao fato de serem mulheres a maioria 

das assistentes sociais e das usuárias dos serviços sociais, nos quais se inserem, 

profissionalmente, as assistentes sociais. A autora enfatiza que gênero não é um 

objeto privilegiado para a profissão, o importante são as contradições das relações 

entre capital e trabalho. Entretanto, na 

 

realidade cotidiana os antagonismos de classe não operam isoladamente. 
Eles se potencializam ao imbricarem-se com as contradições de gênero e 
raça/etnia, modelando e controlando seres, produzindo e reproduzindo prá-
ticas materiais e não-materiais que interessam às ideologias hegemônicas e 
à ordem social estabelecida, onde a distribuição/conquista do poder é hie-
rarquizada de acordo com o entrelaçamento destes eixos (SILVA, 1995, p. 
322). 

 

Vale observar que nesta afirmativa há uma busca de diálogo entre as catego-

rias de gênero e raça/etnia e classe social.  

Diferentemente da autora anterior, Rita de Cássia Santos Freitas (1995) põe 

em relevo a importância de estudos sobre o cotidiano; sinaliza para a necessidade 

do Serviço Social se aproximar dos estudos da história das mentalidades e da histó-

ria social e salienta a importância da noção de proteção social, ―como um processo 

histórico (de longa duração), que se realiza cotidianamente nas esferas pública e 

privada‖ (FREITAS, 1995, p. 325). Trata-se de compreender a profissão e sua histó-

ria, abarcando ―o universo das formas institucionais de ajuda mútua, mas também os 

processos de ajuda mútua, que sempre caracterizam as nossas populações‖ 

(FREITAS, 1995, p. 325). A autora critica a ênfase economicista das pesquisas em 

Serviço Social e salienta que o feminismo trouxe novos temas para a academia, co-

mo a vida cotidiana.  
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Analisando pela ótica das políticas públicas, Vitória Gehlen (1995) considera 

que os estudos de gênero são sumamente necessários para o Serviço Social, uma 

vez que há diferenças entre homens e mulheres no que se refere ao seu lugar na 

família, no trabalho e na sociedade, afetando o planejamento e o direcionamento 

das políticas públicas. As políticas públicas, em cada momento histórico, atribuíram 

um lugar para as mulheres na sociedade e este lugar está sempre relacionado ao 

seu papel como cuidadora da família ou, de forma extensiva, produtora de serviços 

sociais à sociedade, quase como um trabalho ―naturalmente‖ feminino. Como o Ser-

viço Social é uma profissão que se envolve primordialmente nas políticas públicas, 

especialmente as políticas sociais, Vitória Gehlen (1995) considera imprescindível 

que a(o) profissional possa fazer uma leitura sobre as desigualdades sexuais que 

envolvem estas políticas. 

O IX CBAS aconteceu em Goiás/GO, sob o título Trabalho e Projeto Ético Po-

lítico Profissional. Neste congresso, apenas Suely Amaral (1998) reflete sobre a im-

portância da categoria gênero para o Serviço Social. Ela salienta que, na profissão, 

há um significativo número de mulheres exercendo o Serviço Social. Enfatiza que a 

profissão se inscreve ―na divisão técnica, social e sexual do trabalho‖ (1998, p. 242, 

negrito meu). É a primeira vez que o termo ―sexual‖ é mencionado quando se fala do 

caráter da profissão de Serviço Social. Ao enfatizar o termo ―sexual‖, a autora fun-

damenta que as profissões mais envolvidas com o cuidado do outro, com os pobres 

e mais desiguais são, predominantemente, desempenhadas por mulheres. Para ela, 

existem muitos professores, mas a maioria que trabalha com crianças são mulheres; 

existem muitos médicos, mas a maioria que trabalha nos serviços públicos de saúde 

são mulheres, a maioria das pessoas que desenvolvem trabalhos profissionais com 

idosas(os) são mulheres. Ela revela, então, a importância de incluir o termo ―sexual‖ 

quando se referir à divisão sociotécnica do trabalho. 

As teses apresentadas acima, ao introduzir o gênero como categoria analítica 

fundamental para o Serviço Social, produzem continuidades e descontinuidades nos 

próprios marcos teóricos da profissão. Marlise Vinagre defende que as estruturas 

sociais compõem-se de relações sociais fundadas nas desigualdades de classe, gê-

nero e raça/etnia. Trata-se, portanto, de analisar a realidade social segundo este 

tripé.  

Rita de Cássia Santos Freitas (1995), por sua vez, salienta a importância dos 

estudos sobre as formas de proteção social, tanto institucionais quanto aquelas 
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construídas no cotidiano da vida das pessoas e das comunidades, nas quais as mu-

lheres têm significativa importância e em que o Estado e as organizações sociais, de 

maneira geral, se apropriam deste trabalho produtivo feminino. Ou seja, é necessá-

rio considerar os estudos sobre a vida privada e pública.  

Vitória Gehlen (1995) defende que todas as políticas públicas têm um viés de 

gênero. Implícita ou explicitamente, atribuem funções sociais diferenciadas para ho-

mens e mulheres. Dessa forma, ao analisar o desenvolvimento destas políticas, é 

necessário questionar: qual o lugar das mulheres nas políticas públicas? Que desi-

gualdades elas estabelecem entre homens e mulheres?  Isso altera a própria análise 

sobre as ―sequelas‖ sociais que as políticas públicas buscam solucionar.  

Suely Amaral (1998) volta-se para o próprio Serviço Social e afirma que a pro-

fissão insere-se na divisão sociotécnica e sexual do trabalho. Ao introduzir o ter-

mo ―sexual‖, ela produz um deslocamento discursivo em relação àqueles que surgi-

ram na década de 80 e que consideram o Serviço Social ―uma especialização do 

trabalho coletivo, dentro da divisão social e técnica do trabalho‖ (IAMAMOTO, 2004, 

p. 84). Por que são as mulheres que, em sua grande maioria, realizam as atividades 

de assistência social? Qual a importância disso para a construção da profissão? Por 

que este aspecto da história é suprimido ou, pelo menos, é tratado como de menor 

importância para a construção das próprias categorias que orientam a função social 

da profissão? Este deslocamento demandou de várias assistentes sociais o exercí-

cio da pesquisa histórica sobre a profissão.  

A introdução da categoria analítica gênero – e também de raça/etnia, nos fun-

damentos teóricos do Serviço Social não é apenas uma justaposição, um acopla-

mento, um apêndice que nada altera. Pelo contrário, ela própria reivindica ou, como 

diria Foucault, aponta uma irregularidade, uma quebra de coerência. Justapor os 

termos é suprimir as contradições que ela própria produz no Serviço Social.  

 No próximo subitem, analisei as entrevistas realizadas com as assistentes 

sociais feministas, com o objetivo de conhecer seus discursos sobre as categorias 

de gênero e da questão social. 
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4.2. Gênero e Serviço Social: Continuidades e Descontinuidades  

 

Descontinuidades discursivas são, para Foucault (1995), irregularidades, 

―princípio‖ que impede a coesão do discurso. É ela quem faz multiplicar as diferen-

ças. O autor considera que: 

 

Uma formação discursiva não é, pois, o texto ideal, contínuo e sem aspere-
za, que corre sob a multiplicidade das contradições e as resolve na unidade 
calma de um pensamento coerente [...]. É antes um espaço de dissensões 
múltiplas; um conjunto de oposições diferentes cujos níveis e papéis devem 
ser descritos. A análise arqueológica revela o primado de uma contradição 
que tem seu modelo na afirmação e na negação simultânea de uma única e 
mesma proposição (FOUCAULT, 1995, p. 179). 

 

Não se trata de pacificar as descontinuidades, minimizando seus efeitos no 

discurso, nem controlar as continuidades, para dotar de coerência um discurso. Tra-

ta-se de ―demarcar, em uma prática discursiva determinada, o ponto em que elas se 

constituem, definir a forma que assumem, as relações que estabelecem entre si e o 

domínio que comandam‖ (FOUCAULT, 1995, p. 179). Trata-se de dar relevância, 

não para afirmar uma noção de verdadeiro ou de falso, mas para reconhecer o outro 

ou reconhecer no outro (des)encontros dispersos de discursos. São as descontinui-

dades e continuidades que procurarei descrever agora, sem tentar dissipá-las para 

atribuir uma coerência que, na verdade, não existe necessariamente.  

Trata-se de apresentar uma mudança na ordem do discurso do Serviço Soci-

al, talvez buscando enriquecer a própria questão social, enquanto categoria analítica 

primordial do Serviço Social. Não tenho a pretensão de encontrar ideias novas, in-

venções criativas, um sujeito soberano, uma mentalidade diferente. Não se trata de 

ver a contradição como um acontecimento em que aponta para uma nova origem, 

ou, ao contrário, uma aparência que merece ser transposta para manter um enunci-

ado em sua mesmidade. Não se trata disso. Trata-se de revelar práticas discursivas 

complexas, densas, que interferem tanto na maneira como as assistentes sociais 

―praticam‖ discursivamente o gênero, como, no transcurso desta prática, elas des-

continuam o objeto do Serviço Social. Ou seja, como esta contradição se opera. 

Emprego contradição tal como Foucault: uma variação do discurso, dissensões do 

discurso.  

 

 



 95 

4.2.1. Sobre as Assistentes Sociais entrevistadas 

 

Para conhecer os discursos das assistentes sociais feministas fiz um roteiro 

de entrevista semiestruturada (Apêndice A). Tinha como preocupação conhecer as 

ideias, os discursos dos sujeitos pesquisados sobre ambas as categorias – gênero e 

questão social, observando como elas mudam, redefinem, mantêm os significados 

de cada um dos termos, dando maior ou menor relevância a um ou outro termo, co-

mo elas imbricam os termos, como se distanciam ou se aproximam de cada um de-

les.  

Todas as entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-

recido (Apêndice B) e todas as entrevistas foram gravadas. O roteiro das entrevistas 

foi dividido em quatro eixos. No primeiro, elas me informaram sobre seu nome, sua 

idade, formação acadêmica e profissional. No segundo eixo, eu quis conhecer a a-

proximação das entrevistadas com o feminismo ou com a temática de gênero e/ou 

mulheres e suas orientações teóricas sobre a categoria gênero. No terceiro, elas me 

informaram sua concepção e reflexão sobre questão social. Finalmente, no quarto 

eixo, quis conhecer a participação das assistentes sociais entrevistadas nos debates 

sobre a adoção da categoria questão social como objeto do Serviço Social e suas 

avaliações sobre este processo.  

Para preservar a confidencialidade e o anonimato, os nomes de todas as en-

trevistadas foram substituídos pelos de personalidades femininas da história per-

nambucana. Quis fazer uma homenagem a estas mulheres que, apesar de sua his-

tória, são tão ignoradas (Anexo B).  

Os principais critérios para a seleção das assistentes sociais, sujeitos de mi-

nha pesquisa, foram: a) que elas desenvolvessem estudos e pesquisas sobre a te-

mática de gênero, e b) exercessem certa influência na disseminação destes estudos 

e pesquisas na categoria profissional. Tanto que, como veremos adiante, todas são 

pesquisadoras na área e professoras de Serviço Social. Tomei conhecimento de 

uma lista de discussão na internet, organizada por um grupo de assistentes sociais 

com estas características, através de minha orientadora de Mestrado. Assim, meu 

primeiro contato com elas aconteceu a partir desta lista de discussão. Minha orien-

tadora me auxiliou a divulgar minha pesquisa nesta lista e convidá-las para participar 

das entrevistas. A partir daí, fui expandindo o contato com outras assistentes sociais 
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que, embora não integrassem esta lista de discussão, se adequavam aos critérios 

estabelecidos.  

Realizei nove entrevistas23 com assistentes sociais mulheres. Todas as entre-

vistadas desenvolvem estudos e pesquisas sobre gênero e/ou mulheres. Elas resi-

dem em diferentes regiões do país. Cinco entrevistas foram feitas pessoalmente du-

rante o XI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, realizado dias 01 

a 06 de dezembro de 2008, no Maranhão. As outras quatro entrevistas foram reali-

zadas por telefone ou skype, nos dias posteriores ao encontro. Isto aconteceu pela 

minha dificuldade de encontrá-las no XI Enpess, ou porque se inscreveram para a-

presentar suas teses, mas não puderam participar do Empess, por motivos pesso-

ais; ou porque estavam envolvidas no processo eleitoral para a direção da Associa-

ção Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS.  

As entrevistadas estão na faixa etária entre quarenta e setenta anos, sendo: 

05 na faixa etária entre 40-49 anos, 03 na faixa etária entre 50-59 anos e uma com 

mais de 60 anos. Elas residem em três diferentes regiões do país: 02 na Região Sul, 

01 na Região Nordeste e 06 na Região Sudeste. Todas têm Mestrado e Doutorado. 

Seis fizeram Mestrado em Serviço Social, uma em Sociologia, outra em Educação e 

outra em História. Apenas duas têm Doutorado em Serviço Social, as demais fize-

ram seus Doutorados em Sociologia (2), Psicologia (1), Ciências Sociais (1) e Histó-

ria (1) (Quadro 3).  

Em relação à vida profissional acadêmica: sete são professoras de Serviço 

Social de faculdades públicas – sendo 02 estaduais e 05 federais – e duas são pro-

fessoras de faculdades privadas. Do total, apenas 02 não participam de núcleos de 

estudos e pesquisa acadêmicos multidisciplinares (Quadro 3). Além do trabalho a-

cadêmico, uma trabalhou em serviços de saúde (desenvolvendo atividades na área 

de saúde das mulheres), duas em serviço de atenção às mulheres em situação de 

violência e uma em programas de assistência social e neles tiveram contatos cons-

tantes com grupos de mulheres do meio popular (Quadro 3). 

Em relação à militância feminista, seis participam ou já participaram do movi-

mento feminista, integrando organização não-governamental feminista ou núcleo de 

mulheres de partido político (Quadro 3). 

                                                 
23

 Ao todo, foram dez assistentes sociais entrevistadas, mas, infelizmente, a gravação de uma delas 
foi danificada, portanto, conto, apenas, com nove, das dez entrevistadas.  
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Quadro 3 - Perfil das Entrevistadas 

 

Nome 
Fantasia 

Origem Idade Profissão Pós-Graduações Estudos de Gênero Outras Atividades 
Profissionais 

Integra 
Núcleo de 
Pesquisa 

Participa(ou) 
de Mov. Fe-

ministas 

Thargélia Sergipe 49 
anos 

Profª de SS* 
Faculdade Privada 

Mestre e Doutora 
em Sociologia 

 Pesquisa na área de 
mulher e gênero 

Sec. Municipal de 
Assistência Social 

(trabalha com organi-
zações de mulheres) 

NÃO NÃO 

Lourdes Rio de 
Janeiro 

56 
anos 

Profª de SS* 
Universidade Pú-

blica Estadual  

Mestre em SS* 
Doutora em Ciên-

cias 
Sociais 

 Violência de Gênero 
(Doutorado) 

Não informou  
SIM 

 
SIM 

Adalgisa São 
Paulo 

53 
anos 

Profª de SS* 
Faculdade Privada 

Mestre e Doutora 
em SS* 

 Violência de Gênero Serviço de atenção às 
mulher em situação de 

violência  

 
NÃO 

 
SIM 

 

Clara Rio de 
Janeiro 

47 
anos 

Profª de SS*  
Universidade Pú-

blica Federal 

Mestre em Educa-
ção 

Doutora em Psico-
logia 

 Violência de gênero (in-
clui infância e adolescên-
cia) 

 
NÃO 

 
SIM 

Não Informou 

Heráclia Rio de 
Janeiro 

43 
anos 

Profª de SS* 
 Universidade Pú-

blica Federal 

Mestre e Doutora 
em SS* 

 02 pesquisas: 

 Violência de Gênero; 

 Mulher e história. 

 
NÃO 

 
SIM 

 
SIM 

Leonor Paraná 47 
anos 

Profª de SS* 
Universidade Pú-

blica Estadual 

Mestre em Ciên-
cias Sociais e Dou-

toranda em SS* 

 Violência de Gênero. Assistente Social em 
serviço de atenção à 

mulher em situação de 
violência 

 
SIM 

 
NÃO 

Ida Rio de 
Janeiro 

47 
anos 

Profª de SS* 
Universidade Pú-

blica Federal 

Mestre em SS* 
Doutora em Ciên-

cias Sociais 

 Violência de gênero (in-
clui infância e adolescên-
cia) 

Assessora de políticas 
públicas para adoles-

centes  

 
SIM 

 
SIM 

Bárbara Rio de 
Janeiro 

70 
anos 

Profª de SS*  
Universidade Pú-

blica Federal 

Mestre e Doutora 
em História 

 Violência de Gênero; 

 Mulher e história; 

 Direitos Sexuais e Direi-
tos Reprodutivos; 

 Feminismo. 

Serviço de Saúde  
 

SIM 

 
 

SIM 
 

Josefa Santa 
Catarina 

52 
anos 

Profª de SS* 
Universidade Pú-

blica Federal 

Mestre em SS* 
Doutora em Socio-

logia 

  
NÃO 

 
SIM 

 
SIM 

*SS quer dizer Serviço Social.  



 98 

4.2.2. A aproximação das Assistentes Sociais com o feminismo 

 

A aproximação das entrevistadas com a temática da mulher e/ou gênero a-

conteceu de diversas maneiras. Algumas se sensibilizaram com as desigualdades 

entre homens e mulheres a partir do seu próprio mundo privado, outras a partir de 

seu ingresso na vida profissional, seja ele na qualidade de profissional que está tra-

balhando nos serviços sociais ou como pesquisadora, na academia; outras, ainda, 

se aproximam do feminismo ao participar de movimentos sociais. Bárbara está entre 

aquelas em que os conflitos no âmbito do casamento convidaram-na a refletir sobre 

as relações de gênero: 

 

Logo depois, quando do concurso público para docente, meu casamento 
entrara em crise, pela primeira vez na vida vou refletir sobre as relações 
masculino e feminino (Barbara, Apêndice C). 

 

Estas reflexões sobre as relações de poder no cotidiano atravessam o discur-

so destas assistentes sociais. A aproximação com o feminismo significa um posicio-

namento em relação à vida cotidiana, ou seja, politizar comportamentos subjetivos. 

Esta dimensão do cotidiano, de que o cotidiano é político, ou de que o privado é pú-

blico, é uma dimensão fundamental para as assistentes sociais feministas porque 

traduz uma dimensão do poder lá onde as relações de poder parecem esquecidas 

ou menos significativas para a investigação e intervenção social. 

Leonor está entre aquelas em que a aproximação com o feminismo aconteceu 

em decorrência do trabalho que desenvolvia em instituições que prestam assistência 

às mulheres em situação de violência. Este campo de trabalho se expandiu nas últi-

mas duas décadas, em decorrência das reivindicações do próprio movimento femi-

nista. Adalgisa, por exemplo, afirma que trabalhava com mulheres do meio popular. 

Embora fosse sensível à violência entre homens e mulheres, não percebia esta vio-

lência como sexista. Ela só veio perceber quando passou a trabalhar num serviço de 

atenção às mulheres em situação de violência.  

 

Eu trabalhava com as mulheres. Com o objetivo da emancipação dessas 
mulheres. Mas eu não identificava o fenômeno como uma questão de gêne-
ro e nem identificava as violências de gênero, como vim a identificar, poste-
riormente, ao me aprofundar nessa temática. Então, foi no momento em que 
eu entrei na Casa [trata-se de um serviço de atenção a mulheres em situa-
ção de violência] (Adalgiza, Apêndice C). 
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Este mesmo processo acontece com Lourdes e é a partir de seu trabalho num 

serviço de atenção às mulheres em situação de violência que ela percebe a ―enorme 

extensão da questão da violência de gênero‖ (Lourdes, Apêndice C). Isto a estimula 

a participar do movimento feminista: 

 

Nessa época a gente começou a sentir necessidade, nós - que trabalháva-
mos como assistentes sociais em delegacias de polícia - começamos a nos 
dar conta da gravidade e da necessidade de aprofundar esse estudo, e não 
só aprofundar o estudo do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto 
de vista político, buscando uma aproximação com os grupos de mulheres 
que vinham debatendo isso (Lourdes, Apêndice C). 

 

Clara, por outro lado, indica que se aproximou do feminismo a partir das mobi-

lizações feministas contra a violência sobre a mulher. Ou seja, ela parte do próprio 

movimento feminista.  

