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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é analisar se ocorre na contemporaneidade uma 

aproximação da temática homossexualidade feminina na formação profissional, refletindo 

sobre as questões em torno do gênero e das sexualidades como prováveis campos de estudo 

para os assistentes sociais e frente aos dilemas presentes na formação compreendida aqui 

enquanto um processo permanente. A hipótese construída é que existe uma provável lacuna 

na formação profissional em torno de instrumentos teórico-conceituais e de orientação política 

para apreensão do debate sobre a homossexualidade feminina, e que esta lacuna se expressa 

em uma tímida abordagem sobre a questão na categoria profissional. Apresentamos a analise 

acerca dos currículos das Universidades Públicas do Estado do Rio de janeiro no que tange a 

disciplinas que expressam o debate gênero, sexualidade e homossexualidade, e um 

mapeamento dos grupos de pesquisa existentes em torno da temática a nível nacional. 

Destacamos que historicamente a sexualidade humana, e mesmo as relações sociais entre os 

sexos, não se configuram em um campo de estudos do Serviço Social, onde apenas em finais 

da década de 1980 e a partir da revisão curricular de 1996 (ABEPSS) tais questões emergem 

mais fortemente como pauta de debate para a categoria. Esta pesquisa visa contribuir com 

para a reflexão de uma nova sociabilidade em torno das relações sociais entre os sexos e das 

sexualidades e mesmo para a maior visibilidade das questões das mulheres lésbicas no seio da 

profissão. 
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ABSTRACT 

 The aim of this work is to analyze if it occurs nowadays an approximation of thematic 

female homosexuality in vocational training, reflecting on the issues around gender and 

sexuality as probable fields of study for social workers and front to present dilemmas in the 

formation understood here as an ongoing process. The built hypothesis is that there is a 

probable gap in training around theoretical and conceptual tools and policy guidance to arrest 

the debate on female homosexuality, and that this failure is expressed in a timid approach to 

the question in the professional category. Here is the analysis about the curricula of state 

public universities of Rio de Janeiro regarding the subjects expressing the gender debate, 

sexuality and homosexuality, and a mapping of existing research groups around the theme at 

the national level. We emphasize that historically human sexuality, and even social relations 

between the sexes, not depicted in a field of social work studies, where only in the late 1980s 

and from the curriculum revision 1996 (ABEPSS) such questions emerge more strongly as the 

agenda of debate for the category. This research aims to contribute to the reflection of a new 

sociability around the social relations between the sexes and sexualities and even to the 

greater visibility of issues of lesbian women within the profession. 

Keywords: Female Homosexuality - Vocational Training - Social Service. 
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Apresentação 
 
 O presente estudo consiste em dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação 

em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense 

(PPGSSDR – ESS/UFF). O objeto desta pesquisa é a homossexualidade feminina no âmbito 

da formação profissional de assistentes sociais na contemporaneidade no Brasil.  

 Considerando que vivemos em um mundo marcado por uma sociabilidade patriarcal e 

com determinada hegemonia sobre o que é normativo, passamos a questionar de que forma se 

constrói o que reconhecemos como uma naturalização da centralidade da noção de indivíduo a 

partir de relações de poder na Modernidade - sendo este indivíduo o homem branco, cristão, 

ocidental, heterossexual e, mesmo integrante da classe trabalhadora, pertencente aos 

segmentos superiores em relação aos demais sujeitos sociais. 

Essa concepção preponderante incide sobre formas de ordenamento de relações sociais 

entre sujeitos de diferentes orientações sexuais, raças/etnias e gerações. Desta forma, 

passamos a questionar como, a partir de uma concepção androcêntrica, constitui-se a condição 

e as determinações para condições de subordinação da mulher na sociedade e de todo um 

ordenamento na busca pela conformação de um determinado padrão do “feminino”.   

Não obstante, as questões até aqui apresentadas que conformam um “tipo ideal de 

homem”, a “mulher ideal” também deve ser aquela dentro das normas esperadas: uma mulher 

branca, cristã, ocidental, heterossexual e com determinados comportamentos referentes à 

classe dominante. 

Esta normatização dos indivíduos acaba por definir formas de ser e de agir na 

sociedade. Desta maneira não é preciso apenas ser um “tipo ideal” de homem ou mulher, mas 

não apresentar características determinadas como pertencentes ao outro sexo.  

Mulheres não devem apresentar, portanto, características ditas masculinas, que vão 

contra o padrão de feminilidade estabelecido pela construção social e histórica que, 

especialmente nesse modo de produção, engendra-se na constituição da divisão social e sexual 

do trabalho (ENGELS, 2012). Na mesma lógica, nem os homens devem apresentar 

características ditas “femininas”, que firam a ideia de virilidade e os aproximem da imagem 

socialmente criada para o feminino, normatizando também o campo da sexualidade.  

Destacamos desta forma a relevância da problematização das questões ligadas não 

somente às relações sociais entres os gêneros como também do que se constitui como 

sexualidade. Compreendemos, pois que a maneira como a temática é tratada no seio da 
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profissão é reflexo da forma é vivida nas relações societárias, uma vez que nessa sociabilidade 

a temática da sexualidade de forma geral e da homossexualidade feminina de forma 

particular, é fragilmente discutida, salvo quando provocada por movimentos sociais, em 

específico os movimentos sociais do universo de Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais e Travestis - LGBT. 

Na nossa compreensão, esta abordagem incipiente acerca da sexualidade, se reflete 

para o campo da formação profissional e do exercício de profissões, dentre elas o Serviço 

Social. Ainda assim, diante tal fragilidade do debate na sociedade, devemos evidenciar a 

importância do assistente social - a partir dos princípios de seu projeto ético-político
1
 e do 

compromisso profissional com “a defesa intransigente dos direitos” (Código de Ética, 1993) - 

se apropriarem criticamente de tal temática. 

 Em relação à formação compreendemos que esta se configura enquanto um processo 

permanente envolvendo os diferentes sujeitos, sendo a universidade um dos importantes 

espaços para uma formação formal qualificada, mas não o único. Destacamos, portanto, a 

importante articulação com as entidades da categoria profissional, a saber: a Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), o conjunto Conselho Federal 

de Serviço Social – CFESS e Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, e a Executiva 

Nacional dos Estudantes de Serviço Social - ENESSO, consideradas fundamentais para o 

processo de formação (SANTOS, 2006). 

 Cabe destacar, neste sentido, o papel que a universidade vem assumindo nessa 

sociabilidade. A despeito do seu papel da sociedade burguesa (FERNANDES, 1975, ), esta 

vem sendo reduzida ainda mais aos interesses de mercado que consequentemente conduz a 

uma formação acelerada e frágil, muitas vezes pouco crítica, que responde apenas aos limites 

deste mercado(PEREIRA, 2008). Reside, portanto, neste fato a importância de se destacar as 

                                                             
1 Os projetos profissionais são coletivos; apresentam a auto-imagem de uma profissão; elegem os valores que a 

legitimam; delimitam e priorizam seus objetivos e funções; formulam os requisitos (teóricos, institucionais e 

práticos) para o seu exercício; prescrevem normas para o comportamento dos profissionais; estabelecem as 

balizas da sua relação com os usuários dos serviços, com as outras profissões e com as organizações e 
instituições sociais, privadas e públicas; são construídos por um sujeito coletivo – a categoria profissional; e 

através da sua organização (que envolve os profissionais em atividades, as instituições formadoras, os 

pesquisadores, os docentes e estudantes da área, seus organismos corporativo e sindicais) que a categoria elabora 

o seu projeto profissional.  Assim o projeto ético-político é o nosso projeto profissional que foi construído no 

contexto histórico de transição dos anos 1970 aos 1980, num processo de redemocratização da sociedade 

brasileira, recusando o conservadorismo profissional presente no Serviço Social brasileiro. Constata-se o seu 

amadurecimento na década de 1990, período de profundas transformações societárias que afetam a produção, a 

economia, a política, o Estado, a cultura, o trabalho, marcadas pelo modelo de acumulação flexível (Harvey) e 

pelo neoliberalismo. (NETTO,1999). 
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“Diretrizes gerais para o curso de Serviço Social” de 1996 que defendem uma formação 

crítica de qualidade e que não referenda o caráter mercadológico da Educação. 

 As diretrizes partem dos princípios do projeto ético-político profissional apresentando 

avanços para a formação profissional no que concerne a defesa do exercício profissional 

pautado nas dimensões teórico-metodológicas, ético-política e técnico-operativa (PEREIRA, 

2008).  

Desta forma consideramos relevante pensar a homossexualidade feminina como tema 

para a formação profissional, considerando-a sob o aspecto da reflexão em torno do sujeito 

histórico-social e de sua ontologia. Percebemos que o debate sobre o campo de estudos de 

“gênero”, da “sexualidade” e da “divisão sexual do trabalho” tem sido marcado tanto por 

polêmicas quanto por uma apropriação ainda incipiente no seio da categoria profissional, 

refletindo os próprios limites de seu enfrentamento a partir das relações sociais. 

 Evidenciamos, desta forma, que o presente objeto foi construído e delimitado no 

decorrer dos nossos estudos sobre gênero e sexualidade, a partir da inserção no grupo de 

Pesquisas e Extensão intitulado “Juventude e Homossexualidade: Direitos Sexuais são 

Direitos Humanos” do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense 

(UFF)
2
 e da atuação enquanto assistente social na Organização Não Governamental 

“Movimento de Mulheres em São Gonçalo”
3
 nos anos de 2007 a 2013. 

Acerca da temática destacamos que, de acordo com dados de uma pesquisa realizada 

no ano de 2012/2013 sob minha autoria e orientação do Prof. Dr. Guilherme de Almeida no 

Curso de Especialização em Serviço Social e Saúde da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro - UERJ, ao pesquisar a questão da homossexualidade feminina no campo da saúde, 

constatamos que o Serviço Social nos últimos quatro Congressos Brasileiros de Assistentes 

Sociais - CBAS
4
 apresentou apenas 26 (vinte e seis) artigos sobre a temática “saúde sexual 

das mulheres lésbicas” em um universo total pesquisado de aproximadamente 3.762 artigos5 

                                                             
2Projeto de Pesquisa e Extensão do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense 

coordenado pelo professor MS. Sérgio Aboud. 

3A organização é uma entidade organizada da sociedade civil sem fins lucrativos de utilidade pública municipal 
e estadual, fundada em 1989, como fruto de um processo de mobilização em defesa dos direitos humanos das 

mulheres do local. No setor saúde, a organização tem a projetos voltados para o plano da prevenção e promoção 

da saúde. A organização tem como missão “a defesa dos direitos civis, sociais e políticos, sob a perspectiva de 

gênero, raça/etnia, de aspectos geracionais, de classe social e deficiências, priorizando ações voltadas à 

prevenção e ao atendimento de todas as formas de violências, da defesa da liberdade no campo dos direitos 

sexuais e dos direitos reprodutivos e de superação de qualquer preconceito e discriminação” 

(http://www.movimentomulheressg.com.br/quemsomos.htm). 

4 Dos anos de 2001, 2004, 2007 e 2010. 

5 No capítulo 3 e nos anexos deste estudo apresentamos dados mais precisos e comparativos da pesquisa citada. 
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incluídas áreas tais como a Saúde Coletiva, as Ciências Humanas, entre outras. 

 Isto demonstra que a profissão tem produzido/refletido muito pouco sobre a temática 

da homossexualidade feminina e, quando isto ocorre como demonstra a pesquisa, a 

homossexualidade ainda é pensada enquanto uma questão limitada à Saúde.  

Este fato pode estar relacionado ao baixo investimento teórico na formação, aos 

próprios dilemas éticos e morais de suas/seus trabalhadoras/es, os quais resvalam nos limites 

de investimento teórico sobre a temática. Portanto, podemos dizer que o baixo investimento 

teórico é também reflexo das relações sociopolíticas determinadas socialmente e acabam por 

tencionar o espaço de formação profissional. 

Consideramos ser um desafio deste trabalho problematizar tais questões a partir do 

referencial analítico situado no campo da teoria social crítica, reconhecendo as diversas 

contribuições e a construção histórica das disputas em torno das diferentes abordagens, 

porém, tomando o cuidado de não resvalar em abordagens liberais, na nossa compreensão, 

com limites ao centrar-se no campo dos direitos civis ou de possibilidades individuais e de 

livre arbítrio. 

O objetivo inicial de nossa dissertação foi analisar se ocorre na contemporaneidade 

uma aproximação da temática homossexualidade feminina na formação profissional, 

refletindo sobre questões em torno do gênero e das sexualidades como prováveis campos de 

estudo para os assistentes sociais e frente aos dilemas presentes na formação compreendida 

aqui enquanto um processo permanente. 

Como objetivos específicos de nosso estudo consideramos:  

1. Contribuir com a construção de reflexão com recurso à teoria social crítica 

sobre a temática homossexualidade feminina e sua incorporação pelo Serviço 

social.  

2. Analisar de que forma as questões em torno da homossexualidade feminina são 

trabalhadas pelo Serviço Social brasileiro, buscando compreender se são abordadas 

(ou não) na formação profissional por meio da análise de currículo e do 

levantamento de grupos de pesquisas existentes acerca da temática. 3. Indicar 

regulamentações, eventos, campanhas, comissões organizadas pelo conjunto 

CFESS/CRESS que se somam ao processo de formação profissional para além da 

formação da sala de aula. 
 

  A partir destas colocações construímos como hipótese de pesquisa a ideia que existe 

uma provável lacuna na formação profissional acerca da homossexualidade feminina, e que 

esta lacuna se expressa em uma tímida abordagem sobre a questão na categoria profissional. 
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Pautada em uma leitura normativa da relação entre os sexos/gênero e em torno das 

sexualidades, a formação abarca de formas insuficientes e transversais temáticas que são de 

extrema importância para o cotidiano profissional. 

 Considerando, portanto, a atualidade e a relevância desta temática, este estudo visa 

contribuir com as análises e as ações políticas de profissionais comprometidos/as com um 

exercício crítico, partícipes de fato do projeto ético-político e acreditando que isso só é 

possível se repensarmos nossa formação profissional. O desafio se apresenta na medida em 

que, mesmo após conquistas no campo dos direitos formais e  transformações ocorridas na 

sociedade, de forma geral, e na profissão de forma particular, ainda vivenciamos fortes traços 

conservadores. 

 Essa marca conservadora do projeto hegemônico de sociedade com seus rebatimentos 

na profissão, reflete-se em regulações sociais e sexuais em torno do corpo e da sexualidade 

das mulheres lésbicas. Percebemos que, enquanto mulheres, estas só são pensadas na história 

da humanidade na relação de conjugalidade com um homem ou mesmo, ao se relacionarem 

com outras mulheres, como objeto de desejo e fetiche destes. 

Enquanto registram-se avanços formais na conquista dos direitos sociais, da 

Seguridade Social e da gestão das políticas públicas através da Constituição Federal de 1988, 

esta tem que ser implantada num contexto de questionamentos desse modelo de Estado, em 

razão da crise estrutural do capitalismo (MÈSZAROS, 2011).  

A busca pela igualdade e pela emancipação humana só será possível através de uma 

mudança estrutural, que inclui também construir novas relações sociais, dentre estas as 

relações sociais entre os sexos. Para que esta mudança estrutural ocorra é necessário que 

Estado, assim como o direito, possam ser percebidos como parte integrante da produção e 

reprodução dos indivíduos e não como algo alheio ou superior estes (IASI, 2009). 

Assim, evidenciamos a partir de nossas análises que as leis são expressões parciais das 

transformações societárias ou de manutenção da norma e expressam leitura normativa e clara 

orientação de classe social. Não são as leis -, sob o direito formal/positivo - que irão mudar a 

realidade, mas é a realidade que deve direcionar o direito. 

Essas reflexões são de suma importância para nosso estudo, pois demonstram como 

que no sistema patriarcal capitalista o direito, enquanto aspecto jurídico formal privilegia um 

determinado segmento social, no caso a burguesia masculina, heterossexual, branca e de uma 

determinada classe social. 

Neste sentido é preciso reforçar uma formação que se contraponha a um perfil 

colaboracionista com a ordem vigente posta pela burguesia (PEREIRA, 2008). Problematizar 
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tais questões de forma articulada - Estado, Direito, Homossexualidade Feminina, Formação 

Profissional, Patriarcado, Divisão Social e Sexual do Trabalho, Sexualidades - significa 

perceber que todos esses elementos fazem parte de uma totalidade, de uma única realidade 

social e de uma sociabilidade, não havendo, portanto, como pensá-los separadamente. 

 Cabe destacar que o projeto profissional não se concretiza na vida material de forma 

isolada. E ele apresenta uma articulação com os projetos societários e deste modo expressam 

os interesses e conflitos vivenciados na vida cotidiana (NETTO, 2007). Embora o projeto 

ético-político do Serviço Social apresente uma postura contra- hegemônica em relação ao 

projeto societário, os profissionais não estão isentos das contradições inerentes à formação na 

sociedade patriarcal capitalista. 

Evidenciamos assim no que tange ao objeto de nosso estudo – a discussão da 

homossexualidade feminina na formação profissional em Serviço Social – que estas 

contradições existentes entre o projeto profissional e o projeto societário tencionam para que 

questões preconceituosas6 de cunho misógino, sexista e homofóbico se façam presentes no 

cotidiano da profissão. 

Elencados tais aspectos podemos considerar que nenhuma forma de preconceito deve 

orientar a formação profissional se nos orientamos pela perspectiva de fortalecimento e de 

ampliação do projeto ético-político profissional. Devemos nos posicionar contra quaisquer 

práticas que afirmem expressões de dominação e opressão, sejam elas o sexismo, a homofobia 

e a lesbofobia, o racismo, o preconceito por classe, entre outras formas correlatas.  

A presente dissertação estrutura-se em três capítulos.  No primeiro capítulo abordamos 

a noção e conformação de um determinado padrão de indivíduo construída na Modernidade e 

sua relação histórica com o Patriarcado, na forma que este assume nesta nova sociabilidade. 

Compreendemos assim que, historicamente, o conceito de modernidade indica um período 

onde passam a existir formas de organização da vida social extremamente diversa das formas 

existentes anteriormente (ACANDA 2006). 

Ainda no mesmo capítulo destacamos a categoria de “cidadania” e sua estreita relação 

com a ideia de “democracia” e com a noção de direitos, discutindo os limites da primeira na 

                                                             

6Sobre as mais variadas formas de preconceito que permeiam a vida cotidiana destacamos o sexismo, o qual 

Borrillo (2009) define como ideologia que organiza as relações entre os sexos, no seio da qual o masculino se 

caracteriza por seu pertencimento ao universo exterior e político, ao passo que o feminino denota intimidade e 

ligação com o ambiente doméstico. A homofobia e a que se caracterizam por ofensas, humilhações, ameaças e 

agressões físicas ou verbais exercendo forte pressão e controle principalmente entre os homens. A xenofobia, o 

racismo ou o antissemitismo, se manifesta de forma arbitrária qualificando o outro como contrário, inferior ou 

anormal e pondo-o para fora do universo comum dos humanos (Borrilo, 2009).
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Modernidade e compreendendo-a como parte integrante e fundamental das ações de 

legitimidade do Estado Moderno. Buscamos também evidenciar como, ao longo da história, 

as diferentes abordagens teóricas vêm contribuindo para o debate em torno das relações 

sociais entre sexos, gênero e sexualidades, compreendendo que estas são permeadas por 

diferentes visões sociais de mundo, por distintos projetos societários. 

O primeiro capítulo, portanto, busca analisar a relação entre esses elementos – 

Modernidade, Cidadania, Patriarcado e a relações sociais entre os sexos, gênero e sexualidade 

– compreendendo a forma como estes elementos dialogam entre si buscando consolidar um 

tipo de individuo social “ideal” funcional as próprias contradições do sistema patriarcal 

capitalista.  

No segundo capítulo trabalhamos com a história da construção e da organização 

política das mulheres lésbicas, ressaltando aspectos da invisibilidade, de criminalização, de 

violência, de violação e do reconhecimento normativo dos direitos destas. 

 Consideramos a relevância de abordar os sujeitos políticos, recuperando brevemente a 

história da emergência dos movimentos sociais7 – feminista e homossexual - na década de 

1960 e 1970 e a emergência da temática da homossexualidade para o Serviço Social frente a 

tal conjuntura. 

No terceiro e último capítulo abordamos os desafios colocados para a formação em 

Serviço Social frente à totalidade da vida social e sua inserção na divisão sexual e social do 

trabalho. Apresentamos também nosso investimento em pesquisa com o tema sobre 

”Homossexualidade Feminina e Serviço social”. Considerando o tempo limitado para 

elaboração de uma dissertação, realizaremos a análise dos currículos dos cursos de Serviço 

Social de universidades públicas do estado do Rio de Janeiro e de pesquisa bibliográfica e 

documental em torno de grupos de pesquisas existentes nas universidades brasileiras que 

abordam esta temática.  

                                                             
7O debate em torno da definição de movimentos sociais é complexo e o termo não apresenta única definição, 

mas distintas abordagens teóricas a partir das diferentes visões sociais de mundo. A partir da opção metodológica 

em que se constrói esse estudo – a teoria social crítica marxista – cabe destacar que esta abordagem não utiliza 

na origem a designação de o termo “movimentos sociais”, para designar organizações dos sujeitos políticos, pois 

seu debate centra-se no conceito de lutas de classes, compreendendo esses movimentos a partir de seus sujeitos 
históricos e do lugar que estes ocupam na produção, utilizando-se do termo “movimento operário”. Para Gohn, 

que faz uma leitura histórica e descritiva do termo, sua definição de movimentos sociais fundamenta-se na leitura 

da Escola de Chicago, segundo a qual estes se constituem como “ações coletivas de caráter sócio-político e 

cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas” (Gohn, 2000, p. 

13). Não os consideramos assim, mas nos aproximamos da compreensão gramsciana de sociedade civil, na qual 

sujeitos coletivos disputam diferentes projetos societários. Assim, os “movimentos sociais” podem orientar-se 

por projetos conservadores ou transformadores, construídos com bases em ideologias não democráticas ou 

progressistas com um projeto emancipatório.   
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Quanto a metodologia de trabalho construída, ressaltamos que no início de nossos estudos 

tínhamos dúvidas quanto seguir pelo caminho do exercício ou da formação profissional. Após 

a banca de qualificação e as orientações que esta nos indicou, considerando o tempo que 

teríamos para realizar a pesquisa e sua viabilidade de construção, decidimos pelo caminho de 

pesquisa referente à formação profissional.   Assim optamos pela pesquisa bibliográfica e 

documental nos currículos das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Esta 

escolha deve-se à proximidade geográfica com estas universidades e, portanto por conhecer a 

realidade local na qual se inscrevem tais projetos de formação, como também por 

consideramos o tempo hábil (e limites) para a realização da pesquisa.  

No que tange aos grupos de pesquisa, ao iniciarmos nosso levantamento, observamos 

que o número de grupos de pesquisa encontrados no Diretório de Pesquisa da Capes – CNPQ 

era baixo e, portanto teríamos condições de estender nossas análises, observando desta forma 

como se organiza o campo da pesquisa em Serviço Social a nível Brasil, o que seria inviável 

com os currículos visto que hoje já existem de acordo com site do e-Mec
8
  2.725 cursos de 

Serviço Social no Brasil.  

 Cabe assim destacar que compreendemos a metodologia como o caminho utilizado 

para produzir o conhecimento. Esta ocupa um lugar central na dinâmica da elaboração teórica, 

e as duas caminham juntas, incluindo “as concepções teóricas da abordagem, articulando-se 

com a teoria, com a realidade empírica e com os pensamentos sobre a realidade” (MINAYO, 

2007, p. 15). 

Assim a presente pesquisa adota enquanto posicionamento teórico, metodológico e 

político, o método do materialismo histórico-dialético – o que significa o investimento em 

apreender o objeto em sua complexidade e totalidade, constitutivas de sua essência.  

Compreende-se que a perspectiva teórica e política marxista contribui para análise 

crítica da realidade, nos permitindo visão da totalidade do processo histórico, no qual se 

inserem tanto a relação entre os sexos, como seus rebatimentos na formação profissional em 

Serviço Social.  

A proximidade entre o objeto de pesquisa e a base de fundamentação teórica nos levou 

a algumas questões provisórias e norteadoras da pesquisa, a saber: (i) analisar qual o papel da 

formação profissional em Serviço Social na contemporaneidade, quais sujeitos estamos 

formando (pra quem e para que); (ii) qual a compreensão sobre os sujeitos sociais, em 

                                                             
8 O e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no 

Brasil. Todos os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de 

autorização, renovação e reconhecimento de cursos, além dos processos de aditamento, que são modificações de 

processos, serão feitos pelo e-MEC. 
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especial a mulher lésbica neste cenário – fundamentada na concepção de indivíduo social que 

é referência para os profissionais em formação e como se constituem instrumentos teórico-

políticos e conceituais para enfrentar o sexismo. 

Realizamos, portanto, pesquisa qualitativa por consideramos ser importante para 

compreender as relações que emergem cotidianamente na dinâmica da vida social. Neste 

sentido destacamos que “A pesquisa qualitativa é importante para compreender as relações 

que se dão entre os atores sociais tanto no âmbito das instituições quanto dos movimentos 

sociais” (MINAYO, 2001, p.134).  

 Para responder a essas questões este estudo foi elaborado a partir das seguintes etapas 

metodológicas: 

1. Revisão da literatura e construção de aporte teórico conceitual no campo da teoria 

social crítica 

2. Análise e problematização da inserção do conteúdo de gênero, sexualidade e 

homossexualidade em currículos de cursos de graduação em Serviço Social nas 

quatro universidades públicas do Rio de Janeiro9; 

3. Levantamento dos grupos de pesquisas existentes nos cursos de Serviço Social em 

torno da temática nessas universidades públicas do Rio de Janeiro; 

4. Levantamento das regulamentações, eventos, campanhas organizadas pelo 

conjunto CFESS/CRESS acerca da temática.10 

Desta forma, esperamos que esse estudo possa contribuir com a visibilidade da 

homossexualidade feminina para a profissão, assim como para que os/as diferentes 

profissionais, dentre eles os/as assistentes sociais, possam se instrumentalizar dentro de uma 

perspectiva crítica sobre a temática e garantir serviços de qualidade para os/as usuários/as que 

passam pelo diferentes espaços profissionais socio-ocupacionais.  

Nossa expectativa é que esse estudo contribua na publicização crítica de um assunto 

que carece de investimentos reflexivos desde a formação até a produção e divulgação de 

materiais, perpassando por uma intervenção profissional crítica e qualificada, que possa 

contribuir com o debate junto à profissão. 

                                                             
9  Universidade Federal fluminense (UFF) campus Niterói, Rio das Ostras e Campos., Universidade Federal do 

Rio de janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado Rio de janeiro (UNIRIO) e Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ). 

10A respeito do caminho metodológico que a pesquisa seguiu para se chegar as fontes e as informações 

apresentadas neste estudo, cabe ressaltar que serão esmiuçados no capítulo 3. 
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Capítulo I - Formação da Modernidade, Patriarcado relações sociais entre 

os sexos e sexualidades: a centralidade de um determinado tipo de 

indivíduo. 

 

O primeiro capítulo recupera como se constrói a concepção de “indivíduo social” na 

Modernidade, sua relação histórica com o Patriarcado, com as relações sociais entre os sexos 

e em torno das “sexualidades”. Para tanto, estudamos como a formação clássica do Estado 

Moderno e sua concepção hegemônica de sujeito caminham para objetivar a centralidade de 

um tipo de indivíduo na ordem patriarcal capitalista, visando condições favoráveis para 

produção e reprodução de sua ideologia. 

Tal análise visa contribuir para a reflexão em torno de nosso objeto de estudo, a 

aproximação teórica da homossexualidade feminina na formação profissional de assistentes 

sociais na contemporaneidade, evidenciando que a temática não deve ser pensada de forma 

fragmentada/apartada das relações societárias - uma vez que estas relações expressam e 

materializam as contradições inerentes ao modo de produção que organiza a vida em 

sociedade.  

Desta forma buscamos compreender também a formação da concepção de “cidadania 

moderna” - compreendendo-a como parte integrante e fundamental das ações de legitimidade 

do Estado Moderno - e sua estreita relação com a ideia de democracia e a noção de direitos, 

discutindo os limites normativos destes elementos na Modernidade. 

Abordamos centralmente a construção de um determinado padrão de indivíduo e como 

ao longo da história as diferentes abordagens teóricas vêm contribuindo para o debate sobre as 

relações sociais entre sexos, “gênero” e das sexualidades, compreendendo que estes são 

permeadas por diferentes visões sociais de mundo
11

 e por distintos projetos societários.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

11
o conceito de visão social de mundo apresentado em Löwy (2007) expressa o conjunto de ideias sobre o 

homem, a sociedade, a história em relação à natureza, isto é, um conjunto de valores, representações e 

orientações cognitivas articuladas e estruturados que aparecem ligados a certas posições sociais, ou seja, aos 

interesses e aos projetos de certos grupos ou classes sociais.  
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1.1- Formação da Modernidade, cidadania e seus laços históricos com o Patriarcado: a 

centralidade de um determinado indivíduo social. 

 

Na instituição de uma nova racionalidade, o pensamento moderno, frente aos sinais de 

esgotamento do modo de produção feudalno final da Idade Média (século XVII) e transição 

para o capitalismo, foram sendo desenvolvidas diferentes formulações sobre as relações entre 

os seres humanos, a existência e o sentido do controle do Estado para as relações entre os 

homens e as possbilidades de vida em sociedade (civil).  

Assim com o desenvolvimento de um novo sistema econômico – o sistema capitalista 

- despontariam novas contradições a partir da formação das classes sociais que fundamenta o 

modo de produção capitalista12, gestando uma nova organização social. Nessa racionalidade, 

a ideia de Estado mediaria contradições, impedindo que os interesses econômicos opostos 

aniquilassem possibilidade de vida em sociedade. 

Para conter esse antagonismo e visando preservar a produção e a acumulação 

capitalista, o Estado burguês possui papel fundamental. Segundo Engels e Marx (2009,) “(...) 

o Estado é a forma em que os indivíduos de uma classe dominante fazem valer os seus 

interesses comuns (...)” (p. 112). Esse se apresenta como Estado para todos, de caráter 

(aparência) universal, apresentando como estratégia de reafirmação desta ordem societária 

considerar o conjunto das reivindicações da classe trabalhadora, para enquadrá-las à ordem 

burguesa. 

Portanto, a luta da classe trabalhadora na sociedade civil burguesa, pautada nas ações 

de enfrentamento das relações de exploração, por uma nova ordem societária e pelo fim das 

desigualdades sociais, foi fundamentalmente necessária para alterar o papel do Estado liberal.  

O Estado continuava atendendo aos interesses do capital, porém esse passa a 

reconhecer a necessidade de incorporar as demandas da classe trabalhadora, e mesmo não 

efetivando a ruptura com o sistema capitalista a luta dos trabalhadores obteve conquistas 

                                                             
12 A concepção de organização social das classes sociais de Karl Marx e Friedrich Engels se baseia nas relações 

societárias de produção. Nesse sentido, em toda sociedade, seja pré-capitalista ou capitalista, haverá sempre uma 

classe dominante, que direta ou indiretamente controla ou influencia o controle do Estado; e uma classe 

dominada, que reproduz a estrutura social ordenada pela classe dominante e assim perpetua a exploração. Numa 
sociedade organizada, não basta à constatação da consciência social para a manutenção da ordem, pois a 

existência social é que determina a consciência. Em outras palavras, os valores, o modo de pensar e de agir em 

uma sociedade são reflexos das relações entre os homens para conseguir meios para sobreviver. Assim, as 

relações de produção entre os homens dependem de suas relações com os meios de produção e que, de acordo 

com essas relações, podem ser de proprietário/não proprietário, capitalista/operário, patrão/empregado. Os 

homens são diferenciados em classes sociais. Aqueles homens que detêm a posse dos meios de produção 

apropriam-se do trabalho daqueles homens que não possuem esses meios, sendo que os últimos vendem a força 

de trabalho para conseguir sobreviver. A luta de classes nada mais é do que o confronto dessas classes 

antagônicas (Iamamoto,, 
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significativas, que resultaram na ampliação dos direitos civis, sociais e direitos políticos 

dentro da lógica fragmentada dos direitos liberais. Assim podemos dizer que o capitalismo 

inaugura uma nova forma de relação entre os seres humanos a partir de um contrato de 

trabalho previamente acordado entre quem vende a força de trabalho e o que a compra. A 

construção da ideia de “seres humanos livres”, aptos ao trabalho, constrói outra centralidade 

para o trabalho na Modernidade. 

Segundo Marx (1995) o trabalho humano é uma atividade orientada por uma pré 

concepção de seu fim, que transforma a natureza para atender às necessidades do sujeito que o 

executa, sendo este um processo no qual participam o ser humano e a natureza. O ser humano, 

utilizando-se de sua força de trabalho, transforma a natureza a partir da sua capacidade 

teleológica. Ao transformar a natureza, ao modificá-la, transforma a si mesmo, ao desenvolver 

suas potencialidades (MARX, 1995). A tradição marxista considera que o ser humano  

afirma-se como ser criador: não só como indivíduo pensante mas como 

indivíduo que age consciente e racionalmente, visto que o trabalho é 

atividade prático-concreta e não só espiritual... Ao transformar a realidade, o 
homem transforma a si próprio: o processo de criação, do ponto de vista do 

sujeito, é processo de autocriação humana (IAMAMOTO, 2011, p.41). 

 Segundo Lukács (2010) o trabalho em seu caráter ontológico marca a passagem do ser 

humano em seu aspecto biológico para o de ser social. A centralidade ontológica do trabalho 

reside na capacidade teleológica que impulsiona novas objetividades. Assim o trabalho 

necessita de uma ação teleológica previamente estabelecida, antes mesmo que o trabalho se 

concretize, mas que estará presente em toda a sua realização. 

 Para essa tradição o trabalho é o fundamento da natureza humana e ele que permite a 

constituição dos sujeitos sociais. É por meio do trabalho que os seres humanos se constroem e 

se constituem enquanto ser social, ser “humano-genérico” (Lukács, 2010). 

Deste modo a centralidade de um determinado tipo de indivíduo - indivíduo enquanto 

ser social - é um dos aspectos fundamentais para se compreender a organização da vida na 

Modernidade13 e de uma nova sociabilidade entre os seres humanos, entre homens e mulheres. 

Acanda (2006) sinaliza como a ideologia Moderna: “foi a primeira que ofereceu uma 

fundamentação não religiosa para o seu projeto social” (p.73) rompendo com a forma de 

pensamento existente até então. Pela primeira vez, “a liberdade do indivíduo foi entendida 

como norma natural e fundamento da convivência humana” (ACANDA, 2006, p.73). 

                                                             
13Historicamente, o conceito de Modernidade indica um período onde passam a existir formas de organização da 

vida social extremamente diversa das formas existentes anteriormente (ACANDA, 2006)  
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Em relação à família, entendida nesta forma de sociabilidade enquanto primeira esfera 

de socialização, de cuidado e de proteção, cabe destacar que as mudanças históricas que 

incidem sobre esta fazem repensar sua organização social e, consequentemente, a redefinição 

do papel da mulher.  

Pensar, portanto os aspectos que consolidam a família e o Estado, como dimensões 

distintas, porém articuladas na Modernidade é de extrema importância para fundamentar 

nossas análises acerca do Patriarcado, da divisão social e sexual do trabalho e das relações 

sociais entre os sexos.  

Para refletir sobre tais elementos, cabe-nos evidenciar os aspectos da formação 

clássica do Estado que acabam por instituir uma nova sociabilidade/racionalidade em relação 

ao indivíduo social. Para tal se faz mister retomar alguns pensadores da Teoria Política 

Clássica como forma de compreender quais são as concepções hegemônicas de ser humano, 

do normativo, de sociedade e de direitos. Dentre eles Nicolau Maquiavel
14

, Thomas Hobbes
15

, 

John Locke16 e Jean-Jacques Rousseau
17

, onde os autores tem como um dos temas centrais de 

                                                             
14 Foi o percussor do que hoje se denomina de “ciência política” moderna, elaborando a primeira teoria do 

surgimento do Estado Moderno e tratando a política de forma autônoma e realista, ou seja, o Estado possuiria 

seus próprios caracteres, técnicas e leis, onde o poder seria intrínseco ao Estado e não derivado de outra instância 

da sociedade. Vê o humano como insaciável em seu desejo, invejoso e interesseiro, sendo o indivíduo que 

enaltece aquele se distância desta mediocridade (OLIVEIRA, 2010). 

15Thomas Hobbes (1558 -1684) o autor de “Leviatã nasceu em 1558, tendo feito seus estudos em Oxford, sob 

forte influência do pensamento escolástico, então dominante, formando-se em 1608.  Suas obras são Elementos 

da lei natural e política (1640), Do Cidadão (1642), O Leviatã (1651), De corpore (1655). Aos 76 anos escreve 

Diálogo entre filósofo estudante das Common e Laws da Inglaterra e em 1672 compôs sua autobiografia em 

verso e em 1676 em prosa, traduzindo Ilíada e Odisséia em 1979, cinco anos antes de morrer (1684) aos 86 

anos(Oliveira, 2010, p.33-34). Concebe os seres humanos como maus por natureza, vivendo constantemente em 

guerra e destruição mútua, sendo famosa sua frase de que “o homem é o lobo do próprio homem”. No estado de 
natureza, segundo Hobbes, todos os homens teriam direito a tudo, deduzindo-se daí o direito de natureza ou jus 

naturale, onde todos os homens têm direito a fazer o que bem quiserem utilizando seu próprio poder. A base 

jurídica que tentará por limites a esse direito é “a lei da natureza que proibirá um homem a fazer tudo que deseja 

para destruir sua vida” (Hobbes, 1651). 

16Jonh Locke (1623 – 1704)  fundador da teoria filosófica empírica e teórico da revolução burguesa liberal será 

uma figura central na história da modernidade, apresentando uma concepção tipicamente burguesa de Estado. 

Formado em Oxford, depois de lecionar em universidades, Locke tornou-se conselheiro, médico e secretário de 

lorde Ashley, político a quem serviu até sua morte. Sua vida profissional se dividiu entre pesquisa teórica e a 

atividade pública. Suas obras são ensaios sobre O ensaio sobre o entendimento humano (1671), Dos tratados 

sobre o governo civil (ano), Razoabilidade do Cristianismo (1695) e a defesa do Cristianismo Racional. Morre 

aos 72 anos. (Oliveira, 2010, p. 59-60).Cria o conceito de indivíduo social, a teoria da tabula rasa como critica a 
doutrina das ideias inatas, onde o conhecimento humano independia da experiência e ressalta que no estado de 

natureza o homem livre tem necessidade de limitar sua liberdade para preservar sua propriedade. Desta forma 

ficaria estabelecido um contrato que criaria a sociedade e o Estado, protegendo mais tarde a segurança da 

propriedade. A diferença entre o contrato social hobbesiano, que funda o Estado Absoluto de Hobbes, e o 

contrato social em Locke, é que para este caso o Estado não acatasse o contrato poderia ser desfeito. Assim a 

autoridade do Estado para Locke viria apenas do contrato, o Estado não receberia soberania de nenhuma outra 

autoridade e deveria garantir certas liberdades como da assembleia, a da palavra, entretanto em primeiro lugar, a 

liberdade da iniciativa econômica (OLIVEIRA, 2010). 

17Jean-Jaques Rousseau nasceu em Genebra em 1712. Em 1740 foi contratado como preceptor, em Lion, em 
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suas reflexões a criação de um novo princípio de legitimação do poder político, o Estado 

Moderno. 

Destacamos que o Estado Moderno começou a apresentar seus primeiros sinais de 

organização a partir da última metade do século XV na França, Inglaterra e Espanha, depois 

essa noção foi se disseminando pela Europa.  

É neste período que se gesta a ideia que o ser humano possui uma “natureza”, algo que 

lhe é “inato” e, vinculada a ela, corresponde-lhe alguns direitos naturais. A noção de 

liberdade individual – segundo a qual todos já nascemos com direitos inatos - e a concepção 

individualista de homem maturada em John Locke já são elementos do século XVII, como 

contraponto ao Absolutismo.  

A reflexão sobre o ser humano como indivíduo dotado de “essência natural” e com 

igualdade entre todos os de sua espécie na sua origem, incide nas formas como hoje se 

organizam as relações sociais entre os homens, o Estado e a noção de direito - tão importantes 

para se compreender a centralidade do padrão de indivíduo social na modernidade e a ideia 

das liberdades individuais.  

É, portanto, a vida em sociedade que permitirá ao homem, diante dessa concepção de 

liberdade, exercer ou não sua individualidade. John Locke, se contrapondo as ideias de 

Thomas Hobbes afirma ser a sociedade anterior (e possível sem) o Estado, onde os homens 

viviam em um estágio pré-político reinando a mais perfeita liberdade e igualdade. Segundo o 

autor o homem: 

(...) desfruta de uma liberdade total de dispor de si mesmo ou de seus bens, 

mas não de destruir sua própria pessoa, nem qualquer criatura que se 

encontre sob sua posse, salvo se assim o exigisse um objetivo mais nobre 
que a sua própria conservação. O “estado de Natureza” é regido por um 

direito natural que se impõe a todos, e com respeito à razão, que é este 

direito, toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, 
ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade ou seus 

bens; todos os homens são obra de um único Criador todo-poderoso e 

infinitamente sábio, todos servindo a um único senhor soberano, enviados ao 

mundo por sua ordem e a seu serviço; são, portanto sua propriedade, daquele 
que os fez e que os destinou a durar segundo sua vontade e de mais ninguém. 

