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RESUMO 

 

A categoria profissional de assistentes sociais é composta majoritariamente por mulheres, 

além disso, o público usuário dos serviços sociais, também, possui maior representatividade 

feminina; fatores que serão analisados e relacionados à conjuntura histórica desde a gênese da 

profissão, que resulta de relações sociais estruturadas numa sociedade patriarcal capitalista. 

Ademais, embora a discussão esteja particularizada na área do Serviço Social, a temática é 

necessária para todas as profissões constituídas em sua amplitude pela presença feminina, pois 

não se trata apenas da historicidade do Serviço Social, mas, de parte da história das mulheres; 

que sofrem as implicações da divisão sexual do trabalho, fator indispensável para refletir sobre 

o antagonismo de classe, desigualdades e exploração das mulheres no âmbito da classe 

trabalhadora. Diante disso, pretende-se destacar neste trabalho, algumas categorias necessárias 

para o fomento do estudo, como: gênero, patriarcado, classe, raça, divisão sexual do trabalho, 

trabalho, transformações no mundo do trabalho e mercado de trabalho feminino; para 

posteriormente, adentrar na temática da identidade feminina no Serviço Social brasileiro e 

português. Para tanto, metodologicamente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em torno 

da temática, visando elaborar um estudo de tipo descritivo, além do levantamento de dados 

estatísticos que possibilitarão análises da convergência de gênero, raça e classe no âmbito do 

mercado de trabalho. A partir dessa análise foi possível verificar similitudes do contexto 

brasileiro com o lusitano, além da impossibilidade de não relacionar as questões de gênero 

com as relações e conflitos sociais da sociedade capitalista, assim como o necessário 

entendimento da conjuntura histórica, política, social, religiosa e simbólica de opressões e 

estereótipos atrelados à imagem da mulher, bem como as raízes da desigualdade, que refletem 

em vivências de maneiras diferentes para mulheres brancas e negras e homens brancos e 

negros, que configura um sistema racista, sexista, capitalista e patriarcal. No que tange a 

identidade feminina de assistentes sociais, foi evidenciado um perfil profissional feminino, 

advindo da classe trabalhadora e com marcas religiosas, porém foi encontrado dificuldades 

quanto à literatura nacional e internacional.  

 

 

Palavras-chave: Serviço Social; gênero; divisão sexual do trabalho; mercado de trabalho 

feminino; identidade feminina no Serviço Social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The class of social workers is composed mainly of women; in addition, the public user of 

social services also has greater female representation; The values that are and are related to the 

historical conjuncture of the capitalist career. In addition, although it is a particular issue in the 

area of Social Work, the spa is necessary for all the professions constituted in their amplitude 

by the feminine presence, it is not only the historicity of the Social Service, but, on the part of 

the history of the women; Women have become sexually extinct, which is essential to reflect 

on class antagonism, inequalities and the attainment of women within the working class. In 

view of this, it is intended in this work, some categories are necessary for the development of 

the study, such as: gender, patriarchy, class, race, sexual division, work, transformations, the 

world of work and the market women's work; for later, to enter the theme of the feminine 

identity in the Brazilian and Portuguese Social Service. In order to do so, methodologically, a 

bibliographical research was carried out around the subject, aiming at a descriptive study, as 

well as a statistical data survey that allows the analysis of gender, race and class convergences 

in the market of work. From this, the, could, have, similarities, of the same type, with the 

Lusitanian, besides the possibility to relate with the political, social, social and religious. It 

symbolizes oppressions and stereotypes linked to the image of women, as well as the roots of 

inequality, which reflect in experiences of different paths for white and black women and 

white and black men, who constitute a racist, sexist, capitalist and patriarchal system. 

Regarding the identity of human assistents, a number of women's profiles were shown, coming 

from the working class and from the religious, and was given attention by the national and 

international literature. 

 

Keywords: Social Service; genre; sexual division of labor; female labor market; woman in 

Social Work. 
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INTRODUÇÃO    

A gênese da presente temática é oriunda da experiência como estagiária no 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no município de Campos dos 

Goytacazes, além de debates promovidos pela disciplina “Serviço Social e Relações de 

Gênero” e através de participação no projeto de pesquisa “Mercado de Trabalho e os 

espaços sócio ocupacionais do Serviço Social na Região Norte e Noroeste Fluminense”, 

especialmente no subprojeto “Política Social brasileira e mercado de trabalho para 

assistentes sociais no Norte e Noroeste Fluminense”, do Departamento de Serviço 

Social de Campos da Universidade Federal Fluminense.  