 

Começou muito pela questão da violência, sempre trabalhei com violência. 
[...] Começou com um projeto ―Violência Contra a Mulher‖. Em 1999 fizemos 
a primeira [...] ação. Era o ―dia da não violência contra a mulher‖, foi interna-
cional, daí partiu agora dia 25 de Novembro, dia do enfrentamento da vio-
lência contra a mulher, mas antes desde minha adolescência, eu sempre 
trabalhei com essas questões. Aí [...] eu fui trabalhar com violência contra a 
criança (Clara, Apêndice C). 

 

O envolvimento das assistentes sociais nos serviços de apoio e assistência às 

mulheres e no movimento feminista possibilitou o aparecimento de dissertações e 

teses sobre a temática de gênero e/ou mulheres.  

Ida conta sua história diferentemente, ela afirma que, ao ingressar como pro-

fessora de Serviço Social, inseriu-se num grupo de estudos e pesquisas que con-

templava a temática de Gênero e/ou mulher. Embora sua temática de investigação 

fosse ―criança e adolescente‖, passou a considerar a categoria analítica gênero nes-

tes estudos. As respostas das demais entrevistadas não se distanciam das situa-

ções apresentadas. 

O feminismo acontece na vida das assistentes sociais numa relação que en-

volve vida privada, trabalho, militância política. Estas práticas instigam uma mudan-

ça de olhar sobre a vida social, sobre seu lugar no mundo, como mulher e como as-

sistente social. É comum fazer uma associação entre vida pessoal, profissional etc. 

O discurso de Josefa revela esta associação:  
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Na minha casa somos quatro irmãs. E meu pai é uma pessoa que [...] nos 
instigava muito. [...] Ele dizia que as filhas dele tinham que estudar, tinham 
que se abrir pro mundo, tinham que se preparar para serem pessoas eman-
cipadas. E ele já conversava conosco o que era uma relação marido e mu-
lher. Que as mulheres não podem ser submissas. Era muito interessante. 
[...] E depois eu fui fazer curso de Serviço Social [...]. O curso foi criado [...] 
dentro dos pressupostos da doutrina social da Igreja. Mas eu sempre ficava 
com o pé atrás. Daí fui do centro acadêmico, participei do Diretório Central 
dos Estudantes. [...] Ali eu já começava a observar a diferença entre a atua-
ção dos estudantes meninos e das estudantes meninas. Já começava a me 
intrigar e ficar chateada quando, nos encontros, as meninas tinham que ir 
para a cozinha. Mas quando deu o clic mesmo, o estalo, foi durante a minha 
dissertação de mestrado. Eu fiquei duas semanas num acampamento de 
Sem Terras e depois eu fiquei mais duas semanas nos assentamentos e 
nessas duas semanas que eu fiquei no acampamento me chamou atenção 
o papel [...] e os depoimentos das mulheres e principalmente os depoimen-
tos dos homens sobre as mulheres. Porque os homens diziam assim pra 
mim: [...] eu só estou aqui por causa da minha mulher, se não fossem as 
mulheres a gente não aguentaria aqui. Dois anos nesses barracos de lona 
preta. Foram as nossas mulheres que [...] insistiam que nós tínhamos que 
segurar a barra. Já que nós tínhamos saído de casa e que já tínhamos vin-
do pro acampamento [...], já que nós estávamos na luta, esperando terra, 
nós tínhamos que permanecer‖. E ali, também, durante estas duas semanas 
[...] eu fiquei admirada com a organização delas. Bem, na volta da minha 
experiência de pesquisa [...] comecei a pensar muito nessas questões, e 
comecei a pensar nessa bibliografia relacionada com - na época ainda 
chamava estudos da condição feminina - estudos sobre as mulheres. Co-
mecei a me aproximar assim do feminismo, a participar do Fórum de Mulhe-
res (Josefa, Apêndice C). 

 

Josefa salienta que sua aproximação com o feminismo constitui uma trajetória 

que vai da vida privada, atravessando a vida escolar e sua participação no movimen-

to estudantil, até desembocar, já adulta, na sua experiência de pesquisa com mulhe-

res e homens camponeses. Nesta trajetória ela identifica suas inquietações sobre o 

papel e o lugar da mulher na vida social e decide envolver-se no movimento feminis-

ta.  

Sete das nove assistentes sociais entrevistadas assumem a identidade femi-

nista. Aquelas que se consideram feministas, afirmam que ser feminista é uma pos-

tura de vida pessoal, profissional, ideológica (Apêndice D). Aquelas que não assumi-

ram, deliberadamente, dizem que isso exige militância política no movimento, o que 

elas não fazem, entretanto, elas se identificam com a agenda e com as demandas 

postas pelo feminismo, incluindo em seus estudos e pesquisas a temática das rela-

ções sociais de gênero.  

Ser feminista implica, para a maioria delas, questionamentos e mudanças na 

vida cotidiana: a forma de lidar com os filhos e as filhas, com seus familiares – ir-

mãos e irmãs. Leonor comenta que: 
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São questões da minha subjetividade, que já eram presentes na minha vida, 
por exemplo, o não desejo de casar, de ser mãe. Estas questões que não 
eram muito compreendidas do ponto de vista objetivo e das relações esta-
belecidas enquanto pessoa e que ganharam um sentido diferente e que eu 
afirmei que era este mesmo o caminho, que não sou casada e não tenho fi-
lhos e que é isso mesmo. Então, muito no plano da subjetividade e no coti-
diano da minha vida. Eu posso dizer que foi isso (Leonor, Apêndice E). 

 

Como disse anteriormente, esta dimensão do cotidiano, de que o cotidiano é 

político, ou de que o privado é público, é um aspecto fundamental para as assisten-

tes sociais feministas, porque possibilita se posicionar frente aos seus desejos e lhes 

autoriza tomar decisões sobre sua própria vida. Mas, isto também muda a vida pro-

fissional de todas elas. Elas passaram a analisar e a se posicionar nestes espaços, 

considerando as relações de gênero. Thargélia afirma que ser feminista implica: 

 

Uma série de questionamentos e rupturas com valores, modelos até então 
consolidados com os quais eu não, muitas vezes, não concordava, mas eu 
não conseguia pensar [...] formas de romper com isso ou de questionar. O 
feminismo me deu essa base teórica, mas também ideológica, no sentido de 
saber defender meus pontos de vista e de tentar incluir isso na minha forma 
de conduzir o meu processo dentro da própria academia, independente do 
preço que eu tivesse que pagar (Thargélia, Apêndice E). 

 

Outras assistentes sociais consideram que os estudos desenvolvidos sob a 

perspectiva de gênero possibilitaram construir referênciais profissionais no campo do 

Serviço Social e desenvolver estratégias para ampliar o debate na categoria:  

 

Principalmente depois do doutorado. No doutorado eu fiquei quatro anos a-
profundando leituras sobre a temática do feminismo, e era bem uma época 
em que a categoria gênero ela tava se afirmando. Então eu volto do douto-
rado e eu crio no nosso Departamento de Serviço Social o núcleo de estu-
dos de Serviço Social e Relações de Gênero. Esse viés do gênero era pou-
co trabalhado. Eu passei a fazer a movimentação no nosso curso, no De-
partamento (Josefa, Apêndice F). 

 

A aproximação com os estudos feministas produziu também novos questio-

namentos sobre as relações de poder no interior da própria profissão, pois, como 

afirma Josefa:  

 

A partir do momento que tu vai te inteirando sobre o que é o feminismo você 
vai abrindo os olhos. E tudo, desde a história e até o cotidiano, ele passa a 
ser visto e analisado e olhado com uma nova perspectiva [...]. Então o femi-
nismo me abriu os olhos pra isso. [...]. Encara tudo que tu vê. Tu entra numa 
sala e tu olha com perspectiva de gênero: quantas mulheres tem aqui e 
quantos homens. Tu participa do encontro e as mesas, as conferências, 
quantos homens são convidados para falar nas conferências e quantas mu-
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lheres. Então tu vai percebendo no cotidiano e todos os lugares onde tu an-
das tu vai tendo este olhar da perspectiva de gênero. Então isso foi uma das 
principais contribuições [...] pra mim. (Josefa, Apêndice E). 

 

Josefa aborda uma questão significativa: sendo o Serviço Social uma profis-

são predominantemente feminina, quem está nas principais mesas e conferências 

dos encontros e congressos de Serviço Social?  

Além das relações de poder, a análise da realidade social sob a perspectiva 

de gênero torna mais complexo os fenômenos sociais. Trata-se de analisar as desi-

gualdades sociais para além das classes sociais, embora não se distanciando delas. 

Isso provoca alterações na forma de lecionar as disciplinas de Serviço Social: 

 

Muda nas disciplinas que eu leciono, na minha leitura das próprias expres-
sões da questão social, [...], na própria forma como eu hoje em dia trabalho 
em termos de orientação das disciplinas de Serviço Social e no trabalho de 
capacitação que a gente vem desenvolvendo como trabalhadoras de assis-
tência, na própria forma de questionar as posturas profissionais. Na forma 
como nós vamos lidar com essa centralidade que é uma realidade familiar 
[...]. De que família a gente está falando? Porque no meu entendimento [...] 
as ações estão muito concentradas na mulher mãe, então, apesar de con-
ceituar a família de forma mais abrangente, no cotidiano, nas ações profis-
sionais isso ainda não é feito, e na própria academia a forma como essas 
questões são trabalhadas é uma forma ainda bastante conservadora, então 
eu acho que esse caminho que eu venho percorrendo ele tem me levado a 
outras buscas e a outros posicionamentos (Thargélia, Apêndice F). 

 

Ser feminista, portanto, envolve mudanças na vida pessoal e profissional. Tra-

ta-se de um posicionamento tanto pessoal quanto profissional. Um novo olhar sobre 

a realidade social e sobre sua vida profissional. Este posicionamento reverbera tanto 

nos questionamentos que elas fazem sobre a profissão e seus enunciados quanto 

nos enunciados do feminismo.  

 

4.2.3. Concepções de gênero e sua relação com o Serviço Social 

 

Neste item discorrerei sobre as concepções de gênero das assistentes sociais 

entrevistadas e as contribuições do gênero para o Serviço Social.  

É consenso, entre as entrevistadas, que as relações de gênero são construí-

das socialmente. Não há determinante biológico que justifique as desigualdades en-

tre homens e mulheres. Há o entendimento de que o gênero é um elemento funda-

mental para pensar as relações sociais. Ele não é dissonante da noção de transfor-

mação social, tão cara para o Serviço Social. Para as assistentes sociais entrevista-
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das, o feminismo inclui-se também como um dos sujeitos políticos da transformação 

social.  

Todas as entrevistadas consideram que a questão de gênero enriqueceu o 

Serviço Social. As primeiras indagações sobre a importância do gênero na profissão 

foram sobre a predominância de mulheres na categoria profissional. Por que esta 

característica é tão determinante na profissão? Por que tão poucos homens são as-

sistentes sociais? Esta marca precisou ser analisada sob a perspectiva de gênero. A 

este questionamento se juntou um outro: Por que são as mulheres quem mais pro-

cura os serviços de saúde, de assistência, de proteção social, tanto em busca de 

assistência para si quanto para seus familiares? Esta marca feminina na profissão 

não pode mais ser ignorada. A adoção da perspectiva de gênero enriqueceu a pró-

pria prática profissional porque produziu um desvio, uma dispersão, a necessidade 

de dialogar com outras categorias de análise, com outros referenciais teóricos. A 

marca – e eu insisto no termo – feminina da pobreza, tão próxima da ação profissio-

nal do(a) assistente social, exigiu a necessária análise sob a ótica de gênero.  

Quando se pergunta quais as principais referências teóricas para os estudos 

e pesquisas sobre gênero, há uma gama de autoras. Entre as autoras estrangeiras, 

a mais citada é Joan Scott. Entre as autoras brasileiras, Heleiete Saffiotti é, de lon-

ge, a mais referenciada. Já entre as autoras assistentes sociais, Suely Almeida e 

Suely Gomes Costa foram as mais citadas. A referência a estas autoras não signifi-

ca, necessariamente, a filiação ao seu pensamento. Aliás, não há uma concepção 

de gênero única, entre as assistentes sociais entrevistadas. Bárbara, por exemplo, 

discorda de ―paradigmas globais, universais e generalizantes‖ (Bárbara, Apêndice 

G). Para ela, os  

 

sujeitos históricos vivenciam suas vidas na trama de relações sociais plurais 
que se interceptam: de sexos, classes, raças/etnias, gerações, orientações 
sexuais, dentre outras. Essas interseções mostram o quão complexa é a 
experiência humana (Bárbara, Apêndice G).  

 

Portanto, em suas pesquisas, prefere ―ser fiel à experiência localizada e data-

da‖, por isso, sua ―perspectiva é que não existe nenhum modelo explicativo para to-

da e qualquer matéria‖ (Bárbara, Apêndice G). 

Adalgisa, entretanto, trabalha com dois referenciais teóricos – gênero e patri-

arcado – e afirma que: 
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A principal autora é Scott. O gênero fazendo parte de todas as relações so-
ciais, constitutivas de todas as relações sociais, é um primeiro campo das 
relações de poder, mas trabalho muito com a Saffioti. [...] Eu não utilizo se-
paradamente a categoria gênero do sistema patriarcal. Eles se intercambi-
am. Porque se eu estudar só a categoria gênero, como uma construção só-
cio-histórica retirada de uma relação [...] de dominação e opressão, eu pos-
so utilizar ela praticamente em qualquer linha de condução científica. Eu en-
tendo que a categoria gênero é só uma categoria, ela não explica o sistema, 
o sistema quem explica é o patriarcado. A categoria gênero explica como 
ocorrem as representações das relações entre os sexos. Ela explica todas 
as formas de representações das relações entre os sexos, mas como são 
concebidas estas relações numa forma de sistema e como se configuram a 
dominação e a opressão instituídas até o presente momento, aí eu tenho 
me utilizado desse modelo que é o sistema patriarcal para fazer esta interli-
gação, pra fazer essa análise (Adalgisa, Apêndice G). 

 

Para Adalgisa, gênero e patriarcado se intercambiam. Enquanto o primeiro é 

propício para identificar relações de poder e representações sociais em todas as es-

feras da vida social, o conceito de patriarcado identifica uma estrutura social ou um 

sistema que estrutura as relações de gênero. Ela adota o conceito de sistema patri-

arcal, por verificar que ele inclui termos como dominação e opressão e isso não se 

encontra definido na categoria de gênero.  

Heráclia, por sua vez, considera que o gênero diz respeito a relações sociais 

históricas que atravessam todas as esferas da vida social, sendo determinante nas 

relações entre homens/mulheres, homens/homens e mulheres/mulheres. Ela enfati-

za a riqueza desta categoria, porque ―convida você a fazer inter-relações‖ (Apêndice 

G), ou seja, o gênero é uma categoria que convida a fazer relações com raça/etnia, 

classe social, orientação sexual etc. Daí a complexidade desta categoria.  

Há a preocupação de algumas assistentes sociais com alguns estudos de gê-

nero que fragmentam a realidade social. É o caso de Lourdes: 

 

Eu entendendo o gênero como um padrão de relação social que normatiza 
as relações, que modela as relações, acaba por instituir maneiras de pen-
sar, de sentir, de agir na sociedade. Os indivíduos sociais acabam por se 
comportar e pensar a partir dessa lógica, dessa ordem de gênero, como diz 
a Butler, estabelecida de forma hegemônica na sociedade, tendo o masculi-
no como referência, mas esse modelo está presente, perpassa toda a soci-
edade, todas as fronteiras [...]. Esse padrão sexista acaba por influenciar as 
relações não só entre homens e mulheres, mas entre homem-homem, entre 
mulher-mulher, portanto, é um padrão de referência, a meu ver, que está vi-
gendo na sociedade, de forma hegemônica, regulando as relações, atribu-
indo significados também, atribuindo lugares sociais, atribuindo hierarquiza-
ções. Eu não admito se trabalhar com o gênero na perspectiva da fragmen-
tação, só no nível do particular (Lourdes, Apêndice G).  
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Heráclia observa que o gênero é uma categoria relacional. Ela envolve rela-

ções de opressão cujo vetor segue diferentes direções (do homem para a mulher, da 

mulher para o homem, da mulher para a mulher e do homem para o homem), embo-

ra ela considere que este vetor se dirige predominantemente para as mulheres. Ela 

afirma também que: 

 

O gênero é um conceito relacional também com outras categorias, pensar 
gênero e classe é fundamental. Pensar gênero e raça é fundamental. E a-
cho que gênero é muito rico por isso, porque ele é um conceito que convida 
você a fazer essas inter-relações, então, desfaz também a noção da mulher 
enquanto apenas vítima, mas aponta que os homens também podem ser ví-
tima. Eu acho muito mais difícil ser mulher, mas também é difícil ser ho-
mem, pros padrões que foram sendo construídos. Então quebrar, relativizar 
esses valores, essas práticas é fundamental. Pra pensar gênero enquanto 
poder, enquanto um elemento que é relacional, algo que é histórico, algo 
que pode ser transformado portanto é a própria perspectiva da construção 
da subjetividade, da cultura enquanto um elemento fundamental, mas que 
não é uma jaula totalizante que nos impede de transformar, portanto gênero 
é algo que é passível de mudança (Heráclia, Apêndice G). 

 

O gênero envolve inter-relações de classe, raça etc, como também a dimen-

são da subjetividade e da história. Estas dimensões do gênero permitem que ele não 

seja compreendido como uma ―jaula totalizante‖ e possibilitam reconhecê-lo como 

passível de mudanças.  

É importante observar que as assistentes sociais entrevistadas utilizam simul-

taneamente Scott e Saffioti. De Scott, salientam a dimensão do poder e sua irradia-

ção para todas as esferas da vida social. De Saffioti, recuperam o conceito de patri-

arcado como uma estrutura ou um sistema que organiza as relações de gênero. Ou-

tras, como Leonor, utilizam também Saffioti e Tereza de Laurent: 

 

Eu trabalho muito com a referência da Heleiete Saffiotti. E eu gosto muito de 
uma discussão da Tereza de Laurent. Então, o gênero se constitui numa re-
presentação que é ideológica, que o sujeito sexuado entra e sai e essa ideia 
do entra e sai me parece muito interessante. Entra diz respeito à represen-
tação de gênero e se move para uma representação que ficou de fora e es-
te movimento do entra e sai, ele se faz numa contradição, seria a negativi-
dade que a própria teoria feminista coloca e a positividade através da afir-
mação política, ou seja, ao mesmo tempo que se nega esse formato de do-
minação que se tem baseado no sexo e baseado no masculino e no femini-
no, há uma afirmação que é de ganhar espaço na política, então, por isso 
também que é uma questão ideológica (Leonor, Apêndice G). 

 

Esta entrevistada recupera nos textos de Laurent, a dimensão da ação políti-

ca do sujeito e a dimensão ideológica do gênero. O sujeito não é fixo, ele se move, 
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entra em interação com as representações e os papéis socialmente construídos, 

mas também sai deste lugar, se afirmando na política.  

 

Contribuições dos estudos de gênero para o Serviço Social 

 

Embora as assistentes sociais entrevistadas considerem fundamental a análi-

se da realidade social tendo como base as relações de gênero, algumas afirmam 

que este assunto ainda é pouco discutido no Serviço Social. Salientam que, além de 

existir poucas autoras assistentes sociais neste campo, sua produção é pouco divul-

gada. Isso é perfeitamente verificável: nos Cadernos Abes, um periódico oficial da 

categoria, não consta um só artigo sobre o assunto. Dentre as produções teóricas 

neste campo, ―poucas delas [...] têm trazido inovações sobre cânones acadêmicos 

que vêm vigorando nos textos sobre Serviço Social e políticas sociais‖ (Bárbara, A-

pêndice H). 

Leonor também identifica dificuldades na inserção desta temática na profis-

são. Segundo ela, as feministas são as ―patinhas feias‖. As pressões das assistentes 

sociais feministas por incluir a questão de gênero nos estudos e pesquisas no Servi-

ço Social são realizadas à custa de muitas dificuldades. Mas, ela acrescenta que 

isso não diz respeito apenas ao Serviço Social, em outras disciplinas acadêmicas as 

feministas convivem com este mesmo tipo de preconceito (Apêndice G). 