Dotados de faculdades similares, dividindo tudo em uma única comunidade 

da natureza, não se pode conceber que exista entre nós uma “hierarquia” que 
nos autorizaria a nos destruir uns aos outros, como se tivéssemos sido feitos 

para servir de instrumento às necessidades uns dos outros, da mesma 

                                                                                                                                                                                              
seguida mudou-se para Paris, onde publicou sua Dissertação sobre a música. Em 1743 começou a estudar teoria 

política. Entrou para a equipe dos Enciclopedistas, escrevendo artigos sobre música e economia política. Suas 

obras são Discurso sobreas ciências e as artes (1749), O Discurso sobre a origem e o fundamento das 

desigualdades entre os homens (1755), datando do mesmo ano o início da redação A nova Heloísa; o Emílio 

(1758), Do contrato social (1762). Exilou-sena Prússia e em 1763 escreveu A carta a Beaummont. Morreu em 

1778 antes de terminar Os devaneios do caminhante solitário. (Oliveira, 2010, p.75-76) 
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maneira que as ordens inferiores da criação são destinadas a servir de 

instrumentos às nossa (LOCKE, 1978, p.36) 

 

 Locke também aprofunda a distinção entre sociedade política e sociedade civil e entre 

as leituras sobre a existência do “público” e do “privado”. Na Idade Média, a sociedade e o 

Estado são percebidos como formando apenas um conjunto. Na sociedade burguesa moderna, 

são discursivamente separados, obedecendo a normas e leis diferentes. Os direitos de 

propriedade, inatos ao individuo, são exercidos na sociedade civil e o Estado deve ter a função 

de garantir esses direitos (WEFFORT, 1991). 

 No entanto, no coração dessas transformações societárias e da afirmação de um novo 

indivíduo orientado por princípios jusnaturalistas e contratualistas, autores como Rousseau 

(1712 – 1778), ainda que partícipes dessas concepções problematizam o quanto a propriedade 

privada gera condições desiguais de acesso aos direitos entre os seres humanos. Em Rousseau 

(1712 – 1778)
18

, diferentemente de Hobbes (1558 -1684) e Locke (1623 – 1704), no contrato 

entre os indivíduos deve-se criar suas leis, sendo o povo o soberano. 

 É válido ressaltar após tais análises que tanto a doutrina do jusnaturalismo quanto a do 

contratualismo são de extrema importância para compreender a opressão da mulher na 

sociedade, visto o lugar que é socialmente destinado a estas historicamente, contribuindo com 

os processos de invisibilidade e criminalização em torno do perfil de mulher que foge ao 

padrão naturalizado na sociedade. É a partir destas doutrinas que surge e se defende a lógica 

do indivíduo “individualista” e das liberdades e direitos individuais na Modernidade. É com 

base neste tipo de indivíduo - homem branco, cristão, ocidental, heterossexual e pertencente a 

segmentos superiores em relação aos demais segmentos sociais - que as desigualdades que 

fundamentam a vida social assumem aparência de naturais, hierarquizando e subalternizando 

aqueles que estão fora deste padrão de indivíduo, os “não capazes”, já que todos partiriam de 

iguais condições em sua origem.  

                                                             
18 Jean-Jacques Rousseau exibe uma percepção democrático-burguesa oposta ao pensamento hobbesiano. Para o 

autor os seres humanos vivem em “fortuna” pelo fato de serem bons e virtuosos. Ressalta que os homens 

constituem a sociedade e não o Estado por meio de um contrato social que deve servir a plena expansão da 
personalidade do indivíduo. A propriedade privada, segundo o pensamento político de Hobbes e Rousseau, não é 

um direito natural como em Locke, e sim, um direito civil – “um efeito do contrato social e um decreto 

soberano” (WEFFORT,1991).Embora Rousseau critique a propriedade privada por acreditar que é ela que faz 

emergir as desigualdades de acesso à riqueza, não propõe sua eliminação. Acredita que apenas limitando essa 

propriedade e garantindo igual acesso já seria suficiente para uma vida em sociedade - já que os homens ao 

criarem as leis seriam orientados pela existência de um interesse comum. Em virtude de sua crença no 

individualismo, acreditava que a propriedade seria resultado de uma relação entre indivíduos, da iniciativa de um 

indivíduo (WEFFORT, 1991). 
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Dessa maneira o Estado Liberal (civil ou político), pautado em um tipo de indivíduo 

cidadão ahistórico e abstrato (DIAS, 1999), buscar garantir tanto os interesses particulares 

como os universais, se legitimando por razões racionais e lógicas em contraposição à 

metafísica – determinações divinas – que até então vigoravam. Este Estado se legitima por 

meio de um contrato social que garantia a convivência entre os homens.  

Os autores da teoria política moderna mencionados abordados irão conformar as 

sustentam as bases do liberalismo tal como vivenciamos hoje, trazendo implicações tanto para 

a vida social, que se reflete na construção do que se denomina como dimensão pública e 

privada. Podemos destacar também que esses autores é que irão introduzir a discussão do que 

seria a ideia de Modernidade ou de um Estado Moderno como princípio regulador das 

relações entre os homens (homens e mulheres), ou o que reconhecemos como “relações 

sociais”. 

Cabe-nos ainda destacar a concepção de Estado Moderno nas análises de Friedrich 

Hegel (1770 – 1831) onde o autor ressalta a relação entre Estado e a sociedade civil, de 

maneira que o Estado surge como fundamento da sociedade civil e da família. Daí decorre 

que o povo não pode existir sem o Estado, já que este funda o povo. Nas palavras do autor: 

O Estado é a realidade em ato da liberdade concreta, ora a liberdade concreta 

consiste em que a individualidade pessoal e seus interesses particulares 

recebam seu pleno desenvolvimento e reconhecimento de seus direitos para 
si, (nos sistemas da família e da sociedade civil) ao mesmo tempo em que 

integram no interesse geral, ou então reconhecem consciente e 

voluntariamente como substância de seu próprio espírito, agindo para ele 
como o seu objetivo final (HEGEL, 1990). 

 

 Em oposição às ideias de Hegel, Karl Marx (1818 – 1883) apresenta sua concepção 

sobre essa sociabilidade, sinalizando para o caráter classista do Estado capitalista e 

formulando a noção de individuo social, discordando estruturalmente de leituras idealistas e 

jusnaturalistas. 

 Para compreender a noção de ser humano, as relações que se estabelecem entre os 

seres humanos e, consequentemente, a noção de indivíduo e de individuação em Marx é 

necessário que possamos compreender o que fundamenta essa relação, o trabalho, como já 

evidenciado anteriormente.  

A compreensão dessa categoria em Marx nos é fundamental – pensado as análises em 

torno do nosso objeto de estudo - principalmente se consideramos sua formação ontológica a 

partir da divisão social e sexual do trabalho.  



33 
 

Com o trabalho, o ser humano afirma-se como ser criador: não só como indivíduo – 

mas indivíduo social - pensante, como indivíduo que age consciente e racionalmente, visto 

que o trabalho é atividade prático-concreta e não só espiritual (IAMAMOTO, 2011).  

O trabalho, portanto, é fundamental nessa sociabilidade “é o poder sobre os 

indivíduos, e enquanto existir esse poder deve existir a propriedade privada” (ENGELS e 

MARX, p.78, 1991). A principal ideia de Marx é que, não há como assegurar igualdade 

jurídica19, formal, sobre bases de desigualdades efetivas. Através dos princípios de um 

ordenamento jurídico normativo todos seríamos iguais perante a lei, mas de fato essa 

igualdade jurídica – que traz a ideia de universalidade - não nos permite perceber que em 

uma sociedade fundada na desigualdade de classes sociais antagônicas, sempre haverá aquele 

que vende sua força de trabalho e aquele que se apropriando da força de trabalho de outrem 

visa acumular mais dinheiro e obter lucro. 

Daí pode-se inferir, segundo a teoria política de Marx, que o Estado tem a função de 

ser a instância reguladora que consolida a exploração de uma classe social sobre a outra, 

assegurando as condições de reprodução dessa ordem.Portanto, a superação da atual ordem 

social vise também sua superação, assim como a superação da sociedade de classes, onde 

ambos os elementos - Estado e direitos - deixem de ser estranhos aos seres humanos e passem 

a fazer parte de sua sociabilidade (IASI, 2009). 

Para os liberais, no entanto, esse modelo de Estado democrático, das leis e do direito é 

considerado natural. Não deve ser superado, é funcional para perpetuação da ideologia 

capitalista, onde sem esse modelo viveríamos o caos, sendo ele necessário para “autonomia” e 

liberdade individuais.  

O modelo de indivíduo para os liberais é o indivíduo egoísta, sendo este o centro e o 

objetivo da ordem social. Desta forma o Direito deveria ser um instrumento usado pelos 

indivíduos, já que foram os homens que criaram o Direito e não o Direito que criou os 

homens (IASI, 2009). 

 Seguindo com nossas análises em torno da constituição do indivíduo social na 

Modernidade e do Estado como parte fundamental desta nova sociabilidade, Friedrich Engels 

(1820 – 1895) apresenta análises relevantes para o nosso objeto, tais como sua reflexão sobre 

as condições históricas de formação da família e do Patriarcado. O autor analisa a formação 

da sociedade moderna com base na propriedade privada, no poder Estatal, no comércio e na 

                                                             
19No caso do ordenamento jurídico, poderíamos dizer que ele aparece aos seres humanos que o criaram como um 

poder acima de qualquer força humana, destinado a ordenar e normatizar as relações sociais, dirimindo os 

conflitos (IASI, 2009, p. 176) 
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produção. Acredita que a criação da sociedade contemporânea se deu com o declínio da 

sociedade primitiva, onde se vivia de forma comunista com regras maternais. Para ele (1985). 

Foi com a derrocada da família como subsistia nos moldes primitivos e 

enquanto célula-mater de uma economia de subsistência – organização em 
grupos de interesses comuns, vivendo numa propriedade comum a todos e 

regida por leis derivadas do poder materno ou do poder paterno, em que os 

laços de parentesco eram vitais para sua sobrevivência harmoniosa e segura 
e em que não havia produção de excedentes, tornando desnecessário o 

comércio e decorrente do acúmulo de riquezas -, foi com o declínio dessa 

estrutura familiar primitiva que a sociedade moderna foi se formando, ( p.9). 

Outro pensador que podemos destacar no que concerne à leitura crítica sobre o Estado 

nessa sociabilidade é Antônio Gramsci20, para ele o Estado apresenta-se na sua dimensão de 

Estado Ampliado, formado pela dinâmica antagônica entre as classes sociais e expressando-se 

a partir da articulação dialética entre coerção e consenso. Para o autor superestrutura e 

estrutura se completariam em um movimento dialético, e não seria a estrutura (sociedade civil 

em Marx) que determinaria vida. Coutinho (2008) nos lembra que           

Ao usar essa determinação de “sociedade civil”, Gramsci emprega um termo 

bastante usado na obra de Hegel e Marx, mas o faz emprestando-lhe um 
conteúdo diverso. Enquanto em Hegel e Marx (mais em Marx do que em 

Hegel) “sociedade civil” designa o mundo da economia, o mundo dos 

interesses privados, esse termo denota em Gramsci, um fenômeno 
historicamente novo, precisamente esse espaço público situado entre a 

economia e o governo, ou – para continuar usando a terminologia 

gramsciana – entre a “sociedade econômica” e a “sociedade política” (p. 20). 

 Para Gramsci o Estado integral ou ampliado se forma na conjunção de uma sociedade 

política (Estado-coerção) e uma sociedade civil (disputa de hegemonia e do consenso) 

(COUTINHO, 2008). A sociedade civil é para o autor o momento de mediação das relações 

de produção e também de organização do Estado, “na noção geral de Estado entram 

elementos que devem ser remetidos à noção da sociedade civil (no sentido, seria possível 

dizer, Estado - sociedade política + sociedade civil, isto é hegemonia couraçada de coerção)” 

(GRAMSCI, 200b, p. 244). 

 Neste sentido a hegemonia para Gramsci é a direção social que se baseia em um 

consenso e não em uma dominação. O autor considera que “o Estado é todo o complexo de 
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Antônio Gramsci (1891 - 1937) nasceu no norte da ilha mediterrânea da Sardenha. Estudou na universidade 

de Turim. Foi preso em 1926 pelo regime fascista onde permaneceu até sua morte. Entre suas obras destacamos 

Escritos Políticos, Cartas do Cárcere e Cadernos do Cárcere. 
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atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e mantém seu 

domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos agentes” (GRAMSCI, 200b, p.331). 

 No pensamento de Gramsci cabe ainda destaque para a sua definição sobre “os 

aparelhos privados de hegemonia”. Ou seja, os organismos sociais que os indivíduos aderem 

“voluntariamente”, consensualmente e representam os mais diversos interesses das classes. 

Para ele, o consenso não representa a ausência de conflito, mas o pressupõe (COUTINHO, 

2005). 

As leituras hegemônicas sobre o Estado Moderno, apresentada aqui por diferentes 

autores, acabam por definir não só novas formas de conceber o indivíduo social dotado de 

liberdades individuais e as relações sociais entre estes. É também na Modernidade que irão 

emergir novas concepções e novas práticas em torno dos direitos de cidadania, 

compreendendo-os enquanto parte integrante e fundamental das ações de legitimidade do 

Estado e consolidador das “liberdades individuais”. 

Destacamos que embora a cidadania passe a ser dotada de uma nova conotação na 

Modernidade, sua noção não é moderna. Já na Grécia Antiga esta noção existia, no entanto os 

diretos de cidadania eram ligados ao que compreendemos hoje como direitos políticos e não 

englobavam os modernos direitos civis associados à esfera individual e das liberdades de 

expressão. Da mesma forma os direitos que vemos hoje sacralizados enquanto direitos 

indiscutíveis na concepção dos jusnaturalistas liberais não eram considerados direitos naturais 

(COUTINHO, 2005). 

No debate em torno da cidadania na Modernidade cabe ressaltar a estreita articulação 

com a noção de “democracia”, sendo democracia para Coutinho (2005) o sinônimo de 

soberania popular. Segundo esse autor: 

Parece fundamental ressaltar o fato de que soberania popular, democracia e 

cidadania (três expressões para, em última instância, dizer a mesma coisa) 
devem sempre ser pensadas como processos eminentemente históricos, como 

conceitos e realidades aos quais a história atribui permanentemente novas e 

mais ricas determinações. (COUTINHO, 2005, p.2) 

Destacamos ainda contribuição de Marshall (1950) sobre a cidadania, na qual o autor 

realiza uma recuperação “etapista” da construção dos direitos sob a argumentação de 

reconhecer seu caráter histórico e, por conseguinte da possibilidade de sua afirmação  na 

Modernidade. Para o autor o desenvolvimento da cidadania está inteiramente ligado à noção 

de direitos, particularmente as noçõesão de direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, 
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respectivamente. O autor considera a desigualdade social necessária, condenando apenas a 

desigualdade excessiva (MARSHALL, 1967, p. 77-78).  

Ao reconhecer a necessidade dos direitos sociais, Marshall também obrigado 

a reconhecer a existência concreta das desigualdades sociais, o que significa 
um avanço teórico e político significativo face à ortodoxia liberal. No 

entanto, o problema das desigualdades sociais para Marshall não reside na 

esfera da produção, mas da distribuição da riqueza socialmente produzida, o 
que vai levá-lo a justificar a tese da necessidade dos “direitos desiguais” para 

os “desiguais”, sem que para isso seja necessário alterar o padrão das 

relações de produção (ALMEIDA, 2004) 

Para Marshall (1967) a regulação estatal do mercado, possibilita a compatibilização 

entre capitalismo e (des) igualdade, ao contrário do que pensavam os socialistas que 

reivindicavam a superação do capitalismo. Desta forma a ampliação da cidadania via 

incorporação dos direitos sociais no século XX passa a ser concebida pelo autor uma forma 

legítima de distribuir a riqueza social sem que, para isso, se alterem as relações de produção 

capitalistas. Ou seja, sem existir a distinção entre a emancipação econômica política e a 

emancipação política como acreditam os marxistas (ALMEIDA, 2004). 

Em Marx (1972), diferentemente da concepção apresentada anteriormente, sobre 

direitos, podemos destacar que os “modernos” direitos civis, do indivíduo privado, são meios 

de consolidação da própria lógica burguesa na sociedade capitalista, não sendo suficientes 

para se realizar a cidadania plena. Ou seja, para Marx os direitos civis são não capazes na 

ordem capitalista de levar à emancipação humana, portanto, não haveria de fato nesta ordem – 

a ordem patriarcal capitalista – a cidadania plena e sim a emancipação política dos indivíduos. 

É nesta perspectiva que Marx, analisando o problema da emancipação 
humana, no contexto da ordem burguesa do seu tempo, critica as noções de 

igualdade e liberdade, presentes nos direitos humanos e civis. Para ele, os 

direitos humanos são direitos do homem, enquanto membro da sociedade 
burguesa, à medida que são garantidos direitos como igualdade, liberdade, 

segurança, propriedade, os quais, na essência, destinam-se a fortalecer a 

ordem burguesa e portanto, não possibilitam a emancipação humana, não 

permitem ao homem descobrir-se como força social (OLIVEIRA, 2003) 

Desta forma, a análise marxista nos permite compreender os limites da noção de 

cidadania nas concepções liberais e socialdemocratas. Ressaltamos nossa percepção sobre a 

incapacidade de se constituir cidadania de fato apenas por meio de seu caráter formal e 

abstrato, sem romper com a desigualdade econômica e com as relações de exploração que são 

próprias da sociedade capitalista. Justamente por que se cria nesses moldes a ideia de um 

“cidadão abstrato”, ou seja, todos com iguais oportunidades de acesso, sem gênero, sem 

raça/etnia e mesmo sem classe social que esta cidadania não pode efetivar-se. 
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Para o autor no contexto da ordem burguesa é de extrema importância, principalmente 

para as classes subalternas excluídas do mercado e da participação política, que a luta por 

melhores condições e participação nas decisões a respeito da vida social possam se 

concretizar, portanto, a cidadania seria a forma de materialização da participação das classes 

subalternas neste processo, mesmo que em alguns momentos de forma contraditória e 

limitante. 

Dias (1999) ao analisar a concepção de cidadania sob a lógica da reprodução da 

institucionalidade capitalista, indica que nas formações capitalistas, a cidadania aparece como 

uma igualdade formal onde todos seriam iguais perante a lei.  

O que ocorre na Modernidade é uma neutralização da ideia de cidadão onde todos são 

“cidadãos iguais perante a lei” com as mesmas condições de acessar os diretos de cidadania. 

A igualdade abstrata imprimida pela institucionalidade capitalista viabiliza a dominação de 

uma classe sob as outras transformando o direito à livre exploração em uma mera igualdade 

jurídica. O fetiche/racionalidade do mercado, viabilizado, permitido e construído 

historicamente pelo Estado, foi extremamente decisivo para que todos os indivíduos se 

sentissem pertencentes ao Estado na forma de cidadãos – principalmente se cunhada a ideia 

de cidadão consumidor – mesmo que, no entanto a maioria desses indivíduos praticamente 

não obtivesse nenhum direito (DIAS, 1996). 

Com isso, tudo e todos, apesar das desigualdades, eram submetidos ao 

Estado. Essas desigualdades nunca foram questionadas. Apesar de a 

nova ideologia afirmar que todos nasciam iguais perante a lei, levou-

se mais de um século para se conceder as minorias burguesas o direito 

à diferença, a não opressão (DIAS, 1996, p. 60)  

Segundo Mészáros (2011), no que tange à ideia de igualdade no capitalismo, e das 

formas de vida por ele conformadas, esta se restringe à mera igualdade formal, não sendo, 

portanto, uma igualdade efetiva, ou, para falar nos seus termos, substantiva. O autor propõe 

uma forma de vida na qual a igualdade seja a substância das relações entre os indivíduos. 

A igualdade meramente jurídica escamoteia a dominação capitalista, pois decorre de 

uma percepção jusnaturalista, que parte de um indivíduo abstrato. Conforme nos ensina Dias 

(1999), daquele que é arrancado de suas determinações. Nega-se a constituição de classes 

sociais e das desigualdades estruturais no capitalismo. Isso se faz necessário para o 

ocultamento da dominação do capitalismo. 

Ao transformar homens livres em “agentes iguais e autônomos”, essa 

“igualdade” constitui diferenças, ao mesmo tempo em que as “igualam”. No 
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plano das grandes questões políticos-ideológicas, ela vai estar atuando na 

ampliação aparente dos direitos. A liberdade do cidadão é reduzida à 

igualdade genérica do eleitor (DIAS, 1999, p. 61) 

Sobre a análise do desenvolvimento histórico-estrutural da cidadania na ordem 

capitalista Abreu (2008) demonstra o quanto a cidadania vem sendo banalizada e 

empobrecida nas últimas décadas. Ele demonstra que a cidadania é uma mediação social 

politicamente constituída e historicamente determinada. Como práxis social e não apenas 

como estatuto jurídico, moral e simbólico é apreendida como contraditória e 

permanentemente em disputa, expressando um modo de pertencer ao ordenamento social indo 

além das formas de reconhecimento e de participação institucionais existentes. 

Desta forma concebendo a cidadania como “o modo de pertencimento e de 

participação dos indivíduos e das coletividades em uma formação social historicamente 

constituída, considerando seus vínculos como o modo de produção da vida social” (ABREU, 

2008), podemos pensar a cidadania não somente articulada ao seu aspecto formal, mas ao 

processo de lutas sociais
21

 travado entre as distintas classes sociais, em diferentes momentos 

históricos e nos diversos países. 

É importante mencionar o quanto na Europa a cidadania é fruto do desenvolvimento 

contraditório e antagônico das disputas entre as classes sociais. No Brasil, as tensões se 

organizam de outra forma, considerando sua formação sócio histórica e inserção na relação de 

país “periférico” e “dependente” (FERNANDES, 1968) 

O modelo em que se gestam os direitos de cidadania aqui no Brasil deve-se a inserção 

do país de forma dependente. Segundo Fernandes (1968) analisando as particularidades do 

Brasil, a industrialização se desenvolve de forma subordinada aos interesses políticos, 

econômicos e socioculturais à Europa, posteriormente, aos EUA, combinando formas 

modernas e arcaicas de produção. Sendo que, essa subordinação está articula aos próprios 

interesses da burguesia, segundo o autor “o setor arcaico mantém sua dependência diante do 

capital externo, e no setor moderno surge um clima de associação indireta com esse capital” 

(FERNANDES, 1968, p. 66). 

Ianni (2004) define a sociedade brasileira enquanto país economicamente adiantado, 

mas com uma realidade social, política e cultural típica de um país subdesenvolvido. Para ele 

Sob o aspecto social, racial, regional e cultural, entre outros, continua em 

aberto a questão nacional. Em perspectiva ampla, a história do Brasil pode 

                                                             
21Cabe destacar a título do objeto deste estudo a histórica organização e luta das mulheres lésbicas pelo 

reconhecimento normativo de seus direitos e salientar que este assunto será abordada no capítulo 2 deste estudo. 
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ser vista como a de uma nação em processo, à procura da sua fisionomia. É 

como se estivesse espalhada no espaço, dispersa no tempo, buscando 

conformar-se ao nome, encontrar-se com a própria imagem, transformar-se 
em conceito (p.180) 

Diante ambas as análises de Dias (1999) e Ianni (2004) acerca da formação brasileira, 

podemos salientar que no país os direitos de cidadania não se consolidaram de fato, ou 

melhor, se consolidam de forma dependente e subalternizada, travando-se assim um intenso 

processo histórico de lutas sociais. Cabe-nos neste processo ressaltar a centralidade do 

indivíduo-cidadão, não mais o indivíduo como membro de uma comunidade – família, tribo, 

aldeia, polis – mas o indivíduo como um átomo que natural ou moralmente antecede e 

constitui a sociedade (ABREU, 2008).  

No entanto, pensado o histórico processo de lutas sociais e estabelecido à centralidade 

do indivíduo-cidadão neste processo, é válido ressaltar que nem todos os indivíduos tiveram 

iguais condições de lutar e acessar tais direitos.  

Ao recorremos a tais elementos da história até aqui apresentados - tais como a 

construção do Estado, da cidadania e da noção de indivíduo na modernidade –é a necessário 

destacar a condição da mulher na sociedade patriarcal capitalista, buscamos compreender 

como as abordagens feministas da tradição liberal não são capazes de abarcar o debate da 

homossexualidade feminina, visto que estas são pensadas a partir do tipo de indivíduo “ideal” 

construído pelos liberais na modernidade.  

Ainda que essas abordagens feministas se construam como uma forma de resistência 

às próprias promessas de liberdade não cumpridas da burguesia, se faz necessário construir 

outras e novas alternativas que deem conta das questões femininas para além de uma ordem 

social normativa. É a partir da Modernidade que podemos destacar um conceito central para 

se pensar as relações de poder entre os sexos na sociedade, o Patriarcado. 

O peso dessa sociabilidade patriarcal - reincorporada na ordem burguesa -  sobre as 

mulheres nos é retratado em “Sobre o suicídio”, quando Marx (2006) analisa a opressão 

existente sobre as mulheres por meio de quatro historias dos boletins policiais. Essas histórias 

retratam a mulher como objeto ora do pai, ora do marido ou mesmo como prisioneira de seus 

próprios desejos constantemente vigiados e punidos pela sociedade. A opressão em torno 

dessas mulheres é tamanha que, como única saída, estas mulheres cometem o suicídio. 

A ideia de Marx é retratar como um comportamento que a priori parece uma 

característica da singularidade humana, tem por pano de fundo uma cultura de opressão na 

sociabilidade burguesa, violando as mulheres. No entanto, nessa ordem este comportamento 
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coletivo é naturalizado como uma ação normal e uma opção individual em relação à posição 

que a mulher ocupa naquele momento histórico na sociedade. 

Por sua vez, analisando tais relações de opressão à mulher na sociedade, Saffioti 

(2004) ressalta que o patriarcado é um caso específico das relações de gênero, pois o gênero 

acompanharia a humanidade desde sua existência – gênero humano – mas o Patriarcado é um 

fenômeno que surge recentemente articulado à industrialização do capitalismo. Salienta que o 

conceito de patriarcado esta presente em todos os espaços sociais, desiguais e hierárquicas, 

fundamentando  relações de poder. Pontua que o gênero é um conceito mais amplo que 

patriarcado estabelecendo uma relação hierárquica de poder civil e não privada, tendo por 

base a ideologia e a violência. 

O sistema patriarcal e sua ideologia perpassam os segmentos da sociedade civil e, 

obrigatoriamente, o Estado - onde poder patriarcal é exercido pelo homem, branco e 

heterossexual. Neste tocante é válido ressaltar que na sociedade não existem apenas 

discriminações de gênero, mas também as discriminações de raça/etnia, classe social e 

orientação sexual (SAFFIOTI, 2004). 

Para a autora, na Modernidade o debate de gênero ganhou tal centralidade entre as 

feministas que a “ordem patriarcal de gênero” deixou de ter a devida análise, ganhando o 

conceito certa centralidade deixando entre estas o patriarcado de lado.  

No entanto “tratar esta realidade exclusivamente em termos de gênero distrai a atenção 

do poder do patriarca, em especial como homem/marido, “neutralizando” a exploração-

dominação masculina” (SAFFIOTI, 2004, p.136-). Na visão da autora a contradição da 

sociedade capitalista estaria contida na tríade patriarcado, racismo e capitalismo, perpassando 

a estrutura social onde estão situadas as relações sociais. Desta forma o sexo feminino é 

afetado pelas três contradições fundamentais da sociedade: pelo patriarcado, pelo racismo e 

pelo capitalismo.  

Esta análise se contrapõe à concepção de Engels, pois reforça uma leitura segundo a 

qual as instâncias da vida social são concebidas de forma separada. 

Destacaríamos, ainda assim, que esta situação se torna duplamente discriminatória se a 

mulher for não branca, em especial negra, pois a herança histórica do escravismo pertencente 

a nossa sociedade e a cor da pele não branca diz muito a respeito do reconhecimento social 

deste indivíduo. (SAFFIOTTI, 1979) 

Cabe ainda destacar, na visão de Saffiotti (1979), um terceiro ponto ao que tange às 

discriminações referentes ao sexo feminino que é a questão da classe social. A mulher quando 
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não integrante da classe burguesa, possuindo um baixo poder aquisitivo é menos valorizada e 

consequentemente mais discriminada, principalmente se somado ao fato de ser mulher negra.  

Somado a essas três contradições fundamentais, embora não salientado por Saffioti 

(2004), destacaria ainda o fato de que a mulher que na ordem patriarcal não se encontra em 

situação de conjugalidade com homem, ou enquanto objeto de fetiche da sexualidade deste, 

sofre discriminação por conta de sua orientação sexual, pensado também a influência deste 

aspecto para a questão da reprodução nos moldes da família burguesa, cristão e ocidental. É 

válido ainda ressaltar que não há separação entre dominação patriarcal e exploração 

capitalista, pois apesar dos avanços femininos na luta pela emancipação, a base material do 

patriarcado que é próprio capitalismo, não foi superada. Entrementes estabelecido o conceito 

de patriarcado e o lugar da mulher neste ordenamento, cabe-nos ainda destacar dois 

conceitos/espaços centrais para a análise da condição da mulher: a discussão em torno do 

trabalho
22

 e da família. Ambos os espaços trabalho (espaço público) e família (espaço 

privado) foram alvos de inúmeras análises para tentar se compreender a relação histórica de 

desigualdade entre homens e mulheres. 

A história da mulher na sociedade patriarcal, em especial seu lugar na família, até 

os dias de hoje demonstra a centralidade do patriarcado para organização da vida social 

não apenas da mulher, mas dos homens, crianças, idosos e de todo o ordenamento tanto da 

vida pública como da vida privada, incluindo também a permissão e legitimidade da 

mulher para o trabalho. 

Vale ainda destacar, de acordo com Saffioti (1979), que as mulheres das camadas 

sociais diretamente ocupadas na produção de bens e serviços nunca foi alheia ao trabalho. A 

autora destaca que em todas às épocas e lugares a mulher tem contribuído para a subsistência 

da família e para a criação da riqueza social, desempenhando um papel econômico 

fundamental. 

Contudo ainda que a mulher desempenhasse na família – enquanto unidade de 

produção – um papel importantíssimo para a subsistência desta por meio do trabalho, “em 

todas as outras esferas, quer de trabalho, quer de vida ociosa, a mulher sempre foi considerada 

menor e incapaz, necessitando da tutela de um homem, marido ou não (SAFFIOTTI, 1979)
.
 

Especificamente no Brasil a história da instituição familiar teve como ponto de 

partida o modelo patriarcal, “importado” pela colonização e adaptado às condições sociais 

do Brasil de então, latifundiário e escravagista (SAFFIOTI, 1979).  Para ela 

                                                             

. 
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A felicidade pessoal da mulher, tal como era então entendida, incluía 

necessariamente o casamento. Através dele é que se consolidava sua posição 

social e se garantia sua estabilidade ou propriedade econômica. Isto equivale 
a dizer que, afora as que permaneciam solteiras e as que se dedicavam às 

atividades comerciais, as mulheres, dada a sua incapacidade civil, levavam 

uma existência dependente de seus maridos. E a asserção é válida quer se 

tomem camadas ociosas em que a mulher dependia economicamente do 
homem, que se atente para as camadas laboriosas nas quais a obediência da 

mulher ao marido era uma norma ditada pela tradição. Sob a capa de uma 

proteção que o homem deveria oferecer à mulher em virtude da fragilidade 
desta, aquele obtinha, ao mesmo tempo, a colaboração no trabalho e o 

comportamento submisso que as sociedades de família patriarcal sempre 

entenderam ser dever da mulher desenvolver em relação ao chefe de família 

(SAFFIOTI, 1979, p. 33)   

Esta padronização da noção de mulher, incluindo também a padronização do seu 

corpo, demonstra como as relações sociais entre os sexos vêm sendo percebidas na 

Modernidade. O modo de pensar permanece até os dias atuais incidindo fortemente na 

percepção social em torno da mulher e do lugar e papel que estas devem exercer definindo 

assim um padrão e invisibilizando e/ou criminalizando aquelas que fogem a este padrão, 

por meio de ações preconceituosas.  

  Sobre o preconceito consideramos, que Os juízos de valor segundo Heller (1985), são 

juízos referentes à sociedade e fundados por uma determinada teoria ou concepção de mundo, 

com características eminentemente objetivas, se pensamos em valores sociais como fatores 

ontológicos. Dentro da categoria juízos de valor, juízos cotidianos provisórios são juízos que 

se antecipam à atividade, conceitos antecipados, nem sempre encontrando confirmações 

empíricas e mesmo assim considerados saberes na ocasião de ocorrência, tendo em vista que 

a ação cotidiana comprova o conteúdo do juízo e eleva-o à condição de saber (Heller, 1985). 

 Como homens e mulheres se constituem como sujeitos sociais e históricos 

participam da totalidade da vida cotidiana das mais diferentes formas, também sofrem de 

formas diversas e diferentes os preconceitos pautados em juízos de valores. 

Neste sentido, pensado a homossexualidade feminina – como objeto do nosso estudo - 

esta também convive com as mais diversas formas de preconceito pautados em juízos de 

valores construídos socialmente a partir de uma ideia normativa de ser humano.  

E pensar a homossexualidade feminina se constitui na modernidade enquanto mais um 

elemento na luta pela emancipação das mulheres, a luta pelo reconhecimento civil do direito a 

sexualidade expressa para além do ordenamento das relações patriarcais entre os sexos. 

Portanto, neste estudo faz-se mister destacar a desigual condição da mulher de acessar os 

direitos de cidadania, principalmente se concebida fora do casamento com pessoas do sexo 

oposto e da conjugalidade com um homem. 



43 
 

Para Coutinho (2005). 

As mulheres até meados do século XX foram excluídas do direito ao voto, 
a votarem e serem votadas, não só no Brasil, mas na maioria esmagadora 

dos países do hoje chamado Primeiro Mundo. (Nisso, até, o Brasil não foi 

um dos mais retardatários: as mulheres votaram aqui em 1933, enquanto só 
vieram a fazê-lo na Itália, por exemplo, em 1946). Importantes 

movimentos femininos demandaram e lutaram pelo que consideram um 

direito indiscutível. E terminaram por inscrever nas leis positivas de todos 

os países (parece-me que a Suíça foi o último país a fazer isso) esse direito 
que já ninguém hoje contesta, pelo menos publicamente (p.5) 

Neste sentido diante relações sociais marcadas por uma perspectiva falocêntrica, 

heterossexual e patriarcal, as mulheres tendem a não ter iguais condições de acessar os 

direitos de cidadania, sendo a mulher na ordem patriarcal capitalista - e todos os atributos 

sociais relacionados a ela - frequentemente inferiorizadas. Esta situação pode tornar-se mais 

grave porque, na maioria das sociedades ocidentais contemporâneas, existe ainda forte 

resistência ao reconhecimento do direito feminino à sexualidade, sem que esteja vinculada à 

possibilidade de reprodução. 

Segundo Borrilo (2009) as lésbicas sofrem de um “acúmulo de discriminações” (p.23), 

pois além da opressão que confere ao gênero feminino um status inferior aos homens, à 

sexualidade das mulheres que se relacionam afetivo-sexualmente com outras mulheres é vista 

como “fora” dos padrões estabelecidos pela norma. 

Se pelas relações sociais entre os sexos no sistema patriarcal capitalista os direitos de 

cidadania das mulheres eram (e são) frequentemente violados, esse cenário pode se agravar 

quando a mulher se vê como lésbica ou simplesmente mantém relações afetivo-sexuais com 

outras mulheres, pois esta contingência a projeta em um local onde sente os efeitos tanto do 

pertencimento a um gênero menos valorizado socialmente, quanto por ter uma orientação 

sexual fora das expectativas sociais, ou seja, está à margem do modelo hegemônico de 

sexualidade. 

 Diante de todo esse cenário de insuficiência do debate sobre os direitos das mulheres 

lésbicas, observamos que algumas respostas têm sido dadas pelo Estado como a criação de 

políticas públicas e de programas23 que visem garantir direitos a tais sujeitos. Por força da 

pressão dos movimentos feministas e gays, que intensificaram-se nas décadas de 1970 e 1980, 

como também devido ao próprio contexto político da época.  

 Neste contexto, de uma cidadania pautada nos marcos do atual sistema capitalista, que 

                                                             
23São exemplos: o Programa Brasil Sem Homofobia, o Plano Nacional de Cidadania LGBT, a Política Nacional 

de Saúde Integral LGBT, a Política Nacional de Saúde das Mulheres, entre outros. 
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visa legitimar o atual modelo de Estado, pensar a homossexualidade feminina significa 

compreender que a invisibilidade/criminalização da sexualidade feminina visa responder às 

necessidades do modelo hegemônico que transformam as diferenças em profundas 

desigualdades sociais fragmentando os sujeitos e suas lutas. 

Pensar, portanto, na garantia de direitos de cidadania que levem a emancipação 

humana das mulheres na ordem capitalista, implica compreender que essa forma particular de 

opressão – pensada também outras formas de opressão tais como, raça/etnia, orientação 

sexual, religião – devem ser analisadas em sua interseção com o modelo de Estado que gesta 

tais questões e com seus elementos de legitimação, tal como os próprios direitos de cidadania 

e a base ideológica do patriarcado. 

 

1.2- Relações sociais entre os sexos, gênero e sexualidades: diferentes enfoques e sua 

relação com projetos societários. 
 

 No ponto anterior buscamos evidenciar como se constrói historicamente a 

naturalização um determinado padrão de indivíduo na Modernidade. Este padrão de indivíduo 

(social) não é “moldado” sem uma prévia finalidade, mas busca consolidar por meio do seu 

discurso as bases ideológicas que legitimem o Estado burguês e sua doutrina liberal, sendo 

este indivíduo, portanto, o homem branco, ocidental, cristão e heterossexual. 

Neste sentido de se compreender a funcionalidade da regulação dos sujeitos sociais na 

Modernidade, cabe ressaltar como, ao longo da história da humanidade, foram presenciadas as 

mais variadas formas e discursos científicos para se compreenderas relações sociais entre os 

sexos, gênero e sexualidade, buscando enquadrar homens e mulheres em modelos e 

expectativas sociais. 

Na Modernidade podemos destacar a fundamental participação do movimento 

feminista para se avançar no que, social e historicamente, vem se configurando enquanto 

campo dos “estudos de gênero” pensado sua inserção na ordem patriarcal capitalista 

impulsionados pelos movimentos LGBT na luta por iguais direitos de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais. 

Historicamente o estudodas relações sociais entre os sexos, do gênero e da sexualidade 

vem sendo abordados pelas mais diferentes áreas das ciências.  Cabe neste sentido destacar 

algumas matrizes teórico-conceituais que vem configurando o debate sobre a temática, dentre 

elas o marxismo, a psicanálise, a antropologia, pós-estruturalismo e o pós-modernismo 

(FERREIRA apud CISNE 2012). Não caberá a esse estudo dar conta de esmiuçar as 
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particularidades de cada uma dessas matrizes. No entanto ressaltamos a importante 

contribuição destas áreas para a interlocução que buscamos fazer com o Serviço Social, visto 

que historicamente a profissão não tem se debruçado sobre tal debate.  

 Neste sentido cabe-nos ressaltar algumas autoras que vem contribuindo com a 

discussão em torno da categoria gênero e de suas interseções e/ou diferenças com a categoria 

sexo. Cabe salientar, portanto, a maneira como se inicia o debate em torno deste termo antes 

mesmo de se cunhar enquanto uma categoria. 

Desta forma, foi à década de 1970/1980 sob a luz da efervescência de lutas e 

organização dos movimentos sociais, que pela primeira vez o termo gênero
24

 passa a ser 

difundindo e incorporado na academia como campo de estudos para designar que as 

diferenças entre homens e mulheres iam além das características biológicas, sendo pensadas 

enquanto construções sociais historicamente construídas. 

Os estudos de gênero surgem inseridos no movimento feminista, 

principalmente sob a influência de feministas acadêmicas, no final do século 

20, entre as décadas de 1970 e 1980. Seu objetivo advém da necessidade de 
desnaturalizar e historicizar as desigualdades entre homens e mulheres, 

analisadas, pois, como construções sociais, determinadas pelas e nas relações 

sociais (CISNE, 2012, p.77) 

 

De acordo com Barbieri (1992) estaríamos diante de três abordagens teóricas que 

discutem o conceito de gênero: primeiramente as relações sociais de sexo, das teóricas 

francesas, que aborda a divisão social do trabalho como núcleo motor da desigualdade entre 

homens e mulheres. Apoiadas na teoria marxista priorizam as análises sobre a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, a participação sindical e as mudanças tecnológicas.  

Uma segunda abordagem concebe gênero como um sistema hierarquizado de status ou 

prestígio social, enfatizando a socialização como forma de aprendizagem de papéis sociais ao 

longo da vida dos indivíduos.   

A terceira abordagem teórica compreende os sistemas de gênero como sistemas de 

poder, nos quais as mulheres estariam em desvantagem. Gayle Rubin importante autora desta 

abordagem estabelece a dicotomia na relação sexo/gênero, traça considerações a respeito dos 

sistemas de parentesco e sobre a psicanálise. (Rubin, ) 

Ainda no desenrolar de suas várias abordagens explicativas, a categoria gênero irá 

incorporar as teorias do conflito e do poder, e as contribuições de alguns pós-estruturalistas 

como Michel Foucault (1926 -1986), Gilles Deleuze (1925 -1995) e Jacques Derrida (1930 – 
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2004). 

A filósofa Simone de Beauvoir (1949) em sua obra “O segundo sexo” constrói  

reflexão acerca das desigualdades entre homens e mulheres nas sociedades modernas. Para a 

autora o fato das mulheres estarem inseridas em um sistema de relações de poderes tenderia a 

inferioriza-las. Busca descartar qualquer determinação natural em torno da conduta feminina, 

instituindo a famosa frase “não se nasce mulher, torna-se mulher”.  

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 

psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente 

a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um Outro 
(Beauvoir, 1980, p. 169). 

 Segundo Beauvoir a mulher se definiria em relação de oposição ao homem, seria como 

o “segundo sexo”, em uma sociedade androcêntrica, centrada no masculino. As diferenças 

entre homens e mulheres não seria definida pela biologia, mas por arranjos que seriam 

construídos socialmente. 

Podemos destacar, no entanto que foi a partir do pensamento pioneiro da antropóloga 

Gayle Rubin (1975) em torno da dicotomia sexo/gênero, que o conceito de gênero ganhou 

visibilidade na literatura feminista. Segundo a autora essa dicotomia se estabelecia 

principalmente pela ideia de que gênero seria a construção social do sexo, e sexo seria 

determinado biologicamente, portanto, desde que nascemos. A autora estabelece desta forma a 

distinção entre sexo/biológico e gênero/construção social. 