Ademais, o período como aluna intercambista no ISMT (Instituto Superior 

Miguel Torga), em Coimbra/Portugal, também contemplou de forma positiva esta 

pesquisa, pois possibilitou cursar a disciplina “Seminário de Estudos Sociais – Género, 

Identidades e Desigualdades” e, participar como ouvinte do 5º Congresso Nacional de 

Serviço Social – “Serviço Social e Desenvolvimento Humano”, realizado no Instituto 

Superior de Serviço Social do Porto, cujo um dos eixos era a temática “Serviço Social e 

Igualdade de Género”; promovendo aproximação e análise quanto ao debate teórico-

metodológico adotado .  

Ressalta-se que, parte desse trabalho, foi discutido brevemente no artigo 

intitulado “Cultura, relações de gênero e capitalismo”, proposto como forma de 

avaliação da disciplina “Serviço Social e Relações de Gênero”, objetivando a análise 

básica de produções teóricas de autores, além de fomentar a discussão em relação a 

divisão sexual do trabalho no sistema capitalista patriarcal.  

Em relação a disciplina “Seminário de Estudos Sociais – Género, Identidades e 

Desigualdades”, cursada em Coimbra, salienta-se a elaboração de uma pesquisa 

juntamente com uma estudante brasileira da Universidade Federal Fluminense-Niterói, 

intitulado “A Inserção do Ministério Público e da Vara de Família nas políticas Sócio 

Jurídicas do Brasil - Considerações acerca da feminização da profissão do Assistente 

Social e os limites e impasses para a contemporaneidade”, cujo objetivo era pensar a 

feminização da profissão a partir da experiência de estágio no campo sócio jurídico, já 

que ambas tinham sido integradas no mesmo setor (Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro).  

Diante dessas experiências, foi possível observar a marca feminina ao longo da 

história do Serviço Social, pois além da categoria profissional ser formada, 

majoritariamente por profissionais do sexo feminino, no cotidiano de intervenção no 
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mercado de trabalho, também, majoritariamente, é dirigido ao público feminino. Assim, 

despertando interesse a adensar a discussão sobre as relações de gênero e identidade 

feminina no Serviço Social. 

Salienta-se que, embora a discussão esteja particularizada na área do Serviço 

Social, a temática é necessária para todas as profissões constituídas em sua amplitude 

pela presença feminina, pois não se trata apenas da historicidade do Serviço Social, mas, 

de parte da história das mulheres; que sofrem as implicações da divisão sexual do 

trabalho, fator indispensável para refletir sobre o antagonismo de classe, raça, 

desigualdades e exploração das mulheres no âmbito da classe trabalhadora, que 

inferioriza e sulbaterniza a condição feminina no mercado de trabalho, para 

posteriormente, entendermos e analisarmos o contexto histórico e cultural de profissões 

“ditas femininas”, de baixo status social, além da identidade feminina no Serviço Social. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a condição feminina de assistentes 

sociais brasileiras e portuguesas em sua relação com o mercado de trabalho. Além disso, 

a presente pesquisa é fundamentada no materialismo histórico e dialético que 

possibilitará uma leitura crítica da realidade, numa perspectiva de totalidade, levando 

em conta a essência dos fenômenos sociais e de suas determinações.  

 A este respeito, Netto (2011) aponta que, as conclusões que posteriormente 

serão elencadas, partirão de perguntas e questionamentos feitos no âmbito da 

investigação, a fim de capturar o “não dito”, a essência, os pontos da pesquisa que não 

são tratados de maneira clara e visível em um primeiro momento. É importante elucidar 

que, “para Marx, o método não é um conjunto de regras formais que se ‘aplicam’ a um 

objeto que foi recortado para uma investigação determinada nem, menos ainda, um 

conjunto de regras que o sujeito que pesquisa escolhe” (NETTO, 2011, p.22). 

O objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, 

imediata e empírica – por onde necessariamente se inicia o 

conhecimento, sendo essa aparência um nível da realidade e, portanto, 

algo importante e não descartável -, é apreender a essência (ou seja, a 

estrutura e a dinâmica) do objeto. Numa palavra: o método de 

pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, 

visa alcançar a essência do objeto. 

O objeto de pesquisa tem, insta-se, uma existência objetiva, que 

independe da consciência do pesquisador. 

[...] Isto significa que a relação sujeito/objeto no processo do 

conhecimento teórico não é uma relação de externalidade (NETTO, 

2011, p. 22-23) 
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Nestes processos, metodologicamente optou-se pela realização de uma pesquisa 

descritiva1 de dimensão bibliográfica e de campo, através de um levantamento quanti-

qualitativo dos dados. 

A pesquisa bibliográfica foi construída através de consulta às revistas “Serviço 

Social e Sociedade”, “Katalysis”, “Temporalis” e “Serviço Social e Saúde” disponíveis 

on line. Além das Revistas, recorreu-se a plataforma de teses e dissertações da 

CAPES.  Para tanto, recorremos aos seguintes descritores: “relações de gênero”, 

“gênero e serviço social”, “identidade feminina no serviço social”, “serviço social e 

trabalho profissional” e “mercado de trabalho feminino”. 

O segundo passo para a concretização deste trabalho se deu na tentativa de 

identificar e analisar o perfil das assistentes sociais no Brasil e Portugal, assim como a 

identidade feminina nos dois países, a partir da mobilidade acadêmica em Coimbra – 

Portugal. Ademais, a mobilidade internacional buscou identificar as principais revistas 

acadêmicas, livros e teses para contribuição e realização da pesquisa bibliográfica no 

contexto português, pautadas nos mesmos descritores já anunciados. 

Em relação à pesquisa no contexto lusitano, foi contactada duas pesquisadores 

da Universidade de Coimbra que disponibilizaram estudos que se aproximavam da 

abordagem do perfil profissional de assistentes sociais portugueses, contudo, todas estas 

investigações não obtiveram o êxito desejado, devido à dificuldade de literatura nesta 

temática, embora possamos afirmar a predominância de assistentes sociais do sexo 

feminino naquele contexto. 

Quanto a pesquisa de campo no contexto brasileiro, optou-se como pesquisadora 

voluntária do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Cotidiano e Saúde 

(GRIPES), do Departamento de Serviço Social de Campos, a recorrer aos dados 

produzidos pelo subprojeto de pesquisa “Mercado de trabalho de assistentes sociais das 

regiões Norte e Noroeste Fluminense”. 

Os resultados desta pesquisa, em processo de análise pelo coordenador do 

projeto, indicam que 96% dos assistentes sociais trabalhadores do Norte e Noroeste 

Fluminense são do sexo feminino. Dado que se aproxima da última pesquisa realizada 

                                                
1A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse 

tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (GERHARDT e 

SILVEIRA (org), 2009, p. 35) 
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pelo CFESS (2005)2 ao apontar que 97% dos assistentes sociais brasileiros são 

mulheres. 

Destarte a pesquisa documental em relatórios e tabelas estatísticas de dados da 

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – IBGE), OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos), com viés acerca das condições de trabalho, escolaridade, 

renda, dentre outros, considerando os marcadores de raça e gênero.   

A partir da proposta ora apresentada, optou-se por estruturar este estudo em três 

capítulos: 

O primeiro capítulo, intitulado “Mulher e homem: uma construção histórica”, 

aborda a construção histórica, política, cultural, religiosa e social, com reflexos acerca 

do machismo e patriarcado e suas concepções acerca da mulher e do homem na 

sociedade capitalista, além de promover uma análise teórico crítica da categoria gênero, 

patriarcado, classe e raça. 

O segundo capítulo, nomeado “O trabalho na sociedade brasileira 

contemporânea e a condição feminina”, analisa primeiramente, o conceito teórico de 

trabalho e as transformações no mundo do trabalho. Em seguida, dialoga com as 

condições de trabalho para os homens e para as mulheres, que configuram a divisão 

sexual do trabalho, que não são segmentados segundo sexo, mas, hierarquizados, 

ocasionando desprestígio social, empregos precarizados e força de trabalho mais barata. 