Apesar das dificuldades de inserção das análises de gênero no Serviço Soci-

al, as assistentes sociais entrevistadas identificam grandes contribuições destas 

análises para o próprio Serviço Social. Thargélia afirma que: 

 

O debate sobre gênero tem provocado uma discussão, por exemplo, na 
questão da pobreza [...], o porquê da feminização da pobreza; o gênero é 
importante pra gente fazer uma leitura do contexto neoliberal e do próprio 
mercado de trabalho [...]. A questão de gênero vai interferir, inclusive, na 
minha postura enquanto profissional, na minha forma de lidar com usuárias 
dos serviços que eu presto (Thargélia, Apêndice H). 

 

O gênero é importante, tanto para a análise sobre a situação de pobreza, 

quanto para a leitura sobre o contexto neoliberal. Inclusive estes dois aspectos têm 

sido motivo de grandes preocupações do Serviço Social, sendo tema central de 

congressos da profissão. Além disso, a análise de gênero é fundamental, pela pró-
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pria construção histórica da profissão. Uma profissão que tem uma relação intrínse-

ca com o cuidado e com o doméstico, o acompanhamento de famílias etc. 

Ida acrescenta que as políticas e os programas sociais (governamentais ou 

não) em que as assistentes sociais estão inseridas perpetuam desigualdades de gê-

nero. Na sua experiência com programas voltados para crianças e adolescentes, há 

um reforço dos papéis tradicionais de gênero, ou seja, uma visão sexista sobre o 

que deve ser ocupações/atividades de meninos e meninas, assim: 

 

Vou dar um exemplo: [...] os programas de capacitação para jovens [...] são 
programas que reforçam a diferenciação dos papéis de homens e mulheres 
na sociedade [...]. Então você pega jovens, meninos e faz com que eles te-
nham curso de informática, por exemplo, e as meninas vão ter um curso de 
capacitação pra serem manicures, cabeleireiras. Então isso é o que? Você 
tem, por exemplo, atividades de balé, atividades culturais que são organiza-
das pelo Serviço Social e os meninos [são] excluídos da possibilidade de 
fazer balé, por que, exatamente? Por que é que eles não podem dançar ba-
lé? Por que é que uma menina não pode querer participar de uma oficina 
mecânica? [...] Então, perceber isso e discutir isso com os profissionais [...] 
eu acho que é de fundamental importância. [...] A Escola de Serviço Social, 
graças a um ávido trabalho iniciado pela professora Suely de Almeida, hoje 
a gente tem a disciplina de relações de gênero como disciplina obrigatória 
na grade da graduação. [...] Então isso é fundamental pra qualificar e ampli-
ar o olhar desses profissionais (Ida, Apêndice H). 

 

Josefa enfatiza que as análises de gênero contribuem na produção de ruptu-

ras na própria categoria questão social. Para ela, as análises de gênero denunciam 

o reducionismo classista da categoria questão social. 

 

A principal ruptura e questão problematizadora é essa de polemizar um 
pouco com aquilo que foi sempre considerado como uma única vertente ou 
o eixo central do Serviço Social, que tem na própria concepção de questão 
social. Quando a ABEPSS [...] define a questão social como objeto do Ser-
viço Social, começa a se estudar que concepção de questão social é essa, 
então. Tem a Revista Temporalis, n° 3, que traz a construção da questão 
social. Da Marilda Iamamoto, da Carmelita Yasbec, da Potyara e do José 
Paulo Netto. E eu [ministro uma] disciplina [...] em que a gente tem que tra-
balhar a concepção de questão social. Eu trago sempre como contraponto a 
essa concepção de questão social fundamentada na contradição entre capi-
tal e trabalho – que é a concepção de questão social da Marilda Iamamoto, 
né, usando sempre como contraponto a concepção de Vicente de Paula Fa-
leiros. Porque ele apresenta uma concepção crítica a esse reducionismo 
classista que está no bojo da nossa concepção de questão social (Josefa, 
Apêndice H). 

 

Entretanto, estas críticas às categorias analíticas não formam um consenso 

entre as próprias assistentes sociais entrevistadas. Lourdes, por exemplo, considera 
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que as contribuições da categoria analítica gênero vieram no sentido de incorporar 

esta ―particularidade‖. Para ela, ao incorporar a categoria gênero,  

 

[...] um segmento acabou por cair na fragmentação sim e negando, inclusi-
ve, o referencial marxista até. Mas eu acho que outros conseguiram traba-
lhar até incorporando o debate de gênero, mas sem abrir mão da direção 
social que o currículo nos dá, que a formação do Serviço Social dá (Lour-
des, Apêndice H). 

 

Ela discorda dos estudos de gênero que produzem uma descontinuidade no 

projeto ético-político do Serviço Social. A perspectiva de gênero deve se orientar 

pelo atual projeto, ela não deve produzir descontinuidades discursivas na profissão. 

Ela teme que as discussões de gênero caiam na fragmentação proposta pelas teori-

as pós-modernas, fragmentação que implica numa ruptura com a noção do sujeito à 

luz do marxismo.  

De maneira geral, as assistentes sociais entrevistadas valorizam a possibili-

dade de construir análises que justaponham fenômenos de classe, raça/etnia e ori-

entação sexual. Ou seja, trata-se de colocar em relevo especificidades, particulari-

dades, ou melhor, fazer interagir estes fenômenos. É Adalgisa quem ilustra isso:  

 

Se você não entender que por traz ou conjuntamente ao fenômeno de clas-
se, [...] ao fenômeno racial [...] ao fenômeno da orientação sexual, existe a 
representação dessa mulher [...]. Se a gente não compreender isso, é como 
se a gente tivesse abortando uma parte do ser social. É como se a gente ti-
vesse um olhar deturpado desse ser social, não é? Porque a gente só é ca-
paz de enxergar do ponto de vista da classe. Do ponto de vista da classe 
ele tem que ser enxergado. [...]. Por isso que eu gosto muito da Heleiete 
Saffioti. Ela diz que existem três nós de dominação e exploração nessa so-
ciedade, que é a sociedade de classe, construída pelo capitalismo, que é o 
patriarcado que constrói a desigualdade de gênero e a questão do sistema 
racial, que também constrói a desigualdade de raça ou de etnia, conforme 
cada autor queira achar. Então eu não posso entender a questão social ou 
uma particularidade dessa questão social ou de sujeito que particulariza es-
sa questão social sem entender essas três dimensões (Adalgisa, Apêndice 
H). 

 

As assistentes sociais entrevistadas reconhecem a importância da interação 

dos fenômenos de gênero, classe, raça/etnia e orientação sexual. Eles enriquecem 

as análises do Serviço Social sobre a realidade social e os sujeitos com os quais o 

profissional trabalha. Ignorar estas diferenças é desconsiderar a diversidade dos su-

jeitos, os sistemas de opressão aí inscritos e suas demandas por igualdade. Entre-

tanto, há o receio de que a análise desta diversidade de sujeitos resulte na fragmen-
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tação das lutas sociais e, portanto, numa dispersão das energias na busca de uma 

transformação social mais radical, como a superação da sociedade capitalista.  

Em suas análises, as entrevistadas recolhem as contribuições de diferentes 

pensadoras feministas. Algumas reconhecem a importância de pensadoras pós-

estruturalistas, como Joan Scott, absorvendo ―fragmentos‖ de seu pensamento, co-

mo a noção de poder desta autora, mas consideram também relevante a teoria do 

patriarcado de Heleiete Saffioti. Outras preferem lidar com processos mais cotidia-

nos, menos globais.  

Estas diferentes concepções também aparecem quando elas analisam a 

questão social e sua interface com o gênero. 

 

4.2.4. Questão social e gênero 

 

A maioria das assistentes sociais entrevistadas não acompanhou os debates 

promovidos pela Abess para a adoção da questão social como objeto do Serviço 

Social. Algumas ainda não lecionavam no Serviço Social, outras estavam fazendo 

Mestrado ou Doutorado neste período, entretanto, todas se apropriaram dos estudos 

sobre esta categoria para o desenvolvimento de suas atividades profissionais.  

Os discursos das assistentes sociais entrevistadas demonstram quão pouco 

fixo este conceito se apresenta: a) há aquelas que adotam o conceito, mas lhe atri-

bue um significado muito próprio, nem sempre baseado na ontologia do ser social 

marxista; b) há aquelas que defendem o conceito de questão social nos marcos da 

teoria marxista; mesmo assim, acrescentam a ele outras dimensões, como a de gê-

nero; finalmente, c) há aquelas que discordam de sua adoção como objeto do Servi-

ço Social; dentre estas, umas preferem o conceito de proteção social e outras cha-

mam atenção para a importância de outros conceitos, como o de política social, 

sem, necessariamente, se filiar a ele. 

Dentre aquelas que atribuem significado muito próprio ao termo encontram-se 

Thargélia e Ida. A primeira concebe a questão social como desigualdades sociais, 

que se apresenta ―multifacetada, que envolve o econômico, o político, o social‖ 

(Thargélia, Apêndice I). Ida adota a questão social como uma relação de desigual-

dade estrutural, mas não centrada na relação contraditória capital x trabalho. Ela 

afirma que o conceito deve implicar várias desigualdades estruturantes da socieda-

de, dentre elas: classe, raça/etnia, gênero. Para ela, a questão social consiste nas 
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―múltiplas vulnerabilidades existentes na sociedade brasileira‖ (Ida, Apêndice I). Vale 

observar que, no discurso destas duas entrevistadas, há uma dispersão do conceito 

de questão social. Qualquer desigualdade – no dizer de uma – ou qualquer vulnera-

bilidade – no dizer da outra – constituem questão social. Parafraseando Foucault 

(1995), aqui se trata de um ―saber sujeitado‖, ou seja, um saber que se ―disfarça‖ no 

próprio conceito ―original‖ e que sempre aparece como um deslize. É um saber que, 

aparentemente, se mostra insuficiente, mas é pelo seu aparecimento e reapareci-

mento que se faz a crítica e também se apropria do próprio conceito.  

Dentre aquelas que defendem o conceito questão social, encontram-se Lour-

des, Leonor e Adalgisa. A primeira afirma que a questão social parte de uma pers-

pectiva crítica, 

 

[...] a partir da leitura marxista das relações sociais da sociedade, portanto 
eu trabalho com uma leitura na lógica da totalidade e da universalidade e eu 
acho que só podemos fazer uma leitura crítica a partir desse aporte. Eu par-
to de que há uma centralidade, até porque é o trabalho que funda a dimen-
são de humanidade, então isso é uma leitura marxista (Lourdes, Apêndice 
I). 

 

Para ela, só é possível fazer uma leitura crítica da sociedade a partir da onto-

logia do ser social, fundada no trabalho. A análise das relações sociais tem uma 

centralidade e é o trabalho que confere esta centralidade. A partir dele, pode-se fa-

zer uma leitura da totalidade social. Ela afirma também que, para analisar a questão 

social, 

 

[...] você tem que estabelecer mediações entre o universal, o particular e o 
singular, o nível da singularidade. Então, gênero é uma das mediações para 
essa leitura, mas não a única (Lourdes, Apêndice J). 

 

Daí porque é possível fazer uma leitura das relações de gênero a partir da 

questão social, ou seja, a  

 

centralidade da análise é a classe, e o gênero como uma refração, uma 
mediação importante a ser considerada (Lourdes, Apêndice J).  

 

Adalgisa, por sua vez, afirma que a questão social é a ―matéria-prima‖ do 

Serviço Social. Ela situa sua análise da questão social no âmbito da teoria marxista, 

mas afirma que as desigualdades sociais não se circunscrevem apenas ao modo de 
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produção capitalista. Para ela, há três sistemas de desigualdades que se imbricam: 

o sistema de classe, o sistema patriarcal e o sistema de desigualdade étnico-racial. 

  

A questão social [...] é a matéria-prima do Serviço Social e ela é fruto dessa 
desigualdade e eu não diria que é só do capitalismo. Ela é fruto dessa desi-
gualdade que o capitalismo produz, que o sistema patriarcal produz, que o 
sistema racial produz. Então a questão social imbrica esses três sistemas, 
embora os grandes teóricos da questão social falem profundamente da 
questão do capitalismo e da superação do capitalismo, para poder trabalhar 
com essa desigualdade social presente. Eu não entendo porque há pesqui-
sadores sociais que entendem o ser social só construído como identidade 
de classe. Ele tem uma identidade de gênero, de raça e de classe e se eu 
não olhar estas três coisas imbricadas eu não consigo compreender o ser 
social (Adalgisa, Apêndice I). 

 

Leonor também se aproxima do pensamento das duas assistentes sociais an-

teriores. Ela considera muito rica a leitura que o Serviço Social vem fazendo da 

questão social, porque ela incide exatamente na forma como a sociedade se organi-

za e se reproduz e como isso acontece nos diversos momentos históricos, regionais 

ou locais. Ela considera que ―isso confere uma certa objetividade para as [...] diver-

sas expressões da questão social: gênero, raça, etnia, geração, opção sexual e tan-

tas outras formas de expressão‖ (Leonor, Apêndice I). Leonor afirma também que a 

questão social agrega fenômenos como raça-etnia e gênero e os concebe  ele como 

elementos diretamente relacionados ao modo de produção.  

As análises de Heráclia, Bárbara e Josefa se distanciam do próprio conceito 

de questão social como objeto do Serviço Social. Ou seja, elas discordam que o ob-

jeto do Serviço Social seja a questão social. Bárbara analisa o conceito de questão 

social a partir da própria historicidade de sua apropriação no Brasil, particularmente, 

no Serviço Social. Ela afirma que a categoria pretende explicar a gênese das desi-

gualdades sociais, no entanto, no Brasil 

 

 ―essa noção ganha nitidez, surgiu durante a República Velha, traduzindo, 
por um lado, as preocupações da Igreja Católica Apostólica Romana e do 
empresariado capitalista com os avanços sociais trazidos pelo ideário que 
fez a revolução russa de 1917‖ (Bárbara, Apêndice I) 

 

Foi a partir destas preocupações que se desenvolveram esquemas de prote-

ção social no Brasil ―cercados, aqui e ali, por uma certa retórica humanista‖ (Bárba-

ra, apêndice I) que, para ela, é ―de pouca eficácia protecionista‖ (Bárbara, Apêndice 

I), desenvolvida através de ações filantrópicas e policial. Portanto, trata-se de uma 
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ação das classes dominantes para controlar os efeitos das desigualdades produzi-

das pelo próprio capitalismo. Esta entrevistada considera que a categoria questão 

social ―não tem qualquer utilidade operacional‖ para o Serviço Social. 

  

Ela só é útil quando associada à noção de proteção social, pois, esta expõe 
práticas sociais destinadas a cuidados da vida humana com seus muitos e 
contraditórios significados civilizadores – bons e maus. A proteção social é 
um vasto campo de experimentos humanos diversos: de homens, mulheres, 
de crianças, de jovens, de velhos, de brancos, amarelos, vermelhos, mesti-
ços, de pobres, ricos, de classes médias, em suas muitas interseções. Nele, 
é possível ―desvendar‖ sentidos civilizadores – bons e maus – das práticas 
sociais e atuar sobre eles. Os estudos de gênero expõem algumas dessas 
práticas e seus sentidos (Bárbara, Apêndice J).  

 

O uso da categoria proteção social, para Bárbara, apresenta-se mais adequa-

do porque ela mobiliza uma série de estratégias sociais para além do conflito de 

classes. Além disso, a proteção social não localiza o debate unicamente no âmbito 

da relação entre sociedade e Estado.  

Heráclia tem a mesma avaliação de Bárbara. Para ela,  

 

proteção social em última instância seriam formas de manutenção da vida, 
essa preocupação que não começa no capitalismo, que na verdade é ante-
rior. São práticas de manutenção da vida, ou seja, e aí em nível primário, 
quando a gente pensa na família, nas redes de solidariedade, nas redes de 
apoio, e também em nível secundário, onde a gente se insere, na verdade, 
enquanto Assistente Social essas formas de proteção institucionalizadas, 
uma delas seriam as políticas sociais [...]. Quando a gente está trabalhando, 
principalmente com gênero, como eu trabalho com família, essa discussão 
fica muito presente, principalmente para deslocar um pouco o eixo da dis-
cussão não apenas no aspecto econômico, mas muito mais amplo (Herá-
clia, Apêndice I).  

 

Heráclia afirma que o conceito de proteção social dialoga melhor com o de 

gênero do que o conceito de questão social, porque elas incluem também as práti-

cas de proteção social realizadas pelas mulheres no cotidiano, na família, na vida 

privada. Ela considera que a questão social dificulta ver também as práticas desen-

volvidas pelas organizações sociais, como as ONGs etc.  

Josefa, por sua vez, também discorda do conceito de questão social, mas não 

se alia ao conceito de proteção social. Ela afirma que a questão social é muito am-

pla, muito genérica, pouco operacional para o trabalho da(o) assistente social.  Ela 

lembra que Vicente de Paula Faleiros tem uma proposta de objeto do Serviço Social 

mais acessível às atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais e às necessi-

dades dos(as) usuários dos serviços nos quais ela trabalha: ―na opinião dele, o obje-
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to do Serviço Social [...] é construído. Ele está posto a partir da realidade de cada 

instituição‖ (Josefa, Apêndice I).  

O objeto são os fenômenos sociais que aparecem na sociedade e que neces-

sitam da ação profissional da(o) Assistente Social, tais como: a dependência quími-

ca, a gravidez na adolescência, a violência contra a mulher. São objetos do Serviço 

Social.  

 

A classe não deixa de ser uma categoria importante, que deve ser sempre 
articulada ali, com as questões de gênero, questões de raça e etnia, mas 
ela não deve ser a única. [...] Não dá mais para analisar [...] a dependência 
química, abuso sexual, direitos reprodutivos, gravidez na adolescência, vio-
lência contra a mulher, aborto. Não dá mais para analisar isso a partir da 
concepção marxista (Josefa, Apêndice I). 
  

 

No interior desta discussão há vários entendimentos sobre o objeto do Servi-

ço Social. Um de ordem ontológica, que coloca o trabalho como fundante da huma-

nidade e, por esta razão, todas as relações de desigualdades têm como gênese a 

forma como se organizam estas relações. Nesta acepção, as relações de gênero 

estão, ou subordinadas a este esquema de análise, ou se articulando com ele. Tra-

ta-se de olhar as relações sociais como sistema ou estrutura social na qual as rela-

ções capital-trabalho são determinantes.  

Há quem conceba os processos sociais plurais, diversos, múltiplos, menos 

globalizantes, os quais põem em xeque a própria noção de questão social. Nenhuma 

das entrevistadas nega as desigualdades sociais, nem a exploração de classe, nem 

a transformação social, mas para umas estes termos implicam em mudanças globais 

que estão na estrutura da sociedade capitalista e que demandam a construção de 

novas hegemonias. Para outras, estas noções de transformações sociais globais 

estão radicadas numa concepção universalista que dificulta conhecer processos 

emancipatórios mais cotidianos, mais localizados, mais diversos, que desfocam a 

própria centralidade da transformação social. 

 

Desafios da articulação entre gênero e questão social 

 

Os diferentes olhares sobre o objeto do Serviço Social implicam também na 

diversidade dos desafios identificados pelas assistentes sociais entrevistadas. A ten-

são entre adequar ou não o gênero às proposições que fundamentam o Serviço So-
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cial permeia os discursos das assistentes sociais entrevistadas. Tornar legítimo o 

gênero nos domínios das ―ferramentas teóricas‖ do Serviço Social ou questionar a 

impropriedade da questão social quando se refere a uma série de outras realidades. 

Josefa avalia que, dependendo do referencial teórico adotado nos estudos de 

gênero, a categoria questão social pode ou não dificultar os estudos:  

 

Existem dezenas de concepções e dezenas de linhas sobre o feminismo. 
Da mesma forma existem dezenas de concepções sobre a categoria gêne-
ro. Então você vai encontrar assistentes sociais docentes, pesquisadoras 
que trabalham com a categoria gênero e se denominam marxistas. E daí tu-
do perpassa a forma como elas analisam as questões de gênero, se elas 
analisam com a ótica marxista, então elas trabalham só com a categoria 
gênero relacionada ao trabalho. E dizem que o respaldo delas é na teoria 
marxista e que todas as questões de gênero podem e devem ser explicadas 
pela teoria marxista. Por exemplo, a mulher rica pode pagar uma psicóloga, 
ela pode sair de casa e alugar um apartamento e ir pra um hotel e a mulher 
pobre, não, ela tem de ficar na situação de violência porque ela não tem 
como se sustentar e, por isso, é a diferença de classes que vai explicar a 
questão da violência e por aí afora (Josefa, Apêndice K).  