 De acordo com Rubin o sistema sexo/gênero seria absorvido pelas sociedades, salvo 

suas especificidades culturais, comportando a forma pela qual “a sociedade transforma a 

sexualidade biológica em produtos da atividade humana e nas quais essas necessidades 

sexuais transformadas são satisfeitas” (RUBIN, 1975) 

 Deste modo existe para Rubin uma estreita relação entre o que seria natural e o que 

seria construído (cultural) – natureza/cultura - já que existiria como que um “parentesco” 

entre estas esferas e onde a partir de dados naturais de homens e mulheres a diferença seria 

socialmente construída. Ela afirma que  

Um sistema de parentesco é uma imposição de fins sociais a uma parte do 

mundo natural. É, portanto, “produção”, no sentido mais amplo do termo: 

trabalhar, transformar objetos (neste caso, pessoas) para e por uma finalidade 

subjetiva. Tem suas próprias relações de produção, distribuição e troca, que 
compreendem determinadas formas de “propriedade” de pessoas. Essas 

formas não são direitos de propriedade exclusiva, mas antes diferentes 

formas de direito que pessoas diversas têm sobre outras(Rubin, 1975, p. 24). 
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 Autoras como a filósofa Butler (1999) criticam a dicotomia sexo/gênero proposta por 

Rubin, pois acreditam que o sexo também seria uma norma cultural necessitando, portanto ser 

historicizada. De acordo Butler o sexo seria mais do que algo naturalmente dado, seria uma 

norma cultural onde os corpos se materializam. Considera que a noção de natureza proposta 

pelos construcionistas é problemática, pois propõe uma entidade passiva e inerte que preexiste 

a noção de cultura. No entanto para a autora a maneira como olhamos os corpos, dividindo em 

dois sexos opostos, também esta pautada em dimensão cultural. 

 Desta forma as pessoas não seriam “portadoras” inertes de uma identidade de gênero, 

uma vez que o gênero seria produzido, na prática, a partir dos mais diversos elementos – raça, 

pertencimento étnico, classe social e sexualidade – ganhando diferentes e distintos 

significados dependendo do contexto e das situações em que estão as pessoas estão inseridas. 

Seriam as “performances de gênero”, onde os sujeitos poderiam assumir performances 

combinadas entre si e das mais distintas formas. 

 Butler (2003) critica o feminismo, pois não concebe a mulher como um sujeito 

universal, tão pouco concebe as encarnações reguladoras das correspondências sexo-mulher, 

gênero-feminino e desejo-heterossexual. Portanto, o sexo seria “fabricado” através de formas 

específicas nos distintos contextos socioculturais.  

 A partir das análises de Butler que propõe uma crítica da construção social do gênero e 

da definição da mulher enquanto sujeito político do feminismo, a filosofa Donna Haraway 

(2004) irá discutir a diferença entre gênero e identidade de gênero. Esses conceitos se 

originaram em campos de saberes distantes – o gênero relacionado à crítica feminista e a 

identidade de gênero as ciências da vida – que acabam convergindo em um discurso 

complementar. Diferentemente da discussão sociológica e da política sobre gênero, Haraway 

ressalta que ocorre uma separação entre sexo e gênero na ciências da vida. Para Cisne (2012) 

Donna Haraway, [...] critica a categoria gênero, alertando que ela não 

contempla a historicidade necessária para a categoria sexo, o que implica 
ideias perigosas relacionadas com identidades essenciais de mulher e 

homem. Isso se dá a medida que se insiste no caráter de construção social de 

gênero, em detrimento da historicização da natureza e do sexo( p. 81) 

No sentido da historicização dos sexos, as teóricas francesas, iram adotar a 

terminologia “relações sociais entre os sexos”, acreditando que as análises em torno da 

categoria gênero não historicizam e relativizam o sexo enquanto socialmente determinado 

pelas normas culturais.  
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Teóricas francesas preferem utilizar o termo “relações sociais entre sexos” 

para definir papéis e relações entre homens e mulheres na sociedade, por 

entenderem o sexo também como socialmente determinado e este ser 
interpretado e traduzido na experiência e vivência da sociabilidade (CISNE, 

2012, p. 82). 

 Outra autora que podemos destacar no debate sexo/gênero é a historiadora Joan Scott 

(1990) que traz contribuição para a área da das ciências humanas ao reconhecer a importância 

das relações sociais estabelecidas nas diferenças entre homens e mulheres. Scott contribui 

para a percepção de gênero em sua dimensão relacional, onde isto implica ir além dos papéis 

femininos e masculinos “fixos”, mas observar os valores definidos e posições de dominação e 

de subordinação existentes em relação à estrutura social.  

Em diálogo com uma tradição acadêmica dos estudos “sobre mulheres”, e 

com uma preocupação teórica mais expressiva, a historiadora norte-

americana procurou, ao propor “gênero” como uma categoria analítica, 
elaborar um conceito que desse amplitude e alcance maiores às pesquisas 

que enfocavam relações sociais que se estabelecem a partir do referencial 

sexual (como masculino/feminino, homens/mulheres). Em um contexto 

acadêmico marcado pela influência do marxismo (e seu respectivo conceito 
de “classe”), o conceito de “gênero” foi formalizado por Scott, tendo em 

vista a incorporação de uma perspectiva relacional que permitisse ir além 

dos estudos “sobre mulheres” e que, também possibilitasse “dar significado 
às relações de poder” inerentes ao gênero (Carrara, 2010, p. 21). 

 Cabe destacar ainda no que tange a gênero/sexo os estudos do psiquiatra norte-

americano Robert Stoller (1964) em torno das teorias sobre masculinidade e feminilidade, 

onde foi cunhado o termo identidade de gênero, para designar a travestilidade, processo onde 

pessoas cujo gênero e identidade social são opostos ao sexo biológico e vivem cotidianamente 

com o gênero de sua escolha. 

 Como também os estudos da antropóloga Margaret Mead (1998), onde esta defende 

que não existe uma relação direta entre o sexo do corpo e a conduta social de homens e 

mulheres. E o conceito de gênero cunhado pela historiadora Heilborn (1997) onde esta define 

que gênero é um conceito nas ciências humanas e sociais, que em sua formulação mais 

coerente, refere-se ao construto social do sexo.  

A palavra sexo designa agora no jargão da analise sociológica somente a 
caracterização anátomo-fisiológica dos seres humanos e a atividade sexual 

propriamente dita. Todas as dimensões de comportamentos, atividades, 

experiências dos seres humanos, categorizadas como homens e mulheres, 
são designadas como gênero. O raciocínio que se apoia essa distinção 

baseia-se na ideia de que há machos e fêmeas na espécie humana, mas a 

qualidade de ser homem e ser mulher é realizada pela cultura (HEILBORN, 

1997, p.101). 
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Assim como coexistem diferentes análises em torno da categoria gênero, podemos 

destacar também o debate em torno da sexualidade. Compreendendo a sexualidade, assim 

como gênero, raça/etnia, orientação sexual, constituidora da singularidade humana. 

Ao longo da história e de acordo com o padrão de sociedade em que estava inserida a 

sexualidade assume diferentes enfoques. A sociedade vive desde o século XVIII, com a 

ascensão da burguesia, uma fase de repressão sexual. Nessa fase o sexo se reduz a função 

reprodutora e o casal procriador passa a ser o modelo, mas a sociedade burguesa se vê forçada 

a algumas concessões. Autores como Foucault (1998), Thomas Laquer (1945), Weeks (1999) 

e Vance (1995) a partir de distintas concepções nos trazem importantes contribuições em 

torno da construção da sexualidade na Modernidade. 

Foucault (1998), através da perspectiva estruturalista, em História da Sexualidade I 

evidenciou que a sexualidade é uma “invenção social”, portanto não existiria um único padrão 

de sexualidade, uma sexualidade pronta e dada como natural e correta - e sim diversas 

sexualidades que se formam de acordo com diferentes discursos presentes nas sociedades e 

culturas em relação ao sexo. A partir desta perspectiva, torna-se possível conceber que os 

sujeitos podem vivenciar e exercer sua sexualidade de várias
 
formas. 

Para o autor, por exemplo, o fato de o sexo ser um assunto reprimido, um tabu, já o 

configuraria como uma transgressão. E este sendo proibido e transgressor vai passar por um 

momento de revolução, onde o prazer irá falar mais alto: o período da liberação sexual. 

Insiste-se na hipótese repressiva porque aí tudo que se diz sobre o sexo ganha valor mercantil, 

ou seja, a hipótese repressiva da sexualidade vigora desde os tempos mais remotos. (Foucault, 

1998) 

A hipótese de Foucault é que há, a partir do século XVIII, uma proliferação de 

discursos sobre o sexo. Segundo o autor, foi à própria ideia de poder que incitou essa 

proliferação de discursos, através de instituições como a Igreja, a escola, a família, o 

consultório médico. Essas instituições não visavam proibir ou reduzir a prática sexual. 

Visavam sim o controle do indivíduo e da população. 

A igreja Católica, com a Contrarreforma, deu início ao processo de incitação dos 

discursos sobre sexo, ao estimular o aumento das confissões aos padres e também a si mesmo. 

As “insinuações da carne” têm de ser ditas em detalhes, incluindo os pensamentos sobre o 

sexo. Ainda no século XVIII, e principalmente no século XIX, ocorre uma dispersão dos 

focos de discurso sobre o sexo, que antes eram restritos à Igreja. Presencia-se uma explosão 

de discursos sobre o sexo, que tomaram forma nas diversas disciplinas, além de se 

diversificarem também em seu conteúdo. A medicina, a psiquiatria, a justiça penal, a 
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demografia, a crítica política passam a se preocupar com o sexo. Analisa-se, contabiliza-se, 

classifica-se, especifica-se a prática sexual através de pesquisas quantitativas ou causais. 

(Foucault, 1998) 

Um dos motivos que podemos citar na história para esta regulação foi o entendimento 

da população como problema econômico e político, sendo necessário analisar a taxa de 

natalidade, a idade do casamento, a precocidade e frequência das relações sexuais, a maneira 

de torná-las fecundas ou estéreis, ou seja, uma total regulação da sexualidade a fim de 

responder a ideologia dominante e visando uma sexualidade economicamente útil.  

 O exame médico, a investigação psiquiátrica, o relatório pedagógico, o controle 

familiar, que aparentemente visam apenas vigiar e reprimir essas sexualidades periféricas 

funciona, na verdade, como mecanismos de dupla incitação: prazer e poder.  

 Foucault constrói, portanto, uma nova hipótese acerca da sexualidade humana, 

segundo a qual esta não deve ser concebida como um dado da natureza que o poder tenta 

reprimir. Deve sim, ser encarada como produto do encadeamento da estimulação dos corpos, 

da intensificação dos prazeres, da incitação dos discursos, da formação dos conhecimentos, do 

reforço dos controles e das resistências. As sexualidades são assim socialmente construídas. 

Tomas Laquer (1990) seguindo a analise de Foucault “mostra como se efetuou, a partir 

do século 18, com o florescimento da biologia e da medicina, uma ‘sexualização’ do gênero, 

que era pensado, até então em termos de identidade ontológica e cultural, muito mais do que 

física”(Perrot, 2005, p.470). De acordo com este pensamento homens e mulheres seriam 

identificados por seus sexos, e as mulheres em especial ancoradas e prisioneiras de seus 

corpos. Assistiríamos, portanto, uma biologização e uma sexualização do gênero e da 

diferença entre os sexos, a uma abordagem da “biopolítica” das relações entre os sexos, que 

seria, para o autor,  o centro da Modernidade. 

Cabe ainda destaque, por seus significativos estudos, para o campo da antropologia da 

sexualidade que foi descrito a partir de duas grandes perspectivas, a essencialista e a 

construtivista. A respeito da perspectiva essencialista destacamos a descrição de Weeks, onde 

a partir dela, afirma-se que:  

Há algo inerente à natureza humana, inscrito nos corpos na forma de um instinto ou 

energia sexual, que conduz as ações. A sexualidade ora restringe-se a um mecanismo 

fisiológico, a serviço da reprodução da espécie, ora à manifestação de uma pulsão, 

de ordem psíquica, que se busca extravasar (WEEKS, 1999:9). 

  Opondo-se a perspectiva essencialista podemos definir a perspectiva construtivista a 

partir de Vance: 
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Opondo-se à primeira, a perspectiva construtivista ou construtivismo social 

reúne abordagens que buscam problematizar a universalidade do instinto 

sexual e reconhecer que em diferentes culturas ou em diferentes grupos 
populacionais de uma mesma cultura, os contatos corporais entre pessoas do 

mesmo sexo ou de sexo diferentes podem ter significados radicalmente 

distintos. Ao contrário de “pulsões” e “energias”, o construcionismo de um 

modo geral, introduz para o pesquisador a relevância do entendimento de 
que os atos sexuais não trazem em si um significado social universal, a 

relação entre atos sexuais e significados sexuais não é fixa e, principalmente, 

de que as culturas geram categorias, esquemas e rótulos muito diferentes 
para estruturar as experiências sexuais e afetivas. Tais construções 

influenciam a subjetividade e o comportamento individual, e também 

organizam e dão significado à experiência sexual coletiva através, por 

exemplo, do impacto das identidades, definições, ideologias e regulações 
sociais (Vance, 1995:16). 

Embora todas essas perspectivas/abordagens, no que tange a gênero como a 

sexualidade tenha sua relevância por enfocar o problema trazendo-o à baila, e contribuindo 

para se avançar em maior problematização na construção de leituras sobre a condição mulher 

na sociedade, possuem enfoques relacionados à distintas visões sociais de mundo. As leituras 

que partem de uma leitura micro e mesmo as abordagens estruturalistas, ao estarem 

desvinculados da perspectiva de classe e sem perspectiva dialética, não dialogam com a base 

material da sociedade capitalista que é relação trabalho/capital - acaba por focar nas relações 

de poderes entre homens e mulheres apenas como algo relacional ocultando o que na 

sociedade patriarcal capitalista seria a causa central das desigualdades entre homens e 

mulheres, a dominação/exploração entre classes antagônicas.  

Desta questão podemos destacar que conceber gênero apenas como algo relacional 

poderia ser um retrocesso para o movimento feminista, uma vez que esta visão contribui para 

retirar o foco sobre a centralidade da mulher no debate, já que agora se compreende que nos 

“estudos de gênero” estariam inseridos também estudos sobre os homens e sobre as 

masculinidades. A grande problemática não seria incluir o homem neste debate, “o problema é 

a expansão destas discussões em detrimento do debate específico da condição da mulher nesta 

sociedade” (CISNE, 2012, p. 84).  

Doravante todas essas questões, na tentativa de fugir das “armadilhas” das 

perspectivas de naturalização / homogeneização do positivismo e dos retrocessos alimentados 

pelas abordagens pós/estruturalista/pós-modernas, as feministas farão uso do termo gênero 

como categoria dialética e relacional (CISNE, 2012). Não obstantes, no entanto, as análises 

das relações sociais entre os sexos das feministas francesas - sobre a inserção da mulher no 

mercado de trabalho - apoiadas nas teorias marxistas que abordam a divisão social e sexual do 

trabalho como núcleo da desigualdade entre homens e mulheres. 
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Cabe-nos neste sentido ressaltar com as análises de Saffioti (1992) quando esta destaca 

que o termo gênero seria suficiente para designar o caráter social até mesmo do sexo, pois 

sendo este relacional eminentemente exigiria uma relação de construção social em relação a 

outro. Desta forma destacamos que nem o sexo, as características fisiológicas ou as formas de 

vivenciar a sexualidade são imutáveis, estas assumem características sociais em cada cultura.  

Já quando pensamos em sexo, podemos ou não carregá-lo de sentido social, precisando 

destacar este caráter, sexo nem sempre implica em relações sociais, diferentemente da 

categoria gênero. Desta forma, para essa autora estaríamos em uma ordem patriarcal de 

gênero. 

Faz-se mister, portanto, realizar a análise crítica em torno do gênero, se contrapondo, 

principalmente, a uma perspectiva pós-estruturalista e desconstrutivista (PISCITELLI, 2002). 

 A autora em questão enfatiza que ao desconstruir algo podemos desconstruir de fato 

tudo que já se foi conquistado, incorrendo no erro de não por nada no lugar. Desta forma 

focando sua analise nas diferenças, a invés de investir no caráter político da discussão, as 

abordagens desconstrutivistas negam o movimento feminista e próprio caráter político da 

mulher não apresentando alternativa de ação (PISCITELLI 2002).     

Cisne (2012) salienta que muitas vezes enquanto mulheres, não temos consciência da 

nossa condição de exploradas nesta sociedade, expostas a triplas jornadas e às variadas formas 

de violência. 

Os últimos avanços e conquistas em torno da autonomia da mulher no que se 

reconhece como “espaço público” ou “esfera política”, como por exemplo, o direito ao voto e 

a entrada no mercado de trabalho, criam a ilusão de que todas as mulheres estariam em iguais 

condições de acessar seus direitos de cidadania. No entanto, esta é uma falsa projeção se 

aventarmos que de fato a independência da mulher não encontra sustentação material, uma 

vez que esta ao vivenciar a dimensão política da cidadania, não deixa de ser a principal 

responsável pelo espaço privado do cuidado do lar, dos filhos e do marido. 

É preciso ressaltar diante essa falsa ideia de igualdade social que 

São as mulheres trabalhadoras, de baixa renda, as mais atingidas por esse 

modelo econômico e cultural da sociedade, pois elas são exploradas, 
oprimidas e discriminadas pelo sexo e pela classe, vivendo no limite da 

sobrevivência com relação ás suas necessidades básicas, inclusive de 

alimentação (CISNE, 2012, p. 85).  

 

 Desta forma seria inconcebível pensar na igualdade das mulheres em uma sociedade 

onde o capital, como relação social, assenta-se sobre desigualdades que constituem as 
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condições favoráveis à sua produção e reprodução. Condições essas que se naturalizam e se 

reproduzem por meio da divisão sexual do trabalho a subordinar a mulher aos seus ditames, 

uma vez que essa subordinação leva ao limiar de seu não reconhecimento enquanto sujeito 

histórico social, necessariamente integrante de uma determinada classe social. 

 Cabe, portanto enfatizar a importância do marxismo, para não incorremos no erro de 

tratar a vida social de forma fragmentada em esferas, separar a esfera acadêmica (estudos de 

gênero) da esfera das lutas (estudos da mulher), como algumas análises que defendem 

perspectiva de pós-modernidade vem fazendo. É necessário compreender esta totalidade 

destacando a categoria mulher enquanto sujeito político, pois só desta forma poderemos 

analisar a condição e subordinação da mulher nesta sociedade. 

 Desta forma as análises em torno dos estudos de gênero até aqui apresentadas são de 

extrema importância para se pensar a condição da mulher na sociedade, no entanto carecem 

de uma maior articulação com a dimensão de classe social.  

A ênfase na dimensão subjetiva das relações de poder entre homens e 
mulheres, desvinculada de bases materiais, seria um primeiro aspecto a 

destacar. Nas análises pós-estruturalistas, sobretudo, a dimensão simbólica 

ganha centralidade e a referência às práticas e relações materiais torna-se 
opaca. Gênero deixa de ser um conceito meio, isto é, uma forma de ampliar 

o olhar e entender a trajetória em torno da qual a dominação foi se 

estruturando nas práticas materiais e na subjetividade humana, para tornar-se 
um conceito totalizador, um modelo próprio e autônomo de análise das 

relações de dominação/subordinação, centrado quase exclusivamente na 

construção dos significados e símbolos das identidades masculina e feminina 

(ARAÚJO, 2000, p. 69) 

 A perspectiva pós-estruturalista foca suas análises muito mais nas diferenças 

individuais entre homens e mulheres do que uma análise sobre as desigualdades entre as 

classes sociais, deixando de lado a base estrutural da desigualdade na sociedade patriarcal 

capitalista.  

Trata-se, portanto de compreender por meio da análise da teoria social crítica, que as 

singularidades contidas na diversidade humana a partir de suas determinações – classe social, 

gênero, orientação sexual, raça/etnia, religião – não são contraditórias ou se sobrepõe entre si, 

mas na sociabilidade burguesa se articulam visando a produção e reprodução da própria 

ideologia dominante. Não é apenas o gênero, a orientação sexual, a raça/etnia, a classe ou a 

religião, mas singularidades que interseccionadas se somam e relegam aos indivíduos as mais 

variadas hierarquias de poder. De acordo com Cisne (2012): 

É certo que o gênero não possui apenas sexo, mas possui raça, etnia, 

orientação sexual, idade etc. Essas diferenças e especificidades devem ser 
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percebidas. No entanto, dentro desta sociedade, não podem ser vistas 

isoladas de suas macrodeterminações, pois, por mais que o gênero una as 

mulheres, a homossexualidade una gays e lésbicas, a geração una as (os) 
idosas(os) ou jovens etc.,a classe irá dividi-las(os) dentro da ordem do 

capital. Em outras palavras, a classe irá determinar como essas mais variadas 

expressões de opressões irão ser vivenciadas por esses sujeitos. Com certeza, 

de modo bastante diferenciado entre a classe trabalhadora e a dominante. 
Assim é que uma mulher de classe dominante pode explorar uma mulher da 

classe trabalhadora, uma idosa pode explorar outra idosa, uma negra pode 

explorar outra negra, um homossexual pode explorar outro homossexual (pp. 
87-88). 

 Neste sentido o debate que parte das determinações oriundas das relações societárias,  

torna-se central para analisar a condição da mulher na sociedade contemporânea, seja ela 

negra ou branca, pobre ou rica, lésbica ou não-lésbica, jovem ou idosa, entender a relação 

capital x trabalho fundante das contradições do sistema econômico, significa compreender 

tanto a subordinação da mulher como a dominação do homem nas diferentes formas nas quais 

ela ocorre.  

É preciso destacar que na ordem capitalista essas dimensões não se encontram 

separadas, elas respondem as condições favoráveis para a reprodução da ideologia dominante. 

“Nessa perspectiva, pode-se dizer que a ideologia remete à subjetividade humana, aos valores 

e formas de perceber e se posicionar no mundo, a partir da condição de inserção dos sujeitos” 

(Araújo, 2000, p.67) 

Cisne (2012) sinaliza que acentuarmos as diferenças como construções culturais, não a 

analisamos na perspectiva da totalidade e esse movimento acaba por mascarar os interesses da 

burguesia na perpetuação das subordinações e explorações, tanto na forma do trabalho 

precarizado – de homens e mulheres – como na centralidade da mulher na responsabilidade da 

reprodução social necessária ao sistema capitalista.  

 Portanto a teoria social crítica, em particular o materialismo histórico dialético busca a 

analisar a realidade social de forma não fragmentada, pensando as relações sociais entre os 

sexos/gênero e as sexualidades, já que estes são determinados pela dinâmica da vida social. É 

preciso compreender que, para analisarmos “gênero” devemos compreender suas mediações 

com a categoria classe social, pois “ao expor em bases materiais concretas as determinações 

da subordinação da mulher” (ARAÚJO, 2000) poderemos de fato construir uma ação política 

que vise à transformação da subordinação da mulher não em vias de uma igualdade formal, 

mas na consolidação de uma igualdade substantiva (MÉSZAROS, 2011). 
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 Cabe ainda destacar que as abordagens apresentadas aqui - embora muitas não 

enfrentem debates sobre a homossexualidade - contribuem de maneira significativa para 

pensar o lugar da mulher na sociedade e, consequentemente, repensar sua sexualidade 

As diferentes abordagens até aqui apresentadas orientam-se por distintos projetos, por 

visões sociais de mundo nas quais buscamos fundamentar seus posicionamentos. Podemos, de 

acordo com nossa visão social de mundo, apontar a perspectiva que melhor responde aos 

nossos anseios e questionamentos.   

Ressaltamos que existem algumas concepções – por sinal já superadas – que devem 

ser totalmente rejeitas por seu viés totalmente criminalizador, tais como a homossexualidade 

ser tratada como crime ou doença.  Mesmo que existam concepções distintas, há aquelas 

claramente criminalizadoras e construtoras de uma ideia de anomalia, que devem banidas de 

nossa sociabilidade. 

 Assim, podemos relacionar que as diferentes abordagens que buscam conceber ideias 

de indivíduos e, necessariamente, as relações sociais entre os mesmos a partir de uma 

perspectiva de sexo/gênero e sexualidade expressam projetos de sociedade ou projetos 

societários.  

Como visto anteriormente com Netto (2007) os projetos societários possuem uma 

intrínseca relação com os projetos profissionais. É nesse sentido que para nós, pensar a 

homossexualidade feminina no âmbito da profissão, implica em se posicionar em relação a 

que tipo de sujeitos histórico sociais nos referimos, qual é a sociedade que construímos e com 

base em quais relações sociais-  

Netto (2007) demonstra a articulação entre projeto societário e projeto profissional, a 

relação indissociável entre ambos. Entretanto, explicita que pode ser que um dado projeto 

profissional questione o projeto societário hegemônico. Os projetos profissionais articulam-se 

aos projetos societários como também as divergências e colisões entre projetos profissionais e 

societários hegemônicos, sob o capitalismo, encontram limites que se expressam, 

determinantemente, nas condições de trabalho. 

A escolha da teoria social crítica - e nesta, do materialismo histórico dialético - para 

analisar a apropriação da homossexualidade feminina na profissão deve-se a isso, 

compreender que o modelo de sociedade que acreditamos pautado em uma igualdade 

substantiva (MESZAROS, 2011) que vise à emancipação humana, só pode ser alcançado via 

análise da categoria classe e suas mediações, compreendo assim as singularidades que se 

expressam na diversidade humana.  
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Sabemos que ainda existem inúmeros desafios para que esta teoria possa de fato 

incorporar tais questões, mas ainda assim acreditamos que politicamente, e não só baseado em 

uma leitura das diferenças, esta é a opção metodológica mais viável para podermos construir 

alternativas que condizem com nosso projeto ético-político e com o modelo de sociedade que 

este nos propõe e direciona a construir.  
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Capítulo II – História, trajetória da construção e organização política das mulheres 

lésbicas e a emergência do tema para o Serviço Social. 

 

 No capítulo anterior abordamos distintas concepções sobre a formação do Estado 

Moderno e sobre a sociabilidade que constrói a partir deste período. Nosso objetivo é 

fundamentar como se constrói na Modernidade a concepção de indivíduo social e as 

particularidades de sua relação com o patriarcado. Evidenciamos também alguns elementos 

em torno de noções relevantes como  cidadania, democracia e direitos, buscando articular tais 

elementos à reflexão sobre as relações entre os sexos e das sexualidades. 

Neste capítulo buscaremos a partir da concepção do Estado Moderno e dos elementos 

citados no capítulo anterior – cidadania, democracia e direitos – recuperar a trajetória 

histórica de construção e de organização política das mulheres lésbicas. Reconstituiremos 

alguns elementos significativos acerca dos movimentos sociais, especificamente os 

movimentos feministas e o movimento LGBT, e a emergência deste debate para o Serviço 

Social. 

 

2.1. Movimento feminista e LGBT: a participação das lésbicas em seu surgimento e 

organização. 

 

A definição inicial sobre o termo “movimentos sociais” nos remete a um campo 

complexo justamente por existirem disputas em torno de seus significados. Coexistem na 

atualidade diferentes conceitos e disputas em torno do termo e, por conseguinte, não se chega 

a um denominador comum tanto para sua forma como para o seu conteúdo, não podendo este 

ser pensado de forma homogênea embora a priori seja apresentado como tal. 

A perspectiva marxista nos apresenta a ideia de movimentos como sujeitos sociais que 

incidem sobre o curso da história. Desta maneira compreende-se que movimento operário por 

meio de suas lutas, e na relação antagônica com a burguesia, busca a transformação histórica 

das desigualdades sociais fundadas na relação capital/trabalho.. 

A partir da leitura pelo viés da teoria social crítica podemos evidenciar as análises de 

Cisne, onde esta considera que “os movimentos sociais possuem determinações concretas 

advindas das relações de exploração e dominação capitalistas. Relações estas que se 

desdobram em opressões de classe, raça/etnia, gênero, geração, entre outras”(Cisne: 2012, 

pág: 3) 

Para tanto de acordo com a autora para se compreender o significado dos movimentos 

sociais seria necessário compreender a contradição fundante do capitalismo, a relação entre 

capital e trabalho, da onde seriam impulsionadas as contradições inerentes que levariam as 
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lutas de classe definindo assim os rumos econômicos, políticos, sociais e culturais da 

sociedade. Desta forma: 

Os movimentos sociais devem se constituir como vozes coletivas que 

teimem em gritar contra a barbárie capitalista nas suas múltiplas refrações. 
Para tanto, a sua “práxis”, o seu “projeto”, os seus “princípios valorativos” e 

a sua “organização e direção” devem estar voltados para a transformação 

radical da sociedade capitalista. Nestes termos, os movimentos sociais são 
sujeitos coletivos que surgem como sínteses das desigualdades sociais e 

sobre elas devem atuar numa perspectiva transformadora, o que exige a 

eliminação da raiz dessas desigualdades: a contradição entre capital e 
trabalho (CISNE, 2012, p.: 4) 

 

Este perspectiva de conceber os movimentos sociais deixa clara a necessidade de se 

retomar o caráter classista dos movimentos sociais contrária a institucionalização dos 

movimentos sociais em ONGs Cisne salienta que se nos anos de 1970 as ONGs possuíam 

como prioridade o assessoramento aos movimentos sociais, no entanto, a partir dos anos 1990 

este quadro muda e as ONGs passam a ser aliadas do grande capital. Este cenário é propiciado 

pela onguização marcada pelo ideário neoliberal que desarticula e desmobiliza os movimentos 

sociais de teor classista. (Cisne: 2012, p: 5 e 6).  

Partindo de outra perspectiva teórica Gohn (2000), a partir de uma matriz acionista
25

, 

identifica nos anos de 1960 três paradigmas teóricos acerca da discussão em torno dos 

movimentos sociais, a saber: o norte-americano, os europeus e o latino-americano. No 

paradigma Europeu e norte-americano, a metodologia centra-se em teorias a partir de suas 

realidades nacionais, locais e regionais. Na América Latina a metodologia apresenta uma 

característica híbrida decorrente de teorias que surgem de outros contextos, por este motivo na 

América Latina ainda não um paradigma especifico mas este já estaria em construção. Diante 

o debate acerca das teorias e paradigmas dos movimentos sociais, a autora adota a seguinte 

definição: 

movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais 
coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em 

certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de um país, criando 

um campo político de força social na sociedade civil. As ações se estruturam 
a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em conflitos, litígios 

                                                             
25O movimento social apresenta-se na abordagem acionista como a ação de um grupo, um ator coletivo. Para tal 

é necessário que ele se defina por sua situação nas relações de produção, isto é, que situe suas reivindicações e 

sua oposição a um grupo adversário no interior dos problemas da sociedade industrial (Gohn, 2002: 143). 
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e disputas vivenciados pelo grupo na sociedade. [..] Os movimentos operam 

uma série de inovações nas esferas pública (estatal e não-estatal) e privada, 

participam direta ou indiretamente da luta política de um país, e contribuem 
para o desenvolvimento e a transformação da sociedade civil e política. [...] 

Os movimentos participam portanto da mudança social histórica de um país 

e o caráter das transformações geradas poderá ser tanto progressista como 

conservador ou reacionário, dependendo das forças sociopolíticas a que 
estão articulados, em suas densas redes; e dos projetos políticos que 

constroem com suas ações. (2000:252). 

Outro aspecto a ser considerado nas análises de Gohn é que, para considerarmos um 

movimento social como tal, estes devem ser pensados como ações coletivas fora do espaço 

institucional
26

,ou seja, um movimento social deixa de ser um movimento quando ao se 

institucionalizar passa a atuar enquanto uma ONG, no entanto este ainda pose ser considerado 

parte deste movimento ao dar apoio as suas ações (GOHN: 2000) 

Partindo deste aspecto Almeida (2005) evidencia que as atuais ONGs lésbicas passam 

a ser percebidas enquanto parte integrante dos movimentos de mulheres lésbicas e do 

movimento homossexual, uma vez que dão apoio a tais movimentos. Salienta ainda que 

apesar desta diferenciação, na atualidade as ONGs são o ator social mais poderoso dos 

movimentos e imprescindível às conquistas atuais.  

Cabe evidenciar que a perspectiva apontada por Cisne, é a que irá orientar este estudo, 

uma vez que acreditamos que pensar a condição da mulher na sociedade, seja de forma 

organizada por meio do movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e travestis 

(LGBT) ou da experiência particularizada das mulheres lésbicas neste contexto, implica 

pensar em qual conjuntura política, social, econômica, cultural e ideológica se inserem tais 

elementos. 

Neste sentido, cabe destacar que a história econômica e política do Brasil do final da 

década de 1970 a meados da década de 1980 ficou marcada como um período de transição 

decisiva, condicionada por significativas mudanças na sociedade brasileira. 

 O período da ditadura militar no Brasil estabeleceu um regime alinhado politicamente 

aos centros do imperialismo e acarretou profundas modificações na organização política do 

país, bem como na vida econômica e social. De acordo com Netto (2007), a sucessão de 

golpes de Estado que se instalava pelo mundo, eram o 

[...] sintoma de um processo de fundo: movendo-se na moldura de 

uma substancial alteração na divisão internacional capitalista do 

trabalho, os centros imperialistas, sob o hegemonismo norte-

                                                             
26 Para a análise da institucionalização dos movimentos sociais ver Mirla Cisne: institucionalização dos 

movimentos sociais: uma reflexão sobre luta de classes na contemporaneidade. 
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americano, patrocinaram, especialmente no curso dos anos sessenta, 

uma contrarrevolução preventiva em escala planetária (com 

rebatimentos principais no chamado Terceiro Mundo, onde se 

desenvolviam, diversamente, amplos movimentos de libertação 

nacional e social) (NETTO, 2007, p.16). 

O governo militar teve o apoio da Igreja católica, o que foi providencial para a 

concretização do Golpe. Essa participação da igreja se deu, fundamentalmente, para combater 

a ameaça do comunismo e o crescimento dos movimentos de esquerda no país, durante a 

década de 1960. Essa mobilização da Igreja foi acompanhada por distintos setores da 

sociedade brasileira, que se aliaram ao regime, por temerem a desordem e a desintegração 

social. 

 Estas “contrarrevoluções”, como chama Netto (2007), tinham como finalidade adequar 

o desenvolvimento nacional ao quadro internacional, marcado pelo aprofundamento da 

internacionalização do capital; frear a resistência popular contra o capitalismo e acabar com as 

possíveis tendências que podiam caminhar para revoluções socialistas.  

 Neste processo, o Brasil integra-se, de forma concreta, em um processo de 

industrialização que ampliou a concentração de renda no país e elevou a desigualdade social 

(OLIVEIRA, 1998), pois a maioria da população do país não desfrutava desse “milagre” da 

economia, 

  De acordo com Pereira (2008) os governos militares: 

[...] realizaram ações em todo âmbito da vida social – do econômico ao 

político e cultural – com objetivo de criar condições necessárias ao 

florescimento do setor privado, nacional e imperialista. Isto significava, de 

um lado, proporcionar a máxima extração de mais-valia absoluta e relativa 
da força de trabalho assalariada industrial e agrícola, com forte arrocho 

salarial – congelamento dos salários e queda do seu valor real. O 

congelamento salarial foi possível graças a uma eficaz política de controle da 
força de trabalho, seja com bruta violência estatal – a proibição de 

manifestações e greves – seja com a criação de uma profunda insegurança no 

emprego [...] (PEREIRA, 2008:109).  

Este aparente “desenvolvimento econômico” tratado como sinônimo de crescimento e 

de integração à dinâmica de acumulação mundial, foi acompanhado por uma forte repressão 

política. Repressão, justificada pela necessidade de se manter a estabilidade política e a 

segurança do país, frente aos considerados suspeitos de oposição ao regime, comunistas e 

simpatizantes. Este fato culmina na desmobilização da sociedade civil, perseguição, exílio e 

morte de pessoas que tinham participação política e os movimentos sociais passaram a se 

reunir e a agir clandestinamente onde as tentativas de resistência mantiveram-se. 
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 É neste contexto que a partir de meados da década de 1970 que a luta política toma 

força, onde os movimentos sociais de base, tais como os sindicatos, parte das igrejas, os 

movimentos feministas, os movimentos de negros, movimento homossexual, as associações 

de moradores, os comitês de defesa dos direitos humanos, entre outros (NETTO, 2007), 

passam a construir a luta. 

Também neste período, a Igreja católica através da Teologia da Libertação torna-se 

fundamental para a organização dos movimentos sociais na década de 1980, pois muitos 

destes nasceram a partir das CPT (Comissões Pastorais da Terra) e das CEBs (Comunidades 

Eclesiais de Base) católicas (BETTO, 2011). 

Desta forma muitos movimentos voltam a surgir publicamente – e não de forma 

clandestina - na cena política, reivindicando o direito a ter direitos (SADER, 2001, p.. 26) e 

colocam na pauta de suas reivindicações mudanças políticas e sociais para o conjunto da 

sociedade. 

Em 1985, com a vitória no Colégio eleitoral de Tancredo Neves a ditadura militar 

sofreu um forte declínio. De acordo com Netto (2007): 

a primeira metade dos anos 80 assistiu à irrupção, na superfície da vida 

social brasileira, de demandas democráticas e populares reprimidas por largo 
tempo. A mobilização dos trabalhadores urbanos, com renascimento 

combativo da sua organização sindical; a tomada de consciência dos 

trabalhadores rurais e a revitalização de suas entidades representativas; o 

ingresso, também na cena política, de movimentos de cunho popular (por 
exemplo associação de moradores) e democrático (estudantes, mulheres, 

“minorias”, etc.); a dinâmica da vida cultural, com a reativação do 

protagonismo dos setores intelectuais; a reafirmação de uma opção 
democrática por segmentos da Igreja católica e a consolidação do papel 

progressista desempenhado por constituições como a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) – tudo isso 
pôs na agenda da sociedade brasileira a exigência de profundas 

transformações políticas e sociais (p. 149) 

Naquele período, os sujeitos que compunham os movimentos sociais, segundo Sader 

(2001), apresentam-se como “novos sujeitos” sociais e históricos, que, para esse autor, 

rechaçam a política constituída tradicionalmente, refletindo sobre as questões que fazem parte 

do cotidiano e inventando novas formas de fazer política. Ressaltamos que esta é uma 

abordagem apresentada pelo autor, no entanto não acreditamos em “novos sujeitos”, mas sim 

em novas formas de organização desses sujeitos na sociabilidade burguesa que carregam a 

ideia aparente de algo “novo”. 

 Para Pinto (2005), aqueles movimentos tinham algumas características comuns que os 

qualificavam com caráter “inovador”. Assim, os chamados novos movimentos sociais, 
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veicularam profundas críticas às condições de vida e propuseram mudanças nas relações 

políticas e sociais.  

É importante sinalizar deste modo à diversidade de concepções que orientam os 

sujeitos políticos a se organizarem – as visões sociais de mundo que imprimem a um 

movimento a ideia de pluralidade e de disputa de distintos projetos societários - por isso são 

sempre MOVIMENTOS e não movimento. 

 Assim paralelamente a este cenário de efervescência e de “abertura” política, onde 

emergiram os movimentos sociais, que podemos destacar omomento de maior visbilidade  dos 

movimentos homossexuais brasileiros.  

Para Almeida (2005) “no cenário internacional, desde o final dos anos 70, 

multiplicaram-se análises teóricas especificamente lésbicas e bissexuais, principalmente a 

partir do aprofundamento das reflexões feministas” (ALMEIDA, 2005:25). 

No contexto internacional, os movimentos homossexuais tiveram sua primeira 

experiência de luta nos Estados Unidos no ano 1970 quando das primeiras organizações e 

manifestações que buscaram marcar um ano da Rebelião “Stonewall”
.
 Segundo Castells 

(2008): 

A revolta de Stonewall, ocorrida em Greenwich Village, bairro de Nova York em 

28 de junho de 1969, quando centenas de gays lutaram contra policiais durante três 

dias em reação a mais uma incursão violenta no “The Stonewall”, um bar gay, é 
considerada o ponto de partida do movimento de liberação gay nos Estados 

Unidos. A partir daí, o movimento cresceu num ritmo extraordinário, 

principalmente nas áreas metropolitanas, à medida que os gays começaram a 
assumir sua condição, individual e coletivamente. Em 1960, havia cerca de 50 

organizações em todo o país; em 1973, esse número já saltara para mais de 800 

(p.248). 

Este conflito repercutiu notícias em todo mundo e fez com que cada vez mais outros 

grupos em diferentes lugares e sob as mais diversas pressões fossem se organizando, ainda 

que em alguns casos inicialmente se desse como organização “clandestina” em contexto de 

repressão militar, como foi o caso do Brasil nos anos de 1970: 

As notícias do surgimento do movimento de libertação gay em 69, após a rebelião 
de Stonewall em Nova York, chegaram à América Latina no começo dos anos 70, e 

incentivaram a formação de grupos na Argentina, México e Porto Rico. Contudo, a 

repressão militar no Brasil impossibilitou a formação de um movimento gay e 
lésbico no país. A publicação informal de O Snob e os seus imitadores pararam de 

circular porque seus editores temiam ser confundidos com grupos clandestinos de 

esquerda sendo brutalmente reprimidos naquele momento. A censura moralista do 
governo militar limitava referencias à  homossexualidade na imprensa. Embora 

algumas publicações alternativas produzissem matérias ocasionais referentes ao 

“gay power” nos Estados Unidos, a formação de um movimento político no Brasil 
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parecia impossível (Green, 2000:281) 

Neste sentido da organização política dos sujeitos em torno de movimentos no Brasil, 

podemos destacar nos primórdios do movimento homossexual brasileiro o surgimento do 

“Somos” - Grupo de Afirmação Homossexual – em São Paulo e o Jornal Lampião da 

Esquina27. Considerando que os movimentos sociais organizam-se a partir de projetos 

societários, em relações sociais dinâmicas e históricas, sinalizamos para algumas divergências 

políticas estabelecidas no grupo, as quais impactavam até a definição do nome que este 

assumiria, já que nomes que expressassem muito abertamente a questão da sexualidade não 

eram muito bem aceitos. Podemos destacar que: 

O nome final – Somos: Grupo de Afirmação Homossexual – foi o meio 

termo que o grupo adotou e estreou durante um debate em 6 de fevereiro de 
1979, no Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. O 

debate foi parte de uma série de discussões sobre o tema de organização das 

“minorias” brasileiras– em referência às mulheres, os negros, os povos 

indígenas, e os homossexuais – e acabou sendo também o evento em que o 
movimento de gays e lésbicas do Brasil “se assumiu” (GREEN, 2000: 274). 