O terceiro capítulo, “Identidade feminina no Serviço Social no Brasil e em 

Portugal”, problematiza a profissão ser considerada feminina; levantando questões 

importantes para a discussão, como a importância de estudar o perfil profissional e 

discutir gênero. Vale ressaltar que, neste capítulo, encontra-se uma comparação da 

identidade feminina no contexto brasileiro e português. 

Nesse sentido, espera-se com esse trabalho, que não só a profissão de Serviço 

Social, como todas as profissões consideradas femininas, fortaleçam o movimento do 

feminismo nas pautas teórico-políticas, a fim de renovar e valorizar as profissões, além 

de combater o conservadorismo enraizado na sociedade capitalista patriarcal; pois é 

necessário e urgente combater as desigualdades de gênero que influenciam a 

desigualdade de classe, raça, etnia e geração. 

                                                
2 No contexto atual, o conjunto CFESS/CRESS tem investido na construção, atualização e ampliação 

destes dados através de uma pesquisa on-line direcionada a todos os assistentes sociais com inscrição nos 

conselhos regionais. 
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CAPÍTULO 1. MULHER E HOMEM: UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

Cabe aos homens, situados do lado do exterior, do oficial, do público, 

do direito, do seco, do alto, do descontínuo, realizar todos os atos ao 

mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares, como matar o boi, a 

lavoura ou a colheita, sem falar do homicídio e da guerra, que marcam 

rupturas no curso ordinário da vida. As mulheres, pelo contrário, 

estando situadas do lado úmido, do baixo, do curvo e do contínuo, 

veem ser-lhes atribuídos todos os trabalhos domésticos, ou seja, 

privados e escondidos, ou até mesmo invisíveis e vergonhosos, como 

o cuidado das crianças e dos animais, bem como todos os trabalhos 

exteriores que lhes são destinados pela razão mítica, isto é, os que 

levam a lidar com a água, a erva, o verde (como arrancar as ervas 

daninhas ou fazer a jardinagem), com o leite, com a madeira, e, 

sobretudo, os mais sujos, os mais monótonos e mais humildes 

(BOURDIEU, 2003a, p.41).  

 

 

Bourdieu (2003) na citação acima, descreve um cenário machista, sexista e 

misógino, reflexos de uma cultura pautada no patriarcado, onde o homem é dotado de 

atividades que podem ser desenvolvidas no setor público e a mulher relacionada ao 

serviço privado, que remete a ideia de papéis estipulados para homem e mulher: homem 

– provedor e, mulher – dona de casa, que cuida dos filhos.  

É, nesse sentido que o primeiro capítulo desta pesquisa consiste em abordar a 

naturalização da inferioridade, subalternidade e opressão atrelados a imagem da mulher, 

assim como os “conceitos básicos” nomeados por esta autora, objetivando o 

clareamento do contexto histórico, político e cultural, que fundamentará de forma 

qualificada o destrinchamento das futuras discussões que serão abordadas ao longo da 

estruturação dos capítulos. Sendo assim, os “conceitos básicos” encontram-se divididos 

em: Gênero e Patriarcado, Gênero, Classe e Raça.  

Para tanto, recorremos para a construção do arcabouço teórico, aos seguintes 

autores: Saffioti (2004), Barbieri (1992), Laurettis (1994), Biroli; Miguel (2014), Le 

Goff (2005), dentre outros.  

 

1.1 Introdução ao debate histórico e cultural da origem da subordinação da 

mulher 

 

As mulheres, durante vários anos, foram preteridas da historiografia oficial e 

esta constatação foi um reflexo de uma História contada nos moldes do androcêntrismo 

(ligado à concepção do patriarcado). Nesta concepção, a história foi feita por homens e 
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para homens e, a mulher, foi representada como sujeito histórico marginal ou 

estereotipado. Esse discurso, ao longo do tempo deu base para se enraizar na nossa 

sociedade a diferença entre os sexos e, consequentemente a dominação e a supremacia 

masculina, que contribuiu para uma visão da figura feminina submissa, a impedindo de 

ter acesso social e político.   