 

Entretanto, ela considera que, diferentemente da Sociologia, a forma como a 

questão social foi adotada no Serviço Social dificulta dialogar com outros referenci-

ais teóricos:  

 

Agora se você abre a questão social como uma categoria sociológica, a so-
ciologia, no meu ponto de vista, ela é bem mais aberta que o Serviço Social. 
Ela aceita e entende que a análise de um fenômeno ou de uma situação 
pode ser vista sob diferentes olhares epistemológicos, sob diferentes contri-
buições teóricas. Não tem tanto reducionismo na sociologia, então se a 
questão social no Serviço Social pudesse ser de uma forma mais aberta 
(Josefa, Apêndice K). 

 

Clara filia-se às teorias do patriarcado e contraria os argumentos de Josefa. 

Para ela, um dos principais desafios ―é a gente perceber isso na história. Como o 

patriarcado vai reconfigurando as relações. Como o patriarcado vai se reconfiguran-

do com o capitalismo‖ (Clara, Apêndice K). Ou seja, o empreendimento teórico de 

quem estuda as relações de gênero no Serviço Social consiste na articulação da 

categoria patriarcado com a teoria marxista. Leonor também se associa a Clara e 

afirma que um exercício importante das assistentes sociais seria construir articula-

ções entre as duas áreas de estudos segundo uma concepção ontológica. Ela afir-

ma:  
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Do ponto de vista teórico, eu vejo que há possibilidade de uma maior articu-
lação ou continuidades, dependendo da referência, entre gênero e questão 
social a partir de uma referência numa perspectiva ontológica. É tentar fazer 
uma leitura dessas formas de dominação e exploração, que não é única, 
são várias, a partir de um entendimento ontológico (Leonor, Apêndice K). 

 

Estas duas assistentes sociais – Clara e Leonor – argumentam no sentido de 

interagir categorias ou orientações teóricas de gênero com as do Serviço Social. 

Ambas são favoráveis a estudos de gênero que se situem no âmbito da teoria mar-

xista. Da mesma forma, Adalgisa dirige o vetor dos desafios da articulação entre gê-

nero e questão social para os próprios estudos feministas. Ela tem preocupação com 

estudos de gênero que apresentam uma tendência pós-moderna.  

 

Eu percebo que os núcleos que trabalham com gênero têm tido uma ten-
dência mais pós-moderna de não vincular, é como se gênero fosse auto-
explicativo, como se ele não estivesse vinculado a um sistema mais amplo e 
estrutural de análise da sociedade, fosse uma categoria que se bastasse 
enquanto categoria teórica explicativa. Creio que eu vejo um grande pro-
blema, porque você pode levar a um relativismo de entendimento científico 
que não acho que seja o caminho (Adalgisa, Apêndice K).  

 

Adalgisa considera que é possível uma análise de gênero sob a perspectiva 

marxista, mesmo que esta análise não possa ser encontrada no próprio Marx, mas 

no ―método‖ de análise da realidade social:  

 

E tem feministas marxistas que compreendem perfeitamente que gênero é 
possível ser analisado dentro da concepção marxista, não em Marx em si 
porque Marx, dentro do seu contexto histórico, não fez essa análise, mas 
que é perfeitamente cabível dentro dessa leitura das contradições das rela-
ções sociais, das relações capital-trabalho, dessa desigualdade que existe 
no capitalismo, é perfeitamente possível trabalhar com a questão [social] e 
com a categoria de Gênero (Adalgisa, Apêndice K). 

 

Heráclia, ao contrário, vê dificuldades de articulação entre gênero e questão 

social e ressalta que o principal desafio está na orientação teórica hegemônica do 

Serviço Social. Para ela: 

 

A principal dificuldade seria, no primeiro momento, conseguir uma abertura 
para sair desse Marxismo muito ortodoxo que o Serviço Social se colocou e, 
claro, se foi útil num determinado momento, hoje está impossibilitando de 
pensar algumas questões. Embora [...] eu vejo que está começando a apa-
recer mais a ideia, o conceito de proteção social e acho que já começa a 
aparecer, embora muito mais na perspectiva da proteção social secundária, 
ainda há certo melindre em tatear um pouco na dimensão proteção social 
primária. É como se entrar nesse espaço fosse um espaço do interdito.[...] 
Eu acho que a gente se concentrou muito num materialismo, no economi-
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cismo do Marxismo e esqueceu a perspectiva dialética e histórica desses 
sujeitos históricos, da experiência, e aí, por exemplo, autores como Thomp-
son, Pierre Bourdieu são muito pouco lidos no Serviço Social. É preciso 
quebrar um pouco esse preconceito que a gente criou, é preciso ampliar es-
sas dimensões que não significam negar o Marxismo, mas aprofundar es-
sas discussões, que essa seria [...] uma grande necessidade hoje em dia, 
pra que esses sujeitos possam ser ouvidos (Heráclia, Apêndice K). 

 

Heráclia afirma que a questão social dificulta analisar fenômenos mais micro, 

mais cotidianos ou mais relacionados à vida privada. Salienta também que uma a-

bertura para outras teorias possibilitaria uma melhor leitura com enfoques na prote-

ção secundária, ou seja, no âmbito das microrrelações sociais ou do cotidiano. Ela 

não nega a perspectiva marxista, mas discorda da forma restritiva com que esta vi-

são foi adotada no Serviço Social. Esta leitura restritiva dificulta a leitura de outros 

autores e a compreensão dos próprios sujeitos sociais. 

Ida avalia que há dificuldade de capilarizar a ―questão social‖ para o conjunto 

dos profissionais porque:  

 

A direção política [da categoria de Serviço Social ] continua centrada nesse 
núcleo duro que a questão social tem como único eixo a contradição capital-
trabalho e eu acho que é negar o próprio Marx, que é fruto de seu tempo 
[...]. Ele se propôs a pensar as questões de seu tempo. Claro que, como a 
sociedade que ele pensa é uma sociedade capitalista, que vivemos até ho-
je, muitas das questões que ele pensou no seu tempo continuam valendo, 
mas essa mesma sociedade se complexificou, então achar que um pensa-
dor datado historicamente é capaz de pensar toda essa gama de complexi-
dade, seria negar o próprio Marx, no meu ponto de vista (Ida, Apêndice H).  

 

Ida não nega a importância do método de análise de Marx. Ela valoriza este 

método de análise da realidade, especialmente porque ele ressalta a ação dos sujei-

tos coletivos. Entretanto, critica o recorte essencialmente econômico com que a 

questão social vem sendo adotada pelo Serviço Social, ignorando, por conseguinte, 

a realidade cotidiana vivida pelos profissionais. Por isso, esta categoria é tão difícil 

de ser capilarizada para o conjunto das(os) profissionais. 

 

Eu acho que o que é fundamental ainda em Marx [...] é a perspectiva meto-
dológica. Isso pra mim é fundamental. Que é uma perspectiva que é pensar 
a cada tempo histórico as suas próprias contradições e a possibilidade de 
superação dessas contradições no seu próprio tempo histórico, a partir dos 
sujeitos coletivos. Isso eu acho que é fundamental. Agora, dizer que a úni-
ca, o único eixo que vale é esse eixo, eu acho que é desqualificador, eu a-
cho que é desconhecer o que é feito na prática cotidiana de intervenção [...]. 
Então, o que eu estou falando é que pensar a Questão Social única e exclu-
sivamente a partir do recorte econômico, eu acho que desqualifica um e-
norme esforço de profissionais de intervenção direta [...]. Eu acho que é 
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preciso ampliar esse eixo fundante do projeto ético-político. Primeiro, que eu 
acho que o projeto ético-político não tem capilaridade na intervenção profis-
sional direta. [...] Ele não é reconhecido e assumido [...] pela maioria dos 
profissionais que estão nessa intervenção direta, então eu acho que isso é 
um ponto a se questionar: por que é que não tem? Por que depois de tanto 
tempo [...] não tem capilaridade na prática profissional cotidiana. Por que? O 
que é que acontece? Dizer [...] que o projeto é imexível, posto que fundado 
em perspectivas de rupturas fundamentais [...] pouco ajuda a fazer com que 
ele se torne mais incorporado (Ida, Apêndice H). 

 

Heráclia e Josefa, por sua vez, consideram que se trata de uma luta de poder 

pelo campo de estudos e, como tal, determina currículos, constrói tradições discipli-

nares, orienta os financiamentos de pesquisa, dificulta o surgimento de vozes disso-

nantes.  Embora seus adeptos não neguem o pluralismo democrático, ela sempre 

fortalece um campo de estudos, um grupo de pesquisadores etc (Apêndice L). Herá-

clia registra este aspecto da questão e salienta as mobilizações no sentido de garan-

tir algumas disciplinas consideradas dissonantes do projeto curricular: 

 

Aqui, no ano passado, rolou uma proposta de reformulação curricular e pra 
você ter ideia, uma das questões sugeridas foi retirar a disciplina de gênero 
e que [...] fosse, na verdade, unida família e gênero numa disciplina só. Ra-
ça nem pensar. Me surpreendeu que os próprios alunos negociaram e bri-
garam muito para que a disciplina de família não saísse, para que a de gê-
nero também não. Nós temos, dentro desse currículo novo, essas discipli-
nas como obrigatórias, porém no oitavo e nono período, então quando eu 
trabalho com a disciplina, no oitavo período, as alunas já fizeram ou estão 
acabando o estágio, então esse é um ponto que tem que ser dado no início. 
Então a proposta pra nossa reforma curricular [...], acabou passando, [...] 
gênero [...] continue e vá para o terceiro, quarto período e família também 
(Heráclia, Apêndice L). 

 

Além disso, nos congressos e encontros da categoria, a questão de gênero 

está sempre em espaços secundários, como grupos temáticos etc. Uma das entre-

vistadas chamou a atenção para a figura símbolo que compôs os cartazes e todos 

os materiais de divulgação do XI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço 

Social, realizado em dezembro de 2008, no Maranhão (Anexo C). A figura símbolo 

mencionada representa o conjunto dos trabalhadores-operários. Na foto, não havia 

nenhuma mulher ou pessoa negra. Isso é significativo, porque a maioria da popula-

ção trabalhadora é negra, especialmente as menos qualificadas. A figura demonstra 

que a classe trabalhadora é tratada de forma genérica, e o genérico é masculino. 

Isso remonta à discussão posta por Joan Scott sobre o paradoxo entre igualdade e 

diferença, e que eu explanei no capítulo 3. 
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Para concluir, estou consciente de que não evoquei todas as continuidades e 

descontinuidades entre gênero e questão social apresentadas pelas entrevistadas. 

Entretanto, tentei apresentar os jogos de relações entre os dois termos proferidos 

pelas assistentes sociais. Minha intenção não foi a de eliminar ou reafirmar a ques-

tão social. Minha intenção foi tentar perceber os deslizes, os jogos discursivos, as 

formações dos saberes das assistentes sociais entrevistadas. Considero, como Fou-

cault que: 

 

Um saber é também um campo de coordenação e de subordinação dos e-
nunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se 
transformam [...]; um saber se define por possibilidades de utilização e de 
apropriação oferecidas pelo discurso (FOUCAULT, 1995, p. 206, 207) 

 

Minha intenção, portanto, não foi analisar a coerência dos discursos das as-

sistentes sociais. Não tentei tratar a análise de minhas entrevistas percorrendo um 

eixo que é consciência-conhecimento, ou seja, tentando analisar a coerência do dis-

curso, mas a apropriação do próprio discurso por elas, como modelam, como desli-

zam, como rompem, como justificam, como assimilam, como ressignificam. Pois, 

como diz Foucault: 

 

Trata-se, na verdade, de fazer que intervenham saberes locais, descontí-
nuos, desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica unitária 
que pretende filtrá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhe-
cimento verdadeiro, em nome dos direitos de uma ciência que seria possuí-
da por alguns (2005, p. 12). 

 

Neste sentido apontado por Foucault, o que me interessou foi o fato de que as 

assistentes feministas estão dizendo alguma coisa, e isso é o que se chama de a-

contecimento. Trata-se de um acontecimento que interfere na própria categoria 

questão social.  
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Considerações Finais 

 

Nesta dissertação procurei fazer um estudo sobre o aparecimento da questão 

social como objeto do Serviço Social. Argumentei que a questão social não tem nem 

o mesmo conteúdo nem a mesma função que o objeto anterior da profissão – ―situa-

ção social problema‖. Investigando a história do Serviço Social, descobri que o seu 

aparecimento foi devido: a) à criação das associações nacionais e latino-americanas 

de Serviço Social, que propiciaram o intercâmbio e a prática do estudo e da pesqui-

sa e, posteriormente, já na década de 80, dos cursos de pós-graduação; b) ao proje-

to desenvolvimentista que inseriu as(os) assistentes sociais em programas sociais 

mais amplos, participando de equipes multiprofissionais e introduzindo novos objetos 

discursivos na profissão; c) à crise deste mesmo projeto desenvolvimentista, que 

não foi capaz de reduzir as desigualdades sociais; d) à aproximação das assistentes 

sociais dos movimentos populares, possibilitando o conhecimento das suas pautas 

de reivindicações; e, finalmente, e) à tentativa de dotar o Serviço Social de uma ra-

cionalidade científica. 

Mostrei que a questão social, como prática discursiva, trouxe para dentro do 

Serviço Social um conjunto de enunciados vinculados à teoria marxista: a) o trabalho 

fundante do ser social e essencial para a análise da realidade social; b) o capitalis-

mo, como uma relação social de produção-reprodução que, ao expropriar o traba-

lhador dos seus meios de produção e do produto do seu trabalho, produz um conflito 

fundamental entre duas classes antagônicas, a classe trabalhadora e a classe capi-

talista, sendo determinante na constituição da questão social; e c) o Estado, as insti-

tuições e as políticas sociais como estruturas contraditórias, inseridas neste conflito 

fundamental. Estes enunciados fundamentaram a elaboração do currículo nacional 

do Serviço Social e este, por sua vez, estatuiu a questão social como objeto do Ser-

viço Social. Entretanto, parafraseando Foucault (1995), este novo objeto não convive 

passivamente, novos ―ataques‖ lhe são desfechados, mostrando quão descontínuo 

este próprio objeto se apresenta.  

A consolidação da categoria questão social aproximou o Serviço Social de 

uma literatura mais densa, no campo das ciências sociais e humanas; possibilitou 

aos profissionais fazer uma leitura menos dogmática da realidade social e desenvol-

ver uma crítica mais fecunda sobre as desigualdades sociais, imprimindo um novo 
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posicionamento ético-político sobre estas desigualdades; significou um distancia-

mento da profissão, tanto de sua origem cristã quanto de perspectivas teóricas fun-

cionalistas, próprias do período desenvolvimentista do Serviço Social. Finalmente, 

significou uma estratégia para criar a hegemonia do marxismo no Serviço Social.  

A questão social se apresenta como uma categoria analítica, cujas desigual-

dades de classe são determinadas por uma estrutura social assentada na expropria-

ção do trabalhador dos seus meios de produção e de onde se erige uma superestru-

tura jurídico-política cujo objetivo é perpetuar este modo de produção. Mas, esta es-

trutura social é sempre abalada pelos conflitos de classe, por isso esta superestrutu-

ra jurídico-política também é instável, ou melhor, contraditória, depende do poder de 

pressão, organização e mobilização das classes sociais. A transformação social im-

plica no desmonte desta estrutura para a construção de uma nova estrutura social 

em que não haja exploração de classe. 

Abordei também, em minha pesquisa, os debates feministas em torno das de-

sigualdades de gênero, realçando três perspectivas teóricas de grande influência no 

feminismo brasileiro e entre as próprias assistentes sociais feministas entrevistadas 

– a perspectiva marxista, as teorias do patriarcado e a categoria analítica de gênero. 

Demonstrei que a insurreição das diferenças repercutiu no feminismo, produzindo 

novos debates em torno de suas teorias. Ressaltei também que as feministas preci-

saram questionar a objetividade das teorias sociais.  

Finalmente, procurei identificar as continuidades e descontinuidades que a 

questão de gênero produz no próprio objeto do Serviço Social – a questão social. As 

entrevistas com as assistentes sociais feministas revelaram que a questão social 

produziu uma verdade: a classe trabalhadora como o sujeito determinante da ques-

tão social. Entretanto, esta classe trabalhadora é constituída de homens e mulheres, 

é racializada, está inscrita numa faixa etária e possui diferentes orientações sexuais. 

Para umas, estas diferenças-desigualdades produzem instabilidades no interior das 

classes trabalhadoras, porque seu conceito não explica por si mesmo tais diferen-

ças-desigualdades. Para outras, estas desigualdades-diferenças enriquecem o pró-

prio conceito de classe social e de transformação social, sem, necessariamente, al-

terar seu significado fundamental. 

Como as assistentes sociais trabalham a questão de gênero neste esquema 

analítico? Há quatro perspectivas. A primeira defende que as desigualdades de gê-

nero são uma refração das desigualdades de classe, estão subordinadas à lógica 
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dos conflitos de classe, portanto, transformações na estrutura de classes repercutem 

também nas relações de gênero. A segunda considera que as relações de gênero 

têm seu próprio sistema de opressão: o patriarcado. Capitalismo e patriarcado são 

dois sistemas distintos, mas que se alimentam, interagem. Um depende do outro 

para continuar existindo. A transformação social implica na destruição dos dois sis-

temas. A terceira perspectiva desconfia de paradigmas globais, universais e genera-

lizantes. Considera que a visão de transformação social, posta pela categoria ques-

tão social, ignora as transformações mais cotidianas, mais micro, por isso prefere 

trabalhar com a categoria ―proteção social‖, porque esta permite analisar estratégias 

de proteção social construídas por indivíduos e grupos. A quarta perspectiva apre-

senta-se ambígua. Por um lado, reconhece o poder explicativo da categoria questão 

social para a análise da realidade social, mas considera que ela não dá conta da 

complexidade da realidade contemporânea, nem dos fenômenos sociais nos quais 

as(os) assistentes sociais são convidadas(os) a interferir profissionalmente, por e-

xemplo: a dependência de droga, a gravidez na adolescência etc.  

O debate sobre gênero e questão social – as instabilidades que o primeiro 

produz no segundo –, não pode ser realizado apenas sob o aspecto ideológico. Co-

mo diz Foucault (1995), um enunciado não permanece inerte ao longo da história, ao 

contrário, ele entra no jogo das relações com outros enunciados, e é aí que apare-

cem as diferenças. Tratar estas diferenças como uma questão de ordem ideológica 

é empobrecer a própria capacidade do enunciado de multiplicar-se, de capacitá-lo 

nos jogos das diferenças. Por outro lado, nenhum enunciado pode dar conta de toda 

a realidade empírica e está sempre em déficit em relação a outros enunciados. Por 

isso a riqueza de um enunciado depende da capacidade de modificar-se e entrar no 

jogo das correlações. O debate de gênero no Serviço Social desestabiliza o enunci-

ado questão social e isso é menos uma questão ideológica.  

Minha insistência na descontinuidade, em ressaltar as diferenças e as conti-

nuidades (tal como propõe Foucault) tem a ver com o fato de que se trata de um e-

xercício do próprio discurso feminista. Ressaltar diferenças, descontinuidades e con-

tinuidades são um instrumento afiado e necessário do sujeito diante das formações 

discursivas. É este exercício – produtor de tensões, cumplicidades, resistências e 

ressonâncias – que quebra a fixidez das formações discursivas e faz vibrar suas re-

des de poder.  
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Uma das justificativas primordiais para a consolidação da questão social co-

mo objeto do Serviço Social foi tornar o exercício profissional mais objetivo. Entre-

tanto, sabemos que a objetividade científica é um texto contestável e um campo de 

poder. Como assistentes sociais e feministas, temos responsabilidades com a obje-

tividade, em especial a que está posta no Serviço Social, porque ela nos ameaça 

como sujeitos. 

Portanto, penso que, como assistentes sociais e feministas, temos um exercí-

cio a fazer: não tratar o objeto do Serviço Social como uma coisa inerte e passiva. 

Não deixar que nossos temas de pesquisa sejam espremidos no objeto do Serviço 

Social, tais quais os sapatinhos das japonesas. Como um eu dividido e contraditório 

que somos, devemos interrogar o objeto do Serviço Social naquilo que ameaça nos-

so sentimento de subjetividade. Um objeto não é inerte nem passivo e não o é por-

que ele está sempre atribuindo um lugar aos sujeitos ou não atribuindo lugar ne-

nhum.  