Foi também naquele contexto que foi organizado o Grupo Somos e em que ocorreu a 

circulação do Jornal Lampião da Esquina, que surgiram concomitantemente as primeiras 

participações das lésbicas, ainda que de forma incipiente. A partir do meado dos anos 1980, 

essa participação se intensificou principalmente pela entrada de novas pautas, como é o caso 

da saúde sexual, tal como descrito pela Rede Feminista
28

. 

Foi apenas a partir de 1985 que o interesse pela saúde de mulheres "lésbicas" 

aumentou, coincidentemente à realização do primeiro National Lesbian 

Health CareSurvey, que possibilitou de maneira sistemática a identificação 
de demandas de saúde dessa população. Em 1999, o departamento de 

estudos sobre a mulher do NIH (NationalInstitutesof Health) encomendou ao 

Instituto de Medicina dos EUA uma revisão dos estudos e informações 
existentes sobre saúde e homossexualidade feminina. O relatório, Lesbian 

Health. Current Assessmentand Directions for the Future, identificou mais 

                                                             
27

 Este novo jornal, de tamanho tabloide, era produzido por um grupo de escritores e intelectuais do Rio de 

Janeiro e São Paulo, e se declarava um veículo para discussão de sexualidade, discriminação racial, artes, 

ecologia, e machismo (GREEN, 2000: 273). 

 

28A Rede Nacional Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos é uma articulação política 

nacional do movimento de mulheres, feminista e antirracismo, fundada em 1991. Tem abrangência nacional. É 
integrada por organizações não-governamentais, grupos feministas, pesquisadoras e grupos acadêmicos de 

pesquisa, conselhos e fóruns de direitos das mulheres, além de ativistas do movimento de mulheres e feministas, 

profissionais da saúde e outras que atuam no campo da saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos 

reprodutivos. (http://www.redesaude.org.br/home/institucional.php) 
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de 600 estudos produzidos nas décadas de 1980 e 1990 e organizou- os em 

tópicos que cobrem temas relacionados a: HIV/AIDS; câncer; DST; 

violência; adolescência; saúde mental; suicídio e serviços de atenção à 
saúde. (Rede Feminista 2006:18 APUD Solarz, 1999). 

 

 Desta forma resistindo às fortes pressões da ditadura militar e aos rachas internos 

provocados por diferentes posições políticas em relação à esquerda, há autoras que sinalizam 

três “ondas” do movimento homossexualno Brasil. Segundo Facchini: 

Aliada ao movimento feminista e ao movimento negro, a "primeira onda" do 
movimento homossexual continha propostas de transformação para o 

conjunto da sociedade, no sentido de abolir vários tipos de hierarquias 

sociais, especialmente as relacionadas a gênero e a sexualidade. Pertenceram 
a essa fase o grupo Somos de Afirmação Homossexual, de São Paulo, e o 

jornal Lampião da Esquina, editado no Rio de Janeiro [...] A“segunda onda” 

do movimento homossexual no Brasil corresponde a um período de aumento 

da visibilidade pública da homossexualidade, na década de 1980, com a 
expansão de  um mercado de bens e serviços destinado ao público 

homossexual e a chegada da epidemia da Aids. Foi nesse contexto que 

atuaram os grupos Triângulo Rosa e Atobá, do Rio de Janeiro, e o Grupo 
Gay da Bahia. [..]Diante do crescimento dos casos de Aids e da demora em 

ser produzida uma resposta governamental, a exemplo da maioria dos países 

ocidentais, os militantes homossexuais foram os gestores das primeiras 
mobilizações contra a epidemia, tanto no âmbito da assistência solidária à 

comunidade, quanto na formulação de demandas para o poder público. No 

final dos anos 1980, o movimento homossexual cresceu como forma de 

solução para essa situação, tornando o Brasil pioneiro na resposta 
comunitária e governamental à AIDS, (configurando assim a terceira onda).  

(2013 p.135 e 136 – grifos meus)  

 

Assim, frente a este cenário, o movimento homossexual, a partir dos anos de 1990, 

passa a se autodenominar GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis), visando a 

pactuação de um campo que englobasse a luta pelo direito à diversidade nas suas diferentes 

expressões. Passa a ser chamado desta maneira devido à diversificação dos sujeitos e à 

necessidade de sua visibilidade dentro desses novos movimentos que surgiam por todo país, 

como descreve a Rede Feminista: 

Embora tenham estado presentes desde as primeiras iniciativas do 

movimento homossexual no Brasil (finais dos anos de 1970), os primeiros 

grupos exclusivamente lésbicos foram formados a partir de 1980, e o termo 
"lésbicas" foi incluído no nome do movimento apenas a partir de 1993, com 

o VII Encontro Brasileiro de Lésbicas e Homossexuais (Rede Feminista, 

2006:09 apud Facchini& Barbosa, 2004). 

Lembramos que, neste momento, as formas organizativas ainda são fortemente 

marcadas pela presença e hegemonia na direção “masculina”, mas já contava com a 

participação de lésbicas (muitas em tarefas de lideranças) e travestis. Posteriormente, o 
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movimento passa a se articular sob a sigla de “LGBT” devido à tentativa de visibilidade das 

lésbicas, já que a luta por uma inserção igual na centralidade dos debates se seguiria. De fato, 

consideramos que não foi - e não é - uma mudança de sigla que trará ou trouxe unidade ou 

assegura essa “igualdade”. (essa questão da igualdade substantiva versus a formal é uma coisa 

relevante a ser sinalizada no seu trabalho – nem que seja agora, em torno do conceito, em nota 

de rodapé. Você a trabalha anteriormente na construção dos valores modernos). 

Destacamos assim o debate acerca da igualdade substantiva de Mészaros, já sinalizada 

anteriormente, onde a igualdade real (substatntiva) capaz de abstrair as particularidades de 

cada ser humano, tais como; gênero, sexo, sexualidade, raça/etnia, geração, entre outros, não é 

o oposto das diferenças, mas sim das desigualdades socialmente construídas e que nos são 

impostas. A igualdade substantiva aponta para a reinvindicação de uma igualdade que 

construa novas relações sociais e de fato só se concretiza com a ruptura do atual sistema. 

(MESZAROS, 2011).  Ressaltamos assim que este processo não ocorre com a mudança de 

uma sigla, embora esta seja uma importante tentativa de visibilidade para as lésbicas nesta 

sociabilidade. 

Assim embora essas leituras sejam fundamentais para se recuperar na literatura a 

construção histórica dos movimentos é preciso apontar para a diversidade e os fundamentos 

teóricos conceituais das diferentes abordagens existentes. Caso contrário incorre-se no risco 

de centrarmos em abordagens liberais que frisam um “modelo” de direito e de cidadão 

abstrato e universal, onde todos lutariam apensas por uma compreensão de mundo. 

Consideramos, portanto, a partir desses processosque a participação das mulheres 

lésbicas e o reconhecimento de sua identidade como sujeito político coletivo se deu de forma, 

no mínimo, periférica ou secundária, talvez subalterna na constituição tanto do movimento 

homossexual, pautadas centralmente nas ações do HOMEM HOMOSSEXUAL, como no 

movimento feminista, pautadas nas ações da MULHER HETEROSSEXUAL,  

Atribuímos este fato em parte à forma como a sexualidade feminina é percebida ao 

longo da história: em tons de invisibilidade e de criminalização, assim como ao fato da 

sociabilidade hegemônica centrar-se em torno de relações heterossexuais (relações entre 

pessoas do sexo oposto), onde muitas vezes por mais que se queira construir outras caminhos 

de afetividade, este modelo acaba direcionando e reproduzindo a lógica de sua relações. Seja 

ela homo ou heteronormativa na sua vivência, a sexualidade enquanto dimensão da 

singularidade humana vem sendo deixada em segundo plano ao discutirmos a singularidade 

do humano genérico (HELLER, 1985). 
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Desta forma, ao relegarmos o debate ao segundo plano, as mulheres lésbicas 

continuam a ser invisibilizadas e criminalizadas por sua orientação sexual. No sentido da 

visibilidade e da inserção de pautas próprias alguns/mas teóricos/as já sinalizam a 

organização de um movimento próprio que ousam denominar “Movimento de Lésbicas”. 

 Ainda que este não seja totalmente independente do movimento LGBT, devido às 

pautas comuns, como a questão do casamento igualitário e do combate e denúncia da 

homofobia/lesbofobia, podemos destacar, por exemplo, questões ligadas à saúde das mulheres 

lésbicas e bissexuais, tais como: Prevenção ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, 

Prevenção e tratamento à obesidade mórbida, sensibilização com o Programa de Saúde da 

Família (PSF), para reconhecer o casal como família, prevenção e tratamento para DST, 

prevenção e tratamento de câncer, especialmente de colo de útero e de mama, presença da 

companheira no parto e Prevenção e combate à violência entre casais de mulheres(Rede 

Feminista de Saúde, 2006). 

No sentido da análise de um movimento próprio, Jules Falquet (apud Almeida 2005) 

distingue três correntes do movimento lésbico: (i) lesbianismo feminista, (ii) o lesbianismo 

radical e o (iii) lesbianismo separatista. O lesbianismo feminista faz a crítica ao hetero-

feminismo, criticando a falta de reflexão acerca da heterossexualidade insistindo na 

solidariedade política das mulheres e na convergência de luta contra o heteropratiarcado. O 

lesbianismo radical pautado nos estudos da materialista francesa Colette Guillaumin sobre o 

“sexaje” busca uma análise mais completa da opressão das mulheres. Para esta autora as 

lésbicas escapam, devido à sua orientação sexual, da apropriação privada do homem, mas, 

enquanto mulheres oriundas de determinada classe social, não se livram da apropriação 

coletiva, o que implicaria lutas conjuntas. O lesbianismo separatista, teorizado em 1973 nos 

EUA por Jill Johnston, discorre sobre a criação ou tomada de espaços físicos ou simbólicos 

por e para lésbicas unicamente, isso faz com que as separatistas criem comunidades ou 

comunas em casas ocupadas ou em campo, que organizem festivais de cinema ou de música, 

revistas, casas editoriais ou espaços de sociabilidade e de luta política (FALQUET, 2004). 

Na perspectiva de nosso estudo acreditamos que esta forma de conceber a organização 

das lésbicas – com a formação de um movimento próprio – fragmenta ainda mais as lutas 

organizadas por estas, pois passam a imagem de são criados “guetos” onde as lésbicas não são 

inseridas na totalidade da vida social. Longe de se desconsiderar a importância destes 

movimentos, uma vez que estes fomentam o debate, acabe-se criando grupos isolados 

enquanto à luta de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, em sua forma mais ampla 

se configura na luta pelo direito a livre sexualidade. 
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Deste modo destacamos que a história das mulheres lésbicas foi e é permeada por 

avanços e rupturas. Problematizar essas questões e compreender este movimento torna-se 

imprescindível para que possamos avançar em torno da sociabilidade das mulheres lésbicas na 

contemporaneidade. 

 

2.2 - 
Homofobia, violação e reconhecimento normativo dos direitos das mulheres lésbicas. 

 A história política de organização das lésbicas, como brevemente recuperada no ponto 

anterior, tem por centralidade o debate sobre os modernos direitos de cidadania que 

viabilizam o acesso aos serviços e as políticas públicas nos marcos normativos. Segundo 

Iamamoto e Carvalho:  

A expansão dos serviços sociais no século XX está estreitamente relacionada 
ao desenvolvimento da noção de cidadania. Com a generalização da 

economia mercantil e a necessária afirmação da liberdade individual como 

condição de funcionamento da nova organização da sociedade, vai 
adquirindo forma a noção de igualdade de todos os homens perante a lei, 

com direitos e obrigações derivados de sua condição de participantes 

integrais da sociedade, ou seja, de cidadãos. (Iamamoto&Carvalho,1982:90). 

 

Este processo implica repensar relação do Estado com esses sujeitos e as respostas que 

se organizam frente às demandas apresentadas pela população LGBT.Quanto à relação das 

lésbicas com o Estado, com base em Almeida (2005), consideramos que: 

A relação do movimento de lésbicas com o Estado, na perspectiva da 

proposição de demandas para os programas públicos existentes, de 
proposição de novos programas e de crítica à intervenção estatal, é ainda 

pontual e incipiente. Ela se limita a interlocuções com os programas de 

DST/Aids, com algumas coordenadorias municipais da mulher, à inserção 
em alguns poucos conselhos de políticas, conferências, e alguns trabalhos 

pontuais junto a escolas públicas e penitenciárias. A incorporação de lésbicas 

em discussões sobre políticas públicas e a colaboração do poder público em 
ações do movimento vêm se dando mais em função da disponibilidade 

pessoal de técnicos ou gestores do que por compromisso público para com 

essa população (p. 99). 

 
Assim no ano de 2011, frente ao compromisso público para com esta população, 

destacamos que se reconheceu juridicamente o direito a união estável para casais do mesmo 

sexo. Porém, obstáculos constituídos a partir de setores da sociedade que expressam leitura 

hegemônica criminalizadora, incidiram sobre instâncias do judiciário brasileiro. Sinalizamos, 

portanto, como frequentemente, a efetivação desta conquista fica a cargo de valores 

individuais, do jugo e da compreensão de quem trabalhava nos instrumentos de efetivação 
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desta medida. Assim criou-se uma disparidade onde em alguns estados brasileiros se 

reconhece o direito e em outros não. 

 Foi então com base nessa disparidade que no dia 14 de maio de 2013, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, publicada 

em 15 de maio de 2013, aprovou uma Resolução que obrigou todos os cartórios do país a 

celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Na ocasião, o presidente do CNJ afirmou 

que a resolução removia "obstáculos administrativos à efetivação" da decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF), em 2011.  No entanto, tal medida não significou que essa disparidade 

tenha acabado de fato e muitos cartórios, ainda assim, continuaram com medidas arbitrárias 

para dificultar e mesmo impedir o reconhecimento das uniões que, geralmente, só são 

resolvidas no Judiciário. 

 É válido ressaltar que mesmo diante todas as dificuldades encontradas para sua 

efetivação, a instituição do casamento civil garantiu direitos que não eram assegurados apenas 

pelo reconhecimento da união estável, válida para as mulheres em relações heterossexuais 

conforme a reforma do Código Civil de 2002.  Por isso podemos considerar que a aprovação 

da Resolução nº17529 representa avanço, ainda que os casos de disparidades entre alguns 

estados da federação se mantenham. Como avanço destacamos que fica vedada às autoridades 

competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união 

estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo (Artigo 1 – resolução175) 

  Neste sentido esta medida se efetiva como uma das maiores conquistas históricas do 

movimento LGBT brasileiro, mas muitas outras ainda necessitam ser garantidas nesta ordem 

que, estruturalmente, torna as diferenças em profundas desigualdades sociais.  

  Desta maneira pautas como a criminalização da homofobia/lesbofobia e o acesso sem 

preconceitos à adoção e à reprodução assistida por casais do mesmo sexo por exemplo,  

permanecem no limbo das negociações por direitos fundamentais, que por si só já deveriam 

ser assegurados a todos os sujeitos independente da orientação sexual, da identidade de 

gênero, da raça/etnia, da religião ou classe social.  

 Além destas, ressaltamos ainda o direito à livre expressão de gênero e à retificação 

judicial de nome e sexo para todos/as que desejarem o direito à proteção social, ao 

trabalho/renda, entre outros. 

                                                             
29A resolução 175 dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável 

em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. 

(http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Justiça
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Justiça
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 Não podemos também considerar que a aprovação legal do casamento civil criou 

automaticamente uma nova sociabilidade entre homossexuais e heterossexuais, pois 

culturalmente ainda vivemos em uma sociedade heteronormativa e a aprovação e instituição 

de simples atos legais não possibilita por si só que todos os preconceitos e discriminações 

sejam desfeitos. Ressaltamos assim os processos de luta nos marcos da sociedade liberal, 

onde por si esses ganhos normativos não são capazes de instituir uma nova sociabilidade 

entre homossexuais e heterossexuais.  

 Faz-se mister observar que os/as homossexuais vivenciam permanentemente situações 

de violência, de discriminações e de perseguições - não apenasviolações no sentido físico da 

palavra, mas político-ideológicas. Essa perseguição se faz em sua maior parte por parcelas da 

sociedade que pregam em seus discursos que a homossexualidade se opõe à moral e aos bons 

costumes instituídos nasociabilidade burguesa como processos naturais.  

 Esse discurso absorvido por parcela significativa da população, em grande maioria sob 

forte hegemonia da origem do pensamento cristão, torna-se muitas vezes um discurso de ódio 

contra os/as homossexuais, configurando a homofobia, ou seja, uma forma de preconceito que 

pode levar à discriminação e é especificamente direcionada aos homossexuais. 

Segundo Heller (1985) é do processo de construção da história, composto por esferas 

heterogêneas, que decorrem a formação dos valores, portanto, o preconceito como fruto de 

juízos de valores tem origem essencialmente histórica, categoria presente no comportamento e 

pensamentos cotidianos. Como homens e mulheres são inseridos na totalidade da vida 

cotidiana das mais diferentes formas, também sofrem de formas diversas e diferentes os 

preconceitos pautados em juízos de valores.  

As ofensas, humilhações, ameaças e agressões físicas ou verbais caracterizam este 

processo, exercendo forte pressão e controle entre os/as jovens homossexuais, principalmente 

entre os homens, já que estes são ainda os que estão mais tempo nos espaços públicos. Estes/as são algumas vezes 

obrigados/as a conter seus desejos e comportamentos a fim de não se tornarem vítimas da 

homofobia.
 

 
 Assim o termo “homofobia” surgiu na década de 1960 no campo da psiquiatria para 

compreender a origem psicossocial do estigma e do preconceito aos homossexuais. Surge, 

justamente, de onde encontrava-se circunscrita forma como a ciência abordava a questão: por 

uma matriz da saúde (doença) mental, do desajuste individual. 

 Segundo Herek: 

Uma particularidade do surgimento do conceito de homofobia foi à virada 

que ele representou no pensamento científico a respeito da questão 



70 
 

homossexual. O termo foi difundido no início da década de 1970, 

coincidentemente no momento da retirada da homossexualidade do manual 

de Diagnóstico e estática (DSM) da associação Psiquiátrica Americana. Em 
1973, as autoridades desta associação profissional, dando razão à demanda 

de ativistas gays, declararam que a orientação homossexual não estava e nem 

podia ser associada a nenhuma psicopatologia. Paralelamente, nomear a 

hostilidade contra os homossexuais de fobia [...] deslocava o problema. A 
homossexualidade deixava de ser o “problema”; o que deveria ser analisa do 

e controlado era o sentimento de hostilidade irracional contra ela (HEREK, 

2004).  

 
Desta forma, a instituição do termo homofobia também foi possível enquanto 

afirmação de uma decisão política dos grupos ativistas gays e lésbicos frente a recente retira 

da homossexualidadedo rol das doenças e a necessidade, portanto, de descontruir a imagem 

da homossexualidade como patologia. 

 Ressaltamos que muito recentemente, no dia 17 de Maio de 1990, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da classificação internacional de 

doenças, deixando de ser percebida enquanto questão de saúde pública. Antes esta era 

considerada uma doença mental(CID). Assim este dia ficou conhecido como DiaInternacional 

contra a Homofobia, pelo fim da violência contra a população LGBT. Destacamos que 

embora a resolução da ONU seja internacional, cada país acabou agindo de acordo com sua 

cultura. No Brasil, antes mesmo da resolução da ONU, o Conselho Federal de Psicologia em 

1985 já não a homossexualidade como doença, em contrapartida a China só fez esta retirada 

em 2001 e ainda existem 78 países que consideram a homossexualidade doença, chegando 

alguns países a punir com pena de morte.(Revista Fórum, 2014) 

 Neste sentido, é na luta por uma vida sem violência, que há anos tramita o projeto de 

lei conhecido como PL122/2006 o qual tem por objetivo a criminalização da homofobia.

 Devido à polêmica que se instaurou em torno do projeto, principalmente por setores 

religiosos que se opõe a este, o mesmo se encontra na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa do Senado Federal aguardando um desfecho, mas ainda não podemos 

assegurar que pessoas homofóbicas sejam responsabilizadas e paguem por este crime, por 

uma disputa de cunho moral entre vertentes mais conservadoras presentes no Senado e na 

Câmara dos Deputados também. 

 No âmbito da violência doméstica podemos destacar a Lei nº11. 340 - Lei Maria da 

Penha
30

 que apesar de não ter sido pensada especificamente para as mulheres homossexuais 

                                                             
30 Segundo a lei: “Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal
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também vem sendo aplicada para estas coibindo a violência entre as lésbicas. 

 Não precisamos evidenciar que no campo da saúde e dos direitos sexuais e 

reprodutivos muito há que se avançar. As mulheres lésbicas ainda encontram uma enorme 

invisibilidade no acesso e na garantia de serviços de qualidade, principalmente quando se diz 

respeito as DST/HIV-AIDS muitos/as profissionais muitos/as profissionais partem do 

principio que as mulheres lésbicas não estariam em risco como as mulheres heterossexuais, 

por não possuiriam práticas consideradas de risco, como, por exemplo, a penetração. 

 Diante tal cenário de discriminação observado socialmente e expresso dessa forma na 

Saúde, é importante enfatizar que muitas mulheres lésbicas deixam de procurar serviços e 

realizar exames preventivos fundamentais a sua saúde, aumentando assim a chance de 

contaminação por DST/HIV-AIDS. 

 Os direitos reprodutivos são também outra lacuna para as mulheres lésbicas. Sabemos 

que existem métodos como o recurso à inseminação artificial, por exemplo,mas esses 

métodos e estudos ficam restritos às mulheres da burguesia ou as que integram segmentos 

superiores da classe trabalhadora. Portanto, para as lésbicas pobres há limites materiais 

objetivos em relação ao direito à reprodução assistida devido a sua origem de classe. Este fato 

coloca em risco as mulheres lésbicas que não tem acesso a tais serviços por não possuírem 

recursos materiais para o tratamento.  

 
Tais sinalizações em torno da homofobia, violação e reconhecimento normativo dos 

direitos mulheres lésbicas é de fundamental importância para que possamos compreender 

como na contemporaneidade se organizam os avanços e as pautas por ainda alcançar. 

Entender, portanto tal dinâmica significa desvelar os desafios que se colocam para a categoria 

de forma emergencial na contemporaneidade. 
 

2.3 - A emergência da homossexualidade feminina como questão contemporânea para o 

Serviço social: desafios para a categoria. 

 

A sociedade vem se reconfigurando nos seus fundamentos e apresentando as mais 

diversas e complexas expressões. Até o presente momento do nosso estudo, procuramos 

encadear reflexões importantes ao nosso objeto, em torno da compreensão da noção de 

                                                                                                                                                                                              
contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 

a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e 

proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Art. 2o Toda mulher, independentemente de 

classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem 

violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”. 
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indivíduo, da formação clássica do Estado, dos direitos de cidadania na Modernidade e da luta 

organizada dos movimentos pela consolidação destes direitos.  

Evidenciamos, assim, um conjunto de mudanças no cenário econômico-político-social 

do país que desafiam a profissão de Serviço Social a se reorganizar frente a estas 

transformações e aos desafios de reconhecer nessas mudanças emergências que surgem e 

necessitam de repostas cada vez mais urgentes a partir de seus fundamentos teóricos 

metodológico, ético político e técnico operativo. 

Desta forma destacamos que é na vida cotidiana que estão presentes as relações sociais 

vivenciadas pelos sujeitos históricos. Estas relações que os indivíduos estabelecem entre si 

são expressão material dessa sociabilidade. Como a categoria profissional lida com as 

múltiplas expressões da vida cotidiana ela dispõe de um acervo de dados e informações sobre 

as mais variadas formas de desigualdades e exclusão sociais vivenciadas pelos indivíduos, 

essa proximidade empírica e teórico-analítica com a questão social possibilita a categoria 

transformar efetivamente os espaços de trabalho a serviço dos interesses da coletividade 

(IAMAMOTO, 2007). 

Cabe destacar neste sentido que o projeto profissional não se concretiza na vida 

material de forma isolada, ele apresenta uma articulação com os projetos societários e deste 

modo expressam os interesses e conflitos vivenciados na vida cotidiana (Netto, 2007). 

Embora o projeto ético-político do Serviço Social apresente uma postura contra hegemônica 

em relação ao projeto societário os profissionais não estão isentos das contradições inerentes à 

sociedade patriarcal capitalista. 

Assim articular a realidade e o direcionamento ético-político da profissão não é tarefa 

fácil, pois nos coloca o desafio de se pensar desde a formação em como lidar com as 

expressões da questão social que na contemporaneidade metamorfoseiam e aprofundam suas 

desigualdades.  Daí a importância de se pensar um processo de formação constante, para que 

possamos garantir de fato um exercício profissional crítico e qualificado frente às demandas 

emergentes para o Serviço Social. 

Segundo Mesquita (2011) o projeto profissional que vem sendo construído e 

fortalecido pela maioria das/os assistentes sociais desde meados da década de 1970 – o 

“projeto ético político” – se coloca contra posturas conservadoras presente historicamente na 

profissão e aponta para um fazer profissional comprometido com a liberdade e justiça social 

valores centrais do atual código de ética.  
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Ressaltamos neste sentido que é o Código de Ética Profissional (1993) que constitui 

uma das bases do projeto ético político e logo é preciso por em prática seus princípios no dia-

a-dia profissional. 

A consolidação do projeto ético-político profissional que vem sendo 

construído requer remar contra a corrente, andar na contravento, alinhando 

forças que impulsionem mudanças na rota dos ventos e das marés na vida em 
sociedade (IAMAMOTO, 2011, p.141)  

Assim atualmente ressaltamos que no cotidiano, onde os valores de mercado e os 

interesses individuais se sobrepõem aos valores que embasam os direitos humanos e sociais, é 

preciso que os profissionais de Serviço Social andem na contra mão desses impasses a fim de 

consolidar seu projeto ético político. Logo é preciso por em prática seus princípios no dia-a-

dia profissional como também deixar que eles sejam o norte da formação profissional. 

 Neste sentido cabe evidenciar o comprometimento ético-político, de parte da categoria 

profissional com as transformações da sociedade e as demandas a ela inerentes. Tais 

transformações fazem emergir no atual cenário indivíduos que viviam certo grau de 

invisibilidade nas relações sociais. Trazemos com exemplo para tal fato a histórica maneira 

como as mulheres são percebidas neste contexto e mais recentemente a luta dos homossexuais 

pelo reconhecimento dos seus direitos
31

, que ilustram nosso objeto de estudo. 

O Código de Ética profissional (1993), buscando contemplar novas demandas sociais 

que emergem juntamente com a visibilidade desses indivíduos, apresenta em 1993 onze 

princípios fundamentais, todos de suma importância para um projeto profissional 

comprometido com a construção de uma nova ordem societária, destacamos assim: a 

liberdade como valor ético central, que expressa à possibilidade de autonomia e emancipação 

dos indivíduos; a defesa intransigente dos direitos humanos; posicionamento em favor da 

equidade e justiça social; Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças; Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e 

gênero; Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de 

                                                             
31

 Destacamos a luta pelo reconhecimento dos direitos de cidadania dos homossexuais, uma vez que a forma 

como estes sujeitos se organizam em movimentos para reivindicarem seus direitos, data da contemporaneidade, 

no entanto a existência desses sujeitos não é uma novidade.  Goethe (1749 – 1832) dizia que “a 

homossexualidade é tão antiga quanto a própria humanidade”, hoje isto pode ser confirmado por antropólogos e 

historiadores, embora a época causasse grande escândalo, pois o “homossexualismo” era tratado como 

“abominável pecado de sodomia” (MOTT, 1987). 
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inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e 

condição física. (Código de Ética, 1993). 

Frente a tais direcionamentos, as lutas que citamos no ponto anterior deste estudo - a 

liberdade de expressão/orientação sexual, reconhecimento de união civil, criminalização da 

homofobia – tornam-se solo fértil para os assistentes sociais e demandam respostas urgentes 

da categoria. Desta forma a questão social, e suas mais variadas expressões, tornam-se objeto 

de ação dos assistentes sociais, segundo Marcelino (2011) na década de 1990 o debate da 

profissão tem foco nas mudanças do mundo trabalho, no papel do Estado, na composição e na 

dinâmica das classes e na sociedade civil. 

Ressaltamos desta forma que a década de 1990, com o advento da organização dos 

movimentos e da consequente luta por direitos, a sexualidade passa a ser percebida como 

assunto do mundo público, onde as respostas devem ser também pensadas como respostas 

públicas e não apenas no campo do privado. É em meio a todas essas transformações que as 

questões em torno da homossexualidade surgem como uma emergência para o debate 

profissional, tanto no que diz respeito ao exercício, como no que tange a formação 

profissional, ambas de forma articuladas. 

De acordo com Iamamoto (2009) é preciso compreender as medições e as novas 

expressões da questão social na contemporaneidade, a fim de se criar formas de resistência às 

desigualdades mais latentes. É necessário “um esforço de decifrar as novas dinâmicas 

familiares, o mundo do trabalho, as desigualdades matizadas nas relações de gênero, etnia e 

raça, sexualidade, as múltiplas formas de violência entre outras questões” (MARCELINO, 

2011). 

Cabe destacar as respostas que a categoria vem apresentando a homossexualidade 

enquanto um desafio emergencial a profissão, o conjunto CFESS/CRESS no 34º Encontro 

Nacional CFESS/CRESS de 2006 aprovou a campanha pela Livre Orientação e Expressão 

Sexual, cujo lema é ―O amor fala todas as línguas – Assistente Social na luta contra o 

preconceito. Este foi o importante passo para se reconhecer a urgência da profissão em refletir 

acerca da temática
32

 

Destacamos também a resolução 489/2006 que estabelece normas vedando condutas 

discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo 

sexo, no exercício profissional da/o assistente social. E possibilitou, mesmo diante 

                                                             
32 Este é um tema em pauta para o conjunto CFESS/CRESS, que possui o desafio - e já vem construindo ações 

neste sentido – de se trabalhá-lo no seio da profissão. Em Junho deste ano (2015) um seminário no sentido de 

refletir sobre tais questões. 



75 
 

resistências por parte da categoria, pensar ações políticas em torno da homofobia /lesbofobia, 

da violência, da negação de direitos e da violação da dignidade humana destes sujeitos. Esta 

resolução dispõe que: 

1º - O assistente social no exercício de sua atividade profissional deverá 

abster-se de práticas e condutas que caracterizem o policiamento de 

comportamentos, que sejam discriminatórias ou preconceituosas por 
questões, dentre outras, de orientação sexual;  

 

2º - O assistente social, deverá contribuir, inclusive, no âmbitode seu espaço 
de trabalho, para a reflexão ética sobre o sentido da liberdade e da 

necessidade do respeito dos indivíduos decidirem sobre a sua sexualidade e 

afetividade;  
 

 3º - O assistente social deverá contribuir para eliminar, no seu espaço de 

trabalho, práticas discriminatórias e preconceituosas, toda vez que presenciar 

um ato de tal natureza ou tiver conhecimento comprovado de violação do 
princípio inscrito na Constituição Federal, no seu Código de Ética, quanto a 

atos de discriminação por orientação sexual entre pessoas do mesmo sexo.  

 
4º -É vedado ao assistente social a utilização de instrumentos e técnicas para 

criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos de 

discriminação em relação a  livre orientação sexual; 
 

5º- É dever do assistente social denunciar ao Conselho Regional de Serviço 

Social, de sua área de ação, as pessoas jurídicas privadas ou públicas ou 

pessoas físicas, sejam assistentes sociais ou não, que sejam coniventes ou 
praticarem atos, ou que manifestarem qualquer conduta relativa a 

preconceito e discriminação por  orientação sexual entre pessoas do mesmo 

sexo.  

Outras resoluções, como a resolução 594/11 que altera o Código de Ética do 

Assistente Social (1993), introduzindo aperfeiçoamentos formais, gramaticais e conceituais 

em seu texto, visam garantir a linguagem de gênero. Que resolve dentre suas orientações: 

1º. Substituir a designação “opção sexual” por “orientação sexual” e no 

princípio XI substituir gênero por “identidade de gênero” 

 
 2º. Introduzir em todo o texto do Código de Ética do Assistente Social, de 

que trata a Resolução CFESSnº 273/93, a linguagem de gênero, adotando 

forma feminina e masculina: “o/a; os/as; trabalhadores/as, etc” 

E do mesmo modo visando o fortalecimento das questões de gênero e sexualidade no 

seio da profissão, a resolução 615/11 que dispõe sobre a inclusão e uso do nome social da 

assistente social travesti e do(a) assistente social transexual nos  documentos de identidade 

profissional. E resolve que: 

1º. Fica assegurado às pessoas travestis e transexuais, nos termos desta 

resolução, o direito à escolha de tratamento nominal a ser inserido na Cédula 
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e na Carteira de Identidade Profissional, bem como nos atos e procedimentos 

promovidos no âmbito do CFESS e dos CRESS; 

 
Parágrafo 1º. As Carteiras e Cédulas de Identidade profissional, a partir da 

nova expedição pelo CFESS, serão confeccionadas contendo um campo 

adequado para inserção do nome social do(a) assistente social, que assim 

requererem. 
 

Parágrafo 2º. Até serem expedidos os novos documentos profissionais o 

nome social será inserido somente na Carteira de Identidade Profissional no 
campo “Nome”, sendo o nome civil grafado na linha seguinte. 

 

Art. 2º. A pessoa interessada solicitará, por escrito e indicará, no momento 

da sua inscrição no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, o 
prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça, é identificada,  

reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social;  

 
Parágrafo único – Os (As) Conselheiros (as), funcionários(as),  

assessores(as) dos CRESS e do CFESS deverão tratar a pessoa pelo prenome 

indicado, que constará dos atos escritos, de competência dos mesmos. 
 

Art. 3º. Fica permitida a utilização do nome social nas assinaturas 

decorrentes do trabalho desenvolvido pelo (a) assistente social, juntamente 

com o número do registro profissional. 
 

Parágrafo único – Para efeito de tratamento profissional do (a) assistente 

social, a exemplo de crachás, dentre outros, deverá ser utilizado somente o 
nome social e o número de registro. 

 

Podemos considerar que essas resoluções expressam que de 2006 aos anos atuais o 

conjunto representativo da profissional, sob a reivindicação de demandas de boa parte da 

categoria, tem se preocupado com os desafios postos para a categoria a partir da relação com 

os sujeitos sociais sobre as homossexualidades e transexualidades. E principalmente apontar 

que essas mudanças não significam pouca coisa diante o pouco espaço temporal em que se 

deram, como também pela complexidade ideológica e valorativa que abordam. 

Todas essas questões apontam para uma maior visibilidade da temática 

homossexualidade para a profissão e embora estejam cada vez mais presente na pauta de 

discussão da categoria,ainda precisamos consolidar uma cultura profissional onde se perceba 

de fato a importância de refletir acerca desses processos e absorver as demandas desses 

sujeitos históricos tão presentes no atual cenário brasileiro. 

É 
preciso destacar que, embora já tenhamos estes direcionamentos ético-políticos que 

se configuram em avanço, temas como a sexualidade humana e a singularidade do sujeito 

histórico-social são, de forma geral, tratados na perspectiva do direito apenas recentemente, e 

na formação profissional de forma particular, ainda lutam por seu espaço dentro da academia, 

visto muitas vezes como transversal às demais disciplinas.  
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Relatamos aqui a dificuldade na formação para o trato da questão. Os distintos aportes 

teórico-conceituais, o espaço que vem sendo destinado a essa temática, sua recente inserção 

como tema alvo das preocupações da categoria e do conjunto CFESS/CRESS e mesmo a 

dificuldade de se conceber a sexualidade humana como dimensão da totalidade da vida social, 

incidem na forma como esta discussão se organiza para o campo da formação profissional.  

Destacamos assim que a sexualidade enquanto parte constitutiva da singularidade 

humana (MESQUITA, 2011), não pode ser pensada de forma desarticulada de nenhuma 

esfera da vida, portanto, ao falarmos de sujeitos sociais históricos e de suas lutas, não 

devemos deixar de pensar nesta dimensão, visto que nesta sociabilidade esta se torna alvo de 

discriminações e viabilizador da negação dos direitos sociais básicos. 

Desta maneira na busca por compreender quem são esses sujeitos e suas demandas, 

cabe evidenciar que poucos são os estudos produzidos pelo Serviço Social a fim desta 

conhecer esta realidade. Em uma pesquisa realizada no ano de 2012, sob nossa autoria e sob 

orientação do Professor Doutor Guilherme Almeida (FSS-UERJ), por meio do Curso de 

Especialização em Serviço Social e Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), cujo objetivo era pesquisar a questão da homossexualidade feminina no campo da 

saúde com ênfase na profissão de Serviço Social neste espaço, observamos que a profissão 

ainda apresenta uma produção técnico-científico bastante incipiente sobre tais questões. 

Os dados encontrados nos proporcionaram problematizar algumas questões em torno 

da produção bibliográfica do Serviço Social em relação à homossexualidade feminina, nos 

indicando a necessidade de um estudo posterior sobre a maneira pela qual a formação 

profissional vem se aproximando da temática. Essa é a tarefa central a ser problematizada 

neste estudo. 

Na pesquisa em questão, intitulada "Homossexualidade feminina: aproximações da 

produção bibliográfica em sua relação com a saúde" apresentamos um breve levantamento 

bibliográfico realizado entre os meses de agosto de 2013 a outubro do ano de 2013 acerca da 

homossexualidade feminina, demonstrando de forma inicial como diferentes áreas e saberes 

científicos no Brasil vem se apropriando da temática. 

 Para o levantamento bibliográfico junto a algumas bases de dados bibliográficos 

digitais, elencamos palavras-chave da pesquisa, a saber: lésbicas, lesbianidades, lesbianismo, 

bissexualidade feminina, homossexualidade feminina, homossexualismo feminino e mulheres 

que fazem sexo com mulheres (MSM). A escolha destas palavras-chave teve como critério 

permitir que fosse acessado o maior número de referências bibliográficas possível, através da 
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diversificação da nomenclatura, expressão da complexidade da temática e das disputas em 

torno da mesma. 

 Foram consultadas o total de três bases:  a BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde), o 

Portal de periódico da Capes e a Scielo (Scientifyc Electronic Library Online). No interior da 

Bireme, destacamos as seguintes bases de dados onde referências foram encontradas: a 

LILACS – Literatura latino americana e do Caribe em Ciências da Saúde e a MEDLINE 

(Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Localizador de Informações em Saúde 

Regional). 

 Em pesquisa junto ao sistema Scielo destacamos as seguintes revistas acadêmicas, 

onde referências foram encontradas: a Revista Estudos Feministas
33

 (UFSC), a revista 

Cadernos Pagu
34

 (UNICAMP), a revista Cadernos de Saúde Pública
35

 (FIOCRUZ), a revista 

Physis
36

 e a revista Sexualidad, Salud y Sociedad
37

 (ambas UERJ). 

Destacamos alguns indicativos encontrados no levantamento: 

 

1. No interior da Bireme, destacamos as seguintes bases de dados 

onde referências foram encontradas: a LILACS – Literatura latino 

americana e do Caribe em Ciências da Saúde onde foram encontrados 

79 artigos. Dentro os quais 80% da área da Saúde Coletiva, 9% cuja 

área não foi identificada, pois o campo área de estudos não estava 

dirigido a nenhuma área temática específica, 6% da psicologia, 3% da 

                                                             
33É um periódico de publicação quadrimestral, indexado e interdisciplinar, de circulação nacional e internacional. 

A Revista Estudos Feministas aceita originais, em português e em espanhol, em forma de artigos, ensaios e 

resenhas, que podem ser tanto específicos a uma determinada disciplina quanto interdisciplinares em sua 
metodologia, teorização e bibliografia (cf. a página eletrônica: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref. 

34 Criadaem1993, é um dos principais periódicos brasileiros centrados na problemática de gênero, divulga 

reflexões teórico-metodológicas, resultados de pesquisa, documentos e resenhas, abordados a partir de diferentes 

perspectivas teóricas. Para mais informações ver a página eletrônica http://www.pagu.unicamp.br/node/8. 

35 A revista publica artigos originais que contribuam para o estudo da saúde pública em geral e disciplinas afins, 

como epidemiologia, nutrição, parasitologia, ecologia e controles de vetores, saúde ambiental, políticas públicas 

e planejamento em saúde, ciências sociais aplicadas à saúde, dentre outras.Para mais informações, ver página 

eletrônica http://www.scielo.br/revistas/csp/paboutj.htm. 

36 É uma publicação trimestral do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(IMS-UERJ). Sua orientação editorial é aberta para a produção na área de Saúde Coletiva, enfatizando 

abordagens interdisciplinares críticas e inovadoras nas áreas de Ciências Humanas e Sociais e de Política, 
Planejamento e Administração em Saúde. Para mais informações ver a página eletrônica 

http://www.scielo.br/revistas/physis/paboutj.htm 

37Desenhado pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM / IMS / UERJ), tem 

como objetivo promover a troca de bolsa de estudos da América Latina e sua disseminação entre os 

pesquisadores, ativistas e formuladores de políticas. A revista tem como objetivo publicar artigos originais, com 

foco no contexto dos países latino-americanos, explorar as dimensões culturais e políticas da sexualidade. Para 

mais informações, ver a página eletrônica http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/about/editorialPolicies#focusAndScope 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref
http://www.pagu.unicamp.br/node/8
http://www.scielo.br/revistas/csp/paboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/physis/paboutj.htm
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/about/editorialPolicies#focusAndScope
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psiquiatria e 1% da Ciências Sociais e do Direito e a MEDLINE 

(Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Localizador de 

Informações em Saúde Regional) onde foram encontrados 5 artigos. 