Essa visão dicotômica entre homens e mulheres, vincula o universo masculino, à 

cultura, a racionalidade e ao público, determinando a sua dita “superioridade” em 

relação ao universo feminino que, historicamente tem sido vinculado ao emocional, 

subjetivo e restrito ao âmbito privado. Não era de se estranhar, portanto, a 

predominância na narrativa histórica de preocupações com o político e com o público, 

aos quais exaltavam os homens em seus feitos e heroicidade, excluindo quase que por 

completo, as mulheres enquanto personagens e produtoras da História.   

 

As mulheres foram, durante muito tempo, deixadas na sombra da 

História. O desenvolvimento da Antropologia e a ênfase dada à 

família, a afirmação da História das ‘Mentalidades’, mais atenta ao 

quotidiano, ao privado e ao individual, contribuíram para as fazer sair 

dessa sombra. E mais ainda o movimento das próprias mulheres e as 

interrogações que suscitou. ‘Donde vimos? Para onde vamos?’, 

pensavam elas; e dentro e fora das Universidades levaram a cabo 

investigações para encontrarem os vestígios das suas antepassadas e, 

sobretudo, para compreenderem as raízes da dominação que 

suportavam e as relações entre os sexos através do espaço e do tempo 

(DUBY; PERROT, 1995, p. 07). 

 

Essa historiografia oficial, marcada por estereótipos, preconceitos e hierarquias 

de valores, é totalmente desconstruída pela abordagem do paradigma transdisciplinar, 

que propõe abalar as verdades absolutas do modelo cartesiano científico dominante, 

trazendo novas evidências científicas que causam dilemas no mundo androcêntrico. É 

nesse contexto que a mulher se insere, pois através do paradigma emergente 

transdisciplinar, a mulher consegue romper a barreira do silêncio e da invisibilidade que 

lhe foi imposta ao longo da história.  

Le Goff (2005) acredita que a mulher sempre foi vista como inferior ao homem 

devido a sua sexualidade e, responsável por conduzir a humanidade ao pecado. Para o 

autor, o cristianismo pouco fez para mudar essa situação; ele sempre confiou e propagou 

que a mulher deveria estar limitada ao domínio masculino. Somente no século XII 

ocorreu uma mudança de direção na espiritualidade cristã, quando se instituiu o culto a 
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Maria, “que passa a sublinhar a redenção da mulher pecadora por Maria, a Nova Eva” 

(LE GOFF, 2005, p. 285), considerada por muitos uma maneira de promoção da mulher.   

Mesmo que a doutrina cristã tenha defendido esse conceito sobre as mulheres, 

Eva foi citada por muito tempo pela Igreja, principalmente a respeito do surgimento da 

humanidade e da criação de uma companheira para Adão,  

 

Uma das reflexões mais interessantes, no meu modo de sentir, é a de 

Tomás de Aquino. Foi mais ou menos o que ele disse: Deus criou Eva 

a partir de uma costela de Adão, não criou a partir da cabeça, nem do 

pé; se a tivesse criado a partir da cabeça, isso significaria que via nela 

uma criatura superior a Adão; inversamente, se a tivesse criado a 

partir do pé, ela seria inferior. A costela é o meio do corpo e esse 

gesto estabelece a igualdade entre Adão e Eva segundo a vontade de 

Deus (LE GOFF, 2008, p. 122).  

 

A definição do corpo feminino sob a óptica da Igreja Católica constrói uma 

moral que define os papéis sociais de gênero, surge então, uma dualidade feminina nos 

discursos da História Medieval, onde Eva é a pecadora e Virgem Maria é um exemplo a 

ser seguido, portanto, cria representações do corpo através de imagens que se 

relacionam com o poder e o imaginário3. Assim, a representação da mulher transmite 

práticas e virtudes quanto à castidade, submissão, comportamento e obediência à 

doutrina da Igreja.  

Na constituição da padronização do papel social feminino, elementos como a 

medicina, a igreja e o estado foram fundamentais, colaborando para a sistematização do 

comportamento social para a mulher, que durante a história, por meio das brechas do 

próprio sistema, procurou romper tais estruturações.  