Parafraseando Haraway, perspectivas universalizantes subordinam sujeitos e 

não se responsabilizam por eles. Por isso temos que interrogar a própria parcialida-

de do objeto do Serviço Social em nossas pesquisas e intervenções profissionais, 

produzir tensões, para que possamos nos ver neste objeto, mas não só isso, ser 

também sujeitos deste objeto. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 
 

1. Data da entrevista 
2. Local  
3. Duração da entrevista 
 
4. Dados de identificação da pessoa entrevistada    
 

4.1. Identificação da entrevistada: nome, idade (outros dados que considerar 

necessário)  

4.2. Formação (onde fez a graduação e pós-gradução) 

4.3. Trabalho (onde e desde quando) 

 
5. Feminismo e gênero  
 

5.1. Você poderia me contar como aconteceu sua aproximação com a temática 

de mulheres e/ou gênero? 

5.2. Você se posiciona como feminista? 

5.3. Você poderia me falar o que o feminismo trouxe para sua vida cotidiana? 

5.4. E para sua vida profissional? 

5.5. Você poderia me dizer qual é a concepção de gênero que você trabalha? 

5.6. Você poderia me falar quais as suas principais referências teóricas para o 

estudo das relações de gênero ?  

5.7. Você poderia me dizer, quais as ―questões‖(rupturas, inovações)  que o 

debate sobre gênero trouxe  para o Serviço Social ?  

 
6. Questão social e gênero    
 

6.1. Nos seus trabalhos acadêmicos há uma preocupação com a categoria 

questão social? Você poderia me dizer que definição de questão social o-

rienta seus trabalhos acadêmicos?     

6.2. Nas suas produções teóricas você tem trabalhado com as duas categorias 

- gênero e questão social - simultaneamente? Como tem feito isto? 

6.3. Quais os desafios epistemológicos e teóricos em trabalhar com essas du-

as categorias?   

6.4. O que, para você, aproxima ou afasta as duas categorias, gênero e ques-

tão social, ou quais as descontinuidades e continuidades entre estas duas 

categorias? 
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7. A historicidade da questão social como objeto do Serviço Social na década 
de 90 

 
7.1. Você acompanhou, no ano de 1995 e 1996, os debates sobre a adoção da 

categoria questão social como objeto do Serviço Social? 

7.2. Qual a sua avaliação a respeito de todo o processo? 

7.3. Para você, o que levou o Serviço Social a escolher a categoria questão 

social como objeto do Serviço Social? 

7.4. Você se recorda dos esforços e iniciativas das assistentes sociais feminis-

tas para incluir a categoria de gênero na questão social, durante esses 

debates? 

 

8. O que não perguntei e que você gostaria de falar?   
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Declaro que estou ciente de estar participando da pesquisa FEMINISMO, 

QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL, que tem como finalidade principal ―anali-

sar as descontinuidades, continuidades e contradições que a categoria de gênero 

produz no objeto da profissão – a questão social –, e como elas se operam nos dis-

cursos das assistentes sociais feministas acadêmicas‖.  

A realização desta pesquisa poderá trazer benefícios ao Feminismo que, ao 

entrar em contato com o tema, terá a possibilidade de investigar as duas categorias, 

hoje em discussão no Serviço Social. Por outro lado, a pesquisa poderá ampliar re-

flexões no Serviço Social sobre as continuidades e descontinuidades entre as duas 

categorias de análise.  

A minha participação se dará através de uma entrevista individual, que será 

gravada e transcrita posteriormente, para efeitos de análise, com a garantia de que 

apenas a pesquisadora e possivelmente a orientadora terão acesso à íntegra das 

transcrições  

Estou ciente que se trata de uma atividade voluntária, da qual posso desistir a 

qualquer momento, e que a participação não envolve remuneração. Nestes termos, 

posso recusar e/ou retirar este consentimento, informando aos pesquisadores, sem 

prejuízo para ambas as partes, a qualquer momento que eu desejar. Tenho o direito 

também de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa informações 

que já tenham sido dadas. Fui informado que a pesquisa não envolve riscos ou da-

nos à saúde e que a equipe de pesquisa garantirá a confidencialidade e o anonima-

to.  

Fica acordado que as informações por mim fornecidas não serão utilizadas 

para outro fim além deste e a assinatura desse consentimento não inviabiliza ne-

nhum dos meus direitos legais. 

Caso ainda haja dúvidas, tenho direito de tirá-las agora, ou, em surgindo al-

guma dúvida no decorrer da entrevista, esclarecê-las, a qualquer momento. O conta-

to para qualquer esclarecimento de que necessite será realizado com a pesquisado-

ra Silvia Marques Dantas de Oliveira, autora do estudo, pelo endereço: Departamen-

to de Serviço Social – Mestrado em Serviço Social da UFPE, localizada na Cidade 
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Universitária, s/n; telefone: (81) 2126 8730; através, também, do e-mail da pesqui-

sadora silvia_mdantas@yahoo.com.br. Endereço: Rua Manoel de Almeida, nº 139, 

Ap. 24, bairro das Graças, CEP: 52011-140, Fone: (81)3222.0566 ou (81) 

8853.0550.  

Após ter lido e discutido com o entrevistador os termos contidos neste consentimen-

to esclarecido, concordo em participar como informante, colaborando, desta forma, 

com a pesquisa. 

Recife, ____/____/_____.   

Assinatura:  ________________________________________________  

Nome completo:  ____________________________________________  

 

Entrevistador - assinatura:  ___________________________________  

Nome completo do entrevistador:  _______________________________  

 

Testemunhas 

 

Assinatura:  ____________________  

Nome completo:  ________________  

Assinatura:  ____________________  

Nome completo:  ________________  
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APÊNDICE C - Como aconteceu a aproximação da temática de mulher e ou gênero pelas assis-
tentes sociais entrevistadas 

T
h

a
rg

é
lia

 

[...] O tema surgiu de forma acidental. [...] Eu fui convocada pela Secretaria de Assistência Social e Ci-
dadania para fazer o cadastramento de uma área de ocupação [...] e lá, quando a gente foi fazer o ca-
dastramento, eu observei que a maioria das pessoas que estavam ocupando a área eram mulheres e 
aquilo me deixou muito curiosa [...] - eu estava fazendo espacialização na época, na Universidade Fede-
ral - e resolvi tomar aquilo como tema. 

L
o
u

rd
e
s
 

Trabalhando na Universidade, tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão que se pro-
punha implantar o Serviço Social, em caráter experimental, nas delegacias policiais [do município] [...] e 
a Secretaria de Segurança Pública [...] não tinha no seu quadro, como não tem até hoje, assistentes 
sociais, então a Secretaria de Segurança Pública fez, em 1981, um convênio com a Universidade [...]. 
Eu não era ainda professora [...], mas eu fiz uma seleção pública para assistente social para trabalhar 
nesse projeto de extensão e trabalhei como assistente social em delegacia [...]. E foi através desta ex-
periência, atendendo mulheres que viviam situações de violência e que buscavam atendimento nas de-
legacias policiais, que eu me deparei com a enorme gravidade e com a enorme extensão da questão da 
violência de gênero [...]. Nessa época a gente começou a sentir necessidade, nós – que trabalhávamos 
como assistentes sociais em delegacias de polícia – começamos a nos dar conta da gravidade e da 
necessidade de aprofundar esse estudo, e não só aprofundar o estudo do ponto de vista acadêmico, 
mas também do ponto de vista político, buscando uma aproximação com os grupos de mulheres que 
vinham debatendo isso.  

A
d
al
gi
s
a 

Eu trabalhava com as mulheres. Com o objetivo da emancipação dessas mulheres. Mas eu não identifi-
cava o fenômeno como uma questão de gênero e nem identificava as violências de gênero, como vim a 
identificar, posteriormente, ao me aprofundar nessa temática. Então, foi no momento em que eu entrei 
na Casa [trata-se de um serviço de atenção a mulheres em situação de violência].  

C
la

ra
 

Começou muito pela questão da violência, sempre trabalhei com violência. [...] Começou com um projeto 
―Violência Contra a Mulher‖. Em 1999, fizemos a primeira [...] ação. Era o ―dia da não violência contra a 
mulher‖, foi internacional, daí partiu agora dia 25 de Novembro, dia do enfrentamento da violência contra 
a mulher, mas antes, desde minha adolescência, eu sempre trabalhei com essas questões. Aí [...] eu fui 
trabalhar com violência contra a criança.  

H
e
rá

c
lia

 

Eu me formei [...] em noventa. Tava entrando o Collor. É aquela preocupação de que tão cedo não have-
ria concurso público. O que é que eu achei por bem fazer, eu fiz os concursos que pintaram e enquanto 
não saía esse resultado eu também fiz concurso para o Doutorado, pro Mestrado, perdão, então como 
eu já tinha uma linha de pesquisa definida, por conta da iniciação eu continuei nela. Comecei a militar no 
PT. O Núcleo de Mulheres que eu comecei, inicialmente, foi um núcleo de mulheres do PT. A partir daí, 
algumas professoras daqui também tinham um núcleo que discutia proteção social e a questão do gêne-
ro [...], fui me interessando, eu fui me encantando, queria até mudar meu Mestrado, mas meu orientador 
não deixou – ―acaba o que você começou depois você muda‖. Eu já tava com a dissertação praticamen-
te pronta. Eu acho que uma coisa que já era minha de ter certa simpatia com o feminismo. Juntou a 
participação política dentro do PT. Comecei também a discutir isso academicamente dentro da escola. 
[...] A Escola de Ensino de Serviço Social [...] tem uma tradição nessa discussão e aí começou a surgir e 
foi acontecendo. 

L
e
o

n
o
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Quando terminei o mestrado estava desempregada e fui chamada para uma vaga de concurso público 
na prefeitura [...] para atuar como Assistente Social no centro de atendimento à mulher em situação de 
violência. E foi isso que me colocou em contato com essa discussão. Eu atendi as mulheres durante 
dois anos. Mas vim para a universidade para dar aulas, mas continuei com este tema porque parece que 
ele toma conta da gente. Ministrei, durante dois anos, um núcleo de ―Mulher, Violência, Relações de 
Gênero‖, aqui na graduação de Serviço Social.  

Id
a

 

 

Desde a minha formação [...] eu acompanho o campo temático de criança e adolescente [...], primeiro 
como graduada. Depois, no mestrado, eu já dava aula na universidade. Sempre acompanhando esse 
campo temático de criança e adolescente. No momento de formação no mestrado [havia um núcleo de 
pesquisa na universidade] [...] que já, na época, discutia a questão de gênero em articulação com os 
movimentos feministas. [...] Assim que eu terminei, então, o mestrado, eu me vinculei ao [Núcleo] e aí fui 
me apropriando da discussão de gênero. Até então eu não tinha esse contato com a discussão nem 
acadêmica nem por estar numa situação de movimento feminista. Minha militância é na área de direitos 
de criança e adolescente, e tal. Mas com o meu ingresso no [um núcleo de pesquisa da universidade], 
me aproximei do assunto. 

B
á
b
a

ra
 

Logo depois, quando do concurso público para docente, meu casamento entrara em crise, pela primeira 
vez na vida vou refletir sobre as relações masculino e feminino. Nesse mesmo concurso, haviam ingres-
sado nessa unidade de ensino as Professoras [que trabalham com a temática feminista]. Em 1984, sen-
do designada supervisora de alunos na área de saúde, fui deslocada para o Centro de Saúde [...], onde 
dei meus primeiros passos feministas. Introduzi-me, desde então, nos estudos sobre história das mulhe-
res e sobre as relações de gênero. 
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J
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Na minha casa somos quatro irmãs. E meu pai é uma pessoa que [...] nos instigava muito. [...] Ele dizia 
que as filhas dele tinham que estudar, tinham que se abrir pro mundo, tinham que se preparar para se-
rem pessoas emancipadas. E ele já conversava conosco o que era uma relação marido e mulher. Que 
as mulheres não podem ser submissas. Era muito interessante. [...] E depois eu fui fazer curso de Servi-
ço Social [...]. O curso foi criado [...] dentro dos pressupostos da doutrina social da Igreja. Mas eu sem-
pre ficava com o pé atrás. Daí fui do centro acadêmico, participei do Diretório Central dos Estudantes. 
[...] Ali eu já começava a observar a diferença entre a atuação dos estudantes meninos e das estudantes 
meninas. Já começava a me intrigar e ficar chateada quando, nos encontros, as meninas tinham que ir 
para a cozinha. Mas quando deu o clic mesmo, o estalo, foi durante a minha dissertação de mestrado. 
Eu fiquei duas semanas num acampamento de Sem Terras e depois eu fiquei mais duas semanas nos 
assentamentos e nessas duas semanas que eu fiquei no acampamento me chamou atenção o papel [...] 
e os depoimentos das mulheres e principalmente os depoimentos dos homens sobre as mulheres. Por-
que os homens diziam assim pra mim: [...] eu só estou aqui por causa da minha mulher, se não fossem 
as mulheres a gente não aguentaria aqui. Dois anos nesses barracos de lona preta. Foram as nossas 
mulheres que [...] insistiam que nós tínhamos que segurar a barra. Já que nós tínhamos saído de casa e 
que já tínhamos vindo pro acampamento [...], já que nós estávamos na luta, esperando terra, nós tínha-
mos que permanecer‖. E ali, também, durante estas duas semanas [...] eu fiquei admirada com a organi-
zação delas. Bem, na volta da minha experiência de pesquisa [...] comecei a pensar muito nessas ques-
tões, e comecei a pensar nessa bibliografia relacionada com - na época ainda chamava estudos da con-
dição feminina - estudos sobre as mulheres. Comecei a me aproximar assim do feminismo, a participar 
do Fórum de Mulheres. 
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APÊNDICE D – A Identificação como feminista 

Thargélia Sim. Porque é uma postura, uma escolha de vida. É uma postura ideológica. Como ler o 
mundo, conduzir escolhas e é uma atitude não só na minha vida pessoal, mas na minha 
vida profissional. Eu acho que é uma forma de entender que, de fato, o pessoal é político 
e você tem que se posicionar sempre em relação às coisas que você faz e em que acre-
dita. 

Lourdes Sim, claro. 

Adalgisa Sim. Quando eu entrei [no serviço de proteção às mulheres em situação de violência] 
não sabia que eu era feminista e elas me fizeram essa pergunta [as coordenadoras do 
serviço] [...] e eu disse que eu não sabia se era feminista, mas eu me identificava muito 
com a causa das mulheres e com a emancipação das mulheres e aí elas mesmas me 
disseram, ah, você é feminista e não sabe. Por que elas estudaram meu currículo e tudo 
mais. Mas a partir dali e até por conviver com essas feministas históricas ficou impossí-
vel deixar de me envolver com o próprio movimento.  

Clara Eu me acho. 

Heráclia Sem a menor dúvida, acho que o feminismo não está morto e acho que essa perspectiva 
é importante para a categoria [do Serviço Social], que é uma categoria de mulheres. 
 

Leonor Eu não sou uma militante feminista, mas eu tenho, historicamente, constituído uma refe-
rência teórica muito influenciada pelas feministas. 

Ida 
 

Como feminista [...] eu diria que eu tenho uma identificação. [Mas] não poderia dizer uma 
feminista porque eu não tenho militância, nem filiação a nenhum movimento específico 
feminista, só por isso, mas como intelectual tenho identificação com vários movimentos 
que defendem direitos e sujeitos e vulnerabilidades [...]. Então, nesse sentido eu sou 
uma feminista por identificação intelectual de compartilhar [...] com diferentes demandas 
apresentadas no campo dos movimentos feministas. 

Bárbara Sim, completamente. Mas só vou descobrir-me e sentir-me feminista em 1984, tempo de 
meu ingresso como docente e supervisora de alunos de Serviço Social num Centro de 
Saúde. Reencontrei aí velhos companheiros/as da Secretaria Municipal de Saúde, todos 
unidos em torno de um projeto solidário de saúde coletiva. O movimento de instituição do 
PAISM no Estado mobilizava muitas mulheres e alguns homens da saúde. Fiz-me femi-
nista nessas circunstâncias.  Nessa experiência. 

Josefa Eu me considero feminista e essa é uma pergunta muito interessante porque eu costumo 
fazer também pras pessoas, numa turma de pós-graduação, geralmente quando eu faço 
essa pergunta muitas pessoas têm resistência. [...] Eu me considero feminista porque, o 
que é que é ser feminista? [...] Em primeiro lugar é se indignar com as condições de in-
justiça de desigualdade, de iniquidade de gênero que existe e feminismo, na verdade, é 
um movimento sociocultural que luta para acabar com as desigualdades de gênero, com 
essas injustiças, com a iniqüidade. [...] Eu me considero feminista. 
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APÊNDICE E - O que o feminismo trouxe para a vida cotidiana das entrevistadas       
T

h
a
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Uma série de questionamentos e rupturas com valores, modelos até então consolidados com 
os quais eu não, muitas vezes, não concordava, mas eu não conseguia pensar [...] formas de 
romper com isso ou de questionar. O feminismo me deu essa base teórica, mas também ideo-
lógica, no sentido de saber defender meus pontos de vista e de tentar incluir isso na minha 
forma de conduzir o meu processo dentro da própria academia, independente do preço que eu 
tivesse que pagar. 

L
o
u
rd

e
s
 

Em primeiro lugar, me fez me perceber como mulher, me fez me perceber como sujeito políti-
co, para além de trabalhadora. Eu já militava, nessa época, no Partido dos Trabalhadores, e 
passei a aprofundar, a verticalizar uma reflexão e uma ação política também, simultaneamen-
te, na temática específica, inclusive, passando a freqüentar, nos fóruns do partido, o núcleo de 
mulheres, que depois veio a se tornar secretaria de mulheres. Hoje eu não milito mais no Par-
tido dos Trabalhadores, mas acho que foi um momento também que me enriqueceu, foi essa 
possibilidade de me associar a instâncias de militâncias diferentes, ao mesmo tempo levando 
o debate do feminismo para a academia, para o Partido dos Trabalhadores [...]. E também na 
vida cotidiana também, revendo, fazendo outras leituras, desconstruindo situações que são 
dadas e postas como naturais, fazendo desconstruções, fazendo leituras mais críticas do pon-
to de vista do gênero, do ponto de vista das relações homem-mulher, mulher-mulher, enfim, as 
relações entre mãe e filhos, entre as irmãs, entre os irmãos, enfim a distribuição das tarefas 
domésticas, separação público-privado, eu acho que tudo isso passa a ser objeto de reflexão 
no cotidiano a partir da leitura feminista. 

Adalgi-
sa 

Esta entrevistada aborda a questão do ponto de vista profissional (ver anexo 6). 

C
la

ra
 

Eu tenho uma filha. Eu acho que minha filha é um grande exemplo para o feminismo, porque 
minha filha tem 17 anos, ela faz: ‖Não‖. Minha filha sabe se firmar na vida, ela sabe o que 
quer, fala ―não‖ para o Pai. Hoje ela escolhe os namorados que tem. Então isso é um efeito do 
feminismo, porque eu consegui educar minha filha [...] sozinha e ela está no mundo da forma 
que ela está. Eu tenho autoestima, eu sou uma mulher,[...] eu tenho mais força pra ser mulher 
numa sociedade como essa, porque eu sei que não é uma conquista pessoal, é uma conquis-
ta coletiva pelo feminismo. 

H
e
rá

c
lia

 A possibilidade [...] de olhar pra minha relação, pro meu dia-a-dia e pro cotidiano e ver como é 
que os padrões de gênero às vezes acontecem, eu vejo ali na cara, repetindo falas, repetindo 
gestos, então eu acho que ajuda muito a gente a pensar a si própria e a vida à nossa volta. 
Alguns valores, umas questões estão tão introjetadas e ao mesmo tempo já tão questionadas 
e ainda tão presentes. 

L
e
o
n

o
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São questões da minha subjetividade, que já eram presentes na minha vida, por exemplo, o 
não desejo de casar, de ser mãe. Estas questões que não eram muito compreendidas do pon-
to de vista objetivo e das relações estabelecidas enquanto pessoa e que ganharam um sentido 
diferente e que eu afirmei que era este mesmo o caminho, que não sou casada e não tenho 
filhos e que é isso mesmo. Então, muito no plano da subjetividade e no cotidiano da minha 
vida. Eu posso dizer que foi isso. 