 

2. Na Scielo, destacamos as seguintes revistas acadêmicas: a 

Revista Estudos Feministas (UFSC) com 46 artigos, onde a respeito 

da saúde sexual de lésbicas, dos 46 artigos encontrados, apenas dois 

faziam referência ao tema,representando 4% dos trabalhos. A revista 

Cadernos Pagu (UNICAMP), com 07 (sete) artigos todos da área das 

Ciências Humanas, onde especificamente nenhum trabalho discutia 

especificamente a saúde sexual das lésbicas. A revista Cadernos de 

Saúde Pública (FIOCRUZ) onde foram encontrados 4 artigos onde 2 

discutiam especificamente a saúde das mulheres lésbicas; a revista 

Physis com 5 artigos onde 1 discutia especificamente a temática e a 

revista Sexualidad,Salud y Sociedad9 (ambas UERJ) com 5 artigos 

onde 2 tratavam diretamente da temática. 

 

3. No portal Capes foram encontrados 93 artigos. Dentre eles, 45% 

eram oriundos das Ciências Sociais, 42% da saúde coletiva, 7% das 

Ciências Humanas, 3% da Literatura, 2% da Enfermagem e 1% de 

área não identificada. Dos 93 artigos encontrados no Portal Capes 

87% não discutiam a saúde sexual de lésbicas e apenas 13% 

abordavam a temática. 

 

4. Especificamente em revistas de Serviço Social foram 

encontrados o total de 34 artigos entre todas as revistas pesquisadas. 

Na revista Gênero foram encontrados o total de 32 artigos, o que 

representa 94% dos artigos pesquisados. Na revista Em Pauta foi 

encontrado 1 artigo representando 3% e na revista SER Social também 

um artigo. 

 

5. Foram também analisados os anais dos CBAS dos anos de 2001, 

2004, 2007 e 2010, totalizando 26 artigos sobre o tema 

homossexualidade. No ano de 2001 obtivemos o total de 11, no ano de 

2004 05 artigos, no ano de 2007 o total de 07 artigos e no ano de 

2010, 03 (três) artigos. O número total de artigos apresentados nos 

quatro CBAS (2001, 2004, 2007 e 2010) foram 3732. 

 

 Desta forma destacamos que em relação às diferentes áreas do saber existem 

importantes pesquisas sendo realizadas, como é o caso da Saúde Coletiva (43%), por 

exemplo, mas acredito que essas não vêm sendo divulgadas e apropriadas pelo Serviço Social, 

ressaltando mais uma vez a importância da esfera da formação. E que em relação ao Serviço 

Social, há uma lacuna na produção acadêmica em torno da homossexualidade feminina e 

saúde sexual, pois o que se observa é um número de produções técnico-científicas baixas e 

pouca discussão da temática nos encontros da categoria, fora o fato que apenas recentemente a 

sexualidade ganha espaço na agenda pública. 
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 É claro que esses fatos se devem a outros fatores inerentes a própria profissão e não 

apenas uma falta de interesse dos assistentes sociais. Ressaltamos que a institucionalização da 

profissão ocorre na década de 1940 e acontece sob as influências religiosas e humanistas, e 

que a marca conservadora, traz repercussões até os dias atuais.  

 Evidenciamos também que historicamente a sexualidade não se configura uma área de 

estudos do Serviço Social, a não ser em uma perspectiva heteronormativa pensando a questão 

da mulher restritamente no campo da reprodução e da família burguesa nuclear, contribuindo 

assim para a construção de naturalizações e consensos. Diferentemente de campos como a 

antropologia, da Saúde Coletiva, da psiquiatria, entre outros, que historicamente estudam a 

homossexualidade influenciando diretamente na produção de materiais sobre o assunto. 

 Destacamos também que embora algumas escolas de serviço social incorporem a 

temática de “gênero”, “patriarcado” ou de “relações sociais de sexo” (e em alguns casos 

acerca da sexualidade) em seus currículos, isto acontece apenas priorizando a questão da 

mulher heterossexual e na maioria dos casos, sem debate em torno das determinações étnico-

raciais. Pensar então a questão da homossexualidade masculina e feminina – e mais 

precisamente a feminina, salientando a histórica opressão das mulheres - da mulher negra, 

entre outros temas tidos como transversais torna-se cada vez mais um desafio contemporâneo 

para a profissão. 

 Faz-se mister ressaltar o perfil dos discentes, onde destacamos que a profissão tem 

uma marca predominantemente feminina embora o número de homem venha aumentando 

visivelmente nos cursos de Serviço Social. No entanto, isto não significa dizer que questões 

ligadas à sexualidade ou a homossexualidade feminina tem maior visibilidade. Ressaltamos 

que eu uma sociedade onde muitas mulheres não buscam entender sua própria opressão e 

questioná-la, sejam pelas mais variadas questões e inserções no cotidiano, fica difícil 

compreender e trazer tal discussão para a realidade de sua profissão. 

 É válido destacar que algumas mudanças contribuíram para que a temática começasse 

a ganhar visibilidade na profissão, no interior desta destacamos a entrada nos anos 2000 de 

um novo eixo nos eventos da categoria articulando o tema com o exercício e com a formação 

profissional, a existência de um grupo de trabalho acerca das questões de gênero e 

sexualidade na ABEPSS, a comissão de Gênero, Etnia e Diversidade Sexual do CRES e de 

forma mais ampla o fato da sexualidade deixar de ser percebida e reconhecida para além de 

seu aspecto biológico, possibilitando a ruptura com abordagens deterministas. 

 Consideramos ser preciso questionar a nossa formação profissional frente às questões 

contemporâneas em torno das relações sociais entre os sexos e da sexualidade, uma vez que 
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apenas recentemente o assistente social deixar de atender demandas exclusivamente 

heterossexuais para atender as demandas homossexuais. É preciso, portanto estar preparado 

para este desafio. 

 De acordo com Iamamoto (2009) é preciso fazer um balanço do debate atual do 

Serviço Social para decifrar as novas demandas e indicar temas  a serem desenvolvidos e 

pesquisas que podem ser estimuladas, sobretudo:  

Para que a categoria profissional se arme de elementos teóricos e de 

informações da realidade capazes de subsidiá-la na formulação de propostas 
profissionais, isto é, na construção e programáticas de trabalho, tanto no 

campo da formulação de políticas sociais como de sua implementação (p. 

169).  

  É preciso, desta forma, pensar a homossexualidade feminina como tema para a esfera 

da formação compreendendo que esta não pode estar separada da esfera do exercício, como 

também da esfera da pesquisa e da extensão, que devem ser valorizadas em uma formação de 

qualidade pensando o tripé ensino, pesquisa e extensão. 

 Cabe também destacar que as mudanças curriculares nas últimas décadas, 

impulsionadas por um contexto de contrarreforma do Estado (Lima, 2007) e de 

mercantilização da educação superior (PEREIRA, 2008), também incidem diretamente para 

os rumos da formação profissional. 

 Acreditamos, portanto, que este não é um debate fácil, pois nos coloca a tarefa de 

repensar elementos complexos, como a nossa própria organização curricular e o que 

esperamos de fato da formação profissional para além da sala de aula.  

 Temas como gênero, sexualidade, orientação sexual e raça/etnia são expressivamente 

novos para a profissão e carecem de ser integrados de forma real, e não apenas como 

intercessores da e na formação, para que de fato possamos construir uma nova cultura acerca 

desses temas estão na ordem do dia. 

 Reconhecemos assim a importância desses temas para a profissão, assim como a 

intrínseca relação destes com a dinâmica da realidade social. Necessitando, portanto, pensa-

los não de forma apartada, mas como elementos ideológicos de uma mesma totalidade social.  
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Capítulo III – Serviço Social: desafios para a formação profissional em relação à 

totalidade da vida social. 

 

Recuperando as análises realizadas neste estudo, evidenciamos que a noção de 

indivíduo social dotado de direitos e de liberdades individuais, construída na Modernidade, 

incide nas formas como hoje se organizam as relações sociais entre os sexos e das 

sexualidades. 

Desta forma partindo de um determinado padrão de indivíduo social – homem branco, 

cristão, ocidental, heterossexual e pertencente a segmentos superiores em relação aos demais 

segmentos sociais – observamos que as mulheres são alvo da opressão que lhes é dirigida 

historicamente, influenciando maneira como esta é percebida na dinâmica da vida social.  

A ideia  que todas as mulheres e homens - independente de sua orientação sexual e de 

sua raça/etnia, teriam as mesmas condições de acessar os diretos de cidadania apesar de 

apresentarem condições iniciais desiguais que geram inserções diferenciadas nas relações 

sociais corrobora ainda mais para o processo de invisibilidade/criminalização das mulheres, 

principalmente aquelas que estão fora desse padrão hegemônico. Frente a tais processos, 

recuperamos como os movimentos LGBT se organizam na luta por condições dignas de vida 

para as lésbicas, exigindo respostas a partir de políticas públicas por parte do Estado, com 

profissionais qualificados que façam as mediações necessárias. 

 Investimos em recuperar maneiras pelas quais a homossexualidade feminina é 

percebida na sociedade, com seus rebatimentos nas profissionais, que passam de forma 

incipiente e paulatina a tematizar a questão em seus projetos de formação profissional, suas 

pesquisas e suas produções técnico-científicas em torno do tema. 

Neste sentido, o presente capítulo visa refletir sobre desafios para a formação 

profissional em relação à totalidade da vida social, ressaltando a sexualidade humana como 

uma de suas dimensões. Destacamos estes desafios postos ao Serviço Social devem ser 

pensados a partir da inserção da profissão na divisão social e “sexual” do trabalho enquanto 

especialização do trabalho coletivo, determinada pelos rumos da formação profissional na 

contemporaneidade.contemporaneidade.  

Buscamos assim ilustrar como se dá a proximidade da temática para a profissão a 

partir da pesquisa bibliográfica e documental currículos das Universidades Públicas do Estado 
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do Rio de Janeiro: Universidade Federal fluminense (UFF) campus Niterói, Rio das Ostras e 

Campos, Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado Rio 

de janeiro (UNIRIO) e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e do mapeamento 

de grupos de pesquisa existentes no Brasil a partir do diretório de grupos do CNPq. 

Consideramos em nossas análises os limites na incorporação e no trato curricular, 

visto a amplitude do tema, a escassez de tempo e de recursos e o fato da dimensão das 

relações sociais entre os sexos ainda ser tratada de forma transversal nos currículos. 

Ressaltamos a dificuldade de ser pensar a questão da homossexualidade feminina na formação 

profissional devido à escassez de um instrumental teórico que amarre as reflexões da temática 

no seio da profissão, ficando muitas vezes o debate centrado em aspectos morais ou de 

militância. 

Esperamos que as reflexões deste capítulo possam contribuir para a analise da 

proximidade da temática com a formação profissional em Serviço Social ainda de que de 

maneira breve e inicial visto as dificuldades apontadas anteriormente.  

 

3.1- O Serviço Social na divisão social e sexual do trabalho: elementos para uma breve 

reflexão. 
 

Os elementos apresentados até o momento evidenciam a complexidade e o desafio que 

é pensar a vida social a partir de uma perspectiva de totalidade na contemporaneidade. Este 

cenário se deve não somente as mudanças ocorridas na realidade brasileira, mas também à 

complexidade do significado da profissão e sua relação com as expressões da questão social.  

Destacamos que o Serviço Social se afirma enquanto profissão a partir de sua inserção 

na divisão sócio-técnica do trabalho. Para compreender o sentido de sua prática é necessário 

pensá-la no âmbito das relações sociais, pois estas lhe atribuem seu sentido histórico 

(IAMAMOTO, 2009).  

Desta forma na busca por compreender seu significado social é preciso: 

 

[...] situar o Serviço Social nas relações entre as classes sociais que 

conformam o desenvolvimento da sociedade [...] buscando apreender as 

implicações sociopolíticas deste exercício profissional, inscrito na divisão 

social do trabalho (IAMAMOTO, 2008, p.88) 

Conceber o Serviço Social como uma profissão inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho, significa compreender esta como uma especialização do trabalho coletivo e o 
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assistente social como trabalhador assalariado, problematizando a relação de compra e de 

venda da força de trabalho. Para a autora 

Os restritos investimentos no acervo nas determinações atinentes à 

mercantilização dessa força de trabalho especializada, inscrita na 
organização do trabalho coletivo nas organizações empregadoras, dificultam 

a elucidação e seu significado social no processo de produção e reprodução 

das relações sociais, no cenário da sociedade brasileira contemporânea. 
(IAMAMOTO, 2009, 214) 

A condição de trabalhador assalariado do (a) assistente social, ainda que a profissão 

tenha sido reconhecida como “liberal” em seus mecanismos normativos, éticos e reguladores - 

conforme a Lei de Regulamentação Profissional (1993), o Código de Ética Profissional 

(1993), as Diretrizes Curriculares da formação profissional (1996) e princípios éticos que 

definem os aportes teórico‑metodológico, técnico e ético político. Tal fato condiciona o 

profissional a vender sua força de trabalho. (Iamamoto, 2009). 

 Esta condição incide diretamente na dimensão da “relativa autonomia” profissional, 

subordinando o assistente social a processos de alienação por meio da intensificação e 

precarização do trabalho já que são as instituições empregadoras que dispõem e controlam as 

condições, as matérias e os meios de trabalho postos no espaço institucional (RAICHELIS, 

2011). 

Desta forma é o processo de profissionalização do (a) assistente social e da 

institucionalização da profissão inserida na divisão social e técnica que insere o trabalho do 

assistente social no processo de mercantilização e consequente valorização do capital. 

(IMAMOTO, 2009) 

Assim, no que concerne à divisão social do trabalho destacamos  que os seres 

humanos constroem a si próprios na produção dos seus meios de vida (MARX, 1999), 

reproduzindo assim relações sociais de produção. Essas relações dividem os seres humanos 

entre proprietários e não proprietários, a partir do quê se expressam as desigualdades entre as 

classes sociais. 

Desta forma, a divisão social do trabalho é inerente ao trabalho humano e referente às 

tarefas econômicas, políticas e culturais. Nas sociedades tradicionais a divisão do trabalho se 

dava por aspectos relacionados aos papeis de gênero e posteriormente as atividades da 

agricultura, artesanato e comércio. Esta divisão se intensifica com a Revolução Industrial 

(século XVII – XIX), por meio da produção de excedentes e da apropriação privada das 

condições de produção. 
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Na divisão social do trabalho, por meio da relação entre as forças produtivas e as 

relações sociais de produção, o ser humano vende sua força de trabalho para outrem, 

expressando uma relação de exploração, ou seja, o proletariado vende sua força de trabalho 

para aquele que possui os meios de produção, no caso a burguesia. 

 Alertamos assim para o caráter que a força de trabalho adquire no capitalismo, a forma 

mercadoria, separando o ser humano de seu meio de produção e alienando-o deste processo, 

este por sua vez não se reconhece nem mesmo em seu trabalho, característica da essência 

humana.  

Desta forma “a condição histórica para o surgimento do capital e o pressuposto 

essencial para a transformação do dinheiro em capital é a existência no mercado da força de 

trabalho como mercadoria” (IAMAMOTO, 2007, p. 39). E a alienação gerada neste processo 

é decorrente, portanto, da divisão do trabalho e serve de base ideológica a permanência da 

dominação e opressão burguesa. De acordo com Marx: 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes; isto 
é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo 

tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os 

meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de 
produção espiritual, o que faz com a ela sejam submetidas, ao mesmo tempo 

e em média, as ideais daqueles aos quais faltam os meios de produção 

espiritual. As ideais dominantes nada mais são do que a expressão ideal das 
relações materiais dominantes, as relações dominantes concebidas como 

ideias; portanto, a expressão das relações que tomam a classe dominante; 

portanto as ideais de sua dominação (MARX, 1999, p.). 

Pensado tais aspectos referentes à divisão social do trabalho e a inserção do (a) 

assistente social neste processo enquanto trabalhador (a) assalariado (a), cabe-nos ainda trazer 

uma discussão fundamental para este estudo, que é o debate travado pelas marxistas 

feministas acerca sinalizando para a complexidade dessas relação a partir de leitura sobre a 

divisão sexual do trabalho.  

 Destacamos aqui a centralidade deste debate por acreditar que uma profissão que 

histórica e socialmente é marcada por uma predominância da presença feminina, precisa 

refletir acerca do histórico processo de opressão das mulheres na sociedade patriarcal 

capitalista, portanto, refletir sobre as relações sociais entre os sexos na divisão social e sexual 

do trabalho. 

  De acordo com Kergoat (2003) evidenciamos que as condições em que vivem homens 

e mulheres não são determinadas por um dado biológico imutável, mas são produtos de uma 
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relação socialmente construída, onde dois grupos distintos se põem em uma relação social 

específica, que chamamos as relações sociais entre os sexos. 

 Como as demais relações sociais, as relações sociais entre os sexos, tem uma base 

material - sendo esta base o trabalho – e se apresenta, portanto, por meio da divisão sexual do 

trabalho. Desta forma caracterizamos a divisão sexual do trabalho como: 

A forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais de 
sexo; esta forma é adaptada historicamente e a cada sociedade. Ela tem por 

características a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das 

mulheres à esfera reprodutiva e simultaneamente, a apreensão pelos homens 
das funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares, 

etc...). (KERGOAT, 2003, p. 1) 

 Igualmente, a divisão sexual do trabalho esta na base social da opressão e da 

desigualdade, sendo gerada historicamente e apresentando dois princípios organizadores que 

se mantém indiferente do momento histórico que se apresentem. São eles os princípios da 

separação e da hierarquização. Ainda segundo Kergoat (2003) no: 

Princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de 
mulheres) e o princípio de hierarquização (um trabalho de homem “vale” 

mais do que um trabalho de mulher). Eles são válidos para todas as 

sociedades conhecidas, no tempo e no espaço – o que permite [...] afirmar 

que elas existem desta forma desde o início da humanidade. Estes princípios 
podem ser aplicados graças a um processo específico de legitimação, 

aideologia naturalista. Este processo empurra o gênero para o sexo 

biológico, reduz as práticas sociais a “papéis sociais” sexuados, os quais 
remetem ao destino natural da espécie. No sentido oposto, a teorização em 

termos de divisão sexual do trabalho afirma que as práticas sexuadas são 

construções sociais, elas próprias resultado de relações sociais (p. 1) 

É fundamental destacar a importância da discussão em torno da divisão sexual do 

trabalho, embora esta não venha sendo a abordagem - que tem na centralidade o trabalho - 

mais utilizada para se pensar à relação entre mulheres e homens na contemporaneidade.  

É preciso uma atenção especial para trabalhos tidos historicamente como femininos, 

como o cuidado com os filhos, com as roupas, com a preparação dos alimentos, que são 

considerados do âmbito da reprodução da vida. 

Neste cenário a família passa a ser concebida não somente como uma ligação natural e 

biológica, mas como um espaço de relações de trabalho. Desta forma não reconhecer o 

trabalho doméstico e a esfera dos cuidados como parte também da dimensão econômica, 

significa ocultar a relação de exploração que se esconde por trás de trabalhos que não são 

tidos como não produtivos. 
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Kergoat (2003) ressalta que historicamente as mulheres exerceram, e em muitos casos 

exercem, um trabalho o qual não é reconhecido como produtor de riqueza social, pelo qual 

não foram pagas, e de acordo com suas análises, este teria sido o primeiro motivo pela qual as 

feministas construíram sua tomada de consciência quanto sua opressão na sociedade.  

Não foi tratando a questão do aborto, como usualmente se diz, que o 

movimento feminista começou. Foi a partir da tomada de consciência de 

uma opressão específica: tornou-se coletivamente “evidente” que uma 
enorme massa de trabalho era realizada gratuitamente pelas mulheres, que 

este trabalho era invisível, que era feito não para si, mas para os outros e 

sempre em nome da natureza, do amor e do dever maternal. (KERGOAT, 

2003, p. 2) 

 Assim pensar o trabalho com base, mas para além de sua visão clássica marxista, é de 

extrema importância para se compreender o que se designa como a esfera reprodutiva do 

trabalho. Entendendo que nós mulheres, estando ou não integradas ao mercado formal, 

contribuímos para economia capitalista, pois o trabalho mercantil também depende das 

condições de reprodução da força de trabalho – claramente viabilizadas pelo trabalho 

doméstico e por cuidados exercidos pelas mulheres. 

Conceber o Serviço Social na divisão social e sexual do trabalho é fundamental para 

compreender suas determinações, e os limites postos diariamente aos seus sujeitos no 

exercício da profissão, tanto no exercício como na formação profissional. No sentido de 

dialogar como nosso objeto de estudo, é válido destacar a esfera da formação profissional, 

onde questões em torno das relações sociais entre os sexos e das sexualidades podem ser 

repensadas. Seguiremos assim com as análises em torno dos rumos que a formação 

profissional assume na contemporaneidade analisando sua proximidade com a temática da 

homossexualidade feminina. 

 

3.2 - Rumos da Formação profissional em Serviço Social na contemporaneidade. 

 

As mudanças apontadas na dinâmica da vida social e com seus rebatimentos na 

profissão apontam para a necessidade de repensar os rumos que esta vem tomando na 

contemporaneidade. Não só os temas que emergem como novas demandas para o Serviço 

Social como apontamos no capítulo anterior, mas o papel do Estado frente à política pública 

de educação, e a proliferação de cursos de Serviço Social visando um perfil formativo para o 

mercado e que fogem a um padrão mínimo de qualidade, influenciam os rumos da formação 

profissional. 
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Assim antes de entramos diretamente nas mudanças vivenciadas pelo Serviço social da 

década de 1980 e 1990 no tange a seu processo de renovação, as diretrizes curriculares e as 

alterações em seu currículo, destacaremos a partir de agora alguns elementos da 

reconfiguração do Estado e da reconfiguração das políticas públicas que incidem para se 

repensar a formação profissional em Serviço Social.  

Destacamos que, a partir da década de 1970 do século XX, o sistema capitalista 

mundial passa a apresentar um quadro de longa e profunda crise de superprodução 

(HARVEY, 2008), com tendência ao subconsumo, no qual o capitalismo passa por uma 

recessão e a ofensiva conservadora para o seu enfrentamento caracteriza-se pelas 

privatizações de serviços e bens públicos e pelo constrangimento de gastos “sociais”. 

 Para controlar esta crise algumas medidas são tomadas a saber: reestruturação 

produtiva, o reordenamento do papel dos Estados nacionais e a formulação de um novo 

projeto burguês de sociabilidade, reconfigurando a participação dos Estados nacionais na 

implementação das políticas sociais. No pós 1970, temos um novo “regime de acumulação” 

que Harvey (2008) denomina de flexível. 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-

econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido 
liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no 

âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a 

propriedade privada, livres mercados e livre comércio. (Harvey, 2008, p. 

12). 

Diante deste quadro, a burguesia elabora um diagnóstico e posteriormente, articula 

estratégias para garantir a recuperação da taxa de lucro. Até este momento, o capital estava 

pautado no “padrão fordista” de produção fabril, na lógica taylorista de organização do 

trabalho” (ANTUNES, 1996, p.79) e impulsionado pela política Keynesiana de pleno 

emprego, com iniciativas, na Europa, de proteção social -  expressa pela conformação das 

experiências de “Welfare State”. Sua substituição pelo regime de acumulação flexível 

constitui parte das estratégias burguesas para enfrentar crise, propalada como uma “crise do 

Estado”. 

A reestruturação produtiva significou um aumento de introdução de tecnologia, com o 

advento da inovação tecnológica (como a robótica, a automação e a eletrônica), por meio do 

qual, o trabalho vivo é substituído gradativamente pelo trabalho morto. Nesse sentido, surgem 

novos processos de trabalho “onde o cronômetro e a produção em série e de massa são 

‘substituídos’ pela flexibilização da produção, pela ‘especialização flexível’, por novos 
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padrões de busca de produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica de 

mercado” (ANTUNES, 1999, p. 16). 

 Do ponto de vista ideológico, a burguesia difunde intensivamente as suas teses 

conservadoras, denominadas de ideologia neoliberal, que afirmam uma concepção de 

humanidade competitiva e empreendedora, orientada por uma noção de “liberdade”, a 

liberdade de mercado.  

 Como consequência destes processos, ocorre um enorme desmonte das políticas 

públicas e um aumento das privatizações e da mercantilização dos serviços. Configura-se, 

assim, um forte ataque aos direitos sociais, conquistados pela classe trabalhadora, pois “um 

sistema de produção flexível supõe direitos de trabalho também flexíveis, ou de forma mais 

aguda, supõe a eliminação dos direitos de trabalho”. (Antunes, p.81, 1996). 

 Com o avanço do neoliberalismo as políticas sociais sofrem reformulações / 

reorientações , redirecionando as funções do Estado para interesses mercadológicos e de 

lucratividades. É no contexto de acirramento das políticas neoliberais e de reordenamento do 

papel do Estado que está inserida a reformulação das políticas sociais nos países periféricos. 

A partir desse contexto econômico e político que, de acordo com Pereira (2012), as 

contrarreformas nos países periféricos são elaboradas. 

(...) o neoliberalismo radicaliza a sua rejeição à proteção social pública e se 
projetaria mundialmente como uma ortodoxia sem alternativas, empunhando 

as seguintes consignas: do livre mercado; da privatização do patrimônio 

público; da flexibilização laboral; da negação dos direitos sociais; da 
substituição das políticas universais pelas focalizadas; da transformação da 

seguridade social em simples seguro, com descarte da assistência; e da 

primazia do mérito empreendedor dos indivíduos em detrimento dos direitos. 
(PEREIRA, 2012, p. 736 e 737). 

Nessa perspectiva, o Banco Mundial entre outros organismos internacionais, a partir 

da década de 1990, apresentam sua concepção sobre a política que será implementada no e 

pelos países periféricos. A então concepção elaborada e difundida pelos organismos 

internacionais buscará atender os interesses da burguesia e constitui um projeto mais amplo de 

difusão de uma nova sociabilidade burguesa de mundo nos marcos do neoliberalismo.  

Compreender, portanto o papel do Estado burguês e das políticas sociais é 

fundamental para a análise do papel político destes importantes sujeitos políticos do capital. 

Segundo Teixeira (2010): 

o ideário neoliberal, imposto pela burguesia em termos mundiais [...] incide 

em cada país de uma forma particular. Nesse processo, buscando recuperar a 
taxa de lucro, O Estado adquire outra conformação, passando a implementar 
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políticas de desregulamentação da economia, privatização e terceirização dos 

serviços [...](p. 106) 

 Perante um quadro de ditas contrarreformas, de um forte ideário neoliberal, de uma 

"falsa” ideia de desenvolvimento, de privatizações, flexibilizações e transformações no 

mundo do trabalho, de uma maneira mais ampla de ordenamento do papel do Estado, observa-

se que a intensa ofensiva aos trabalhadores persiste, ainda que com outras características.  

  No Brasil especificamente o processo de contrarreforma do Estado é iniciado no 

governo FHC, tendo como base o documento denominado Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado – PDRAE
38

 (PEREIRA, 2008). O PDRAE irá dividir o Estado em quatro 

setores, sendo estes: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e a 

produção e serviços para o mercado. O documento alegava que a Constituição de 1980 era 

um retrocesso e que o Estado vinha sendo mal administrado, visto que este era muito 

burocrático e necessitava agir de forma mais gerencial, menos regulador e mais executor.  

 Dentre as mudanças que o PDRAE traz destacaremos as que dizem respeito à 

educação. Desta forma de acordo com Pereira (2010) a partir do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado compreendem-se os espaços das universidades como um grande campo 

de lucratividade do capital. O setor “não exclusivo” do Estado é que irá possibilitar que as 

políticas sociais sejam executadas pelo setor privado. 

Desta forma a respeito da política educacional destacamos o quanto o processo de 

contrarreforma
39

 do Estado, passa a conceber a Educação enquanto uma mercadoria, 

principalmente a educação de nível superior, ou seja, esta se torna um campo de exploração 

para o capital, acarretando na mercantilização do ensino superior. 

No que tange à mercantilização da Educação podemos apontar:  

Para um gradativo afastamento do Estado das responsabilidades 

constitucionais de manutenção desse serviço público estatal e indução à 
busca de recursos para a sua manutenção junto a fontes privadas, incluindo-

se a adoção de ensino pago. Apontam também na direção de gradativa 

transformação das IES em universidades de ensino, do fim de carreira 
docente nacional e da matriz salarial isonômica e consequente implantação 

de reines precarizados de trabalho nas [Instituições Federais de Ensino 

Superior] IFES (SGUISSARDI; SILVA, JÚNIOR, 2001, p.70) 

                                                             
38 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE será elabora por Luiz Carlos Bresser Pereira, à 

época este era Ministro do Mistério da Administração Federal e da Reforma do Estado MARE. 

39 Os termos contrarreforma e reforma se contrapõem. O termo contrarreforma diz respeito às medidas 

neoliberais que favorecem a classe dominante, enquanto o termo reforma traz a ideia de avanço, mudanças para a 

classe trabalhadora, como a ampliação dos direitos.  Destacamos assim que o termo reforma vem perdendo seu 

significado real, passando a ser compreendido enquanto sinônimo de retirada de direitos, privatização, entre 

outros (COUTINHO, 2012).   
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 Segundo Siqueira (2004) a mercantilização de alguns serviços básicos ocasionados 

por este processo faz com que estes deixem de ser visto como um direito social, onde a partir 

nessa lógica só terá acesso quem puder pagar por esses serviços. 

 Assim, as mais variadas formas de diversificação das instituições de ensino superior – 

entrada do setor privado, espaços de formação não universitários, educação à distância, entre 

outros – irão permitir uma maior flexibilização para os cursos, currículos e seus projetos de 

formação. Vende-se a ideia de uma “democratização do acesso” (LIMA, 2007), enquanto o 

que ocorre é uma expansão sem limites e desordenada, onde mais uma vez a classe 

trabalhadora acaba ficando com os piores ônus deste processo. 

 Paralelamente a este reconfiguração, o Serviço Social passa por seu processo de 

renovação profissional, diante o agravamento das desigualdades sociais em toda a América 

Latina, onde tais processos iram mudar a forma de intervenção profissional a sociedade. 

 É válido destacar que, enquanto profissão, o Serviço Social brasileiro organiza-se 

formalmente na década de 1930 a partir da requisição de Getulio Vargas em responder de 

forma ampliada às contradições emergentes do tardio processo de industrialização, 

contribuindo para o controle social destes, e para os interesses das classes dominantes.  

 O Estado aparece à época como seu maior empregador e a profissão têm suas bases 

ideológicas pautadas na Doutrina da Igreja Católica, tendo seu fazer profissional um cunho 

confessional, moralista e religioso. (IAMAMOTO e CARVALHO, 1982). 

 Em um breve resgate histórico do direcionamento do processo de formação 

profissional do assistente social, podemos destacar que na década de 1930 a profissão tinha 

sua formação baseada em uma concepção europeia limitando-se a uma formação de cunho 

moral de base doutrinária e conservadora.  

Ainda nos anos de 1930 ocorre a criação do CEAS- Centro de Estudos e Ação Social 

(CEAS). Este tinha por objetivo estabelecer uma formação técnica e especializada a fim de 

difundir o desenvolvimento da ação social e a ideologia da Doutrina da Igreja Católica. Em 

1936 cria-se a primeira Escola de Serviço Social na cidade de São Paulo revelando a 

emergência de se organizar a profissão. 

 Nos anos de 1940 o Serviço Social brasileiro passa a receber influência da concepção 

norte-americana, preocupando-se com a utilização de métodos e instrumentos, no entanto 

ainda mantendo uma linha de pensamento conservador baseado na sociologia, 2009). Ainda 

nesta época podemos destacar Serviço Social de Caso, de Grupo e de Comunidade, na busca 

pela eficácia do trabalho em substituição de práticas voluntárias. 
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É a partir dos anos de 1950 que podemos observar uma preocupação da profissão com 

a técnica, onde os assistentes sociais iram se capacitar para a execução de programas sociais. 

Neste momento bases tecnicistas, alicerçadas no funcionalismo norte americano passam a 

orientar a formação profissional e não apenas um discurso confessional religioso. 

De acordo com Netto (2005) o Movimento de Reconceituação data de 1965 e é um 

movimento que ocorreu no âmbito latino americano e teve reflexos no Serviço Social 

brasileiro. Visava à ruptura com o Serviço social tradicional tendo como norte a luta pela 

transformação das desigualdades ocasionada pelo modo de produção capitalista. Este 

movimento se esgota quando das inúmeras ditaduras que se espalham pela América Latina 

frente à organização dos movimentos democráticos como também de concepções 

divergências internas a profissão de Serviço Social. 

Acerca da renovação, podemos destacar que este foi um processo do Serviço Social 

brasileiro que se instaurou no pós-64 quando a ditadura interrompe a democracia no país 

sendo paralelo e posterior à reconceituação do Serviço Social, permanecendo assim até os 

dias de hoje. De acordo com Neto (2004) este movimento pode ser definido como o: 

[...] conjunto de características novas que, no marco das constrições da 

autocracia burguesa, o Serviço Social articulou, à base do rearranjo de suas 
tradições e da assunção do contributo de tendência do pensamento social 

contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza 

profissional dotada de legitimação prática, através de respostas a demandas 

sociais e da sua sistematização, e de validação teórica, mediante a remissão 
às teorias e disciplinas sociais. (2004, p. 132). 

 Este movimento irá se expressar em três direções: a perspectiva modernizadora, a 

reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. Em relação à formação profissional 

damos ênfase à perspectiva da intenção de ruptura. Foi a partir desta, dêem  fins dos anos 

1970, que o serviço Social se aproximar do marxismo visando romper com o 

conservadorismo profissional. 

 A perspectiva de intenção de ruptura, que também ficou conhecida como Método BH 

(Belo Horizonte), diferentemente da perspectiva modernizadora e da reatualização do 

conservadorismo, buscava criticar os suportes teóricos, metodológicos e ideológicos do 

Serviço Social tradicional, rompendo com o pensamento conservador e com o reformismo. 

(Netto, 2011). 

 Ganha força por colocar as demandas da classe trabalhadora como pauta da profissão e 

passa a pensar a sociedade como fruto das relações sociais e a profissão como parte integrante 

da produção e reprodução das relações sociais.  
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Como legado da intenção de ruptura, que se estendeu por toda década de 1980 devido 

às mudanças ocorridas na conjuntura brasileira, temos influenciais teórico-metodológico, 

ético-político e técnico-operativo presentes na profissão até hoje. Podemos destacar desta 

forma a reforma curricular aprovada em 1979 implementada enquanto currículo mínimo em 

1982 pela Assembleia da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social - ABESS
40

. De 

acordo com Neto (2009) este currículo buscava estruturar a formação de forma a articular a 

teoria, história, metodologia e pesquisa, e defender uma visão crítica e comprometida com a 

transformação da sociedade. 

Com base neste currículo mínimo de 1982 e também da promulgação das Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN em 1996, podemos destacar no interior da 

profissão um amplo debate que permitiu que, fossem elaborados neste mesmo ano pela 

categoria profissional, as Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social. De acordo com 

ABESS a Proposta de Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social é: 

Produto de um amplo e sistemático debate  realizado pelas Unidades de 
Ensino a  partir de 1994, quando a XXVIII Convenção  Nacional da 

Associação Brasileira de Ensino no de Serviço Social - ABESS, ocorrida em 

Londrina - PR, em outubro de 1993,  deliberou sobre os encaminhamentos 
da  revisão do Currículo Mínimo vigente desde 1982 (Parecer CFE nº 412, 

de04.08.1982 e Resolução n.º 06 de 23/09/82 ) (ABEPSS, 1996). 

Destacamos que as diretrizes são fruto de uma construção coletiva onde foram 

realizadas 200 oficinas locais, 25 regionais e 2 nacionais, realizadas entre 1994-1996 pela 

ABESS, CEDEPSS, CFESS e ENESSO, sendo aprova em Novembro de 1996 na Assembleia 

Geral Extraordinária da ABEPSS (ABESS/CEDEPSS, 1997). 

Segundo a ABESS/CEDEPSS (1997) nestes encontros foram elaborados e aprovados 

os seguintes documentos: 

 Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional”. Fruto do debate realizado 

na XXIX Convenção Nacional da ABESS realizada em Recife em 1995 e que 

                                                             
40 A ABESS – Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social foi fundada em 1946 uma década após a 
instalação do primeiro curso de Serviço Social no Brasil – a Escola de Serviço Social da PUC São Paulo – um 

marco na história da entidade foi a Convenção de 1979 quando assume a tarefa de coordenar e articular o projeto 

de formação profissional, transformando em Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social – ABESS. A 

criação do Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social – CEDEPSS veio a atender 

as novas demandas potencializadas com o surgimento dos programas de pós-graduação a partir de 1972. Em 

1998 tem sua denominação modificada para ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social, justificada em função da defesa dos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e 

da articulação entre graduação e pós-graduação. (ABEPSS, 2010). É importante destacar que o CEDEPSS foi 

extinto em 1998. 
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apontava elementos como os pressupostos, as diretrizes, metas e núcleos de 

fundamentação para a nova proposta curricular; 

 Proposta Básica para o Projeto de Formação Profissional: Novos Subsídios para o 

Debate” elaborado no ano de 1996 por consultores que assessoravam as oficinas; 

 Proposta Currículo Mínimo para o Curso de Serviço Social” fruto de seis documentos 

referentes às proposições das unidades de ensino e que contou com a representação da 

ENESSO, do CFESS e do Grupo de Consultores de Serviço Social e Consultoria 

Pedagógica. 

As Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social vão na contramão da lógica de 

mercantilização do Ensino Superior ao comporem parte integrante do projeto ético-político e 

significam um avanço para a formação profissional do Serviço Social, uma vez enfatiza a 

importância das dimensões teórico-metodológica, ético-político e técnico operativa, visando a 

formação de um novo perfil profissional capaz de responder ao contexto da contrarreforma do 

Estado (PEREIRA, 2008). 

De acordo com Santos (2006) a promulgação de tais diretrizes influencia de forma 

permanente o perfil profissional a ser formado pelas universidades. O novo perfil profissional 

deve, portanto valorizar as dimensões interventivas, investigativas e éticas na formação 

profissional, constituindo assim tais dimensões elementos inovadores da formação 

profissional. 

Desta forma este nova proposta para a formação profissional apresenta quatro 

pressupostos norteadores: 

1. O Serviço Social se particulariza nas relações sociais de produção e 
reprodução da vida social como uma profissão interventiva no âmbito da 

questão social, expressa pelas contradições do desenvolvimento do 

capitalismo monopolista; 

2- A relação do Serviço Social com a questão social - fundamento básico de 

sua existência - é mediatizada por um conjunto de processos sócio histórico 

e teórico metodológicos constitutivos de seu processo de trabalho; 

3- O agravamento da questão social em face das particularidades do processo 

de reestruturação produtiva no Brasil, nos marcos da ideologia neoliberal, 

determina uma inflexão no campo profissional do Serviço Social. Esta 

inflexão é resultante de novas requisições postas pelo reordenamento do 
capital e de trabalho, pela reforma do Estado e pelo movimento de 

organização das classes trabalhadoras, com amplas repercussões no mercado 

profissional de trabalho; 

4- O processo de trabalho do Serviço Social é determinado pelas 

configurações estruturais e conjunturais da questão social e pelas formas 

históricas de seu enfrentamento, permeadas pela ação dos trabalhadores, do 
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capital e do Estado, através das políticas e lutas sociais. (ABESS/CEDEPSS, 

1997, p. 5) 

 

 Assim como também define os princípios e diretrizes “que estabelecem uma base 

comum, no plano nacional, para os cursos de graduação em Serviço Social, a partir da qual 

cada Instituição de Ensino Superior (IES) elabora seu Currículo Pleno” (ABESS/CEDEPSS, 

1997). Esta base esta pautada em um projeto de formação profissional construído 

coletivamente durante os anos de 1980 e 1990. 

Assim os princípios que fundamentam a formação profissional de acordo com as 

Diretrizes Gerais para o curso de Serviço Social, a saber: 

1. Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na 

possibilidade 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 reprodução da 
vida social. 

3. Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da 

totalidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade e 
singularidade; 

4. Superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, 

evitando-se a dispersão e a pulverização de disciplinas e outros componente 

curriculares; 

5. Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como 

princípios formativos e condição central da formação profissional, e da 

relação teoria e realidade; 

6. Padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos diurnos e 

noturnos, com 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 
acadêmica e profissional, impondo-se o necessário debate sobre as várias 

tendências teóricas, em luta pela direção social da formação profissional, 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, 1997, p. 6-7) 
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 Destacamos também as diretrizes curriculares que balizam a formação orientando para 

a necessidade de capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa através 

da: 

1. Apreensão 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. Apreensão das demandas - consolidadas e emergentes - postas ao Serviço 

Social via mercado de trabalho, visando formular respostas profissionais que 
potenciem o enfrentamento da questão social, considerando as novas 

articulações entre público e privado; 

5. Exercício profissional cumprindo as competências e atribuições previstas 

na Legislação Profissional em vigor. (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 7) 

 

 Após evidenciarmos tais elementos ressaltamos que a nova lógica da formação 

profissional é voltada para a dinâmica da vida social. Onde a proposta é a permanente 

construção de conteúdos (teórico, ético-políticos e culturais) que assegurem um padrão 

elevado da formação profissional e onde exista um conjunto de conhecimentos indissociáveis.  

 Segundo as diretrizes curriculares, o conhecimento indissociável expresso na formação 

profissional deveria se organizar por meio dos núcleos de fundamentação. Seriam eles o 

núcleo de fundamentos teóricos metodológicos da vida social, núcleo de fundamentos da 

particularidade da formação sócio histórica da sociedade e o núcleo de fundamentos do 

trabalho profissional. 