Diante do exposto, é interessante analisar os conceitos culturais impostos na 

sociedade, que carregam o estigma de sexo inferior para as mulheres; além disso, 

evidencia-se que a Igreja contribuiu para manter as mulheres fora dos espaços de poder, 

reforçando de forma sutil a ideia de dominação do homem, ou seja, uma ideologia 

dominante, que confere poder somente ao homem.  

 

1.2 Gênero e patriarcado 

Ao abordarmos as relações de gênero, não estamos nos referindo exclusivamente 

às mulheres, mas às relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, entre o 

                                                
3 Le Goff conceitua imaginário como “fenômeno coletivo, social e histórico”, por meio do qual 

a história se constitui e toma corpo, já que “é ir ao fundo [na] consciência e [na] evolução 

histórica” de uma sociedade. (LE GOFF, 1994, p. 16-7).  
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masculino e o feminino. O gênero atravessa as relações humanas, seja na esfera social, 

política, econômica, cultural ou mesmo simbólica.  

Sob esse aspecto, podemos elucidar que,  

 

[...] gênero diz respeito às representações do masculino e do feminino, 

a imagens construídas pela sociedade a propósito do masculino e do 

feminino, estando estas inter-relacionadas. Ou seja, como pensar o 

masculino sem evocar o feminino? Parece impossível, mesmo quando 

se projeta uma sociedade não ideologizada por dicotomias, por 

oposições   simples, mas   em   que   masculino e feminino são apenas 

diferentes (SAFFIOTI, 2004, p. 116).  
 

Os estudos sobre gênero começaram a ser desenvolvidos no final do século 20, 

entre as décadas de 1970 e 1980, sob influência das feministas acadêmicas, objetivando 

desnaturalizar e historicizar as desigualdades entre homens e mulheres, que são 

analisadas como construções sociais, determinadas pelas relações sociais.  

O conceito de gênero tinha como objetivo analisar de maneira relacional a 

subordinação da mulher ao homem, ou seja, os estudos sobre as mulheres não deveriam 

apenas limitar-se à categoria mulher, mas analisada de forma relacional com o homem. 

Além disso, existe a dicotomia na relação entre sexo e gênero, pois gênero seria a 

construção social do sexo, e o sexo seria determinado biologicamente. 

A categoria gênero passou a ser bastante abordada na História das Mulheres, 

pois o sujeito da História agora incluía homens e mulheres, descartando uma identidade 

única, fixa e universal entre as mulheres, concebendo as múltiplas identidades no fazer 

histórico. Para Scott (1995, p.14), historiadora feminista, o gênero é visto como: “[...] 

um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos, é o gênero um primeiro modo de dar significado às relações de poder”. 

Ou seja, o gênero é um modo de compreender mais claramente as relações existentes 

entre homens e mulheres e assim diluir preconceitos já que, como categoria de análise, 

nos fornece elementos para questionarmos algumas normas e condutas naturalmente 

atribuídas ao feminino e ao masculino.   

A utilização do gênero altera o enfoque das discussões feministas, pois se 

inaugura uma nova problemática nos estudos do feminismo, ao incluir tendências 

universais relacionadas ao masculino e ao feminino com suas especificidades históricas 

e culturais. O gênero começa a ser pensado como um dos elementos constitutivos das 

relações sociais, que se articula com outras categorias importantes: classe, raça, etnia, 
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idade, dentre outros, configurando situações de gênero específicas. Nesse contexto, 

Woodward (2007, p.37) diz:  

O reconhecimento da complexidade das divisões sociais pela política 

de identidade, na qual a raça, a etnia e o gênero são centrais, tem 

chamado a atenção para outras divisões sociais, sugerindo que não é 

mais suficiente argumentar que as identidades podem ser deduzidas da 

posição de classe (especialmente quando essa própria condição de 

classe está mudando) ou que as formas pelas quais elas são 

representadas têm pouco impacto sobre sua definição.    

 

Para Lauretis (1994), o termo gênero é uma representação de uma relação, a 

relação de pertencer a uma classe, um grupo, uma categoria. “(...) o gênero constrói uma 

relação entre uma entidade e outras entidades previamente constituídas como uma 

classe, uma relação de pertencer (...). Assim, gênero representa não um indivíduo e sim 

uma relação, uma relação social; em outras palavras, representa um indivíduo por meio 

de uma classe” (LAURETIS, 1994, p. 210).  