Id
a

 

 

A discussão das relações de gênero foi fundamental para ampliar a percepção e ampliar o 
conhecimento sobre a complexidade dos fenômenos sociais. E aí, claro que isso traz reper-
cussões na forma como você encaminha, como eu encaminho o cotidiano das minhas ques-
tões pessoais. Te recoloca também no mundo das suas relações interpessoais. Quer dizer, 
essas duas coisas não estão dissociadas, não é? 

Bar-
bara 

Mudei por completo minha relação com o mundo. Descobri a necessidade da luta pela igual-
dade na diferença. Isso redefiniu, por exemplo, o sentido da chamada cidadania diferenciada, 
ou dos direitos ―específicos‖, tão peculiar ao feminismo clássico. 

J
o
s
e
fa

 

A partir do momento que tu vai te inteirando sobre o que é o feminismo você vai abrindo os 
olhos. E tudo, desde a história e até o cotidiano, ele passa a ser visto e analisado e olhado 
com uma nova perspectiva [...]. Então o feminismo me abriu os olhos pra isso. [...]. Encara 
tudo que tu vê. Tu entra numa sala e tu olha com perspectiva de gênero: quantas mulheres 
tem aqui e quantos homens. Tu participa do encontro e as mesas, as conferências, quantos 
homens são convidados para falar nas conferências e quantas mulheres. Então tu vai perce-
bendo no cotidiano e todos os lugares onde tu andas tu vai tendo este olhar da perspectiva de 
gênero. Então isso foi uma das principais contribuições [...] pra mim. 
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APÊNDICE F - O que o feminismo trouxe para a vida profissional das entrevistadas       
T
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Muda nas disciplinas que eu leciono, na minha leitura das próprias expressões da questão 
social, [...], na própria forma como eu hoje em dia trabalho em termos de orientação das disci-
plinas de Serviço Social e no trabalho de capacitação que a gente vem desenvolvendo como 
trabalhadoras de assistência, na própria forma de questionar as posturas profissionais. Na 
forma como nós vamos lidar com essa centralidade que é uma realidade familiar [...]. De que 
família a gente está falando? Porque no meu entendimento [...] as ações estão muito concen-
tradas na mulher mãe, então, apesar de conceituar a família de forma mais abrangente, no 
cotidiano, nas ações profissionais isso ainda não é feito, e na própria academia a forma como 
essas questões são trabalhadas é uma forma ainda bastante conservadora, então eu acho 
que esse caminho que eu venho percorrendo ele tem me levado a outras buscas e a outros 
posicionamentos. 

L
o
u
rd

e
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Aos poucos a gente vai se construindo do ponto de vista acadêmico e fui sendo identificada 
como uma pessoa estudiosa da questão de gênero, como uma pesquisadora na área de gê-
nero e depois fui, inclusive, incorporando também a preocupação com a discussão de raça, 
etnicidade, direitos humanos de uma forma mais ampla. A gente vai redefinindo o nosso hori-
zonte de preocupações intelectuais e vai acabando por ampliar esse horizonte. Eu acho que 
foi esse percurso que eu fiz. Hoje eu não trabalho apenas com esse recorte. Eu me situo mui-
to mais no debate mais amplo da defesa da ética na sociedade, da ética, dos direitos huma-
nos, na perspectiva crítica, onde o debate de gênero, da questão étnico-racial está presente 
também, não só esse, mas a questão do direito à livre orientação sexual, nos termos mesmo 
do que nós conseguimos assegurar no texto do código de ética [da profissão]. 

A
d
a

lg
is

a
 

O feminismo está presente em todos os atos da minha vida porque não é possível ser feminis-
ta só na hora em que você vai pro movimento, só na hora em que você está fazendo seu a-
tendimento. Acaba sendo um princípio, porque são valores, são princípios que você estabele-
ce pra sua vida e pra sua vida profissional e aí você começa a questionar tudo. 

Clara Olhar da profissão como uma categoria em sua maioria de mulheres. Que lutam. 

H
e
rá

c
lia

 

O Serviço Social, enquanto profissão: [...] Nós somos majoritariamente mulheres, [...] atende-
mos majoritariamente mulheres. Não abro mão [...] dessa perspectiva emancipatória, portanto 
transformadora. Eu acho que [...] quando vamos atender as pessoas na sala do hospital, no 
plantão de uma emergência, até com a mãe, quando os filhos estão internados, quando eu 
estou trabalhando com crianças em condições de violência ou mulher em condições de vio-
lência, eu [...] tenho que pensar, me colocar um pouco também no lugar desse sujeito. Eu 
acho que o feminismo nos possibilita isso, porque ele tenta posicionar a pessoa. Eu acho é 
que não dá pra pensar o Serviço Social fora de uma perspectiva histórica, eu acho que o fazer 
história, o fazer histórico ele é incompleto quando a dimensão do gênero não está presente, 
quando a necessidade de denunciar determinadas práticas não estiver presente. [...] O sujeito 
histórico ele também é um sujeito que tem sexo, que tem um gênero. 

L
e
o
n

o
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Para minha vida profissional foi a avalanche mesmo. Foi a combinação destas questões da 
minha subjetividade, da minha singularidade, com o contato com essas mulheres, a sua falta 
de alternativas [...], alternativas do ponto de vista objetivo e subjetivo, para elas enfrentarem a 
situação que viviam. Então foi um monstro pra mim, foi uma coisa muito difícil, muito nebulosa, 
naquele tempo em que eu vivia, porque eu sentia, eu tinha que dar respostas do ponto de 
vista profissional, porque eu estava tendo contato com um referencial teórico que me possibili-
tasse ter clareza do que eu estava vivendo. O conhecimento foi se dando de acordo com o 
momento que eu vivia, o cotidiano que eu vivia. Foi o feminismo que me possibilitou respostas 
aprofundadas, mas ao mesmo tempo foi o feminismo que gerou essa situação de ter a clareza 
teórica de que era necessário ter serviços de atendimento às mulheres em situação de violên-
cia. Então foi uma coisa muito difícil mesmo, mas, acho que absolutamente necessária. 
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Em relação ao Serviço Social. Bom. [...] Essa minha apropriação de uma discussão dos fenô-
menos sociais para além das questões ou junto às questões econômicas estrito censo. Foi 
fundamental poder perceber a complexidade maior que se apresenta na prática cotidiana pro-
fissional. Tem a determinação econômica, indiscutivelmente, as questões de classe [...], são 
questões inegáveis numa análise da nossa sociedade e de tantas outras sociedades também 
capitalistas. Aí, a apropriação desse campo de discussão das relações de gênero complexifica 
a análise dos fenômenos. Portanto, acho que nos oferece maiores recursos pra entender par-
ticularidades de desigualdades presentes que não se explicam pela questão econômica. A 
violência doméstica serve muito bem como exemplo. É um fenômeno transversal a todas as 
classes sociais. [...] Se você se mantiver num referencial teórico mais duro de análise da con-
tradição capital-trabalho [...] ele é insuficiente pra você explicar esse fenômeno, porque se 
fosse suficiente a gente simplesmente diria: ―ah, todas as mulheres que estão em uma classe 
social e econômica mais favorável elas não teriam essa situação, porque não dependeriam 
economicamente de seus companheiros, maridos [...]. E isso não é verdadeiro.  

Bár-
bara 

Mudei por completo minha relação com o mundo. Descobri a necessidade da luta pela igual-
dade na diferença; isso redefiniu, por exemplo, o sentido da chamada cidadania diferenciada, 
ou dos direitos ―específicos‖, tão peculiar ao feminismo clássico. 

Jose-
fa 

Principalmente depois do doutorado. No doutorado eu fiquei quatro anos aprofundando leitu-
ras sobre a temática do feminismo, e era bem uma época em que a categoria gênero ela tava 
se afirmando. Então eu volto do doutorado e eu crio no nosso Departamento de Serviço Social 
o núcleo de estudos de Serviço Social e Relações de Gênero. Esse viés do gênero era pouco 
trabalhado. Eu passei a fazer a movimentação no nosso curso, no Departamento. 
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APÊNDICE G - Concepção de gênero com a qual trabalha as assistentes sociais feministas  
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 Eu trabalho com Scott, o gênero como sendo relações de poder na primeira instância, den-
tro do caráter bem estruturante dele mesmo, como construção histórica e social [...]. Mas de 
vez em quando a gente entra com um pouquinho de Butler [...] pra gente desconstruir a idéia 
de modelos estagnados, então a gente trabalha muito com outros arranjos de gênero e ten-
tando mostrar pra eles [os alunos] como em outras culturas - aquilo que a gente discute 
como normal, [...] certo - é completamente diferente.  

L
o
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Eu entendendo o gênero como um padrão de relação social que normatiza as relações, que 
modela as relações, acaba por instituir maneiras de pensar, de sentir, de agir na sociedade. 
Os indivíduos sociais acabam por se comportar e pensar a partir dessa lógica, dessa ordem 
de gênero, como diz a Butler, estabelecida de forma hegemônica na sociedade, tendo o 
masculino como referência, mas esse modelo está presente, perpassa toda a sociedade, 
todas as fronteiras [...]. Esse padrão sexista acaba por influenciar as relações não só entre 
homens e mulheres, mas entre homem-homem, entre mulher-mulher, portanto é um padrão 
de referência, a meu ver, que está vigendo na sociedade, de forma hegemônica, regulando 
as relações, atribuindo significados também, atribuindo lugares sociais, atribuindo hierarqui-
zações. Eu não admito se trabalhar com o gênero na perspectiva da fragmentação, só no 
nível do particular. 

A
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A principal autora é Scott. O gênero fazendo parte de todas as relações sociais, constitutivas 
de todas as relações sociais, é um primeiro campo das relações de poder, mas trabalho 
muito com a Saffioti. [...] Eu não utilizo separadamente a categoria gênero do sistema patri-
arcal. Eles se intercambiam. Porque se eu estudar só a categoria gênero, como uma cons-
trução sócio-histórica retirada de uma relação [...] de dominação e opressão, eu posso utili-
zar ela praticamente em qualquer linha de condução científica. Eu entendo que a categoria 
gênero é só uma categoria, ela não explica o sistema, o sistema quem explica é o patriarca-
do. A categoria gênero explica como ocorrem as representações das relações entre os se-
xos. Ela explica todas as formas de representações das relações entre os sexos, mas como 
são concebidas estas relações numa forma de sistema e como se configuram a dominação 
e a opressão instituídas até o presente momento, aí eu tenho me utilizado desse modelo 
que é o sistema patriarcal para fazer esta interligação, pra fazer essa análise. 

Cla
ra 

O gênero eu vejo como uma construção sócio-histórica [...]. O Gênero tira da biologia uma 
desigualdade que é uma construção histórica, social. 

H
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Tenho uma preocupação muito grande em estar trabalhando com a questão de gênero 
sempre tendo a preocupação de não desqualificar a questão feminista. [...] Pensando no 
conceito de gênero, [...] o que ele inova é quando ele aponta a dimensão de pensar essa 
construção historicamente, [...] relacionalmente também. [...] Então gênero enquanto algo 
que é historicamente construído, que está embutido relações de opressão, que não se dão 
apenas entre os homens contra as mulheres, mas também das mulheres em relação aos 
homens, ainda que de uma graduação diferenciada ou dos homens entre os homens e de 
mulheres entre mulheres, na verdade, gênero, ele percorre essas diversas relações. [...] O 
gênero é um conceito relacional também com outras categorias, pensar gênero e classe é 
fundamental. Pensar gênero e raça é fundamental. E acho que gênero é muito rico por isso, 
porque ele é um conceito que convida você a fazer essas inter-relações, então, desfaz tam-
bém a noção da mulher enquanto apenas vítima, mas aponta que os homens também po-
dem ser vítimas. Eu acho muito mais difícil ser mulher, mas também é difícil ser homem, 
pros padrões que foram sendo construídos. Então quebrar, relativizar esses valores, essas 
práticas, é fundamental. Pra pensar gênero enquanto poder, enquanto um elemento que é 
relacional, algo que é histórico, algo que pode ser transformado, portanto, é a própria pers-
pectiva da construção da subjetividade, da cultura enquanto um elemento fundamental, mas 
que não é uma jaula totalizante que nos impede de transformar, portanto, gênero é algo que 
é passível de mudança. 
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Eu acho que essa construção social dos papéis, ela acaba sendo um pouco consensual 
entre feministas e até não feministas, acabam adotando essa perspectiva e acaba sendo um 
pouco de consenso mesmo. Gênero é uma coisa construída socialmente, que define papéis 
baseado em sexo e etc. Mas acho que isso não é suficiente. Eu trabalho muito com a refe-
rência da Heleiete Saffiotti. E eu gosto muito de uma discussão da Tereza de Laurent. En-
tão, o gênero se constitui numa representação que é ideológica, que o sujeito sexuado entra 
e sai e essa ideia do entra e sai me parece muito interessante. Entra diz respeito à repre-
sentação de gênero e se move para uma representação que ficou de fora e este movimento 
do entra e sai, ele se faz numa contradição, seria a negatividade que a própria teoria femi-
nista coloca e a positividade através da afirmação política, ou seja, ao mesmo tempo que se 
nega esse formato de dominação que se tem baseado no sexo e baseado no masculino e 
no feminino, há uma afirmação que é de ganhar espaço na política, então, por isso também 
que é uma questão ideológica.  

Ida Não respondeu. 

B
á
rb

a
ra

 

Rejeito paradigmas globais, universais e generalizantes. Prefiro ser fiel à experiência locali-
zada e datada, conduta que me permite observar bem de perto questões ocultas. Sou, des-
se modo, bastante prudente nas minhas conclusões. São muitos/as autores/as importantes 
e muito queridos/as. Mas a todo o tempo aprendi a duvidar de todos eles, por saber que a 
tarefa intelectual é sempre de fazer avançar saberes constituídos. Essa é a dialética do co-
nhecimento, perspectiva que aplico também a tudo que tenho produzido. Não há conheci-
mento definitivo; tudo está por ser descoberto a cada tempo e em cada lugar. Olha, a des-
coberta fundamental dos estudos de gênero vem de uma simples constatação: a de que os 
sujeitos históricos vivenciam suas vidas na trama de relações sociais plurais que se inter-
ceptam de sexos, classes, raças/etnias, gerações, orientações sexuais, dentre outras. Essas 
interseções mostram o quão complexa é a experiência humana... Saber isso é começar a 
desconfundir o campo de nossas pesquisas. Minha perspectiva é de que não existe nenhum 
modelo explicativo para toda e qualquer matéria; as matérias se entrecruzam e fornecem 
informações de muitos tipos. Aqui, cabe um grande debate epistemológico. Como historia-
dora adoro Hartog [...], ele desconstrói todas as nossas certezas e é disso que precisamos... 
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Olha, tem aquela concepção clássica da Joan Scott, em que ela diz que gênero sempre tem 
a ver com relações de poder e que ela diz que é tudo que é simbólico na sociedade[...]. Mas 
eu também me preocupo bastante com essa questão: qual é a concepção de gênero que o 
Serviço Social pode abarcar? [...] Tem duas autoras de nome inglês [...], que é de um com-
pêndio [...] de teoria sociológica [...], e elas colocam que teriam três propostas [...] no femi-
nismo: a da opressão, a da desigualdade e a da diferença. Então, eu tenho me aproximado 
um pouco desses estudos e penso que, para o Serviço Social, minimamente, cada uma 
dessas três categorias [...] tem a sua contribuição porque você trabalha com mulheres opri-
midas, [...] mulheres que estão ali num nível de desigualdade dentro das relações de clas-
ses também, mas, principalmente, [...] dentro das relações de poder no cotidiano delas. Vo-
cê trabalha com mulheres que têm a ver com essa questão da diferença: mulheres negras, 
mulheres homossexuais, mulheres que não se enquadram dentro de um estereótipo, dentro 
de um modelo que foi imposto de normalidade ou do que [...] a sociedade espera das mulhe-
res. A gente tem, no nosso núcleo, feito cada vez mais estudos e vendo qual é a teoria que 
a gente pode também se respaldar [...] para [...] uma elaboração de proposta, de teoria que 
mais se coaduna com o Serviço Social [...]. A gente tem estudado também as contribuições 
de teorias marxistas. [...] Mas, por outro lado, a gente tem estudado as contribuições de 
Michel Foucault – A História da Sexualidade – e outros.  
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APÊNDICE H - Rupturas e/ou inovações que o debate sobre gênero trouxe para o Serviço 

Social  
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O debate sobre gênero tem provocado uma discussão, por exemplo, na questão da pobreza 
[...], o porquê da feminização da pobreza; o gênero é importante pra gente fazer uma leitura 
do contexto neoliberal e do próprio mercado de trabalho [...]. A questão de gênero vai interfe-
rir, inclusive, na minha postura enquanto profissional, na minha forma de lidar com usuárias 
de serviços que eu presto. 
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Eu acho que trouxe uma contribuição no sentido de incorporar esse debate, dessa particulari-
dade, por outro lado eu acho que um segmento acabou por cair na fragmentação sim e ne-
gando, inclusive, o referencial marxista até. Mas eu acho que outros conseguiram trabalhar 
até incorporando o debate de gênero, mas sem abrir mão da direção social que o currículo 
nos dá, que a formação do Serviço Social dá, através das diretrizes, da discussão curricular e 
que está na direção apontada no projeto ético-político, que está expressa no texto do código, 
então eu acho que, ao mesmo tempo que o debate trouxe avanços, sim, acho que sempre há 
riscos e o debate que está posto pela pós-modernidade acaba sendo um risco, na medida em 
que algumas pessoas que estudam gênero podem se apropriar desse debate dentro desse 
caminho teórico e que eu acho ruim. 
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Se você não entender que por traz ou conjuntamente ao fenômeno de classe, [...] ao fenôme-
no racial [...] ao fenômeno da orientação sexual, existe a representação dessa mulher [...]. Se 
a gente não compreender isso, é como se a gente tivesse abortando uma parte do ser social. 
É como se a gente tivesse um olhar deturpado desse ser social, não é? Porque a gente só é 
capaz de enxergar do ponto de vista da classe. Do ponto de vista da classe ele tem que ser 
enxergado. [...]. Por isso que eu gosto muito da Heleiete Saffiotti. Ela diz que existem três nós 
de dominação e exploração nessa sociedade, que é a sociedade de classe, construída pelo 
capitalismo, que é o patriarcado, que constrói a desigualdade de gênero, e a questão do sis-
tema racial, que também constrói a desigualdade de raça ou de etnia, conforme cada autor 
queira achar. Então eu não posso entender a questão social ou uma particularidade dessa 
questão social ou de sujeito que particulariza essa questão social sem entender essas três 
dimensões. 

Clara É o próprio olhar sobre a profissão. Uma profissão com 90% de mulheres. Uma relação de 
cuidado ligado ao doméstico, à família, que é trazido para a profissão. Por isso eu admiro 
muito as pioneiras do Serviço Social. 
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Trouxe pouco, porque eu acho que a gente discute pouco, mas eu acho que quando se traba-
lha nessa perspectiva o Serviço Social ganha, porque é uma maneira da gente explicitar me-
lhor o sujeito que nós atendemos, seja ele aluno, seja ele o usuário de pólíticas sociais. O 
Serviço Social enquanto categoria avançou muito nos anos oitenta, na discussão [...] Marxis-
ta. [...] Isso, por um lado, foi um elemento fundamental, e é um outro ―ista‖ que eu gosto, gos-
to da caracterização como Marxista [...], mas isso também gerou alguns furos, algumas lacu-
nas e acho que pensar a questão de gênero é uma dessas lacunas. Então eu acho que quan-
do a gente pensa a gente supre umas dessas lacunas. Eu vejo em [...] alguns colegas [...], 
alguns alunos que têm uma leitura muito ampla, muito totalizante, que é importante, mas não 
consegue chegar no específico, então fala de um sujeito usuário que não tem sexo, não tem 
cara, não tem cor, não tem idade, não tem desejo, não tem vontade, não tem sexualidade e 
na verdade pra mim é impossível pensar Marxismo sem a questão histórica e pra mim é im-
possível pensar nos sujeitos sem pensar a questão de gênero, então eu acho que quando o 
Serviço Social trabalha nessa perspectiva ele ganha muito, ele ganha com o conhecimento 
desse sujeito nessas diferentes dimensões. 