 Tais núcleos buscam, portanto, traduzir a totalidade de conhecimentos que devem ser 

expressos na formação profissional e contextualizados de forma histórica. Abordam 

habilidades necessárias ao processo de formação e contribuem para uma nova visão 

pedagógica do currículo pensada a não fragmentação do processo ensino aprendizado e uma 

articulação entre as esferas do ensino, pesquisa e extensão. 

 O Núcleo de Fundamentos Teóricos Metodológico da Vida Social “é responsável pelo 

tratamento do ser social enquanto totalidade histórica, fornecendo os componentes 

fundamentais da vida social que serão particularizados nos núcleos de fundamentação da 

realidade brasileira e do trabalho profissional” (ABES/CEDEPSS, 1997, p.9). Segundo 

Iamamoto este núcleo indica ser necessário ao profissional o domínio dos fundamentos 
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teórico-metodológicos e ético-políticos decifrando o ser social, sua vida em sociedade, a 

análise do desenvolvimento da sociedade burguesa, o papel do trabalho na sociabilidade e 

consciência humana, a compreensão do Estado e da política, das classes e grupos sociais, das 

formas de consciência e da reprodução da vida social, e das ideologias, ou seja, elementos que 

o façam compreender a dinâmica da vida social na sociedade burguesa (IAMAMOTO, 2007, 

p.72) 

 No que aos aspectos pertinentes ao desenvolvimento da sociedade burguesa 

destacamos “à divisão social do trabalho, à propriedade privada, à divisão de classes e do 

saber, em suas relações de exploração e dominação, em suas formas de alienação e 

resistência” (ABESS/CEDEPSS,1997, p. 10). Reconhecendo o movimento contraditório da 

sociedade em suas dimensões culturais, ético-políticos e ideológicas. 

 O Núcleo de Fundamentos da Formação Sócio Histórica da Sociedade Brasileira diz 

respeito “ao conhecimento da constituição econômica, social, política e cultural, na sua 

configuração dependente, urbano-industrial, articulada com a análise da questão agrária e 

agrícola, como um elemento da particularidade histórica nacional”. (ABESS/CEDEPSS, 

1997, p. 10). Deve abranger as relações Estado/Sociedade, os projetos políticos em debate, as 

políticas sociais, as classes sociais e suas representações culturais, e os movimentos 

organizados da sociedade civil permitindo a apreensão da produção e reprodução da questão 

social em suas variadas manifestações. (Iamamoto, 2007, p.72), que proporcione uma 

constante análise conjuntural da sociedade brasileira. 

 O Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional é responsável por debater a  

“profissionalização do 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,1997, p. 12). Este núcleo compreende elementos como 

a trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos, a pesquisa, o 

planejamento, a administração em Serviço Social e o estágio supervisionado (IAMAMOTO, 

2007, p.72) 

 Os núcleos, cada qual com sua característica, se complementam e se desdobram em 

matérias e estas em disciplinas, seminários temáticos, oficinas/laboratórios, atividades 

complementares e outros componentes curriculares que contribuem para a formação 

profissional.  

 Destacamos enquanto matéria básica do curso: Sociologia, Ciência Política, Economia 

Política, Filosofia, Psicologia, Antropologia, Formação Sócio Histórica do Brasil, Direito, 

Política Social, Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais, Fundamentos Históricos e 



98 
 

Teóricos Metodológicos do Serviço Social, Processo de Trabalho do Serviço Social, 

Administração e Planejamento em Serviço Social, Pesquisa em Serviço Social e Ética 

Profissional. (ABESS/CEDEPSS, 1997, p. 15 -18). 

 No que diz respeito à questão das orientações sexuais e, em especial, de elementos que 

nos permitam compreender e debater a homossexualidade no currículo destacamos a 

disciplina Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais, onde esta sinaliza a 

necessidade de se pensar a “Constituição de sujeitos sociais, estratégias coletivas de 

organização de classes, categorias e grupos sociais. Relações de gênero, étnico-raciais, 

identidade e subjetividade na constituição dos movimentos societários”. (ABESS/CEDEPSS, 

1997, p. 17) 

 Todos esses elementos apresentados serviram de base para se avançar na concretização 

de parâmetros para uma formação qualificada e condizente com a realidade da dinâmica da 

vida social. No entanto na contemporaneidade frente ao cenário de contrarreforma da 

educação superior, evidenciamos que por em prática as premissas das diretrizes curriculares 

tornou-se um enorme desafio. 

 Neste sentido uma Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social foi 

nomeada pelo Secretário de Ensino Superior do MEC a fim de que as diretrizes curriculares 

para o Curso de Serviço Social fossem encaminhadas para este órgão e regulamentadas.  Estas 

que já vinham sendo construídas pelo conjunto da categoria e foram sintetizadas por esta 

Comissão, tendo por base os princípios ético-políticos da profissão e visando um padrão 

mínimo de qualidade para a formação profissional, foram encaminhadas ao Conselho de 

Educação Nacional – CNE do MEC em 1997, mas, não foram aprovadas em sua 

integralidade. 

 Este fato gerou uma flexibilização
41

 e uma dualidade no currículo para o Curso de 

Serviço Social, onde o perfil do profissional a ser formado, as competências e as habilidades, 

a organização do curso (objetivos, princípio, carga horária), os conteúdos curriculares, o 

formato do estágio e do trabalho de conclusão de curso, puderem ser simplificados e 

diversificados. A construção dos elementos contidos nas diretrizes ficou a cargo da 

                                                             
41Destacamos acerca da flexibilização das diretrizes curriculares os pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001 

que destaca em seu primeiro que as Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço Social deverão orientar a 

formulação do projeto pedagógico do referido curso (Brasil, 2002). E a resolução nº15 de 13 de março de 2002 

que destaca que deverão constar no projeto pedagógico dos cursos de Serviço Social os seguintes pontos: o perfil 

profissional a ser formado, as competências e habilidades gerais e específicas, a organização do curso, os 

conteúdos curriculares, o formato do estágio supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso. (Brasil, 

2002). 
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interpretação dos profissionais e da perspectiva e projeto pedagógico da instituição que 

oferece o curso. 

 Não é preciso destacar que frente a este cenário os padrões de qualidade da formação 

profissional são bastante questionáveis, principalmente se aventarmos que na 

contemporaneidade a conjuntura da educação brasileira não é nada favorável visto o aumento 

das IES privadas e dos cursos de Educação à Distância – EAD, os quais em sua grande 

maioria voltam-se apenas para formar um perfil que supõem atender demandas imediatas do 

mercado.  

 Salientamos que os princípios éticos da profissão não foram seguidos pelos pareceres e 

resoluções elaborados pelo CNE/MEC de forma que múltiplas interpretações foram geradas e 

contribuíram para uma formação fragmentada, fragilizada, alijada de um padrão mínimo de 

qualidade.  

Objetivos e princípios suprimidos, cursos que funcionam com a carga horária menor 

que há de 2.700 horas exigida pela Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social, 

perfil empobrecida voltada apenas para um fazer burocrático e de forma ampla uma 

interpretação equivocada vem proporcionando a abertura de novos cursos com projetos 

pedagógicos mais diversos possíveis. 

Dentre as diversas perdas apontadas por esta flexibilização, destacamos de acordo com 

Boschetti (2004) que a dimensão crítica apontada no documento elaborado pela Comissão de 

Especialistas se perdeu, assim como a importância da historicidade da profissão, o que faz 

com que os projetos pedagógicos atuais sejam concebidos de forma fragmentada. 

Outro importante elemento a ser destacado é que foi suprimido do currículo MEC o 

direcionamento a adoção de uma teoria social crítica para a formação profissional, o que vem 

dificultando a apreensão crítica da totalidade da vida social, em suas dimensões da 

universalidade, particularidade e singularidade. 

Categorias que são centrais para a formação de sujeitos na profissão como questão 

social é abordada das mais variadas formas e enfoques -  quando o é abordada, pois segundo a 

análise de Boschetti (2004) esta vem sendo abordada de forma simplificada, assim como a 

categoria trabalho e processo de trabalho, interdisciplinaridade, dimensão investigativa e 

interpretativa, o tripé ensino, pesquisa e extensão, e de forma geral toda a lógica curricular 

expressas nos núcleos de fundamentação apresentada pela Comissão de Especialistas ao 

CNE/MEC. 

Estes cortes acabaram por gerar uma descaracterização das diretrizes curriculares, 

flexibilizando e possibilitando uma formação acrítica garantidora apenas de elementos 
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mínimos e voltados para o mercado. Não obstante a este quadro na atual conjuntura vemos 

crescer o número de novos cursos consonantes com este perfil formativo. 

Entrementes é preciso manter um posicionamento a favor de um projeto de formação 

condizente com os princípios do projeto ético-político profissional, assim como apregoam as 

Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996. É preciso garantir que as dimensões teórico-

metodológicas, ético-política e técnico-operativas se efetivem na formação profissional e que 

esta formação seja garantida de forma pública, gratuita, laica e de qualidade. 

A despeito dos componentes curriculares que venham ser abordados pelos cursos de 

Serviço Social é necessário se posicionar contra o processo de contrarreforma da educação 

superior que visa sua a mercantilização e precarização. 

Acreditamos que somente por meio de um processo de formação continuada como 

orientam as diretrizes curriculares da ABEPSS de 1996 e como evidencia Iamamoto (2007), 

que os assistentes sociais serão capazes de identificar as mudanças ocorridas na sociedade a 

partir da totalidade da vida social, compreender os impactos das políticas sociais e apresentar 

repostas acerca das manifestações da questão social e também do mundo do trabalho.  

A respeito dessas novas manifestações da questão social, para que se garanta de fato o 

debate acerca da homossexualidade feminina como pauta para a formação profissional, é 

preciso um movimento de luta e resistência que garanta o perfil formativo proposto pelas 

entidades representativas do Serviço Social, tais como o CFESS, CRESS, ABEPSS E 

ENESSO, se posicionando contra um currículo cada vez mais defasado e que se mostra a 

favor das tendências neoliberais para educação superior. 

Ressaltamos assim mais uma vez a importância da defesa de uma formação 

qualificada que tenha um norte crítico capaz de inserir e dialogar seus elementos curriculares 

com a dinâmica da totalidade da vida social, possibilitando aos assistentes sociais uma 

formação continuada que proporcione questionar sua intervenção profissional e respondendo 

as novas demandas que surgem em seu cotidiano. 

3.3- Homossexualidade Feminina e Serviço Social: algumas considerações a partir dos 

dados da pesquisa bibliográfica e documental. 

Apresentamos agora a pesquisa bibliográfica e documental realizada com base nos 

currículos das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro e o levantamento acerca 

dos grupos de pesquisa existentes a nível Brasil. Para que chegássemos aos currículos e 

ementas das Universidades Públicas do Rio Janeiro, acessamos as páginas das Escolas de 
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Serviço Social das referidas universidades
42

, onde fomos direcionadas para as matrizes 

curriculares e ementas dos cursos. 

No que tange os grupos de pesquisa acessamos o Diretório dos Grupos de Pesquisa no 

Brasil Lattes (CNPq)
43

, onde utilizamos as seguintes palavras-chaves: Gênero, Sexo, 

Sexualidade, Homossexualidade, Lésbica e Diversidade Sexual.  

Apresentamos a seguir, ainda de forma inicial, os dados encontrados com suas respectivas 

análises esperando que estas possam contribuir com a reflexão crítica em torno da profissão. 

Evidenciamos que os dados foram coletados no período de dezembro de 2014 a fevereiro de 

2015.  

Iniciamos nossa exposição pela análise dos currículos e suas respectivas ementas
44

. 

Assim, ao analisarmos o currículo de número 6.02.002 titulação Bacharel, da Escola de 

Serviço Social de Niterói da Universidade Federal Fluminense, constamos que este possui 

carga horária obrigatória total de 2730 horas, carga horária optativa de 420 horas e carga 

horária de 30 horas complementares, totalizando 3180 horas, destacamos que foram 

encontradas 3 (três) disciplinas obrigatórias de 60 horas totalizando 180 horas, 4 (quatro) 

disciplinas optativas uma de 30 horas e três de 60 horas totalizando 210 horas e 2 (duas) 

eletivas de 60 horas totalizando 120 horas. Como indica o gráfico abaixo: 

Gráfico 1 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados e nas páginas 

eletrônicas https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaMatrizCurricular.uff    e 
https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff 

                                                             
42 Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, Rio das Ostras e Campos, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO e Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro – UERJ. 

43 Fonte: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada. Pesquisa atualizada em 21 de fevereiro 

de 2015. 

44 A tabela construída com as ementas encontra-se em anexo. Apresentamos no corpo do trabalho o gráfico e suas 

respectivas análises. 
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http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada
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Evidenciamos que entre as disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas o curso destina 

14% de sua carga horária para disciplinas que abordam a temática. E que o maior percentual 

de disciplinas, totalizando 9 % são optativas e eletivas, ou seja, fica a escolha do discente de 

acordo com seus interesses acadêmicos, com sua proximidade com a temática ou mesmo com 

o horário em que a disciplina é ofertada, uma vez que as disciplinas optativas e eletivas nem 

sempre são oferecidas no turno em que o aluno é matriculado. 

 Ao analisarmos o currículo de número 64. 01.002, titulação Bacharel da Universidade 

Federal Fluminense, Escola de Serviço Social de Rio das Ostras, destacamos que este 

apresenta carga horária total de 3110 horas, sendo destas 2820 horas obrigatórias, 180 horas 

optativas e 130 horas de atividades complementares. Encontramos no curso 2 (duas) 

disciplinas obrigatórias de 60 horas totalizando carga horário de 120 horas. Como nos mostra 

o gráfico 2 abaixo. 

  Gráfico 2 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados e nas páginas 

eletrônicas https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaMatrizCurricular.uff    e 

https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff 

 

 Ressaltamos assim a diferença existente entre o currículo da Escola de Serviço Social 

Niterói e o do campus de Rio das Ostras mesmo que ambas sejam da mesma universidade. 

Este fato pode-se explicar em decorrência de no ano de 2010 o currículo de Niterói ter 

passado por uma revisão e o mesmo não ter acontecido no interior. Assim destacamos a 

3130; 96% 

120; 4% 

Disciplinas Gênero/Sexualidade por carga horária Rio das 

Ostras UFF 
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Obrigatória 
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importância dos 4% destinados à discussão da temática em Rio das Ostras, pois ainda que esta 

se de maneira inicial, existe espaço para que seja travada alguma reflexão neste sentido. 

No que tange a Escola de Serviço Social de Campos, foram encontrados dois 

currículos distintos. O currículo de número 36. 01. 001 titulação Assistente Social e o 

currículo de número 36. 02. 001 titulação Bacharel. 

O currículo de número 36. 02. 001 titulação Bacharel tem carga horária de 3398 horas, 

sendo 3030 horas obrigatórias, 180 horas optativas e 188 horas de atividades complementares. 

Encontramos 1 (uma) disciplina obrigatória com carga horária de 60 horas e 4 (quatro) 

optativas de 60 horas totalizando 240 horas. Como ilustra o gráfico abaixo. 

Gráfico 3 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados e nas páginas 

eletrônicas https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaMatrizCurricular.uff    e 

https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff 

   

Portanto o curso oferece um total de 9 % de sua carga horária para disciplinas que 

abordam a temática, garantindo a oferta de uma disciplina obrigatória ainda que as demais 

fiquem a cargo da escolha dos discentes. 

O currículo de número 36. 01.001 titulação Assistente Social tem carga horária total 

de 2880 horas, das quais 2790 são obrigatórias, 60 horas de carga horária optativa e 30 horas 

de carga horária eletiva. Destacamos neste currículo duas disciplinas optativas de 60 horas 

que totalizam 120 horas. Como mostra o gráfico número 4abaixo: 
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Gráfico 4 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados e nas páginas 

eletrônicas https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaMatrizCurricular.uff    e 
https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff 

 

Destacamos que o curso com a titulação Assistente Social não apresenta nenhuma 

disciplina obrigatória, ficando a cargo dos discentes escolherem ou não cursar esta disciplina, 

o que significa que parte considerável dos discentes podem passar por sua formação sem ter 

contato com a temática a não ser que se insiram em grupos de pesquisa quando existentes. 

Os três currículos da Universidade Federal Fluminense apresentados demonstram uma 

preocupação com o conteúdo gênero e sexualidade, ainda que graus diferenciados 

dependendo do campus em questão e da proposta curricular apresentada. Isso se deve também 

a sua concepção de formação e ao fato nortear pelos princípios do currículo ABEPSS, já 

discutido no ponto anterior, onde as disciplinas em questão estariam inseridas no núcleo de 

fundamentos teóricos metodológicos da vida social. 

Seguimos nossa pesquisa com analise do currículo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ salientamos que o currículo passa a ser cumprido desde 2008/2  se organiza 

por meio de 3150 horas de carga horária, sendo 1.800 horas de disciplinas teóricas, 480 horas 

de prática, 640 horas de teórico-práticas, 80 horas de disciplinas de orientação e 150 horas de 

atividades extracurriculares. Sendo que às 480 horas de prática (Estágio Supervisionado I-IV) 

e às 150 horas de atividades extracurriculares são computadas como RCC – Trabalho de 

2880; 96% 

120; 4% 

Disciplinas Gênero/Sexualidade por carga horária  Campos 

UFF / Assistente Social 

Total 
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Conclusão de Curso. Na pesquisa foram encontradas 2 (duas) disciplinas obrigatórias de 40 

horas totalizando 80 horas como demonstra o gráfico número 5 abaixo: 

Gráfico 5 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em Sistema 

 Integrado de gestão Acadêmica -SIGA 

 

Destacamos que o curso de Serviço Social da UFRJ garante em seu currículo a 

presença de disciplinas que visem contribuir com o debate em torno do gênero e da 

sexualidade, e por mais que este percentual seja baixo (2%), este aparece de forma obrigatória 

– demonstram a preocupação com o tema - fazendo parte dos componentes curriculares da 

escola e não como uma disciplina opcional. 

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ destacamos que o currículo 

apresenta 3360 horas, sendo um total de 2700 horas/aula, o equivalente a 165 créditos, sendo 

150 créditos teóricos e 15 créditos práticos; em disciplinas que compõem a área básica do 

currículo perfazendo 645 horas/aula, o equivalente a 43 créditos; Em disciplinas que 

compõem a área profissional do currículo perfazendo 2055 horas/aula, o equivalente a 122 

créditos e em disciplinas obrigatórias complementares á formação profissional: 720 horas/aula 

referente a Estágio Supervisionado, o equivalente a 24 créditos, sendo 12 créditos teóricos e 

12 créditos de estágio e 180 horas/aula referente ao trabalho de conclusão de curso, o 

equivalente a 8 créditos, sendo 4 créditos práticos. 

 Em nossa pesquisa encontramos 2 (duas) disciplinas eletivo cada uma com 60 horas 

totalizando carga horária de 120 horas. As eletivas definidas são disciplinas ofertadas pelo 

3150; 98% 

80; 2% 

Disciplinas Gênero e Sexualidade por carga horária / 
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próprio curso de Serviço Social da UERJ, mas que não são obrigatórias e se diferem das 

eletivas que são ofertadas pelos demais cursos da Universidade. Se fossemos utilizar como 

parâmetro o currículo UFF a “eletiva definida” poderia ser equiparada a disciplina “optativa”. 

A porcentagem das disciplinas que abordam a temática em relação à carga horária total do 

curso vem representada no gráfico número 6 a seguir: 

 Gráfico 6 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 
 http://www.ementario.uerj.br/cursos/servico_social.html  

 

 Desta forma evidenciamos que o curso de Serviço Social da UERJ não apresenta 

nenhuma disciplina obrigatória no que tange ao tema, onde mais uma vez ressaltamos que a 

formação, que garanta este debate, fica comprometida diante o fato de estas disciplinas 

representarem uma escolha dos discentes, ou seja, em muitos casos só iram cursar esta 

disciplina os alunos que de maneira geral já tenham uma proximidade com as questões 

abordadas por vivências em campo de estágio ou mesmo inserção em grupos de pesquisa. 

 Ao analisar o currículo que se estabelece via Resolução Nº 393, de 29 de outubro de 

2009 da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio, titulação Bacharel 

constatamos que este apresenta carga horária total de 3190 que se dividem em disciplinas 

obrigatórias 1.440 horas, disciplinas optativas (CH mínima exigida) 630 horas, estágio 

curricular supervisionado 600 horas, atividades complementares 400 horas e trabalho de 

conclusão de curso 120 horas. A disposição de disciplinas por carga horária é ilustrada no 

gráfico abaixo:Assim destacamos que no currículo foram localizadas 3 disciplinas no 

concerne a temática gênero e /ou sexualidade, sendo 1 obrigatória e 2 optativas,como 

observamos abaixo: 
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 Gráfico 7 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

 https://portaldoaluno.unirio.br:8443/ementario/curso.action;jsessionid=6F2211FBCAE35

 824EE 59612486528E33?v=423 
 

 Ressaltamos que no currículo foram localizadas 3 (três) disciplinas no que concerne a 

temática gênero e /ou sexualidade, sendo 1 obrigatória totalizando 60 horas e 2 optativas 

totalizando 120 horas. 

 Destacamos que além das disciplinas apresentadas até aqui existem outras que 

apresentam ementas varáveis de acordo com o semestre e, portanto, podem ter em algum 

momento apresentado gênero e sexualidade sem uas ementas como temática para a profissão. 

São elas: Tópicos Especiais em Serviço Social que visa analisar questões emergentes da 

agenda profissional e Serviço Social e expressões da questão social que analisam as novas 

expressões da questão social no Brasil, ambas da UFRJ. E os Tópicos Especiais da 

Universidade Federal Fluminense – UFF e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 

UERJ que apresentam ementas variáveis com o período e com o debate em foco na profissão. 

 Cabe ainda ressaltar os aspectos referentes às ementas apresentadas. Das 20 (vinte) 

disciplinas encontradas, 3 (três) disciplinas da UFF Niterói e 1 (uma) disciplina da UERJ, 

apresentam o termo homossexualidade e  sexualidade em suas ementas. De maneira geral as 

ementas abordam a questão da mulher no espaço público e privado, as questões de classe e do 

patriarcado, da família, da interface com as políticas públicas para a infância e a adolescência, 

da organização dos movimentos de mulheres e feministas, e dos processos de lutas pela 

emancipação da mulher, dos direitos civis e humanos das mulheres, da violência contra a 

3190; 95% 

60; 2% 
120; 3% 

Disciplinas Gênero/Sexualidade por carga horária - 

UNIRIO 

Total 

Obrigatória 

Optativa 



108 
 

mulher, mas sem focar especificamente a questão homossexualidade ou da sexualidade para 

além do aspecto reprodutivo, pensado também a questão do aborto. 

 A respeito da relação gênero, sexualidade e raça/etnia foram encontrados no 

currículo da UFF Niterói 3 de 9 disciplinas, na UFF Rio das Ostras 1 de 2, na UFF Campos 

titulação Bacharel 1 de 5 disciplinas, na UFF Campos titulação Assistente Social nenhuma de 

2 disciplinas, na UFRJ também não foi encontrada nenhuma de 2 disciplinas e na UERJ 1 

disciplina do total de 2 que trata especificamente da relação da temática com enfoque para 

raça/etnia. Expressando uma preocupação incipiente no que tange esse aspecto pensando-o 

como mais um intercessor de opressões na sociedade. 

 Esses conteúdos apontam que a questão da mulher ainda tem sido muito pensada e 

abordada dentro dos padrões estabelecidos na sociedade: o de mulher branca, cristão, 

heterossexual e determinada classe social. Por mais que os conteúdos apresentados visem 

questionar este padrão, muitas vezes acabam caindo no “mais do mesmo” e demonstram os 

limites de se pensar as relações sociais entres os sexos e as sexualidades para além dos 

padrões de normatividade estabelecidos nesta sociabilidade, ou seja, aspectos como a 

homossexualidade e sexualidade surgem de forma frágil na formação, dependendo muitas 

vezes da interpretação que se dá a disciplina ainda que esta seja orientada por um projeto 

pedagógico de formação. 

 Destaco aqui nossa experiência como estagiária em docência nas disciplinas de 

“Movimentos Sociais e Questão Social” e “Relações de Gênero e serviço Social” sob 

orientação pedagógica da Professora Doutora Tatiana Dahmer no período do 2 ºsemestre de 

2013 ao 2º semestre de 2014, onde pude perceber a dificuldade de se estabelecer um dialogo 

para além do senso comum mesmo diante um ementa que se propunha a tal. 

 A temática constitui-se em assunto que esbarra em posturas de senso comum de parte 

expressiva dos(as) discentes, marcadas por formação conservadora, moralizante e mesmo de 

cunho religioso.  Expresso na fala de boa parte dos discentes, percebemos através desta 

experiência, que mais do que garantir o espaço no currículo, é preciso um esforço diário para 

se efetive o debate na formação profissional. 

 A experiência do estágio em docência foi riquíssima para evidenciar a distância que 

existe entre investimentos de aproximação teórico-conceitual em relação àtemática como 

componente curricular e a sua efetivação dentro da sala de aula. No entanto não descartamos a 

importância de pensar gênero e sexualidade na formação profissional mesmo diante os 

impasses apresentados para sua concretização no cotidiano dos discentes. Acreditamos que é 

só por meio do embate político e conceitual que poderemos mudar este realidade. 
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 Entrementes os elementos abordados em nosso levantamento indicam que as 

disciplinas tem priorizado o debate em torno de questões que ainda pensam a mulher no 

âmbito privado – questões do espaço doméstico, do cuidado com a família e com os filhos, da 

esfera da reprodução social – ou quando não, demonstram a sua luta cotidiana por espaços 

tidos como “não privados” ou públicos. O debate acaba priorizando a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, a luta por creches, pela não violência. Quando se aborda o direito á 

sexualidade as questões aparecem muito ligadas à saúde reprodutiva ou ao aborto, 

escamoteando assim o sentido relacional da existência de mulheres e homens onde estes 

elementos seriam de responsabilidade dos dois e não pauta exclusiva da mulher. 

 Outro aspecto relevante é que ao homogeneizar “as questões gênero” e sexualidade a 

esse padrão de mulher, estamos excluindo centenas de mulheres que não vivem sua dinâmica 

de vida a partir do eixo da heterossexualidade, assim como excluímos em muitos casos o 

debate acerca da raça/etnia.  

 Embora a inserção destes conteúdos seja um avanço, permitindo questionar a 

histórica dominação e opressão das mulheres, é preciso repensar com cuidado a maneira pela 

qual estes conteúdos vem sendo conduzidos na formação de forma a não cair em diálogos 

comuns em torno de papéis fixos e imutáveis. 

 Dando continuidade a nossa pesquisa as tabelas e gráficos que seguem buscam 

apresentar um breve levantamento acerca dos grupos de pesquisas dos cursos de Serviço 

Social das Universidades brasileiras. O levantamento foi realizado no período de Dezembro 

de 2014 a Fevereiro de 2015 e utilizou das seguintes palavras-chaves: gênero, sexo, 

sexualidade, homossexualidade, lésbicas e diversidade sexual. 

 Assim a tabela abaixo ilustra os grupos de pesquisa existentes no tange a palavra 

gênero, apresentando a universidade a que o grupo pertence e a linha de pesquisa seguida de 

sua descrição. Ressaltamos que alguns grupos não apresentaram a descrição da linha de 

pesquisa e nestes casos informamos a descrição do grupo. Todos os grupos apresentados 

aparecem cadastrados no diretório de pesquisa da Capes – CNPQ como grupos da área de 

Serviço Social, sendo este o critério para que compusessem a tabela. 

 Com o objetivo de otimizar a visualização dos dados acerca da relação gênero versus 

região construímos abaixo um gráfico que indica o percentual de grupos por regiões. Como 

podemos ver: 
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Gráfico 8 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 Assim destacamos que a região que mais apresenta grupos de pesquisa é o Nordeste 

com 20 grupos correspondendo a 30% dos grupos de pesquisa. Seguida do Nordeste, tendo 

apenas um grupo a menos, esta a região Sudeste com 19 grupos que representam 29% do total 

dos grupos de pesquisa. A região Sul conta com 15 grupos de pesquisa que indicam 23%, a 

região norte tem 5 correspondendo 7% do total e a região Centro-Oeste 7 grupos que 

representam 11% dos grupos de pesquisa. 

 A seguir analisamos os grupos de pesquisa por universidade, que nos indica de forma 

breve e inicial as universidades que investem em pesquisa nos seus projetos pedagógicos. 

Ressaltamos que esses dados apenas refletem uma realidade, dificultando a precisão dos 

dados. Desta forma o gráfico abaixo indica a relação dos grupos de pesquisa com a temática 

gênero por universidades existentes nas regiões como demonstram o gráfico número 9: 

 Gráfico 9 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 
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 Como nos o indica o gráfico acima na região Sudeste a Universidade que mais 

apresenta grupos de pesquisa é a UFF, totalizando 5 grupos de pesquisa que correspondem a 

27%, seguida da UERJ com 3 grupos que corresponde a 16% e da UNITAU com 2 grupos 

representando 11% dos grupos. As demais universidades apresentam 1 grupo totalizando 5% 

cada uma. Evidenciamos que as três universidades que apresentam maior número de 

pesquisas são públicas, sendo uma federal, uma estadual e uma municipal.  

 O gráfico 10 ilustra as universidades na região Sul: 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

Assim a universidade que mais apresenta grupos de pesquisa na região é a UEL com 4 

grupos que equivalem a 27% do total dos grupos, seguida da PUCRS com 3 grupos 

totalizando 20%, e da UNESPAR e da UFSM, ambas com dois grupos que representam 13% 

cada uma. As demais totalizam 1 grupo equivalendo a 7% do total pesquisado.  

 Gráfico 11 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada. 
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No Nordeste como indicado no gráfico acima destacamos UFPE com o 4 grupos de 

pesquisa representando 20%, a UFMA, UCSAL e a UECE com 2 grupos correspondendo a 

10%, seguidas das demais universidades todas com 1 grupo equivalendo a 5% do total dos 

grupos de pesquisa. Como mostra o gráfico de número 12: 

Gráfico 12 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

Observamos que a distribuição é bem uniforme a UNAMA, a UFT e a UFPA 

apresentam 1 grupo, representando cada uma 20% dos grupos de pesquisa., e a UFAM tem  2 

grupos que correspondem a 40% do total dos grupos de pesquisas como mostra o gráfico 

acima. No gráfico número12  analisamos as universidades do Centro-oeste. 
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Gráfico13 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 
 

 No Centro-Oeste a universidade que mais concentra grupos de pesquisa acerca do 

tema na área de Serviço Social é a UNB com 4 grupos que correspondem a 57% dos grupos 

de pesquisa na região, ou seja, mais da metade dos grupos. A UFMT tem 2 grupos que 

representam 29% e a UFG 1 grupo que equivale a 14% do total dos grupos de pesquisa. 

 De todas as universidades encontradas que apresentam grupos de pesquisa 

predominem as públicas, embora as PUC’S também apresentem uma considerável 

organização em torno dos grupos de pesquisa. 

 No que tange a relação dos grupos de pesquisa por Estado o gráfico número 14 nos dá 

um panorama de como estes vem se distribuindo por unidade de federação. 
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 Gráfico 14 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 O Estado que concentra o maior número de grupos de pesquisa é Rio de Janeiro com 

11 que correspondem a 18 %, seguido do Paraná com 8 grupos que equivale a 13% e do Rio 

Grande do Sul com 7 grupos representando 12%  do total de grupos de pesquisa. 

No que concerne à natureza jurídica observamos relativo ao tema gênero que às 

universidades públicas predominam com um total de 54 quatro grupos de pesquisa 

representando 82% contra 12 universidades privadas que corresponde a 18%. Como nos 

indica o gráfico 15 a seguir. 
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Gráfico 15 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 Seguindo com nossa análise o gráfico a seguir  indica  os temas relacionados, ou seja, 

os temas que fazem interface com a temática gênero e aprecem na descrição nos grupos Como 

podemos forma encontrados 33 temas relacionados.  

Assim observamos, como mostra o próximo gráfico de número 16, que o tema que 

mais aparece é o tema da raça/etnia, onde encontramos 9 grupos que representam 11%, o tema 

do trabalho com 8 grupos representando 10 % e o tema das políticas públicas com 7 grupos 

que correspondem a 8% dos grupos de pesquisa. O tema da sexualidade e do feminismo surge 

apenas em 2 grupos representando 4% cada um, e os temas da identidade de gênero e da 

diversidade surgem somente em 1 grupo representando 1% cada. 

Gráfico 16 
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 
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Estes índices nos revelam que as discussões em torno das questões de gênero ainda são 

muito articuladas à ideia da inserção da mulher no mercado de trabalho e das políticas 

voltadas para estas, ou seja, a ideia da saída da mulher do espaço público para o privado. Este 

fato não deixa de ser positivo, pois traz à tona processos antes invisibilizados e visa, às vezes, 

problematizar as determinações de nossa formação social, como já evidenciamos 

anteriormente, mas acaba muitas vezes centralizando a luta em uma perspectiva única, 

homogeneizando as mulheres sem relacionar os diversos aspectos de sua singularidade por 

mais que seja uma luta coletiva. 

Evidenciamos também a nítida preocupação destes grupos com a questão da 

raça/etnia, o que revela que este assunto tem sido alvo de preocupação nas pesquisas 

realizadas pelos assistentes sociais, pensadas principalmente as características históricas da 

nossa conjuntura em relação aos negros com seus rebatimentos na formação e no exercício 

profissional. 

Desta forma com o objetivo de ilustrar o tema da sexualidade organizamos abaixo uma 

tabela, nos mesmo sentido que construímos para o tema gênero, com o objetivo de analisar 

com se organizam os grupos de pesquisa no Serviço Social que abordam o tema sexualidade 

na formação profissional. Ressaltamos que nos grupos que não apresentam descrição da linha 

de pesquisa, foram analisados o objetivo e a descrição do grupo. O gráfico número 17 busca 

sintetizar a relação por regiões dos grupos de pesquisas encontrados. Como podemos ver: 

Gráfico 17 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 
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A distribuição se dá de maneira bem uniforme, e número de grupos não passa de 3 por 

região, como é o caso do Sudeste, correspondendo a 30% do total de grupos encontrados. 

Destacamos que a região Norte apresenta apenas 1 grupo representando 10% do total de 

grupos. 

 Esta primeira análise nos revela que entre gênero e sexualidade existe um abismo 

enorme, haja vista o número de grupos com ênfase em gênero – 66 grupos – e o número de 

grupos encontrados para o tema da sexualidade, 10 grupos..  

 Mesmo que a sexualidade seja ou não trabalhada em sua dimensão da 

homossexualidade, esta ainda vem sendo um assunto pouco explorado pelos assistentes 

sociais, assim como o foi historicamente. Destacamos que apenas três grupos apresentam os 

termos homofobia/homoafetividade, população LGBT e diversidade sexual, assim mesmo 

quando existem grupos que discutem a sexualidade a maioria deles é voltado para uma 

perspectiva da sexualidade em sua dimensão heterossexual. 

 Os gráficos que se seguem ilustram a relação dos grupos por universidades em cada 

região. Como podemos ver a seguir no gráfico de número 18 : 

 Gráfico 18 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

No Rio de Janeiro a UFF e a UFRJ apresentam grupos de pesquisa sobre a temática. A 

UFF com 2 grupos correspondendo 67% e a UFRJ com 1 grupo equivalente a 33%. 

Salientamos que os dois grupos da UFF abordam em sua linha de pesquisa a temática 

população LGBT e diversidade sexual, apontando para estudos que contribuem para a 

reflexão da homossexualidade. 
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Gráfico 19 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 No Sul a UNESPAR e a UFSC apresentam 1 grupo cada correspondendo a 50% cada 

uma, como indica o gráfico acima. 

 

 Gráfico 20 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

No Nordeste também foram localizados dois grupos, 1 da UNICAP e 1 da UFT, 

representando 50% cada um do total dos grupos de pesquisa. 
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Gráfico 21 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 No Norte apenas a UFAM apresenta grupo de pesquisa referente à temática da 

sexualidade. 

 Gráfico 22 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 No Centro-Oeste foram localizados 2 grupos, um da UNB e um da UFG, 

correspondendo a 50% cada um. Evidenciamos que o grupo da UFG trata diretamente em sua 

linha de pesquisa da questão da homofobia/homoafetividade, contribuindo para os estudos 

acerca da homossexualidade. 

1; 100% 

Sexualidades / Universidades Norte 

Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM 

1; 50% 

1; 50% 

Sexualidades / Universidades Centro-Oeste 

Universidade de Brasília - 

UNB 

Universidade Federal de 

Goiás - UFG 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada


123 
 

 É importante destacar que em maior ou em menor grau todas as regiões garantem que 

pelo menos um grupo aborde a discussão, evidenciando a importância de se pensar a questão 

na contemporaneidade e como isto reflete para a formação profissional em Serviço Social. 

 No que diz respeito à relação da temática por Estado o gráfico 23 nos revela esses 

dados como podemos observar: 

 Gráfico 23 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

Observamos que o Rio de Janeiro é o que mais apresenta grupo de pesquisa por 

Estado, somando 3 grupos que equivalem a 30% do total dos grupos de pesquisa. Os demais 

apresentam 1 grupo cada corresponde a 10%  dos grupos de pesquisa. 

No que diz respeito a natureza jurídica, mais uma vez assim como em gênero, a 

predominância é de universidades públicas, 9 no total que corresponde a 90% dos grupos de 

pesquisa contra 1 privada que corresponde a 10%. 
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 Gráfico 24 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 

 Assim mais uma vez destacamos o tripé ensino-pesquisa-extensão como norteador de 

uma formação de qualidade e que este princípio vem sendo observado nas universidades 

públicas que seguem as orientações da ABEPSS em seus projetos pedagógicos de formação. 

 Referente aos temas relacionados o gráfico 25 nos indica quais são os que mais 

aparecem atrelados à dimensão da sexualidade. A saber: 

 

 Gráfico 25 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 
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 O tema que mais aprece é o gênero, onde podemos observar que o termo surge nos 10 

grupos encontrados representando 50% do total dos grupos de pesquisa. Seguido dos temas 

raça/etnia e políticas públicas que aprecem 2 vezes e correspondem a 10% do total dos grupos 

pesquisados. Os demais termos, entre eles Movimento LGBT, aparece apenas 1 vez 

representando 5% dos grupos de pesquisa. 

 A seguir seguimos nossa pesquisa analisando os grupos cadastros no diretório de 

pesquisa Capes com o termo diversidade sexual. Assim o gráfico número 26  a seguir  mostra 

que só foram encontrados dois grupos, um na região Sul e outro da região Nordeste. 

Ressaltamos mais uma vez que onde não havia descrição para a linha de pesquisa foi feito a 

descrição do grupo.  

O gráfico abaixo ilustra a relação dos grupos por região, como podemos observar: 

 Gráfico 26 

  

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

No que tange às universidades destacamos que um grupo é da PUCRS (50%) e outro 

dá UFBR (50%), como nos indica o gráfico de número 27: 
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Gráfico 27 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

A respeito do Estado onde estão inseridos estes grupos destacamos o Estado do Rio 

Grande do Sul e o da Bahia, como ilustra o gráfico 28 a seguir.  

Gráfico 28 

 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 

 No que diz respeito à natureza jurídica destacamos que 1 (50%) é privada e 1 (50%)  é 

pública, como nos indica o gráfico abaixo. 
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Gráfico 29 

 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

No que concerne aos temas o gráfico abaixo demonstra quais são os que foram 

localizados nas linhas de pesquisa. Os temas aparecem de forma uniforme como indica o 

gráfico de número 30: 

Gráfico 30: 

 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base em dados de pesquisa coletados em 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada 

 

 Destacamos assim que foram encontrados 1534 grupos com o termo gênero sendo 66 

da área de Serviço Social, 389 grupos com o termo sexualidade sendo 10 do Serviço Social, 
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lésbica 1 grupo da Antropologia, com o termo diversidade sexual 58 grupos sendo 2 do 

Serviço Social e nenhum grupo com termo sexo. 

 Desta forma este capítulo buscou apresentar um mapeamento da proximidade da 

temática da homossexualidade feminina para a formação profissional em Serviço Social. 

Sabemos que historicamente este não é um tema que foi apropriado pela profissão, no entanto 

frente às mudanças ocorridas de maneira geral na sociedade e de forma particular no curso da 

profissão, cabe repensar esta relação. 

 Os dados encontrados evidenciam que existem iniciativas no campo da pesquisa, 

assim como nos conteúdos curriculares, ainda que seja uma aproximação inicial pensada o 

conjunto das disciplinas e temas que se oferta na formação profissional. 

 Essas reflexões ainda que iniciais revelam um movimento na tentativa de se diminuir 

uma lacuna histórica para a profissão que trabalha na perspectiva da garantia dos direitos dos 

sujeitos sociais  e que portanto, deve reavaliar as temáticas das quais se apropria em sua 

formação. 

 Sendo deste modo as mulheres lésbicas sujeitos históricos e sociais que demandam por 

direitos e cada vez mais organizam sua luta na contemporaneidade, cabe ao assistente social 

se instrumentalizar teoricamente em sua formação profissional para lidar com esta demanda 

cada vez mais latente em seu cotidiano. 

Este levantamento se configurou em um retrato inicial da proximidade do tema via 

currículos e grupos de pesquisa, evidenciando que a formação não se encerra nesses 

elementos. Não se pretendeu adotar este levantando como algo pronto e estático, uma vez que 

cada vez mais a temática está sendo apropriada pela profissão. Pretendeu-se realizar uma 

pesquisa exploratória acerca desta aproximação, evidenciando que, mesmo após quase três 

décadas de consolidação de movimentos sociais, dentre eles o feminista e o movimento 

LGBT, pouco se caminhou na produção técnico-científica especificamente sobre 

homossexualidade feminina. 

Esperamos que a pesquisa venha contribuir para visualizar e sistematizar as iniciativas 

que vem sendo construído pelas universidades no âmbito da temática proposta. E que seja 

apenas o pontapé inicial das reflexões do se configurou chamar campo dos estudos de gênero 

e sexualidade no âmbito do serviço social. 
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Considerações Finais 

 

O objetivo inicial de nossa dissertação foi analisar se ocorre na contemporaneidade 

uma aproximação da temática homossexualidade feminina na formação profissional, 

refletindo sobre  questões em torno do gênero e das sexualidades como prováveis campos de 

estudo para os assistentes sociais e frente aos dilemas presentes na formação compreendida 

aqui enquanto um processo permanente. 