L
e
o
n

o
r 

É como se eu dissesse assim, não há vitórias na luta política sem um alto preço a se pagar, 
né. As feministas, não só no Serviço Social, se tornam patinhas feias, mas não é mais possí-
vel você ir para uma conferência e ver uma pessoa abordar a questão social e não abordar as 
outras formas de dominação e exploração. É isso o que eu acho de novo. Antes a abordagem 
da questão social passava tranquilamente somente na perspectiva de classe, hoje isso não é 
mais possível. Há uma mudança aí. Não se fala mais em questão social sem lembrar raça, 
etnia, gênero, patriarcado, sei lá. Acho também que o debate sobre orientação sexual vem 
contribuindo demais para o alargamento dessa aceitação e nesse caso eu acho que é uma 
questão de continuidade entre os conceitos: gênero e orientação sexual. A orientação sexual 
tem possibilitado o avanço das discussões de gênero de uma forma até mais tranquila por 
dentro do Serviço Social do que o próprio gênero. 
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Vou dar um exemplo: [...] os programas de capacitação para jovens [...] são programas que 
reforçam a diferenciação dos papéis de homens e mulheres na sociedade [...]. Então você 
pega jovens, meninos e faz com que eles tenham curso de informática, por exemplo, e as 
meninas vão ter um curso de capacitação pra serem manicures, cabeleireiras. Então isso é o 
que? Você tem, por exemplo, atividades de balé, atividades culturais que são organizadas 
pelo Serviço Social e os meninos [são] excluídos da possibilidade de fazer balé, por que, exa-
tamente? Por que é que eles não podem dançar balé? Por que é que uma menina não pode 
querer participar de uma oficina mecânica? [...] Então, perceber isso e discutir isso com os 
profissionais [...] eu acho que é de fundamental importância. [...] A Escola de Serviço Social, 
graças a um ávido trabalho iniciado pela professora Suely de Almeida, hoje a gente tem a 
disciplina de relações de gênero como disciplina obrigatória na grade da graduação. [...] En-
tão isso é fundamental pra qualificar e ampliar o olhar desses profissionais. 
 
PERGUNTA: E você acha que ele mexe, que essa questão de gênero mexe com o proje-
to ético-político do Serviço Social? 

A direção política [da categoria de Serviço Social ] continua centrada nesse núcleo duro que a 
questão social tem como único eixo a contradição capital-trabalho e eu acho que é negar o 
próprio Marx, que é fruto de seu tempo [...]. Ele se propôs a pensar as questões de seu tem-
po. Claro que, como a sociedade que ele pensa é uma sociedade capitalista, que vivemos até 
hoje, muitas das questões que ele pensou no seu tempo continuam valendo, mas essa mes-
ma sociedade se complexificou, então achar que um pensador datado historicamente é capaz 
de pensar toda essa gama de complexidade, seria negar o próprio Marx, no meu ponto de 
vista. Eu acho que o que é fundamental ainda em Marx [...] é a perspectiva metodológica. Isso 
pra mim é fundamental. Que é uma perspectiva, que é pensar a cada tempo histórico as suas 
próprias contradições e a possibilidade de superação dessas contradições no seu próprio 
tempo histórico a partir dos sujeitos coletivos. Isso eu acho que é fundamental. Agora, dizer 
que a única, o único eixo que vale é esse eixo, eu acho que é desqualificador, eu acho que é 
desconhecer o que é feito na prática cotidiana de intervenção [...]. Então, o que eu estou fa-
lando é que pensar a Questão Social única e exclusivamente a partir do recorte econômico, 
eu acho que desqualifica um enorme esforço de profissionais de intervenção direta [...]. Eu 
acho que é preciso ampliar esse eixo fundante do projeto ético-político. Primeiro, eu acho que 
o projeto ético-político não tem capilaridade na intervenção profissional direta. [...] Ele não é 
reconhecido e assumido [...] pela maioria dos profissionais que estão nessa intervenção dire-
ta, então eu acho que isso é um ponto a se questionar: por que é que não tem? Por que de-
pois de tanto tempo [...] não tem capilaridade na prática profissional cotidiana. Por que? O 
que é que acontece? Dizer [...] que o projeto é imexível posto que fundado em perspectivas 
de rupturas fundamentais [...] pouco ajuda a fazer com que ele se torne mais incorporado. 
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Nossa produção a respeito, além de pouca, é pouco divulgada ou conhecida. Somos poucas 
autoras assistentes sociais feministas e nem sempre produzimos coisas sobre o Serviço So-
cial em particular. [...] As poucas feministas que somos têm tido pouca representatividade no 
conjunto de nossos estudos de área. E poucas delas, penso eu, têm trazido inovações sobre 
cânones acadêmicos que vêm vigorando nos textos sobre Serviço Social e políticas sociais, 
por exemplo. No meu caso, por exemplo, devo [...] aos estudos de gênero as abordagens que 
tenho feito sobre ―proteção social‖. [...] São tributárias desses estudos, mas elas permanecem 
como uma contribuição ―malévola‖ ou uma ameaça à perspectiva ―progressista‖ da profissão 
por importantes autores do Serviço Social. No entanto, proteção social é uma noção da maior 
relevância para os estudos da história antiga, medieval, moderna e contemporânea e nela, os 
estudos de gênero têm a maior relevância. No campo marxista, são de crucial importância 
para os estudos da globalização, bastando admitir o conceito de household (domínio da casa) 
nos termos enunciados por Wallerstein. Trata-se de matéria que permite traduzir significados 
de práticas e representações sociais práticas e representações sociais, de muitos tempos e 
lugares que organizam, não só processos gregários da existência humana de defesa da vida 
individual e coletiva, nas interseções das relações de sexos, classes, raças/etnias e gerações, 
dentre outras, de diferentes sentidos civilizadores, mas também circuitos de mercadorias e de 
mão-de-obra. Traduzem uma enorme gama de práticas sociais inscritas em modos de vida 
dos mais diferentes tempos e espaços e formações sociais. 
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A principal ruptura e questão problematizadora é essa de polemizar um pouco com aquilo que 
foi sempre considerado como uma única vertente ou o eixo central do Serviço Social, que tem 
na própria concepção de questão social. Quando a ABEPSS [...] define a questão social como 
objeto do Serviço Social, começa a se estudar que concepção de questão social é essa, en-
tão. Tem a Revista Temporalis, n° 3, que traz a construção da questão social. Da Marilda 
Iamamoto, da Carmelita Yasbec, da Potyara e do José Paulo Netto. E eu [ministro uma] disci-
plina [...] em que a gente tem que trabalhar a concepção de questão social. Eu trago sempre 
como contraponto a essa concepção de questão social fundamentada na contradição entre 
capital e trabalho – que é a concepção de questão social da Marilda Iamamoto, né, usando 
sempre como contraponto a concepção de Vicente de Paula Faleiros. Porque ele apresenta 
uma concepção crítica a esse reducionismo classista que está no bojo da nossa concepção 
de questão social 
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APÊNDICE I - Definição de questão social que orienta os trabalhos acadêmicos das assisten-
tes sociais 

Tar-
ghé-
lia 

Vejo a questão social como todas essas manifestações de desigualdade, mas não é uma área 
que eu trabalhe, então eu não tenho uma definição mais bem elaborada. Vejo como a expres-
são da desigualdade, mas essas desigualdades na sua forma mais multifacetada, que envolve 
o econômico, o político, o social. 

Lour
des 

O meu entendimento é o entendimento crítico, a partir da leitura marxista das relações sociais 
da sociedade, portanto eu trabalho com uma leitura na lógica da totalidade e da universalidade 
e eu acho que só podemos fazer uma leitura crítica a partir desse aporte. Eu parto de que há 
uma centralidade, até porque é o trabalho que funda a dimensão de humanidade, então isso é 
uma leitura marxista. 
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A questão social [...] é a matéria-prima do Serviço Social e ela é fruto dessa desigualdade e eu 
não diria que é só do capitalismo. Ela é fruto dessa desigualdade que o capitalismo produz, 
que o sistema patriarcal produz, que o sistema racial produz. Então a questão social imbrica 
esses três sistemas, embora os grandes teóricos da questão social falem profundamente da 
questão do capitalismo e da superação do capitalismo, para poder trabalhar com essa desi-
gualdade social presente. Eu não entendo porque há pesquisadores sociais que entendem o 
ser social só construído como identidade de classe. Ele tem uma identidade de gênero, de 
raça e de classe e se eu não olhar estas três coisas imbricadas eu não consigo compreender 
o ser social. 

Cla-
ra 

Eu vejo a questão social colocada hoje na Agenda Nacional. Ela está relacionada às contradi-
ções sociais, as dissimetrias das questões de gênero também são uma questão social, a po-
breza, as desigualdades sociais. Porque tem as classes sociais e dentro das classes sociais 
você tem as relações complexas de gênero. Uma coisa leva à outra. 

He-
ra-
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Eu trabalho muito mais com a noção de proteção social, embora eu, como assistente social, 
professora de Serviço Social, não dá para ignorar a discussão de questão social que é da 
categoria, né? Mas [...] o que eu acho mais enriquecedor pra gente é trabalhar com conceito 
de proteção social, que eu acho mais amplo que o de questão social. Proteção Social em últi-
ma instância seriam formas de manutenção da vida, essa preocupação que não começa no 
Capitalismo, que na verdade é anterior, você vai ter um recrudescimento dessa questão da 
Proteção Social no Capitalismo, mas a Proteção Social ela antecede isso, são práticas de 
manutenção da vida, ou seja, e aí [...] em nível primário, quando a gente pensa na família, nas 
redes de solidariedade, nas redes de apoio, e também em nível secundário, onde a gente se 
insere, na verdade, enquanto Assistente Social essas formas de proteção institucionalizadas, 
uma delas seriam as políticas sociais. [...] Proteção secundária, proteção institucionalizada, 
pode ser pelo Estado, Igreja, também ONGs que também têm essa preocupação de manuten-
ção de cuidados com a vida, óbvio, necessitando de serem especificadas, de serem pensa-
das, mas que é da historia humana, então, nesse caso, quando a gente está trabalhando, 
principalmente com gênero, como eu trabalho com família, essa discussão fica muito presen-
te, principalmente pra deslocar um pouco o eixo da discussão não apenas no aspecto econô-
mico, mas muito mais amplo.  
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No Serviço Social ela [a questão social] vem se formatando, e acho que no mundo todo. Eu 
acho que a leitura que o Serviço Social vem fazendo aproxima a Questão Social da forma em 
que a sociedade se organiza e se reproduz e compara às particularidades históricas nacionais 
e latino-americanas. Isso confere uma certa objetividade para as [...] diversas expressões da 
questão social: gênero, raça, etnia, geração, opção sexual e tantas outras formas de expres-
são. É essa tentativa do Serviço Social de não perder as referências, de tentar agregar os 
fenômenos sociais e concebê-los como elementos diretamente relacionados ao modo de pro-
dução. Por isso mesmo que eu entendo que não há uma hierarquia entre raça, gênero, classe, 
porque o modo de produção é que é importante, é ele que nós temos que decifrar e aí isso 
não exclui as particularidades na forma como elas se apresentam, não significa que uma é 
mais importante que a outra. Se você tem como pressuposto a ontologia do ser social, você 
entende que é o trabalho que faz o modo de ser, na busca da satisfação de suas necessida-
des e de todo o processo de reprodução, então o trabalho é de fato uma questão importante. 
O trabalho como uma questão de realizar, não só fazer objetivamente, mas de fazer consciên-
cias, de formas de consciência social e coletiva.  

Ida 
 

[Há] essa ideia do nó, da simbiose, dessas três estruturas de classe, gênero e etnia como 
estruturantes da sociedade, então uma coisa não está dissociada da outra. As múltiplas vulne-
rabilidades existentes na sociedade brasileira. 
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Para responder a isso acho importante examinar a historicidade desse conceito entre nós. [...] 
Ao contrário da noção de proteção social – uma prática social de longa duração histórica pre-
sente nas mais diversas civilizações do mundo – contrapôs-se, em tempo mais recente, no 
Serviço Social, a noção de questão social. Ela passou a ser utilizada e, mais recentemente, 
atualizada e apropriada pelo Serviço Social, como um pensamento de oposição à noção de 
proteção social, que se pretende voltado para as explicações da gênese das desigualdades 
sociais. Mas não devemos esquecer que, entre nós, no Brasil, essa noção ganha nitidez, entre 
fins do século XIX e início do XX, sob a República Velha, traduzindo preocupações da igreja 
católica apostólica romana e do empresariado capitalista com os avanços sociais trazidos pelo 
ideário que fez a Revolução Russa de 1917. Afirma-se na ação social da Igreja e das elites do 
país, no modo de enfrentar os problemas da pobreza e as manifestações de resistência às 
desigualdades que se evidenciam em conjunturas diversas e nessa, em especial. Contra es-
sas manifestações ―inventam-se tradições‖ de proteção social, para reduzir os riscos ofereci-
dos às conquistas do liberalismo, fazendo avançar, localmente, imprecisas relações salariais e 
ações sociais de pouca efetividade protecionista da mão-de-obra. Para enfrentamento da 
questão social, assim pensada, multiplicam-se ações para controlá-la ou abolí-la em seus 
efeitos, cercadas, aqui e ali, por uma certa retórica humanista, por práticas filantrópicas e pelo 
crescente estado policial. Nessa origem, questão social é uma representação-chave produzida 
e propagada pelas classes dominantes sobre os transtornos trazidos pelas desigualdades 
sociais – que elas mesmas criaram, mas que também traduzem incômodas reivindicações 
sobre direitos que se avolumam. A questão social nessa origem pode ser localizada e datada 
entre nós como uma representação genérica que serve aos defensores de um capitalismo 
moderno, diante de graves problemas sociais a enfrentar, pelas precariedades de vida de 
milhares de trabalhadores. No Serviço Social, é importante destacar o quanto essa noção 
também preserva a ideia de ―situação social problema‖. Vera da S. Teles [...], ao definí-la, 
localiza-a sabiamente: ―a questão social é a aporia das sociedades modernas‖. Lembro que 
aporia significa um problema lógico, uma contradição, um paradoxo nascido da existência de 
raciocínios igualmente coerentes e plausíveis que alcançam conclusões contrárias [...]. Essa 
aporia põe em foco a disjunção, sempre renovada, entre a lógica do mercado e a dinâmica 
societária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia da economia, entre 
a ordem legal que promete igualdade e a realidade das desigualdades e exclusões, tramada 
na dinâmica das relações de poder e dominação.  
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Vicente de Paula Faleiros também não concorda muito com essa concepção de que a questão 
social é o objeto do Serviço Social. [...] Na opinião dele, o objeto do Serviço Social é [...] cons-
truído. Ele está posto a partir da realidade de cada instituição. O objeto do Serviço Social na 
Apae é diferente do objeto do Serviço Social num hospital universitário, é diferente do objeto 
do Serviço Social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil [...]. Então, em cada institu-
ição, na opinião dele, a partir da instituição, da característica da instituição e da finalidade 
daquela instituição se constrói o objeto do SS. Também, é lógico nessa concepção, ele se 
coloca sempre do ponto de vista do Serviço Social. Então, em cada instituição em que uma 
Assistente Social for contratada é ela quem vai construindo o objeto a partir da característica e 
da finalidade da instituição. Então [...] o Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes, o Cen-
tro de Atendimento às Mulheres que Sofrem Violência. [...] Então ali as assistentes sociais 
entram e são elas que vão construir, lapidar e burilar o objeto de intervenção delas, que são 
as mulheres [...] em situação de violência. [...] Porque a Questão Social [...] é uma categoria 
muito ampla, muito genérica. Eu tendo a concordar um pouco com Vicente de Paula Faleiros, 
porque todas as questões [...] que estão surgindo nos estágios das alunas do Serviço Social, 
que surgem nos espaços de intervenção do Serviço Social, que têm a ver com questões de 
gênero, que é o abuso sexual, a violência doméstica, [...] gravidez na adolescência, direitos 
reprodutivos, questões que o Serviço Social tem que se aproximar, tem de trabalhar. Estas 
questões vão ter que ser analisadas à luz de reflexões teóricas. Elas não podem ser analisa-
das à luz da teoria marxista. O abuso sexual não pode ser analisado à luz da teoria marxista, 
a gravidez na adolescência, violência contra a mulher, principalmente. Por isso que eu penso 
que essa é uma das principais polêmicas do Serviço Social hoje. A classe não deixa de ser 
uma categoria importante, que deve ser sempre articulada ali, com as questões de gênero, 
questões de raça e etnia, mas ela não deve ser a única. Não dá mais para analisar [...] a de-
pendência química, abuso sexual, direitos reprodutivos, gravidez na adolescência, violência 
contra a mulher, aborto. Não dá mais para analisar isso a partir da concepção marxista.  
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APÊNDICE J – Utilização das categorias gênero e questão social pelas assistentes sociais 

Thar
gélia 

Não, não trabalho. Não foi uma coisa intencional, meus trabalhos iniciais foram todos voltados 
pra classe média e como eram voltados mais pra questão das relações afetivas então não 
tinha essa centralidade, não promoveria esse encontro, na medida em que eu estou sendo 
instada a trabalhar com classes populares eu estou sentindo a necessidade que eu tenho de 
explorar isto. 

L
o
u
rd
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Eu acho que para analisar a questão social você tem que estabelecer mediações entre o uni-
versal, o particular e o singular, o nível da singularidade. Então, gênero é uma das mediações 
para essa leitura, mas não a única, eu acho que não pode ser feita uma análise separada. Eu 
acho que a centralidade da análise é a classe e o gênero como uma refração, uma mediação 
importante a ser considerada. Ou seja, não se pode ser míope, ignorar as manifestações que 
são determinadas pela lógica de gênero, assim como não se pode ignorar que a sociedade é 
extremamente racializada também, portanto, não se pode trabalhar apenas com a questão do 
gênero, senão você cai nos particularismos, na fragmentação, e essa perspectiva não é a 
minha. Então, de certa forma, eu não estou secundarizando, eu estou incorporando na minha 
análise a leitura de gênero como fundamental, como uma dimensão central, como um eixo 
que estrutura as relações sociais. Eu acho que hoje nós temos um grande problema na nossa 
formação, na graduação, na medida em que a questão social está sendo entendida como um 
problema social e o problema social, tal como está sendo entendido, é abordado a partir de 
setorizações. Por exemplo, hoje eu vejo a discussão sobre questão social a partir de segmen-
tos das políticas sociais, ah! é a questão da criança e do adolescente, é a questão do idoso. 

A
d
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A questão social é a matéria do Serviço Social, é a matéria-prima do Serviço Social e ela é 
fruto dessa desigualdade e eu não diria que é só do capitalismo. Ela é fruto dessa desigualda-
de que o capitalismo produz, que o sistema patriarcal produz, que o sistema racial produz. 
Então a questão social imbrica esses três sistemas, embora os grandes teóricos da questão 
social falem profundamente da questão do capitalismo e da superação do capitalismo para 
poder trabalhar com essa desigualdade social presente. Eu não entendo porque há pesquisa-
dores sociais que entendem o ser social só construído como identidade de classe. Ele tem 
uma identidade de gênero, de raça e de classe e se eu não olhar estas três coisas imbricadas 
eu não consigo compreender o ser social. Porque os teóricos [da questão social] não falam 
disso, mas se você tem essa compreensão de que o ser social é composto desses três siste-
mas para construir a sua identidade enquanto ser social, você não vai entender a desigualda-
de social sem compreender a desigualdade de gênero e a desigualdade de raça. A razão da 
questão social, ela tem a ver com a relação capital-trabalho, mas nesta relação estão envolvi-
dos os sujeitos. E os sujeitos, como seres sociais, têm identidade de gênero, identidade de 
classe e identidade de raça. Então, eu não posso entender as expressões da questão social 
sem a leitura das relações de gênero, sem a leitura do sistema de classes sociais. 

C
la

ra
 

Eu falo patriarcado e questão social. Quando eu falo da questão social eu vejo como se dá a 
exploração dentro de uma estrutura social que tem o patriarcado como comum. Em que o 
homem vale mais que a mulher, em que a mulher vale mais que um homem negro, em que a 
mulher negra vale mais que um homossexual, que está lá na ponta da exploração. O patriar-
cado ele entra nessa estrutura de exploração do homem pelo homem. A mulher é mais explo-
rada. Isso tudo dentro de uma estrutura.  

He-
rá-
clia 

Não trabalho com a categoria questão social. 

Le-
onor 

Não informou. 

Ida Não informou. 
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Nunca uso essa categoria, não gosto de sua origem. Se alguma vez empreguei a noção de 
questão social foi para pensar processos sociais que reiteram as desigualdades sociais. A 
meu ver, ela não tem qualquer utilidade operacional. Ela só é útil quando associada a noção 
de proteção social, pois essa expõe  práticas sociais destinadas a cuidados da vida humana 
com seus muitos e contraditórios significados civilizadores – bons e maus.  A proteção social é 
um vasto campo de experimentos humanos diversos:  de homens, mulheres, de crianças, de 
jovens, de velhos, de brancos, amarelos, vermelhos, mestiços, de pobres,  ricos, de classes 
médias, em suas muitas interseções. Nele, é possível ―desvendar‖ sentidos civilizadores – 
bons e maus - das práticas sociais e atuar sobre eles. Os estudos de gênero expõem algumas 
dessas práticas e seus sentidos. Para além dessas querelas de importância bem secundária 
no campo do conhecimento, penso que, no momento, a tarefa intelectual e política é criar efe-
tividade da resistência ao modelo liberal que aprofunda as desigualdades sociais. Minha su-
gestão é de que repensemos a profissão, na vertente marxista, a partir dessas indicações. 
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Se for pelo lado da Marilda Iamamoto, que diz assim: ―a questão social tem múltiplas expres-
sões‖. Primeiro ela afirma que a concepção de Questão Social dela [...] está centrada na con-
tradição entre capital e trabalho. De um lado, uma grande massa de trabalhadores produz 
riqueza e, de outro, um pequeno grupo de burgueses se apropria dessa riqueza, então isso 
por si só é, para ela, uma definição de questão social. E o cerne, a raiz de questão social é 
essa para ela. Mas aí lá, depois da obra dela, ela também diz que a Questão Social, ela tem 
várias expressões, tem a expressão de gênero, tem a expressão de classe, raça, etnia e ou-
tras. 
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APÈNDICE K – Os desafios ao se trabalhar gênero e questão social 

Thar-
gélia 

Não soube informar. 
L
o
u
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Acho que são questões que têm que ser trabalhadas de forma simultânea. Não vejo que 
há incompatibilidade. É a questão de você ter uma compreensão mais ampla, uma leitura 
de totalidade e incorporar a discussão do gênero quando você trabalha a questão social. 
Eu acho que se você consegue fazer esse percurso, esse caminho, eu acho que você 
consegue avançar, eu acho que é um caminho fértil. É um desafio, sim, mas acho que de 
forma alguma são questões inconciliáveis, muito pelo contrário. Acho que o principal desa-
fio é você cair ou não cair na fragmentação. É o pior risco é a pior armadilha.  

A
d
a

lg
is

a
 

Eu percebo que os núcleos que trabalham com gênero têm tido uma tendência mais pós-
moderna de não vincular, é como se gênero fosse autoexplicativo, como se ele não esti-
vesse vinculado a um sistema mais amplo e estrutural de análise da sociedade, fosse uma 
categoria que se bastasse enquanto categoria teórica explicativa. Creio que eu vejo um 
grande problema, porque você pode levar a um relativismo de entendimento científico que 
não acho que seja o caminho. E tem feministas marxistas que compreendem perfeitamen-
te que gênero é possível ser analisado dentro da concepção marxista, não em Marx em si 
porque Marx, dentro do seu contexto histórico, não fez essa análise, mas que é perfeita-
mente cabível dentro dessa leitura das contradições das relações sociais, das relações 
capital-trabalho, dessa desigualdade que existe no capitalismo, é perfeitamente possível 
trabalhar com a questão [social] e com a categoria de gênero. Eu acho que é muito inte-
ressante a gente ter várias possibilidades de análise, vários caminhos epistemológicos. 
Mas precisamos ter muita clareza da construção de cada um, aonde cada um quer che-
gar. 

Clara O desafio é a gente perceber isso na história. Como o patriarcado vai reconfigurando as 
relações. Como o patriarcado vai se reconfigurando com o capitalismo. O Marxismo é um 
tripé que seria um método, seria a teoria do valor e o caráter revolucionário, o gênero está 
marcado neste tripé. 

H
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A principal dificuldade seria, no primeiro momento, conseguir uma abertura pra sair desse 
Marxismo muito ortodoxo em que o Serviço Social se colocou, e claro, se foi útil num de-
terminado momento, hoje está impossibilitando de pensar algumas questões. Embora [...] 
eu vejo que tá começando a aparecer mais a ideia, o conceito de proteção social e acho 
que já começa a aparecer, embora muito mais na perspectiva da proteção social secundá-
ria, ainda há certo melindre em tatear um pouco na dimensão proteção social primária. É 
como se entrar nesse espaço fosse um espaço do interdito.[...] Eu acho que a gente se 
concentrou muito num materialismo, no economicismo do Marxismo e esqueceu a pers-
pectiva dialética e histórica desses sujeitos históricos, da experiência, e aí, por exemplo, 
autores como Thompson, Pierre Bourdieu, são muito pouco lidos no Serviço Social. É 
preciso quebrar um pouco esse preconceito que a gente criou, é preciso ampliar essas 
dimensões que não significam negar o Marxismo, mas aprofundar essas discussões, que 
essa seria [...] uma grande necessidade hoje em dia, pra que esses sujeitos possam ser 
ouvidos. 

Leo-
nor 

Do ponto de vista teórico, eu vejo que há possibilidade de uma maior articulação ou conti-
nuidade, dependendo da referência, entre gênero e questão social, a partir de uma refe-
rência numa perspectiva ontológica. É tentar fazer uma leitura dessas formas de domina-
ção e exploração, que não é única, são várias, a partir de um entendimento ontológico. 

Ida Como meu tema de estudo é a violência doméstica, então, do meu ponto de vista, essa 
contradição não aparece. Quer dizer, a violência doméstica é um fenômeno social e é um 
fenômeno social marcado pelas dimensões de etnia, de classe e de gênero. Então eu vou 
trabalhando com essas dimensões o tempo todo. Pelo eixo de investigação que eu traba-
lho, essas três noções estão sempre juntas. Não tem contradição entre elas. 
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As relações de gênero são parte de sistemas de poder e de dominação estabelecidos em 
relações sociais, como já disse, nos nexos entre esfera pública e privada e nas interse-
ções com outras relações sociais de classes, de raças/etnias, de gerações, dentre outras. 
Elas tanto reiteram desigualdades sociais – algo que alguns/mas preferem chamar de 
―questão social‖ – como formatam práticas de ―proteção social‖ para o ―bem‖ e para o 
―mal‖. Pra mim, não há nenhum desafio ou complicação epistemológica no trato das cate-
gorias assim pensadas.  
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Existem dezenas de concepções e dezenas de linhas sobre o feminismo. Da mesma for-
ma, existem dezenas de concepções sobre a categoria gênero. Então, você vai encontrar 
assistentes sociais docentes, pesquisadoras, que trabalham com a categoria gênero e se 
denominam marxistas. E daí tudo perpassa a forma como elas analisam as questões de 
gênero, se elas analisam com a ótica marxista, então elas trabalham só com a categoria 
gênero relacionada ao trabalho. E dizem que o respaldo delas é na teoria marxista e que 
todas as questões de gênero podem e devem ser explicadas pela teoria marxista. Por 
exemplo, a mulher rica pode pagar uma psicóloga, ela pode sair de casa e alugar um a-
partamento e ir para um hotel e a mulher pobre não, ela tem de ficar na situação de vio-
lência porque ela não tem como se sustentar e, por isso, é a diferença de classes que vai 
explicar a questão da violência e por aí afora. Agora, se você abre a questão social como 
uma categoria sociológica, a sociologia, no meu ponto de vista, ela é bem mais aberta que 
o Serviço Social. Ela aceita e entende que a análise de um fenômeno ou de uma situação 
pode ser vista sob diferentes olhares epistemológicos, sob diferentes contribuições teóri-
cas. Não tem tanto reducionismo na sociologia, então se a Questão Social no Serviço 
Social pudesse ser de uma forma mais aberta. 
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APÊNDICE L - Avaliação sobre os debates que se sucederam para a adoção da categoria ques-
tão social como objeto do Serviço Social. 

Thar
gélia 

Desconhece. 

Lour
des 

Não participei da reforma do currículo e não pensei especificamente sobre isso. 

A
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É uma tentativa das feministas de que a disciplina de gênero entre como disciplina, primeiro se 
não conseguir como obrigatória, mas pelo menos como eletiva. A gente percebe uma difusão 
de núcleos de pesquisa na área de gênero, de linhas de pesquisa na área de gênero. E tam-
bém, eu não lembro, [...] qual foi o marco, mas eu tenho a impressão que deve ter sido há 
quatro CBAS atrás, em que houve a discussão de gênero como uma categoria para linhas de 
pesquisa, linhas de trabalho para serem apresentadas nos congressos brasileiros de Serviço 
Social e depois no Enpess. Quando isso entra é como se isso tivesse legitimidade em toda a 
categoria, de que essa é uma questão para o nosso estudo, para o nosso olhar e pra nossa 
atuação. Eu considero isso um marco, porque é o reconhecimento da categoria profissional, 
de que esta é uma questão fundamental para os assistentes sociais. Do ponto de vista da 
pesquisa, da intervenção e do olhar do Serviço Social para o ser social e os sujeitos sociais 
com os quais a gente trabalha. 

Cla-
ra 

Na minha universidade foi uma luta árdua para incluir uma disciplina sobre gênero.  

H
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Houve um processo, que foi muito pesado em termos emocionais, afetivos, de discussões. O 
currículo [da escola em que ela ensina], até pouco tempo atrás era um dos poucos que ainda 
tinha uma disciplina obrigatória de família e a disciplina de gênero. Não se conseguiu ter uma 
específica de raça. [...]. Hoje em dia, acho que tem até outras escolas inserindo como obriga-
tória ou optativa, acho até que há uma maior visibilidade nesse sentido. Naquele momento eu 
acho que se conseguiu chegar num patamar possível para as negociações e foram negocia-
ções, dependendo dos espaços, muito pesadas, para incluir a questão de gênero nos currícu-
los. [...] Agora, a continuidade disso, acho que houve um certo cansaço, um certo respirar das 
pessoas, porque às vezes cansa essa luta, ela é pesada, ela não se dá apenas em termos 
acadêmicos, que seria mais fácil, mas ela acaba atingindo também questões pessoais da polí-
tica. Embora, no âmbito dos congressos, eu que vejo estas questões sempre aparecem, a 
gente sempre está enfatizando. Eu tenho percebido que essas questões começam, hoje, a 
ganhar uma nova forma, na nossa própria escola. Aqui, [...] rolou uma proposta de reformula-
ção curricular e pra você ter idéia, uma das questões sugeridas foi retirar a disciplina de gêne-
ro e que [...] fosse, na verdade, unida família e gênero numa disciplina só. Raça nem pensar. 
Me surpreendeu que os próprios alunos negociaram e brigaram muito para que a disciplina de 
família não saísse, para que a de gênero também não. Nós temos, dentro desse currículo 
novo, essas disciplinas como obrigatórias, porém no oitavo e nono período, então quando eu 
trabalho com a disciplina, no oitavo período as alunas já fizeram ou estão acabando o estágio, 
então esse é um ponto que tem que ser dado no início. Então a proposta pra nossa reforma 
curricular [...], acabou passando, [...] gênero [...] continue e vá para o terceiro, quarto período e 
família também. 

Le-
onor 

Não me recordo, porque na época eu não participei dos debates, como lhe falei. 

Ida No âmbito da minha escola de Serviço Social houve tensões. No primeiro momento, a gente 
só conseguiu aprovar a disciplina de gênero como eletiva. Só posteriormente é que ela virou 
uma disciplina obrigatória. Então, foram tensões, existiram tensões e esforços nesse sentido, 
mas de forma mais ampla, na categoria, eu não tenho essa memória. Tenho muito mais a 
memória do que eu vivia lá na Escola. 
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Acho que existem dificuldades. Uma delas, por exemplo, esteve na decisão de colocar a disci-
plina de gênero no currículo de graduação, apenas no 7º Período. [...] Outra ocorrência é de 
resistir a iniciativas de pesquisa sobre gênero como matéria a ser exorcizada, por ser pensada 
como algo ―pós-moderno‖, escapando assim, de alguns cânones oficiais.  

Jo-
sefa 

Não. Ainda era uma coisa muito nova. Porque esses debates foram ali na década de 90. Gê-
nero era uma categoria muito nova. Quem você conhece hoje no Serviço Social que discute 
gênero? Quem? Ainda estamos muito fracas. Imagina, enfrentar um grupo hegemônico, duas 
ou três aí, sozinhas. 
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ANEXO A – Declaração das Assistentes Sociais no VI Seminário Latinoamericano 

 

Documento de las Delegaciones de Habla Hispânica al  

VI° Seminário Latinoamericano 

 

Las delegaciones de profesionales y estudiantes de Argentina, Bolívia, Chile, Paraguay, Peru y Uru-

guay coincidimos en la necesidad de subcribir y presentar al VI Seminário Latinoamericano deServicio Social el 

presente documento, reinterando los seguintes aspectos que motivaron la aparición de los seminários Latinoa-

mericanosde Servicio Social: 

La realidad del Servicio Social Latinoamericano era (y es) un subproducto de la situación de dependên-

cia y subdesarollo que soporta nuestro continente. 

Esta situación de dependência es estructural no solo toma cuerpo en el nivel sócio-econômico sino 

también en la esfera cultural; y es preciso señalar al respecto que la historia del servicio social Latinoamericano 

estuvo sejeta a orientaciones que respondian a los intereses de la colonización cultural. 

El Servicio Social siempre estuvo subordinado a objetivos políticos mayores. Primeramente, los profe-

sionales no percebian o negaban esa situación de sometimiento con la estructura de poder vigente, que conse-

gra la división la sociedade en clases opresoras e clases oprimidas. Paulatinamente se comenzó a reconecer 

las connoctaciones políticas e ideológicas del ejercicio profesional, decididamente subordinado a la legalización 

de la orden existente. A partir de una creciente actitud crítica se iniciaron intentos de contribuir a la implementa-

ción de objetivos que conllevaran a la impostergable liberación del hombre latinoamericano y a la construcción 

de una sociedad más justa. 

Al Servicio Social se le presentaban dos alternativas: o se desenvolvia como colaborador del sistema 

imperante, recebiendo de este su apoyo; o impugnaba el orden establecido, enfrentándose de esa forma  com 

lãs barreras que el sistema lê imponía. 

A partir de los reseñados precedentemente, em el año 1965, em esta misma ciudad de Porto Alegre, se 

realisó el 1° Seminário Latinoamericano de Servicio Social, constituyendose em pilar significativo del proceso de 

reconceptualización que implique la visión crítica del rol profesional em este continente. 

Sucesivos Seminários Latinosamericanos (Montevídeo, General Roca, Concepción, Cochabamba) pro-

fundizaran esta orientación convirtiéndose en una verdadera vanguardia profesional para la renovación de los 

objetivos y la metodologia del Servicio Social. 

Em este sentido, um detallado y reflexivo análisis del desarollo del presente seminário nos permite se-

ñalar que no ha respondido a los lineamientos y objetivos sustentados por los anteriores encuentros. Em conse-

cuencia, observamos um franco estancamiento respecto a los aportes de los Seminários realizados anterior-

mente. 

Por lo tanto, enfatizamos que el desarrollo del presente Seminário Tampoco há respondido a la situa-

ción actual de opresión que América latina lê exige al Servicio Social; ni a la Busqueda em que están empena-

dos los pueblos latinoamericanos por su liberación. 

 
Porto Alegre (Brasil) – Julio, 27 de 1972. 

 
Texto extraído do artigo de Seno A. Cornely, publicado na Revista Hoy, n° 25, de deciembre de 1972. 
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ANEXO B: Nomes de Personalidades Femininas Pernambucanas Atribuídas às Entrevistadas 
  

Nome Período 
de Vida 

História de Vida 

Adalgisa 
Rodrigues 
Cavalcanti 

1907-98 Filha de pequenos proprietários de terra, nasceu no município de Glicério. 
Perdeu a mãe aos 11 meses e foi adotada pelos tios. Adolescente, mudou-se 
para o Recife, onde foi trabalhar como doméstica. Apoiou o movimento da 
Aliança Liberal, em 1930, e passou a se interessar pela política. Participou da 
comissão de solidariedade aos presos políticos, após o levante comunista de 
1935. Foi presa. Em 1945, integrou o Partido Comunista Brasileiro e foi eleita 
deputada estadual, em 1945. 

Bárbara 
Pereira de 

Alencar  

1767-
1837 

 

Casada com um fazendeiro, com quem teve três filhos. Envolveu-se, junta-
mente com seus familiares, na conspiração republicana deflagrada no Nor-
deste, em março de 1817. Foi presa e transferida para o cárcere no Recife e, 
posteriormente, para Salvador. Em 1820, Portugal concedeu anistia geral a 
todos os implicados na revolta. Seu filho ganhou projeção política, foi eleito 
deputado pelo Brasil, nas cortes de Lisboa. Participou da elaboração da 
constituição portuguesa de 1820, defendendo os interesses brasileiros. São 
descendentes de Bárbara as escritoras Raquel de Queiroz e Heloneida Stu-
dart.   

Clara Ma-
ria do Café 
Carvalhista 

Séc. 
XIX -  

Era descendente de índios e lutou nas ruas do Recife durante a revolução de 
1824. 

Josefa 
Águeda 
Felisbela 
M. de Oli-

veira 

1864-? -  Filha de um advogado de atitudes liberais. Estudou medicina nos Estados 
Unidos, época em que esta profissão era vedada às mulheres brasileiras. 
Fundou, em Nova York, junto com um grupo de mulheres, o jornal A Mulher, 
que destacava a importância da educação para a promoção das mulheres. 
Este jornal foi distribuído nas principais capitais brasileiras. 

Leonor 
Porto 

?-1906 -  Teve grande destaque na luta contra a escravidão. Em 1884 fundou, com 
outras senhoras, a associação de mulheres abolicionistas Ave Libertas, cujo 
objetivo era promover, no Recife, a libertação de todos os escravos e prote-
ger os cativos, exigindo dos seus senhores o término dos maus-tratos, casti-
gos e torturas. Em 1888, promoveu uma grande passeata no Recife, em prol 
da abolição dos escravos. Neste período conseguiu, de uma só vez, alforriar 
200 escravos. 

Lourdes 
Maria 

Wanderley 
Pontes 

1943-72 Nasceu em Olinda. Militou no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. 
Saiu do Recife fugida da repressão política de 1964. Foi assassinada no Rio 
de Janeiro, em situação não esclarecida. 

Maria He-
ráclia de 
Azevedo 

Séc. 
XIX -  

Filha de uma família de poucos recursos, não conseguiu avançar em seus 
estudos além do curso primário. Escreveu poemas e artigos para periódicos 
destinados às mulheres, como Madressilva e A Mulher, publicado em Nova 
York. Em 1875, tornou-se editora e proprietária do jornal Myosotis, dedicado 
também ao público feminino. 

Ida Mari-
nho Rego 

1894-
1961  

Nasceu no Recife. Era professora. Casou-se com um músico carioca, tendo 
cinco filhos. Devido à falta de responsabilidade do marido com a família, Ida 
solicitou o desquite litigioso, na época bastante noticiado na imprensa. Após 
a conquista do voto feminino, declarou em jornais locais que ―desejava para 
as mulheres as mesmas liberdades que conquistara para si‖. Ela dirigiu, na 
década de 30, uma escola técnico-profissional masculina no bairro da Encu-
zilhada. 

Thargélia 
Barreto de 
Meneses 

1879-
1909   

Nasceu no Recife. Com 14 anos, publicava poesias no periódico Diário de 
Pernambuco. Fundou, ao lado de seus irmãos, o grêmio literário Tobias Bar-
reto. Fez parte da equipe de redação do periódico A Gazetinha, no Almanach 
Litterário de Pernambuco e no Jornal de Domingo, ambos no Recife. Morreu 
aos 30 anos, em consequência de um parto laborioso. 

OBSERVAÇÃO: Todas as informações sobre estas personagens foram extraídas do livro Dicionário 
Mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade, de Schuma Schumaher e Érico Vital Brasil. Rio de Ja-
neiro, Editora Zahar, 2000. 
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ANEXO C: Imagem Símbolo do XI ENPESS.  
 
 

 