Estabelecemos como eixo norteador de nossa pesquisa a ideia de que a proximidade da 

homossexualidade feminina com a formação profissional não se dá de forma fragmentada da 

totalidade da vida social. Por este motivo elencamos enquanto questões norteadoras de nossa 

pesquisa: (i) analisar qual o papel da formação profissional em Serviço Social na 

contemporaneidade, quais sujeitos estamos formando (pra quem e para que); (ii) qual a 

compreensão sobre os sujeitos sociais - em especial a mulher lésbica neste cenário – 

fundamentada na concepção de indivíduo social que é referência para os profissionais em 

formação e (iii) como se constituem instrumentos teórico-políticos e conceituais para 

enfrentar o sexismo. 

A partir da hipótese que existe uma provável lacuna na formação profissional em torno 

de instrumentos teórico-conceituais e de orientação política para apreensão do debate sobre a 

homossexualidade feminina, e que esta lacuna se expressa em uma tímida abordagem sobre a 

questão na categoria profissional, pudemos perceber que essa aproximação acontece, ainda 

que de maneira incipiente no âmbito acadêmico. Tal fato decorre não de iniciativas 

individuais, mas como respostas (ainda tímidas) às preocupações de parte da categoria 

profissional e das entidades representativas da profissão, o conjunto CFESS/CRESS, a 

ABEPSS e a ENESSO. 

 Verificamos ainda, de acordo com nossos objetivos específicos -nos referindo aqui a 

analise realizada nos currículos das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro e ao 

levantamento sobre os grupos de pesquisa a nível nacional - que embora a aproximação da 

temática já comece a esboçar seus caminhos no Serviço Social, esta ainda encontra 

dificuldades em estabelecer um referencial teórico próprio à homossexualidade feminina no 

seio da profissão a partir da reflexão com o recurso a teoria social crítica. 

 Isso se deve em muito ao fato de que historicamente a sexualidade humana, e mesmo 

as relações sociais entre os sexos, não se configuram em um campo de estudos do Serviço 

Social, onde apenas em finais da década de 1980 e a partir da revisão curricular de 1996 

(ABEPSS) tais questões emergem mais fortemente como pauta de debate para a categoria. 
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Destacamos também que historicamente, e não só na profissão, as mulheres lésbicas 

embora presentes na história da humanidade foram em muitos momentos invisibilizadas e 

criminalizadas ao longo dos últimos séculos da história ocidental. Este fato repercutiu na 

maneira como estas são percebidas na contemporaneidade nas relações societárias e com seus 

rebatimentos nas profissões. Evidenciamos assim que a violência historicamente dirigida às 

mulheres é basicamente violência de gênero e afeta as mulheres por razões culturais 

relacionadas à conjugalidade e à sexualidade. Uma violência masculina exercida contra a 

mulher apresenta a necessidade do homem de controlá-la e exercer poder sobre ela. A 

violência é um conceito socialmente construído (PASINATO, 2006) e, quando afeta as 

mulheres, é apoiado por parte significativa da sociedade devido à estrutura patriarcal da 

mesma (ALMEIDA, 1998). Observamos, deste modo, que nas relações sociais entre os 

sexos, marcadas por uma perspectiva falocêntrica, heterossexual e patriarcal, as mulheres 

tendem a ser frequentemente inferiorizados. Esta situação pode tornar-se mais grave porque, 

na maioria das sociedades ocidentais contemporâneas, existe ainda forte resistência ao 

reconhecimento do direito feminino à sexualidade, sem que esteja vinculada à possibilidade 

de reprodução.  

Consideramos, a partir da conjuntura descrita acima e retomando as análises do 

capítulo I, que a concepção hegemônica de sujeito caminha para objetivar a centralidade de 

um tipo de indivíduo social na ordem patriarcal capitalista, visando condições favoráveis para 

produção e reprodução de sua ideologia. 

Este sujeito histórico e social normativo é o homem branco
, 

cristão, ocidental, 

heterossexual e pertencente a segmentos superiores em relação aos demais segmentos sociais. 

É este padrão, portanto, dotado de direitos e liberdades individuais que organiza a vida em 

sociedade, e ainda é referenciado em nossa formação, sendo o centro das relações sociais 

entre os sexos. Relações que podemos definir como relações de poder em uma sociedade 

estruturalmente desigual. 

Constamos ainda acerca de nossas análises iniciais que as diferentes abordagens 

teóricas existentes em torno das relações sociais entre sexos e das sexualidades, contribuem 

para se compreender a desigualdade construída e referenciada a partir de um determinado 

modelo de indivíduo social. 

Evidenciamos a importância de pensar a relação entre mulheres e homens por meio da 

divisão social e sexual do trabalho destacando a centralidade da categoria trabalho neste 

debate. Esta analise nos permite aproximar da teoria marxista para pensar a histórica opressão 

das mulheres por meio de sua inserção no mercado de trabalho, da participação sindical, das 



131 
 

mudanças tecnológicas e mesmo da reflexão sobre o trabalho produtivo e reprodutivo na 

sociedade burguesa. 

No entanto, frisamos o quanto esta abordagem deixa lacunas no que tange à 

homossexualidade feminina, expressando a dificuldade de se conceber um instrumental 

teórico que subsidie a discussão. No que tange a formação profissional este fato reflete na 

maneira como a temática se organiza nos currículos de forma limitada e transversal, visto 

amplitude do tema e sua complexidade. 

A respeito da abordagem do gênero como um sistema hierarquizado de status ou 

prestígio social em torno dos papéis sociais e a concepção que compreende gênero como 

sistemas de poder, onde as mulheres estariam em desvantagens em relação aos homens, não 

podemos deixar de considerar sua importância. Evidenciamos que ainda que suas análises se 

distancie da teoria social crítica marxista e inegável - com seus limites no que diz respeito às 

bases estruturais da sociedade - reconhecer suas fundamentais contribuições. 

Entrementes todo o cenário da luta por direitos e pela legitimidade a ter direitos, tem 

impulsionado a organização e pressão do movimento LGBT por políticas “inclusivas” e não 

homofóbicas, seja na Saúde, Educação, Segurança, Trabalho, entre outras, visando assegurar 

o acesso às políticas públicas e a garantia dos modernos direitos de cidadania, como 

destacamos no capítulo II. 

Constamos assim ser fundamental a luta política organizada dos movimentos 

feministas e LGBT e ressaltamos a importância da articulação da profissão comos 

movimentos sociais e a luta de classes na sociedade, principalmente se aventarmos que as 

mudanças no cenário econômico-político-social do país desafiam o Serviço Social a se 

reorganizar frente aos desafios de reconhecer as emergências que surgem e necessitam de 

repostas a partir de seus fundamentos teóricos metodológico, ético político e técnico 

operativo. 

Apontamos a importância dessas lutas para uma vida sem violência e com direitos 

básicos para a população LGBT, mas salientamos os limites normativos dos direitos no 

capitalismo e que é preciso, portanto, mais que um conjunto de leis para que esses se 

efetivem. Não descartamos a importância dessas leis para que se alcancem os direitos básicos 

nesta sociabilidade, pois esta tem sido a única maneira de garantir algum avanço para esta 

parcela da população.  

É necessário, portanto, para se romper com esta lógica a construção de uma nova 

sociabilidade, onde as relações heterossexuais, não sejam o centro das relações. Onde a 
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sexualidade, enquanto dimensão da singularidade humana,não seja deixada em segundo plano 

ao discutirmos a singularidade do humano genérico (HELLER, 1985). 

Retomamos assim as reflexões iniciais de nossa pesquisa, ao constatamos que na 

contemporaneidade a formação profissional em Serviço Social, embora já demonstre em seus 

componentes curriculares, em seus grupos de pesquisa e mesmo na organização de suas 

entidades representativas uma preocupação com a temática gênero e sexualidade, ainda o 

fazem em uma perspectiva da heterossexualidade e não focam na sexualidade para além da 

questão reprodutiva. 

Constatamos que a hipótese inicial referente a lacuna existente, se trata muito mais de 

uma lacuna “qualitativa” do que “quantitativa”, onde em todas as universidades analisadas 

consta pelo menos uma disciplina de gênero e sexualidade no currículo. No entanto esta foca 

temas como a questão da mulher no espaço público e privado, as questões de classe e do 

patriarcado, da família, da interface com as políticas públicas para a infância e a adolescência, 

da organização dos movimentos de mulheres e feministas, dos processos de lutas pela 

emancipação das mulheres, dos direitos civis e humanos das mulheres e da violência 

doméstica contra a mulher, não refletindo a questão em torno da homossexualidade. 

Refletimos neste sentido como pensar a emancipação das mulheres se tratamos apenas 

como a “mulher”. A mulher homogeneizada, sem orientação sexual, sem idade, sem 

raça/etnia, sem religião e mesmo sem classe social, como se pudéssemos afirmar que todas as 

mulheres são iguais e se encontram em iguais condições de acessarem seus direitos seja por 

qual for o aspecto de sua singularidade humana. 

A formação neste sentido deve expressar uma nítida preocupação com as questões que 

emergem e se configuram em novos desafios. É preciso pensar desde a formação em como 

lidar com as expressões da questão social que na contemporaneidade metamorfoseiam e 

aprofundam suas desigualdades, articulando a realidade com o direcionamento ético-político 

da profissão. 

Assim o papel da formação profissional deveria ser o de formar profissionais críticos e 

capacitados para compreender a realidade em sua totalidade sendo capaz de agir sobre ela. 

Ademais, devido às mudanças na universidade proporcionadas pelo processo de 

contrarreforma da educação superior, observamos um número sem precedentes de cursos 

pagos, de EAD e outras formas de flexibilização do ensino, que ocasionam uma baixa na 

qualidade da formação profissional. 

Vemos a crescente desvalorização do tripé ensino, pesquisa e extensão, salvo o esforço 

das universidades públicas em manter os padrões mínimos de qualidade, do direcionamento 
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das disciplinas que fica a cargo dos profissionais e mesmo da existência de dois currículos que 

dá abertura para que todas essas perdas se efetivem.  

Nesses marcos não há como não questionar os rumos que a universidade vem tomando 

e os sujeitos que vem formando na contemporaneidade. Assim evidenciamos que a formação 

profissional tem ficado em muitos casos direcionada para o mercado, formando profissionais 

com pouco críticos e voltada para os interesses de mercado, profissionais meramente 

executores das políticas sociais. Vemos um cenário não tão favorável para aqueles que 

acreditam ser a universidade espaço privilegiado, mas não exclusivo, de formação 

profissional. 

Neste sentido a pesquisa bibliográfica e documental que analisa a proximidade da 

temática da homossexualidade feminina na formação profissional, nos revela um movimento 

que vai à contra mão do que as universidades hoje tem se transformado, mostra a preocupação 

com a inserção de temas que condizem com a realidade dos sujeitos históricos e sociais. 

Ainda que de forma breve e inicial, as disciplinas e os grupos de pesquisa que foram 

sinalizados em nosso levantamento demonstram a preocupação a partir de suas ementas em 

problematizar a temática e constituir instrumentos teórico-políticos e conceituais para 

enfrentar o sexismo, a homofobia/lesbofobia e mesmo o racismo, ainda que esta tema em 

menor escala. 

As atuais campanhas do conjunto CFESS/CRESS - como a campanha O amor fala 

todas as línguas (2006), que objetiva sensibilizar a categoria das /os Assistentes Sociais e a 

sociedade para o debate em torno da livre orientação e expressão sexual como direito 

humano; contribuir para o aprimoramento profissional por meio do debate sobre a sexualidade 

humana como uma dimensão da individualidade e que, portanto, necessita ser reconhecida em 

sua diversidade de expressões: heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade e 

contribuir para garantia do respeito à diversidade humana nos espaços institucionais de 

atuação e na formação profissional em Serviço Social, as resoluções já citadas no capítulo II 

deste estudo, o grupo de trabalho acerca das questões de gênero e sexualidade na ABEPSS, a 

comissão de Gênero, Etnia e Diversidade Sexual do CRESS e o esforço em se pensar espaços 

como congressos e seminários para que a categoria possa trocar experiências e refletir acerca 

delas, significa um importante avanço se pensarmos no pouco espaço /tempo que se deram 

essas mudanças. 

Ainda que na contemporaneidade não se expresse o debate que de fato acreditamos 

que deva ser feito na formação profissional sobre a homossexualidade feminina, 

principalmente se pensarmos a questão do referencial teórico que norteia essas discussões. 
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Ressaltamos que os elementos apontados demonstram que já percorremos um longo caminho, 

ainda que a lacuna esteja sendo preenchida com as inquietações cotidianas. 

Quando partimos de nossas experiências e inserções na academia visualizamos que 

talvez, há cinco anos atrás, falar na questão da mulher lésbica e construir este debate no 

Serviço Social fosse tarefa muito mais difícil, a não ser para grupos que já militassem pela 

causa. É válido ressaltar ainda que embora a revisão curricular da ABEPSS (2016) já tenha 

quase 20 anos, isso não significa a ausência cotidiana de obstáculos a serem superados. 

Esperamos que esta pesquisa seja um pontapé inicial para que possamos perceber que 

existe ainda muito que ser (re)pensado, sistematizado e publicizado, principalmente no campo 

das produções técnico-científicas aonde destaco existir a maior lacuna para a reflexão crítica 

sobre a homossexualidade feminina na profissão. 

Considerando, portanto, a importância da temática para a formação profissional, 

acreditamos que nossas análises possam contribuir com os profissionais comprometidos com 

a construção de uma nova sociabilidade em torno relações sociais entre os sexos e das 

sexualidades e mesmo para a maior visibilidade das questões das mulheres lésbicas no seio da 

profissão. 
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Anexos 
 

Tabela Currículo UFF Niterói 
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Disciplina Objetivo /Ementa Carga 

Horária 

Tipo 

RELAÇÕES DE 

GÊNERO E 
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GÊNERO: CONCEITO E 

HISTÓRIA. GÊNERO NA 

ÓTICA DAS RELAÇÕES DE 

CLASSE, ETNIA E 

GERAÇÃO NO 

ENFRENTAMENTO DA 

QUESTÃO SOCIAL NA 

ATUALIDADE. O DEBATE 

CONTEMPORÂNEO EM 

TORNO DO 

FEMINISMO, 

PATRIARCADO, 

HOMOSSEXUALIDADES, 

MASCULINIDADES, 

ETNICIDADE/RACIAL. 

GÊNERO, 

PROTEÇÃO SOCIAL E 

SERVIÇO SOCIAL. 

60 horas Obrigatória 

FAMÍLIA, 

POLÍTICAS SOCIAIS 

E QUESTÃO 

SOCIAL 

FAMÍLIA, GRUPOS DE 

CONVÍVIO E REDES 

SOCIAIS: 

RECONHECIMENTOS 

TEÓRICOS. CRISE DOS 

PADRÕES 

REPRODUTIVOS E 

PROTECIONISTAS E SUAS 

RELAÇÕES COM A ESFERA 

PÚBLICA. PROTEÇÃO 

SOCIAL E 

POLÍTICAS SOCIAIS ¿ O 

CASO BRASILEIRO: UMA 

ANÁLISE COMPARADA. 

TRANSFORMAÇÕES 

SOCIETÁRIAS 

RECENTES E IMPLICAÇÕES 

NAS RELAÇÕES 

FAMILIARES. ANÁLISE DOS 

60 horas Obrigatória 
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MARXISTA. 

FORMAS DE 

ENFRENTAMENTO DA 

¿QUESTÃO SOCIAL¿ NA 

ORDEM CAPITALISTA. 

EXPRESSÕES CULTURAIS, 

ÉTNICO-RACIAIS, 

GERACIONAIS E DE 

GÊNERO DA ¿QUESTÃO 

SOCIAL¿ E SUA VIVÊNCIA 

PELOS SUJEITOS 

SOCIAIS. 

60 horas Obrigatória 

VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO : 

ELEMENTOS DO 

DEBATE ATUAL 

O DEBATE TEÓRICO-

CONCEITUAL DE GÊNERO, 

A PARTIR DAS REFLEXÕES 

SOBRE AS RELAÇÕES DE 

GÊNERO E A VIOLÊNCIA 

PRESENTES NA SOCIEDADE 

ATUAL. A LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA NO QUE 

TANGE AO 

TEMA E OS CAMINHOS 

TRILHADOS PELO 

MOVIMENTO DE 

MULHERES, FEMINISTAS E 

DEMAIS 

REPRESENTANTES DA 

SOCIEDADE QUE LUTAM 

PELO FIM DA VIOLÊNCIA 

30 horas OPTATIVA 
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PARA COIBIR, PREVENIR, 

PROTEGER E MODIFICAR 

ATITUDES E FORMAS 

DISCRIMINATÓRIAS 

CONTRA SERES HUMANOS. 

DESAFIOS 

POSTOS PARA OS 

PROFISSIONAIS QUE 

ATUAM NA ÁREA SOCIAL 

NO ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA NAS 

RELAÇÕES DE GÊNERO 

BASEADAS NO MODELO 

PATRIARCAL NO 

CONTEXTO DO 

CAPITALISMO E SUAS 

REPERCUSSÕES SOBRE OS 

DIREITOS SOCIAIS E 

HUMANOS. 

VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO I: O 

DEBATE 

ATUAL 

O DEBATE TEÓRICO-

CONCEITUAL DE GÊNERO, 

A PARTIR DAS REFLEXÕES 

SOBRE AS RELAÇÕES DE 

GÊNERO E A VIOLÊNCIA 

PRESENTES NA SOCIEDADE 

ATUAL. A LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA NO QUE 

TANGE AO 

TEMA E OS CAMINHOS 

TRILHADOS PELO 

MOVIMENTO DE 

MULHERES, FEMINISTAS E 

DEMAIS 

REPRESENTANTES DA 

SOCIEDADE QUE LUTAM 

PELO FIM DA VIOLÊNCIA 

PARA COIBIR, PREVENIR, 

PROTEGER E MODIFICAR 

ATITUDES E FORMAS 

DISCRIMINATÓRIAS 

CONTRA SERES HUMANOS. 

DESAFIOS 

POSTOS PARA OS 

PROFISSIONAIS QUE 

ATUAM NA ÁREA SOCIAL 

60 HORAS OPTATIVA 
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NO ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA NAS 

RELAÇÕES DE GÊNERO 

BASEADAS NO MODELO 

PATRIARCAL NO 

CONTEXTO DO 

CAPITALISMO E SUAS 

REPERCUSSÕES SOBRE OS 

DIREITOS SOCIAIS E 

HUMANOS. 

TÓPICOS ESPEC. EM 

QUESTÃO SOCIAL 

VI - ORIENT. SEX. E 

REL..RACIAIS: 

IMPLIC. P/ 

A PRAT.SERV SOC. 

RAÇA COMO CONCEITO 

BIOLÓGICO, MARCADOR 

SOCIAL. INDICADORES 

SOCIAIS ENTRE OS A 

RAÇA/ETNIA 

NEGRA: SAÚDE, 

EDUCAÇÃO, TEMPO MÉDIO 

DE VIDA, SITUAÇÃO DE 

HABITAÇÃO, TRABALHO, 

ETC. AÇÕES 

GOVERNAMENTAIS E NÃO 

GOVERNAMENTAIS ETC. 

AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

E NÃO GOVERN VOLTADAS 

À IGUALDADE RACIAL. O 

DEBATE SOBRE A 

QUESTÃO RACIAL/ÉTNICA 

NO SERVIÇO SOCIAL. RAÇA 

COMO 

VARIÁVEL IMPORTANTE 

NA ATIVIDADE COTIDIANA 

DO ASSISTENTE SOCIAL: 

REFLEXÕES SOBRE O 

COTIDIANO PROFISSIONAL. 

CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS: 

HOMOSSEXUAL, 

BISSEXUAL, TRANSEXUAL, 

TRAVESTI, TRANSGÊNERO, 

ETC. PROBLEMAS 

ENFRENTADOS PELA 

POPULAÇÃO LGBT. AÇÕES 

GOVERNAMENTAIS E NÃO 

GOVERNAMENTAIS 

VOLTADAS PARA ESSE 

60 HORAS OPTATIVA 
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SEGMENTO 

POPULACIONAL. O 

DEBATE SOBRE A 

QUESTÃO DA ORIENTAÇÃO 

SEXUAL NO SERVIÇO 

SOCIAL E AS IMPLICAÇÕES 

DA 

EXISTÊNCIA DE 

DIFERENTES 

ORIENTAÇÕES SEXUAIS 

NAS VIVÊNCIAS DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

VIOLÊNCIA E 

DIREITOS 

HUMANOS 

VIOLÊNCIA, GÊNERO E 

DIREITOS HUMANOS: 

ASPECTOS CONCEITUAIS E 

HISTÓRICOS. VIOLÊNCIA, 

GÊNERO 

E MOVIMENTO FEMINISTA. 

VIOLÊNCIA ¿ QUESTÃO 

GERACIONAL, 

RAÇA/ETNIA. VIOLÊNCIA 

SOCIAL E 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER, CONTRA 

CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE, CONTRA O 

IDOSO E CONTRA 

HOMOSSEXUAIS. GÊNERO 

E MASCULINIDADE. 

FORMAS DE 

ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA. PROTEÇÃO 

SOCIAL E POLÍTICAS 

SOCIAIS ¿ PARA O 

COMBATE À VIOLÊNCIA. 

TRANSFORMAÇÕES 

SOCIETÁRIAS RECENTES E 

IMPLICAÇÕES. ANÁLISE DE 

DADOS DEMOGRÁFICOS. 

60 horas Optativa 
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GENERO E 

SEXUALIDADE NA 

ESCOLA 

O CONCEITO DE GÊNERO. 

A IMPORTÂNCIA DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS NA 

LUTA CONTRA AS 

DESIGUALDADES DE 

GÊNERO. GÊNERO NO 

COTIDIANO ESCOLAR. 

ESCOLA COMO ESPAÇO DE 

EQUIDADE 

DE GÊNERO. GÊNERO NO 

CURRÍCULO ESCOLAR. 

SEXUALIDADE: DIMENSÃO 

CONCEITUAL, 

DIVERSIDADE E 

DISCRIMINAÇÃO. O CORPO 

E A SEXUALIDADE. 

IDENTIDADE DE GÊNERO E 

ORIENTAÇÃO SEXUAL. 

ORIENTAÇÃO SEXUAL: 

DESEJOS, 

COMPORTAMENTOS E 

IDENTIDADES SEXUAIS. 

SEXUALIDADE, DIREITOS E 

SAÚDE. SEXUALIDADE 

JUVENIL E DIVERSIDADE 

SEXUAL. DIREITOS 

REPRODUTIVOS E 

DIREITOS SEXUAIS. 

GRAVIDEZ, DST E AIDS: 

ABORDAGENS 

EDUCATIVAS. 

SEXUALIDADE NO 

COTIDIANO ESCOLAR. 

SEXUALIDADE 

E GÊNERO NOS 

DIFERENTES MATERIAIS 

DIDÁTICOS. ESPAÇOS 

FORMAIS DE EDUCAÇÃO 

SEXUAL NA 

ESCOLA. 

60 horas Eletiva / CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

SOCIOLOGIA DAS 

RELACOES DE 

GENERO 

A NOÇÃO DE GÊNERO 

COMO CATEGORIA 

SOCIAL; AS RELAÇÕES DE 

GÊNERO NUMA 

PERSPECTIVA 

60 horas Eletiva/ DEPARTAMENTO 

DE SOCIOLOGIA E 

METODOLOGIA 

EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
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SÓCIOHISTÓRICA; 

AS HIERARQUIAS DE 

GÊNERO. RELAÇÕES DE 

GÊNERO E TEORIA 

SOCIOLÓGICA. TEORIAS 

FEMINISTAS E A CRÍTICA 

AO GÊNERO. GÊNERO E 

MODOS DE PRODUÇÃO. 

Fonte: dados coletados em https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff no período de novembro de 2014 

a fevereiro de 2015. 
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 Tabela Currículo UFF Rio das Ostras 

 

Universidade Federal Fluminense –Rio das Ostras 

Disciplina Objetivo / Ementa Carga Horária Tipo 

FAMÍLIA, 

RELAÇÕES DE 

GÊNERO E 

QUESTÃO SOCIAL 

FAMÍLIA E 

RELAÇÕES DE 

GÊNERO NA ÓTICA 

DE CLASSE, ETNIA E 

GERAÇÃO. PERFIS 

CONTEMPORÂNEOS. 

TRANSFORMAÇÕES 

SOCIETÁRIAS 

RECENTES E 

IMPLICAÇÕES NAS 

RELAÇÕES 

FAMILIARES E DE 

GÊNERO. 

A INTERVENÇÃO DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

JUNTO ÀS FAMÍLIAS, 

GRUPOS DE 

CONVÍVIO E REDES 

SOCIAIS 

DIANTE DAS NOVAS 

MANIFESTAÇÕES DA 

QUESTÃO SOCIAL E 

O DEBATE 

CONTEMPORÂNEO 

EM TORNO DO 

FEMINISMO, 

PATRIARCADO E 

RELAÇÕES 

INSTITUINTES ENTRE 

OS SEXOS. 

PRINCIPAIS 

CLIVAGENS 

TEÓRICAS E 

TÉCNICAS QUE 

ORIENTAM AS 

PRÁTICAS 

PROFISSIONAIS EM 

TAIS ÁREAS - NO 

ÂMBITO DA 

PROTEÇÃO SOCIAL. 

60 horas Obrigatória 
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Fonte: dados coletados em https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff no período de novembro de 2014 

a fevereiro de 2015. 

  

QUESTÃO SOCIAL 

NO BRASIL 

  

QUESTÃO SOCIAL 

COMO ESTRATÉGIA 

DE COMPREENSÃO 

DA REALIDADE 

BRASILEIRA. 

QUESTÃO SOCIAL E 

AS DIMENSÕES DE 

DESIGUALDADE, 

EXPLORAÇÃO E 

DOMINAÇÃO. 

CLASSES SOCIAIS, 

ESTADO E CULTURA 

NA CONFORMAÇÃO 

DA QUESTÃO 

SOCIAL. EXPRESSÕES 

ÉTNICO-RACIAIS, 

POLÍTICAS E DE 

GÊNERO DA 

QUESTÃO SOCIAL E 

SUA VIVÊNCIA 

PELOS SUJEITOS 

SOCIAIS. OS 

CONTORNOS DA 

QUESTÃO SOCIAL NO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

60 horas Obrigatória 
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Tabela Currículo UFF Campos titulação Bacharel 

Universidade Federal Fluminense – Campos - Bacharel 

Disciplina Objetivo / Ementa Carga Horária Tipo 

FAMÍLIA E 

POLÍTICA SOCIAL 

NO BRASIL 

A CATEGORIA 

FAMÍLIA E SEUS 

DIFERENTES 

SIGNIFICADOS 

SOIOHISTÓRICOS. 

CONCEPÇÕES, 

TRAJETÓRIAS 

E RELEVÂNCIA DO 

CONCEITO DE 

FAMÍLIA NAS 

POLÍTICAS SOCIAIS. O 

PERFIL DA FAMÍLIA 

BRASILEIRA. AS 

CRISES FAMILIARES E 

SUA REPERCUSSÃO NO 

COTIDIANO. A 

FAMÍLIA E OS 

PROCESSOS DE 

ATENÇÃO DO 

SERVIÇO SOCIAL. A 

MEDIAÇÃO FAMILIAR 

COMO PERSPECTIVA 

DE ATUAÇÃO DO 

SERVIÇO 

SOCIAL(ÁREA DA 

SAÚDE, JUDICIÁRIA E 

COMUNITÁRIA). A 

PROPOSTA DO 

ESTATUTO DA 

CRIANÇA E 

ADOLESCENTE E O 

DIREITO A 

CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR E 

COMUNITÁRIA 

60 horas Optativa 

DIREITOS 

HUMANOS E 

DIVERSIDADE 

Ementa não informada 60 horas Optativa 

MOVIMENTO 

POPULAR I 

MOVIMENTOS DE 

MULHERES . A 

INSERÇÃO DA 

60 HORAS Optativa 



152 
 

MULHER NA 

PRODUÇÃO E 

REPRODUÇÃO DAS 

RELAÇÕES 

SOCIAIS. AS 

DIFERENTES FORMAS 

DE PRESSÃO DA 

MULHER A PARTIR DE 

DIFERENTES 

TENDÊNCIAS DO 

PENSAMENTO 

CONTEMPORÂNEO. 

ESTUDO DA MULHER 

ENQUANTO SEXO E 

GÊNERO. A 

EMERGÊNCIA DOS 

MOVIMENTOS DE 

MULHERES 

SERVICO SOCIAL 

DE FAMILIA 

FAMÍLIA: 

CONCEITUAÇÃO E 

HISTORICIDADE. A 

CONSTITUIÇÃO DA 

FAMÍLIA : RELAÇÃO 

DE PARENTESCO NAS 

SOCIEDADES SIMPLES, 

NAS SOCIEDADES 

COMPLEXAS, NA 

SOCIEDADE 

BRASILEIRA. SERVIÇO 

SOCIAL E 

FAMÍLIA. POLÍTICA 

GOVERNAMENTAL DE 

ATENDIMENTO À 

FAMÍLIA. 

60 horas Optativa 

IDENTIDADE E 

CONDICAO 

FEMININA 

A INSERÇÃO DA 

MULHER NA 

PRODUÇÃO E 

REPRODUÇÃO DAS 

RELAÇÕES SOCIAIS, 

AS DIFERENTES 

FORMAS DE 

OPRESSÃO DA 

MULHER POR SEXO, 

COR, CLASSE E 

GÊNERO. A 

60 horas Optativa 
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EMERGÊNCIA DOS 

MOVIMENTOS DA 

MULHER NA 

SOCIEDADE 

BRASILEIRA. 

Fonte: dados coletados em https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff no período de novembro de 2014 

a fevereiro de 2015. 
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Tabela Currículo UFF Campos titulação Assistente Social 

Universidade Federal Fluminense – Campos – Assistente Social 

Disciplina Objetivo / Ementa Carga Horária Tipo 

MOVIMENTO 

POPULAR I 

MOVIMENTOS DE 

MULHERES. A 

INSERÇÃO DA 

MULHER NA 

PRODUÇÃO E 

REPRODUÇÃO DAS 

RELAÇÕES 

SOCIAIS. AS 

DIFERENTES 

FORMAS DE 

PRESSÃO DA 

MULHER A PARTIR 

DE DIFERENTES 

TENDÊNCIAS DO 

PENSAMENTO 

CONTEMPORÂNEO. 

ESTUDO DA MULHER 

ENQUANTO SEXO E 

GÊNERO. A 

EMERGÊNCIA DOS 

MOVIMENTOS DA 

MULHER NA 

SOCIEDADE 

BRASILEIRA. 

MOVIMENTO DA 

MULHER NA 

SOCIEDADE 

BRASILERIA 

CONTEMPORÂNEA. 

ESTADO E POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

60 horas Optativa 

SERVICO SOCIAL 

DE FAMILIA 

FAMÍLIA: 

CONCEITUAÇÃO E 

HISTORICIDADE. A 

CONSTITUIÇÃO DA 

FAMÍLIA: RELAÇÃO 

DE PARENTESCO 

NASSOCIEDADES 

SIMPLES, NAS 

SOCIEDADES 

COMPLEXAS, NA 

SOCIEDADE 

BRASILEIRA. 

60 horas Optativa 
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Fonte: dados coletados em https://sistemas.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff no período de novembro de 

2014 a fevereiro de 2015. 

  

SERVIÇO SOCIAL 

EFAMÍLIA. POLÍTICA 

GOVERNAMENTAL 

DE ATENDIMENTO À 

FAMÍLIA. 
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Tabela Currículo UFRJ 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UFRJ 

Disciplina Objetivo Carga Horária Tipo 

Identidades culturais e 

Serviço Social no Brasil 

Oferecer um quadro 

analítico das identidades 

culturais configuradas na 

sociedade brasileira e das 

condicionantes que põem 

ao exercício profissional. 

40 horas Obrigatória 

A questão de gênero no 

Brasil 

Qualificar para a 

compreensão da 

problemática das relações 

de gênero na sociedade 

brasileira contemporânea 

e sua relevância nas 

expressões da “questão 

social”. 

 

40 horas Obrigatória 

Fonte: Dados coletados em http://www.ess.ufrj.br/sites/default/files/curriculo%20pleno.pdf acesso no período de novembro 

de 2014 a fevereiro de 2015. 
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Tabela Currículo UERJ 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

Disciplina Objetivo Carga horária Tipo 

FAMÍLIA E 

SOCIEDADE 

Estudar as diferentes abordagens 

teóricas sobre a questão da 

família e sociedade. Família e 

sociedade: o espaço privado. A 

família como instituição. 

Socialização e estrutura social. 

Antecedentes históricos: os 

moralistas e higienistas no trato 

com a família, a infância, a 

educação e a sexualidade. 

Diferentes abordagens teóricas 

sobre a família: funcionalista e 

da psicanalítica.  

 

 

60 horas Eletiva Definida 

RELAÇÕES SOCIAIS 

DE GÊNERO E  

ETNIA  

 

Compreender a problemática do 

gênero etnia na produção e 

reprodução das relações sociais,  

identificando seu rebatimento na 

formação e práticas profissionais.  

A problematização da temática 

pelas ciências sociais, sua 

operacionalidade para a análise  

social. O debate sobre o 

patriarcado, capitalismo e 

racismo como suportes para a 

compreensão do tema. A ação 

política em torno da questão: 

organização e propostas do 

Estado e da sociedade civil. 

Gênero e etnia como elementos 

constituintes da profissão de 

Serviço Social. As 

representações profissionais 

acerca da questão. A prática do 

Serviço Social.  

 

60 horas Eletiva definida 

Fonte: Dados coletados em http://www.ementario.uerj.br/cursos/servico_social.html acesso no período de 

novembro de 2014 a fevereiro 2015. 
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Tabela Currículo UNIRIO 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

Disciplina Objetivo /Ementa Carga 

Horária 

Tipo 

Família no Brasil Concepções teóricas. Família e 

sistema de proteção brasileiro. 

Redes sociais. Família e 

Gerações. Concepções teóricas 

sobre a família. A família e as 

políticas sociais. 

60 Obrigatória 

Relações de Gênero no 

Brasil 

Principais abordagens 

conceituais sobre gênero. As 

políticas sociais e a questão de 

gênero. Os movimentos sociais 

e a questão de gênero. Gênero e 

o Serviço Social. 

60  

Gênero, Raça e Etnia Teorias sociológicas e 

concepções de gênero, raça e 

etnia. Políticas sociais, 

diversidade de gênero e a 

realidade brasileira. Racismo. 

Políticas de cotas. 

60 Optativa 

Fonte: dados coletados em http://www2.unirio.br/unirio/prograd/cursos/projetos-pedagogicos-dos-

cursos/arquivos/Projeto%20do%20Curso%20de%20Servico%20Social%20Versao%20Final%2002%20de%20outu

bro-1.pdf acesso em Novembro de 2014 a  fevereiro de 2015 acesso no período de novembro de 2014 a fevereiro  

de 2015. 
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Tabela Grupos de Pesquisa 

Nº Universidade Nome do Grupo Linha de 

pesquisa 

Descrição da linha de Pesquisa 

  Região Sudeste  

01 Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ 

Núcleo de Políticas 

Públicas, 

Indicadores e 

Identidades 

Linha 1 - 

Estudos 

Avançados em 

Saúde 

Reprodutiva, 
Sexualidade e 

Violências 

 

Linha 2 - 
Perspectivas 

Antropológicas 

em Gênero, Cor 

e Território 

 

Linha 3 - TICs, 

Trabalho, 

Gênero e 

Família 

Linha 1 - Pesquisar as questões que 

envolvem a saúde reprodutiva, 

sexualidade, violências e gênero na 

perspectiva dos direitos sexuais e 

reprodutivos. 

 

Linha 2 - Esta linha tem como 

objetivo investigar as interações e 

percepções dos atores sociais sobre 
as questões de cor/raça, gênero e 

território, a partir de uma abordagem 

antropológica e suas implicações nas 

políticas públicas destinadas ao 

controle da discriminação e das 

desigualdades nestes campos. 

 

Linha 3 - Esta linha de pesquisa se 

insere na área de Ciência, Tecnologia 

e Sociedade, buscando examinar a 

relação tecnologia e gênero no 

contexto da sociedade da 

informação. 

02 Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro - UERJ 

Observatório do 

Trabalho no Brasil 

Trabalho e 

gênero 

"O observatório do Trabalho no 

Brasil tem como objetivo analisar de 

forma crítica o trabalho na sociedade 

do capital, seu desenvolvimento 

histórico, notadamente, no que se 

refere às relações e processos, aos 

direitos dos trabalhadores e às 

relações de forças que se 

estabelecem entre as classes. O 

Observatório deverá, ainda, apreciar, 
analisar, bem como acompanhar a 

evolução de um fenômeno ou de um 

tema referente ao trabalho no Brasil 

da atualidade." A existência do 

Observatório reafirma a concepção 

de uma relação indissolúvel entre 

pesquisa, ensino e extensão, tanto no 

âmbito da graduação quanto da pós-

graduação, norte acadêmico de uma 

universidade pública como a UERJ 

onde se localiza a Faculdade de 

Serviço Social. Assim, o 
Observatório do Trabalho no Brasil 

pretende contribuir para a integração 

de pesquisas de diferentes temáticas 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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e de seus pesquisadores, através da 

consolidação de uma infra-estrutura 

efetiva para a produção acadêmica na 

universidade, buscando, também, 

uma interação interinstitucional. 

Uma das repercussões do 

Observatório, nesse sentido, se refere 

ao desenvolvimento científico na 

área das ciências sociais aplicadas, 

constituindo-se em um espaço de 

formação de pesquisadores, 
propiciando a articulação de linhas 

de pesquisas e a produção de 

conhecimento. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição da linha). 

 

03 Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro - UERJ 

Programa de 

Estudos de Gênero, 

Geração e Etnia: 

demandas sociais e 

políticas públicas - 

PEGGE/SR3/FSS/

UERJ 

Gênero Discutir as hierarquias de gênero, no 

campo da saúde, educação, trabalho 

e direitos humanos, incentivando a 

formação e capacitação de 

profissionais no enfrentamento 

destas desigualdades. 

04 Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro - UERJ 

Programa de 

Estudos sobre 

Política Social e 

Desigualdades 

Proteção social e 

desigualdade de 

gênero 

O PEPS reúne pesquisadores que têm 

em comum o interesse em analisar o 

sistema de proteção social brasileiro. 

Algumas características desse 
modelo vêem sofrendo mudanças 

perceptíveis quando observadas 

empiricamente de forma sistemática. 

Acompanhar essas mudanças é o 

objetivo dos vários projetos que 

buscam articular-se no esforço de 

compreender esses processos e seus 

efeitos sobre a secular desigualdade 

social no país conforme vem sendo 

mostrado pela produção acadêmica 

mais recente. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição da linha). 

 

05 Universidade 

Federal do Estado 

do Rio de Janeiro 

- UNIRIO 

NEGREM-Núcleo 

de estudos de 

trabalho,gênero e 

raça/etnia 

Linha 1 - 

Assédio Moral 

no Trabalho. 

 

Linha 2 - 

Classe/gênero/ra

ça/etnia 

Linha 1 - Conhecer como se expressa 

as configurações do assédio moral no 

serviço público, perpassado pelas 

determinações de Gênero,raça/etnia. 

Visa discutir a ocorrência da 

Violência Moral no Trabalho, 

fenômeno que no início do Século 

XXI ganha contornos quase 

epidêmicos, especialmente uma das 

suas manifestações mais conhecidas, 
o Assédio Moral no trabalho. Busca 

também relacionar a origem do 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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assédio moral com as formas de 

organização da produção. 

 

Linha 2 - Analisar como se expressa 
o nó classe/gênero/raça no serviço 

público. Ancora-se a discussão da 

opressão de gênero/raça que recai 

sobre os/as trabalhadores/as, na 

materialidade da realidade objetivo-

social, contrapondo-se às correntes 

idealistas que atribuem essa opressão 

apenas às causas simbólicas e/ou 

culturais, abstraindo tanto a biologia 

quanto às condições objetivas de 

vida, da análise que operam. 

06 Universidade 

Federal 

Fluminense 

Direitos Humanos e 

Sociais 

Linha 1: Gênero, 

Família, 

Proteção e 

Direito Social 

 

Linha 2: Gênero, 

Identidade e 

Sexualidade 

(Descrição do Grupo, não há 

descrição para a linha1). 

Através desta linha de pesquisa 

procura-se articular e integrar 

pesquisa, estudos, programas, 
projetos e ações desenvolvidos na 

área de direitos humanos e sociais, 

com ênfase para ética, violência 

social e doméstica, saúde, gênero, 

infância, adolescência, juventude, 

deficiência, idosos e assistência, 

desenvolvidos por entidades, grupos 

e pessoas nas diversas áreas do 

conhecimento, de forma a colaborar 

com a organização de intercâmbio 

entre as várias iniciativas que são 
desenvolvidas nestas áreas, 

objetivando a capacitação de pessoas 

e a construção de uma rede que dê 

mais visibilidade a estas 

intervenções. 

 

Linha 2 - Discutir as questões 

relativas a gênero, identidade e 

sexualidade. Nesta linha será 

pesquisado: a construção da 

masculinidade, a diversidade sexual 

e a interseccionalidade gênero, classe 

e geração. 

07 Universidade 

Federal 

Fluminense - UFF 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre 

Identidades de 

Gênero 

Linha 1 - 

Gênero, trabalho 

e maternidade 

 

Linha 2 - 

Identidades de 

Gênero 

Linha 1 - O foco desta pesquisa é 

situar a problemática da conciliação 

entre o trabalho remunerado das 

mulheres e as responsabilidades que 

assumem na família estudando as 

mudanças e as continuidades 

presentes no cotidiano de docentes 

do ensino público superior que são 

mães. A pesquisa pretende obter 

informações que auxiliem na 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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clarificação dos fatores que 

permanecem impedindo ou 

dificultando as trabalhadoras que têm 

filhos de terem uma vida plena. 

 

Linha 2 - Pretende-se através de um 

trabalho interativo analisar relatos de 

experiência e pesquisas à luz de 

suportes teórico-metodológicos, 

propiciando o diálogo e a reflexão 

sobre questões que envolvem 

identidades de gênero. 

08 Universidade 

Federal 

Fluminense - UFF 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre 

Trabalho, Política, 

Movimentos 

Sociais e Serviço 

Social 

Trabalho, 

Gênero e 

Família 

Analisar as condições de trabalho das 

docentes de nível superior e seus 

impactos na questão reprodutiva. 

09 Universidade 

Federal 

Fluminense - UFF 

Núcleo de 

Pesquisas Proteção 

Social, Gênero, 

Famílias e Gerações 

Gênero, 

Orientação 

Sexual, Raça e 

Política Social 

Esta linha estuda a violência social, 

especialmente a violência de gênero 

e contra criança e adolescentes na 

cidade de Niterói, em suas 

intersecções de gênero, raça e classe. 

Faz parte de seus objetivos a criação 

de um Observatório de Violência 

contra Mulheres e outro de Violência 
intrafamiliar contra criança e 

adolescente. O objetivo é traçar o 

diagnóstico da violência em nossa 

cidade, bem como estudar a rede de 

proteção social à esses sujeitos. 

10 Universidade 

Federal 

Fluminense - UFF 

Núcleo 

Transdisciplinar de 

Estudos de Gênero 

Linha 1 - Gênero 

e Relações 

Raciais 

 

Linha 2 - 

Memória e 

História do 

Movimento 
LGBT no Brasil 

 

Linha 3 - 
Relações de 

Gênero e 

Trabalho 

 

Linha 4 - 

Relações de 

gênero, 

sexualidades e 

Linha 1 – não descrição da linha 1. 

 

Linha 2 - Essa linha de pesquisa 

busca localizar, catalogar e difundir 

diferentes artefatos (fotografias, 

cartas, material de divulgação, 

depoimentos, jornais, documentos 

pessoais etc,) relacionados à história 
da população LGBT. Busca, 

outrossim, a partir desse processo, 

revisitar aspectos importantes dessa 

história a exemplo da formação dos 

movimentos reivindicatórios, 

sociabilidades, expressões artísticas e 

sexualidade. 

 

Linha 3 – Não descrição da linha 3. 

 

Linha 4 - Discutir e elaborar 

trabalhos e atividades que 
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política social problematizem as diversas dinâmicas 

de gênero e sexualidade na sociedade 

brasileira, desde diferentes 

perspectivas disciplinares, nas suas 

interseções com outras variáveis 

(raça, classe, geração etc.). 

11 Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 
de Janeiro - PUC-

Rio 

Assistência social 

no Brasil: história e 

realidade atual 

 

Trabalho, 

Gênero e 

Políticas Sociais. 

Esta linha de pesquisa procura 

articular trabalho, relações de gênero 

e políticas sociais como mediações 
teóricas e históricas para o 

entendimento dos processos que 

redefinem a questão social no 

contexto brasileiro. Esse tema 

abrange a dimensão das mudanças 

que vêm sendo operadas no mundo 

do trabalho, suas diferenciações de 

gênero, redefinição das políticas 

sociais e seu reordenamento 

institucional. 

12 Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo - PUC/SP 

Núcleo de Estudo e 

Pesquisa do 

Envelhecimento - 

NEPE 

Políticas 

públicas, 

envelhecimento 

e gênero 

Analise dos programas implantados e 

estratégias para implementá-los com 

foco na demanda de gênero na 

velhice. 

13   Universidade 

Federal de São 

Paulo - UNIFESP 

NETeG - Núcleo de 

Estudos do 

Trabalho e Gênero. 

 

Trabalho e 

Gênero 

Não há descrição para o grupo nem 

para a linha de pesquisa 

14 Universidade de 

Taubaté - 

UNITAU 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em 

Políticas Sociais 

A questão de 

gênero e o 

gênero feminino 

Identificar as desigualdades de 

gênero produzidas nas Políticas 

Sociais públicas; Identificar as 

metodologias de trabalho com 

mulheres na política de Assistência 

Social, visando a redução das 

desigualdades de gênero. 

15 Universidade de 

Taubaté - 

UNITAU 

Núcleo de Estudos 

sobre 

Desenvolvimento 

Humano, 

Envelhecimento e 

Gênero 

Linha 1 – 

Envelhecimento 

Profissional e 

Gênero 

 

Linha 2 – 

Representações 

sociais, 

Identidade e 

Gênero 

 

Linha 1 - Desenvolver estudos e 

pesquisas sobre o cicloe processos de 

vida profissional de professores do 

ensino superior e de profissionais em 

geral, segundo o gênero, área de 

conhecimento e tempo de atuação. 

 

Linha 2 - pesquisar a influência da 

formação na construção das 

identidades e das representações 

sociais do sujeito e seu impacto no 

desenvolvimento humano, numa 

perspectiva de gênero. 

16 Universidade de 

Santo Amaro - 

UNISA 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre 

Diversidade e 

Serviço Social. 

Gênero, direitos 

humanos e 

violência 

Esta linha de pesquisa se propõe a 

integrar docentes/pesquisadores e 

estudantes do Curso de Serviço para 

estudar, debater e integrar pesquisas, 

com ênfase nas diversidades que se 

desdobram na dimensão da vida 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf


164 
 

social da juventude, como questões 

de gênero, de direitos humanos e da 

violência e das narrativas, de maneira 

a se criar um espaço de cunho 

científico-acadêmico na área do 

referido curso, para tratar destas 

temáticas e, proporcionar abertura 

para a reflexão ante as dimensões 

postas no cotidiano dos sujeitos 

sociais. Construir um espaço na 

Universidade para fomentar além do 
ensino nas diferentes disciplinas, 

integrar e articular ações para 

incentivos à pesquisa de iniciação 

científica de extensão e TCC, bem 

como a elaboração de projetos por 

parte dos respectivos pesquisadores, 

com a participação dos estudantes 

que serão orientados pelos mesmos 

nas linhas de pesquisa, e ainda 

consolidar um espaço de intercâmbio 

de cunho científico-acadêmico na 

construção de uma rede que permita 
dar visibilidade a estas intervenções. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição da linha). 

17 Universidade 

Federal de 

Uberlândia - UFU 

Grupo de Pesquisa 

em Política de 

Assistência Social, 

Questão Ambiental 

e Trabalho. 

Trabalho e 

questões de 
gênero 

Não há descrição para o grupo nem 

para a linha de pesquisa 

18 Escola Superior 

de Ciências da 

Santa Casa de 

Misericórdia de 

Vitória - 

EMESCAM 

Questão Social e 

Ambiental , Gênero 

e Raça/Etnia 

Gênero, 

Raça/Etnia, 

Cidadania e 

Direitos Sociais 

O núcleo desenvolve estudos e 

pesquisa sobre políticas públicas nas 

suas interfaces com a saúde, meio 

ambiente, desenvolvimento, gênero, 

direitos humanos e raça/etnia, 

visando contribuir para a 

aprendizagem/conhecimento teórico-

empírico-metodológica no campo 
multidisciplinar. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição da linha). 

 

19 Universidade 

Federal dos Vales 

do Jequitinhonha 

e Mucuri - 

Campus JK - 

UFVJM 

Observatório da 

Juventude dos 

Vales do 

Jequitinhonha e 

Mucuri 

Juventude, 

relações de 

gênero, etnia e 

políticas de 

ações 

afirmativas 

Não há descrição do grupo e nem da 

linha. 

Região Sul 
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20 Universidade 

Estadual de 

Londrina - UEL 

Envelhecimento – 

Gênero - Saúde 

Envelhecimento e 

gênero 

O objetivo desta linha de 

pesquisa é a produção de 

conhecimento sobre gênero no 

envelhecimento. 

21 Universidade 

Estadual de 

Londrina - UEL 

Ética e Direitos 

Humanos: 

princípios 

norteadores para o 

exercício 

profissional do 

assistente social 

 

Ética e Gênero O grupo pesquisa a inserção do 

Serviço Social no debate sobre 

os direitos humanos e a 

perspectiva ética assumida no 

projeto profissional dos 
assistentes sociais em 

conformidade com o atual 

código de ética profissional 

dessa categoria. Faz, também, 

uma incursão na trajetória 

histórica da profissão para 

evidenciar os parâmetros 

filosóficos, princípios e valores 

que a subsidiam em diferentes 

contextos sócio-históricos. 

Pesquisa, ainda, a atuação 
profissional de assistentes 

sociais com vistas à afirmação 

de princípios éticos fundados na 

Teoria social de Marx e na 

viabilização dos direitos 

humanos vinculada a esta 

perspectiva teórica. 

(Descrição do Grupo, não há 
descrição para a linha). 

22 Universidade 

Estadual de 

Londrina - UEL 

Grupo de Pesquisa 

sobre Violência de 

Gênero 

 

Gênero e Políticas 

Públicas 

Realizar estudos e pesquisas 

sobre a violência à luz da 

perspectiva de gênero, enquanto 

categoria ontológica. 

23 Universidade 

Estadual de 

Londrina - UEL 

Políticas Públicas, 

Gênero, Família 

Linha 1 - Gênero, 

família e política 

pública 

 

Linha 2 - Políticas 

Públicas e Gênero 

Linha 1 – não há descrição. 

 

Linha 2 - Investigar e analisar as 

políticas públicas na perspectiva 

de gênero com os seguintes 

objetivos específicos: - realizar 

uma analise critica das 

propostas de políticas publicas 

no combate as desigualdades de 

gênero; - elaborar perfis 
sociodemograficos da 

população atendida pelas 

políticas publicas, em particular 

no âmbito governamental; - 

fornecer, por meio das 

pesquisas, dados que subsidiem 

a construção de políticas 

publicas numa perspectiva de 

gênero. 
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24 Universidade 

Estadual do 

Paraná - 

UNESPAR 

Grupo de Pesquisa 

Gênero, Trabalho e 

Políticas Públicas 

 

Linha 1 - Relações de 

gênero: história, 

violência e políticas 

públicas. 

 

Linha 2- Trabalho e 

Divisão Sexual do 

Trabalho. 

Linha 1 - Viabilizar estudos que 

tenham como norte a categoria 

gênero, levando em conta a sua 

transversalidade, historicidade e 

interface com as políticas 

públicas. 

 

Linha 2 - Estudar a categoria 

trabalho na sua dimensão 

sexuada, para desvendar as 

expressões que se nos 

manifestam diferentes espaços e 

tempo. 

25 Universidade 

Estadual do 

Paraná - 

UNESPAR 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre 

Gênero, 

Sexualidade e 

Família 

Linha 1 - Família e 

egresso – Patronato 

 

Linha 2 - Gênero e 

famílias 

 

Linha 3 - Gênero e 
mulheres 

 

Linha 4 - 

Sexualidades 

Linha 1 - Desenvolver estudos, 

pesquisas que revelem 

orientação sexual 

(heterossexuais/ homossexuais), 

aspectos educativos, 

profissionalizantes, saúde, 

modos e condições de vida dos 

familiares e egressos inseridos 

no Projeto de Extensão 

"Atenção ao egresso e família" 

UNESPAR-Campus Apucarana. 
 

Linha 2 - A linha de pesquisa 

pretende acolher estudos e 

pesquisas que contemplem a 

questão de gênero no âmbito 

familiar. 

 

Linha 3 - A proposta dessa linha 

de pesquisa consiste em 

fomentar estudos e pesquisas 

que envolvam as temáticas: 
movimentos feministas; 

movimentos de mulheres; 

relações de gênero, violência de 

gênero; mulheres, etnias e raças; 

mulheres e famílias. 

 

Linha 4 - Discutir: a questão das 

sexualidades, sexualidades e 

prostituição, sexualidades e 

educação escolar, sexualidade e 

direitos humanos. 

26 Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul - 

PUCRS 

Grupo de Estudos e 

Pesquisa em 

Violência 

 

Violência de Gênero Identificar as diferentes 

expressões de violência de 
gênero na sociedade e suas 

formas de enfrentamento, as 

políticas de proteção à mulher 

em situação de violência, 

alternativas de programas para 

homens autores de violência 

conjugal. 
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27 Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul - 

PUCRS 

Grupo de Pesquisas 

e Estudos em Ética 

e Direitos Humanos 

 

Linha 1- Diversidade 

Sexual e Direitos 

Humanos 

 

Linha 2 - Gênero e 

Direitos Humanos 

Linha 1 - Fundamentar ética e 

politicamente a afirmação dos 

direitos humanos no exercício 

profissional e na produção de 

conhecimentos das áreas que 

atuam no campo da diversidade 

sexual e de gênero. 

 

Linha 2 - Fundamentar ética e 

politicamente a afirmação dos 

direitos humanos no exercício 

profissional e na produção de 

conhecimentos das áreas que 

atuam no campo das relações de 

gênero. 

28 Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul - 

PUCRS 

Grupo de pesquisa 

em Gerontogia 

Social 

Gênero, Trabalho, 

Aposentadoria e 

Envelhecimento 

O objetivo principal dessa linha 

de pesquisa é investigar como 

homens e mulheres idosos 

vivenciam a passagem da 

condição de trabalhadores ativos 

a trabalhadores aposentados e 

que ressignificados dão às suas 

vidas esses homens e mulheres 

idosos(as) após a aposentadoria. 

29 Universidade 

Federal de Santa 

Maria - UFSM 

Núcleo de Estudos, 

Pesquisa e Extensão 

em Violência e 

Serviço Social - 

NEPEVIS 

Violência, Gênero e 

Formação 

Profissional em 

Serviço Social 

Produzir pesquisas e disseminar 

conhecimento em torno da 

temática de gênero, 

relacionando-a a questão da 

violência e a formação 

profissional em Serviço Social. 

30 Universidade 

Federal de Santa 

Maria - UFSM 

Núcleo de Pesquisa 

em Gênero, 

Políticas Públicas e 

Serviço Social 

Gênero em Políticas 

Públicas e Serviço 

Social 

Desenvolver pesquisas na área 

temática do grupo, priorizando a 

questão de gênero no campo das 

políticas públicas e o Serviço 

Social; Buscar a articulação do 

ensino, extensão e investigação 

acadêmica, garantindo a 

indissociabilidade entre as três 

dimensões do trabalho 

acadêmico-científico com a 

comunidade interna e externa da 
Universidade; e Fomentar a 

produção de conhecimento e a 

respectiva publicização dos 

estudos do grupo. 

31 Universidade 

Federal de Santa 

Catarina - UFSC 

NUSSERGE - 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em 

Serviço Social e 

Relações de Gênero 

 

 

Linha 1 – Gênero e 

De-Colonialidade 

 

Linha 2 – Gênero, 

desenvolvimento e 

meio ambiente 

Linha 1 – Estudar, na 

perspectiva da teoria decolonial, 

as relações de gênero, em 

especial o cotidiano e as lutas 

das mulheres que integram os 
assentamentos do Movimento 

dos Sem Terra. 
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Linha 3 – Gênero, 

Saúde e Direitos 

Reprodutivos 

 

Linha 4 – Indicadores 

de Equidade de 

Gênero nas Políticas 

Públicas 

 

Linha 5 – 

Movimentos 

feministas, 

globalização e 

políticas de gênero 

 

Linha 6 – Serviço 

Social e Relações de 

Gênero 

 

Linha 7 – Violência 

de Gênero 

 

Linha 2 – Analisar a 

participação das mulheres (e 

homens) no processo de 

desenvolvimento, na sua relação 

com as questões 

socioambientais, incorporando a 

perspectiva de gênero; 

compreender melhor as inter-

relações entre homens, mulheres 

e o ambiente, suas expectativas, 

anseios, satisfações e 
necessidades; levantar 

demandas e necessidades das 

mulheres, visando propor 

políticas e ações que 

incorporem a perspectiva de 

gênero no processo de 

desenvolvimento; 

 

Linha 3 – Conhecer, analisar e 

subsidiar as políticas de saúde 

da mulher (saúde feminina) com 

ênfase nos direitos reprodutivos 

estabelecendo interfaces com as 

questões de gênero 

 

Linha 4 – Propor indicadores de 

eqüidade de gênero para os 

Programas e Projetos 

desenvolvidos pelas Instituições 

que trabalham com mulheres 
excluídas dos direitos mínimos 

e desenvolver um Banco de 

Dados sobre Políticas Públicas 

de Gênero. 

 

Linha 5 – Aprofundar os 

estudos sobre os diferentes 

movimentos feministas 

incluindo o papel dos mesmos 

na luta por uma globalização 

contra hegemônica em direção a 

propostas de políticas públicas 

com equidade de gênero. 

Realizar levantamento sobre a 

participação das mulheres na 
política e investigar o papel das 

vereadoras do município de 

Florianópolis na consolidação 

das propostas que contemplem 

os direitos das mulheres. 

 

Linha 6 – Mapear o estado da 
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arte do tema "serviço social e 

relações de gênero" junto aos 

principais eventos da categoria e 

publicações. Aprofundar a 

articulação entre o Serviço 

Social, os Movimentos 

Feministas e a 

interseccionalidade das 

categorias gênero, classe, 

raça/etnia. 

 

Linha 7 – Aprofundar os 

estudos sobre a "violência de 

gênero" nas suas diferentes 

expressões: violência contra a 
mulher, violência doméstica, 

violência intra familiar entre 

outras e produzir conhecimento 

sobre o tema criando subsídios 

para a formulação de políticas 

públicas nesta área. 

 

32 Universidade 

Católica de 

Pelotas - UCPEL 

Políticas Sociais, 

Programas de 

Transferência de 

Renda, Gênero e 

Pobreza 

Política de 

Assistência Social e 

Programas de 

Transferência de 

Renda 

 

 

Investigar questões diretamente 

relacionadas à configuração da 

Política de Assistência Social , à 

criação e ampliação dos 

Programas de transferência de 

Renda (PTRs) como estratégias 

de enfrentamento da pobreza, 

abordando conceitos como 

proteção social, pobreza, 
condicionalidades, direitos 

sociais, geração de trabalho e 

renda, gênero. 

33 Universidade 

Estadual de Ponta 

Grossa - UEPG 

Questão ambiental, 

gênero e condição 

de pobreza 

Questão ambiental, 

gênero e condição de 

pobreza 

Refletir sobre a relação entre 

gênero e meio ambiente e tem 

como referência central as 

questões ambientais e seus 

determinantes sócio-históricos 

na produção e reprodução das 
condições de pobreza existentes 

na sociedade. 

34 Faculdades 

Integradas do 

Brasil - 

FACBRASIL 

Trabalho, Gênero e 

Violência 

Doméstica e 

Familiar 

Linha 1 - Trabalho, 

Direitos Humanos 

Violência de Gênero 

e o Tráfico de 

Mulheres. 

 

Linha 2 - Violência 

de gênero e saúde 

coletiva 

Linha 1 - Produzir reflexão, 

estudo, análises e atividades de 

extensão acerca do fenômeno 

tráfico de mulheres e sua 

relação com as categorias 

trabalho, direitos humanos das 

mulheres e violência de gênero. 

 

Linha 2 - Produzir estudos, 

pesquisas e extensão sobre o 
fenômeno da violência de 
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gênero, em particular sobre a 

violência contra as mulheres no 

âmbito doméstico e intrafamiliar 

e suas repercussões no campo 

da saúde física e mental, como 

também nos processos de 

trabalho dos serviços de saúde. 

Região Nordeste 

35 Universidade 

Federal de 

Pernambuco - 

UFPE 

Grupo de Estudos e 

Pesquisa em 

Gênero, Raça, Meio 

Ambiente e 

Planejamento de 

Políticas Públicas - 

GRAPP 

 

Linha 1 – 

Planejamento, 

Relações de 

Gênero e Meio 

Ambiente em 

Projetos de 

Desenvolviment

o Regional e 

Urbano. 

 

Linha 2 – 

Políticas 

Públicas de 
habitação, 

gênero e 

responsabilidade 

socioambiental 

empresarial. 

 

Linha 3 – 

Precarização do 

trabalho, 

subjetividade, 

gênero e saúde 

Linha 1 - Analisar as influências das 

relações de gênero no processo de 

desenvolvimento regional e urbano 

focalizando o acesso diferenciado 

aos recursos propiciado pelas 

políticas públicas, como homens e 

mulheres em situação de pobreza se 

tornam vulneráveis às condições 

ambientais e como as formas das 
relações de gênero somadas às 

condições socioeconômicas e 

ambientais se interpenetram, 

contribuindo para a reprodução da 

pobreza. 

 

Linha 2 – Não há descrição.  

 

Linha 3 – Não há descrição. 

36 Universidade 

Federal de 

Pernambuco - 

UFPE 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre 

Estado, Política 

Pública e Sociedade 

- GEPPS 

 

Questão 
Socioambiental 

e Relações 

Sociais de 

Gênero 

As principais repercussões do 
GEPPS referem-se a possibilidade de 

análise da política pública com vistas 

às proposições no sentido da 

melhoria de sua implementação. O 

debate sobre Estado e sociedade 

também se constitui um diferencial 

da proposta do grupo de estudo, em 

cujas pesquisas são abordadas as 

articulações existentes entre Estado, 

Política Pública e sociedade, tanto no 

sentido do desempenho estatal na 

execução da política pública como da 
participação da sociedade através das 

demandas constituídas e da 

efetivação do controle social. 

(Descrição do Grupo, não há 

descrição para a linha). 
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37 Universidade 

Federal de 

Pernambuco - 

UFPE 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre 

Poder, Cultura e 

Práticas Coletivas 

 

Relações Sociais 

de Gênero, 

Geração, Raça, 

Etnia e Família 

Esta linha de pesquisa aborda temas 

e problematiza questões que 

articulam a discussão sobre as 

relações de gênero a partir de outros 

eixos de diferenciação social como 

classe, raça, etnia e geração. As 

pesquisas em desenvolvimento 

tratam das seguintes temáticas e 

campos da vida social: família, 

violência de gênero, infância, 

movimento de mulheres, gênero e 
direitos previdenciários, trabalho 

feminino e maternidade, movimentos 

sociais étnico-raciais, movimentos 

juvenis. 

38 Universidade 

Federal de 

Pernambuco - 

UFPE 

Grupo de Estudos 

sobre Álcool e 

outras Drogas - 

Gead 

 

Drogas, família, 

gênero e 

juventude. 

Identificar as especificidades de 

gênero e geracionais relacionadas ao 

uso, abuso e dependência de drogas. 

39 Universidade 

Católica de 

Pernambuco - 

UNICAP 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Raça, 

Gênero e Políticas 

Públicas 

Direitos 

humanos, raça, 

violência, gênero 

e sexualidade 

Ampliar o debate acadêmico acerca 

das temáticas: Direitos humanos, 

raça, violência, gênero e sexualidade, 

contribuindo para o fortalecimento 

de estratégias de enfrentamento de 

toda forma de discriminação. 

40 Instituto Federal 

de Pernambuco - 

IFPE 

Políticas Públicas: 

gestão e avaliação 

Gênero e 

Diversidade 

Tendo em vista a importância e 

necessidade de construir elementos 

que possibilitem a gestão e avaliação 
das políticas públicas (seus recursos, 

estruturas, propostas etc), esse grupo 

de pesquisa tem como objetivo 

realizar estudos focalizando a 

efetividade das diretrizes, planos, 

programas e projetos de distintos 

setores das políticas públicas. Na 

perspectiva de retroalimentar o 

debate acerca das políticas públicas, 

pretende-se construir um espaço 

coletivo, participativo e democrático 
que possibilite a interlocução entre 

pesquisadores/as vinculados/as a 

distintas instituições de ensino, 

organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição da linha). 

 

41 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte - 

UFRN 

Trabalho, Ética e 

Direitos 

ÉTICA, 

GÊNERO, 

CULTURA E 

DIVERSIDADE 

Estudos e pesquisas sobre cultura 

numa perspectiva histórico-crítica, 

considerando a dimensão ético-moral 

da vida social enquanto mediação 

entre o cotidiano e os projetos 
societários, na direção da igualdade 

com respeito e valorização da 
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diversidade humana em suas 

diferentes expressões: gênero, raça-

etnia, orientação sexual, geração, 

dentre outras. 

42 Universidade do 

Estado do Rio 

Grande do Norte - 

UERN 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre as 

Relações Sociais de 

Gênero e 

Feminismo (GEF) 

 

Linha 1 - 

Movimento 

Feminista: 

história e teoria. 

 

Linha 2 - 

Relações 

patriarcais de 
gênero e 

violência contra 

a mulher 

Linha 1 - Pesquisar sobre teoria, 

história e práxis do feminismo como 

sujeito político das mulheres. 

 

Linha 2 - Empreender estudos acerca 

das relações sociais patriarcais de 

gênero. Analisar o fenômeno da 

violência contra a mulher como 
expressão da questão social e do 

patriarcado 

43 Universidade 

Federal do 

Maranhão - 

UFMA 

GRUPO DE 

ESTUDOS, 

PESQUISA E 

EXTENSÃO 

SOBRE 

DEMOCRACIA, 

DIREITOS 

HUMANOS E 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS - 

GDESl 

 

Violência, 

Gênero e 

Geração, 

Criança e 

Adolescente 

As questões relativas à diferença de 

sexos, gênero, família, violência, 

escravização e exploração do 

trabalho infanto-juvenil e as novas 

configurações do mundo do trabalho 

suscitam a preocupação e interesse 
dos pesquisadores, em suas análises 

de um processo de organização 

social que tem produzido 

desigualdade e exclusão social da 

maioria, no passado e no presente. O 

envolvimento dos alunos se constitui 

uma preocupação constante do grupo 

de pesquisa objetivando subsidiar a 

formação profissional, colaborando 

com elementos teóricos 

fomentadores de novas práticas e 
novas formas de agir mais 

consoantes com a realidade. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição para a linha). 

44 Universidade 

Federal do 

Maranhão - 

UFMA 

Grupo de Pesquisa 

e Extensão sobre 

Relações de 

Gênero, Étnico-

Raciais, Geracional, 

Mulheres e 

Feminismos - 

GERAMUS 

 

Linha 1 - 

Desenvolviment

o, relações de 
gênero, étnico-

raciais e 

geracionais 

 

Linha 2 - 

Estudos 

Culturais, 

Relações de 

Gênero, Etnico-

Raciais e 

Geracional 

 

Linha 3- 

A atuação do GERAMUS tem 

propiciado a articulação com: o 

Conselho Municipal da Condição 
Feminina, a Coordenadoria 

Municipal da Mulher, a Rede Amiga 

da Mulher para o Enfrentamento da 

Violência de Gênero, grupos de 

mulheres do Estado, órgãos públicos 

e ongs, desenvolvendo atividades de 

capacitação, eventos, estudos e 

pesquisas. Destaca-se também a 

articulação, apoio e participação no 

NIEPEM - Núcleo Interdisciplinar de 

Estudo e Pesquisa Mulher, Cidadania 

e Relações de Gênero da 
Universidade Federal do Maranhão. 

O GERAMUS tem divulgado sua 

produção em eventos locais, 

estaduais, regionais, nacionais e 
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Movimentos de 

Mulheres e 

Feminismos 

 

Linha 4 - Mundo 

do trabalho, 

relações de 

gênero, étnico 

racial e 

geracional. 

 

Linha 5 - 

Políticas 

Públicas, 

Serviço Social, 

Relações de 

Gênero, Raça-

Etnia e 

Geracional. 

 

Linha 6 - 

Violência de 

gênero, étnico-
racial e 

geracional. 

internacionais. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição para a linha). 

45 Universidade 

Católica do 

Salvador - 

UCSAL 

Grupo de Pesquisa 

Serviço Social e 

Questão Social 

 

Questão social, 

gênero, geração 

e etnia 

O objetivo da linha é reunir trabalhos 

que investiguem as interfaces entre 

classe, gênero, geração e etnia na 

configuração das expressões da 

questão social. Os enfoques são 

variados e abarcam o 
estudo/avaliação de 

instituições,legislações e políticas 

sociais, bem como as demandas e 

sujeitos sociais. 

46 Universidade 

Católica do 

Salvador - 

UCSAL 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas 

Interdisciplinares 

sobre Violências, 

Democracia, 

Controle Social e 

Cidadania. 

Gênero e 

Políticas 

Públicas 

Análise da incorporação da 

perspectiva de gênero por políticas 

públicas desenvolvidas no Brasil e na 

esfera internacional.Com base nessa 

proposta, são analisados programas 
das áreas de saúde,educação, 

segurança pública, combate à 

violência contra a mulher e geração 

de emprego e renda, destacando-se a 

maior ou menor aderência das 

iniciativas locais à agenda feminista. 

47 Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 

Baiano - 

Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre a 

Cidadania da 

Mulher 

Igualdade de 

gênero 

Ampliar a discussão sobre 

desigualdade de gênero, ideologia do 

ser homem e ser mulher na 
perspectiva de direitos. 
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IFBAIANO 

48 Universidade 

Federal do 

Recôncavo da 

Bahia - UFRB 

Núcleo de 

Pesquisas e Estudos 

Maria Quitéria -

NUPEQ 

Linha 1 - 

Diversidade 

Sexual, 

Violência e 

Direitos 

Humanos 

 

Linha 2 - 

Estudos sobre 

Classe, Gênero, 

Raça/Etnia 

Linha 1 – não descrição da linha 1. 

 

Linha 2 – Discussão das questões de 

gênero, enfatizando recortes 

transversais - classe, raça/etnia, 

geração, sexualidade, orientação 

sexual e suas interfaces com 

educação, cidadania, direitos 

humanos e comunicação social. Por 

serem temáticas que apontam, 

essencialmente, para uma dimensão 
subjetiva, demandam um tratamento 

teórico-metodológico de caráter 

qualitativo e a construção de 

modelos alternativos e criativos, 

capazes de contemplar a riqueza e 

expressividade desta dimensão. 

49 Universidade 

Estadual da 

Paraíba - UEPB 

Ação Cultural 

Camponesa: Núcleo 

de Estudos Rurais 

Gênero, práticas 

sociais e 

relações étnicas 
rurais 

Desenvolver pesquisas ligadas a 

questões de gênero e relações étnicas 

dentro do espaço campesino, bem 
como promover práticas sociais que 

viabilizem o exercício da cidadania 

dentro desta perspectiva. 

50 Universidade 

Estadual do Ceará 

- UECE 

Relações Etnico-

raciais:cultura e 

sociedade 

Linha 1- 

Relações étnico-

raciais, de 

gênero e a 

formação 

histórica, social, 
política e 

cultural da 

população negra 

na sociedade 

brasileira 

 

Linha 2 - 

Práticas sociais e 

reflexões 

teóricas acerca 

dos movimentos 

sociais 

específicos da 

maioria 

Afrodescendente
, mulheres e 

segmento 

LGBTT 

Linha 1 - debater e a pesquisar sobre 

a população afro-descendente, a 

cultura afro-brasileira e as políticas 

de ações afirmativas, focando 

especialmente as relações raciais. 

Com o propósito de levar adiante o 
debate, a reflexão teórica, realizar 

pesquisa nesta área, e manter o 

dialogo com aluno(a)s, professores e 

pesquisadores e movimento social 

 

Linha 2 - pesquisar sobre a 

população afrodescendente, a cultura 

afro-brasileira e as políticas de ações 

afirmativas, focando especialmente 

as relações raciais e nas relações de 

gênero e de orientação sexual. 

51 Universidade 

Estadual do Ceará 

- UECE 

TRABALHO, 

SOCIABILIDADE 

E LUTAS 

SOCIAIS 

Estado, Questão 

Social e Lutas 

Sociais 

1. Pesquisar as expressões da questão 

social na contemporaneidade e as 

ações do Estado e dos movimentos 

sociais frente as mesmas 2. Estudar 
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as diferentes perspectivas teóricas e 

ideológicas que enfocam as 

expressões da questão social na 

contemporaneidade; 3.Refletir sobre 

as mediações que operam entre 

movimentos sociais, gênero, trabalho 

e classes sociais; 4. Investigar as 

clivagens de gênero no mundo do 

trabalho e na questão da violência 

contra a mulher. 

52 Universidade 

Federal do Piauí - 

UFPI 

Saúde Mental Famílias e 

gênero 

Desenvolver pesquisas sobre o 

impacto do transtorno mental nas 

unidades familiares; analisar as 

estratégias de provimento de cuidado 

doméstico construídas pelos 

diferentes grupos familiares; levantar 

perfis sócio-demográficos das 

unidades familiares de diferente 

serviço de saúde mental; identificar a 

relação de pertencimento de classe 
social e provimento de cuidado 

doméstico a pessoa com transtorno 

mental. Analisar os atravessamentos 

de gênero e classe social na saúde 

mental. 

53 Universidade 

Federal de 

Sergipe - UFS 

Trabalho, Questão 

social e Gênero 

Trabalho, 

qualificação e 

relações de 

gênero 

- investigar as conexões entre 

trabalho e gênero no capitalismo 

contemporâneo; - aprofundar o 

conhecimento da relação entre 
qualificação profissional, trabalho e 

mercado de trabalho diante das 

mudanças nos processos produtivos 

no capitalismo contemporâneo. - 

Pesquisar processos de trabalho, 

qualificação e relações de gênero 

estando atento as suas inter-relações 

na sociedade contemporânea. 

54 Universidade 

Federal de 

Alagoas - UFAL 

Trabalho, 

Reprodução Social 

e Políticas Sociais 

Trabalho e 

Gênero 

Estudar a divisão social e sexual do 

trabalho, a partir da posição que a 

mulher ocupa nos espaços públicos e 

privados, formais e informais. A 

premência desse enfoque consiste na 

apreensão de como a feminização e a 

nova divisão internacional do 

trabalho estão relacionadas ás 

particularidades contemporâneas 

constitutivas da sociedade do 

trabalho. 

Região Norte 

55 Universidade 

Federal do 

Amazonas - 

UFAM 

GEPPSSAM-Grupo 

de Estudo e 

Pesquisa em 

Políticas Sociais e 

Seguridade Social 

Linha 1 - 

Gênero, 

Trabalho e 

Ambiente no 

contexto rural 

Linha 1 - Analisa a relação de gênero 

no processo de trabalho no ambiente 

rural amazônico. 
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no Amazonas 

 

amazônico. 

 

Linha 2 - 

Gênero, 
envelhecimento 

e família. 

Linha 2 - Desvelar questão de gênero 

e envelhecimento na convivência 

familiar. Verificar por que a mulher 

idosa convive melhor a sua velhice 

bem como seu relacionamento com 

filhos e netos, entre outros aspectos. 

56 Universidade 

Federal do 

Amazonas - 

UFAM 

Questão Social e 

Serviço Social no 

Estado do 

Amazonas 

Linha 1 - 

Gênero, Raça e 

Etnia 

 

Linha 2 - 

Sexualidade, 

Gravidez e 

Maternidade de 

Criança e 

Adolescente 

 

 

Linha 1 - Pesquisar a questão social 

que envolve gênero, raça e etnia no 

Estado do Amazonas, dos diversos 

segmentos etários, da mulher, do 

negro e do indígena. 

 

Linha 2 - Investigar a incidência de 

crianças e adolescentes vulneráveis a 

sexualidade, gravidez e maternidade 

precoces, no estado do Amazonas, 
com especial atenção às questões 

étnico-raciais. 

57 Universidade da 

Amazônia - 

UNAMA 

Grupo de Ações, 

Pesquisas e Estudos 

na Área da Infância 

e Adolescência - 

GAPAI 

 

Cultura, Gênero, 

Gerações e 

Família 

Identificar as novas configurações da 

família na contemporaneidade. 

58 Fundação 

Universidade 

Federal do 

Tocantins - UFT 

Núcleo de Estudos, 

Pesquisa e Extensão 

em Sexualidade, 

Corporalidades e 

Direitos 

Linha 1 – 

Gênero, 

Sexualidade e 

Políticas 

Públicas 

 

Linha 2 – 

Sexismo, 

Homofobia e 

Práticas 

Educativas 

  

Suas ações de pesquisa e extensão 

têm o objetivo de aprofundar o 

conhecimento sobre a dinâmica da 

violência com base nas hierarquias 

sexuais e de gênero, promovendo a 

defesa dos direitos sexuais e 

reprodutivos numa perspectiva laica 
e democrática. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição da linha). 

 

59 Universidade 

Federal do Pará - 

UFPA 

TRABALHO, 

ESTADO E 

SOCIEDADE NA 

AMAZÕNIA 

Família, Gênero, 

Geração e Etnia 

Pensar as relações familiares, gênero, 

geração e etnia no contexto das 

transformações capitalista na 

Amazônia. 

Região Centro-Oeste 

60 Universidade de 

Brasília – UNB 

Feminismo, Direito 

e Políticas. 

Linha 1 - 

Feminismo e 

Direitos 

fundamentais. 

Linha 1 - Esta linha de pesquisa tem 

o objetivo de pensar o feminismo e 

as questões de gênero dentro de uma 

matriz de direitos humanos e direitos 
fundamentais da mulheres, com uma 
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Linha 2 – 

Gênero e Saúde 

 

Linha 3 – 

Teorias 

feministas do 

direito e da 

justiça 

crítica feminista para as políticas 

públicas e sociais em perspectivas 

nacionais e internacionais. 

 

Linha 2 - Desenvolver pesquisas e 

ações em políticas públicas voltadas 

para questões de gênero e saúde. 

 

Linha 3 - Esta linha de pesquisa tem 

o objetivo de pensar as teorias de 

justiça dentro de uma matriz 

feminista e de gênero. 

 

61 Universidade de 

Brasília - UNB 

Trabalho, Educação 

e Discriminação - 

TEDis 

Trabalho e 

Relações Sociais 

- Gênero 

A centralidade do trabalho na 

sociabilidade humana é o foco da 

linha de pesquisa. Existe especial 

interesse em estudar as maneiras em 

que os diferentes grupos sociais 

(segundo o gênero, a classe social e a 

raça/etnia) se relacionam com o 

direito ao trabalho, e a persistência 

dos mecanismos discriminatórios 

atuantes no mercado de trabalho. 

62 Universidade de 

Brasília - UNB 

GENPOSS - 

Gênero, Política 

Social e Serviços 

Sociais - 

Laboratório de 

ensino, pesquisa e 

extensão 

 

Política Social: 

Estado e 

Sociedade 

O grupo de pesquisa se aglutina em 

torno do estudo do impacto do 

gênero na política social e nos 

serviços sociais, numa perspectiva 

feminista, com especial atenção para 

as áreas de saúde, assistência social, 

previdência e trabalho. A articulação 

teórica entre pobreza, família, 

sexualidade, raça/etnia, corpo e 
violência, bem como a análise das 

representações sociais e de 

perspectivas teóricas sobre gênero, 

política social e cidadania, são 

objetivos que norteiam as pesquisas. 

As atividades do Laboratório 

contribuem com a formação de 

alunos, a capacitação de 

profissionais, a reflexão teórica e a 

produção de conhecimentos acerca 

dos referidos temas. As e os 

integrantes do grupo prestam 
consultoria e assessoria a organismos 

multilaterais, governamentais e não-

governamentais assim como são 

consultadas por órgãos da mídia 

acerca de políticas e questões 

polêmicas relacionadas às temáticas 

de estudo. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf


178 
 

63 Universidade de 

Brasília - UNB 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre 

Trabalho, 

Sociabilidade e 

Serviço Social - 

GEPETSS 

 

Trabalho, 

Gênero e 

Sociabilidade 

Analisar o mundo do trabalho na 

contemporaneidade, identificando 

elementos presentes na sociabilidade 

capitalista e suas implicações para a 

vida social e para a classe 

trabalhadora, que na sua 

heterogeneidade precisa ser 

compreendida na sua totalidade sob o 

prisma das relações de gênero, 

étnico-raciais, de classe e geração. 

64 Universidade 

Federal de Mato 

Grosso - UFMT 

Núcleo de Estudo 

sobre a Mulher e as 

Relações de Gênero 

- NUEPOM 

Linha 1 - Gênero 

e Políticas 

Sociais. 

 

Linha 2 - Mulher 

e Relações de 

Gênero 

Linha 1 – não há descrição. 

 

Linha 2 - Investigar e intervir nas 

relações sociais de 

dominação/subordinação que 

permeiam as relações mulher/homem 

na sociedade 

65 Universidade 

Federal de Mato 

Grosso - UFMT 

Serviço Social e 

Espaços Sócio-

ocupacionais 

Genero , etnia e 

direitos humanos 

Na perspectiva do serviço social e 

espaços sócio-ocupacionais as 

pesquisas devem envolver temas 

corelacionados as politicas sociais no 
âmbito público, privado e 

organizações civis. Na sua interface, 

a Assistência deverá transversalizar 

os campos de investigação nas áreas 

afins e correlatas ao serviço social e 

as politicas sociais na ótica da 

transdisciplinaridade. No campo 

Socio-ocupacional, compete 

investigar politicas e suas aplicações 

nos diversos espaços a eles inerentes, 

buscando discutir e propiciar meios 
de acesso, participação e 

empoderamento para o exercício da 

cidadania plena. 

(Descrição resumida do Grupo, não 

há descrição da linha). 

 

66 Universidade 

Federal de Goiás - 

UFG 

Gênero, Educação, 

Sexualidade e 

Estudos Regionais 

 

Gênero, 

Sexualidade e 

Direitos 

Humanos. 

Analisar as relações de poder e o 

gênero, os efeitos produzidos em 

corpos e efetivação dos direitos 

humanos. Gênero, sociabilidades, 

afetividades, relações de trabalho das 

mulheres;prostituição, tráfico de 

mulheres,mídia e mulheres na 
sociedade de consumo; Violência 

doméstica e familiar Lei 

11.340;direito das famílias no que 

concerne aborto e 

(des)criminalização, sexualidade, 

homofobia, homoafetividade, crimes 

sexuais: assédio sexual, estupro, 

atentado violento ao pudor e 
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Fonte: Dados coletados em http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada acesso no período 
de novembro de 2014 a fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

 

pedofilia. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada


180 
 

 