Já para Barbieri (1992), o conceito de gênero apresenta três definições teóricas:  

1. relações sociais de sexo e divisão social do trabalho como referencial para a 

desigualdade entre homens e mulheres. Essa concepção recorre, em grande medida à 

teoria marxista, analisando a inserção da mulher no mercado de trabalho, a participação 

sindical e as mudanças tecnológicas; concebe gênero como um sistema hierarquizado de 

status ou prestígio social. Também enfatiza a socialização como forma de aprendizagem 

de papéis sociais ao longo da vida dos indivíduos e; 2. a categoria gênero incorpora as 

teorias do conflito e do poder e; 3. as contribuições do pós-estruturalismo de Foucault. 

Vale mencionar que, as desigualdades de gênero que perpassaram historicamente 

a sociedade, encontram-se ainda presentes no século XXI, mesmo após as conquistas 

históricas do movimento feminista. Tais desigualdades incidem sobre a totalidade da 

vida feminina, sendo a inserção no mercado de trabalho um dos ângulos prioritários de 

manifestação das discriminações sofridas pelas mulheres: o sistema capitalista é 

impregnado pela ideologia patriarcal de gênero, que explora o sexo feminino. 

O capitalismo se apropria, principalmente, da mão de obra de mulheres 

pertencentes às classes sociais mais baixas. Essas trabalhadoras costumam realizar 

trabalhos que possuem uma maior carga horária e uma remuneração menor. A 

submissão da mulher a esse tipo de exploração deve-se, em grande parte dos casos, à 

necessidade de assumir o sustento do lar. Soma-se a essa questão, o fato das 
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trabalhadoras, muitas vezes, não terem tido acesso aos estudos e à qualificação 

profissional. 

Nesse contexto, vale ressaltar a dominação masculina, exercida pelo 

“patriarcado”, que é uma palavra que vem da combinação das palavras gregas- 

 pater (pai) e arkhe (origem e comando), ou seja, está relacionado com a dominação 

masculina, autoridade, “governo do pai”, que resulta na opressão das mulheres, 

acarretando diversos preconceitos e desigualdades. 

De acordo com Heywood (2010), as feministas usam o conceito “patriarcado” 

para se referirem a relação de poder entre homens e mulheres, além de descreverem a 

estrutura familiar com a figura paterna representada de forma poderosa e rude, como 

uma “supremacia masculina” e “dominação masculina”. Vale ressaltar que essa figura 

paterna não se restringe apenas ao núcleo familiar, pois o termo se vincula a outras 

instituições, perpassando todas as áreas de convivência social. 

Além disso, Heywood (2010) cita que o patriarcado ainda está presente em várias 

sociedades, mencionando que, na África, as mulheres são sujeitas à pratica de 

circuncisão e, na a Índia, são inseridas em sistemas de dotes. Em seguida, menciona que 

os países ocidentais em fins do século XX, avançaram em relação a posição social da 

mulher, devido a conquista do voto, maior acesso à educação, mudanças na lei do 

casamento, legalização do aborto e direito ao divórcio. 

Com a breve descrição acima, entende-se que patriarcado é um sistema de poder, 

que subalterniza, inferioriza, oprime e controla as mulheres, refletindo em vários setores 

do mercado de trabalho. 

Saffioti (2004) considera o patriarcado um caso específico das relações de 

gênero, salientando que são desiguais e hierárquicas. A ordem patriarcal de gênero está 

relacionada para a dominação e exploração das mulheres pelos homens, configurando a 

opressão feminina. A autora defende que, dentro do “binômio dominação-exploração” 

da mulher, os dois polos da relação possuem poder, mas de maneira desigual. A 

pequena parcela de poder que cabe ao sexo feminino, dentro de uma relação de 

subordinação, permite que as mulheres questionem a supremacia masculina e encontrem 

meios diferenciados de resistência. 

Saffioti (2004) acredita que o sistema patriarcal e sua ideologia impregnam a 

sociedade e o Estado. Para a autora, na ordem patriarcal de gênero, o poder é exercido 

por quem for homem, branco e heterossexual. A sociedade é perpassada não apenas por 

discriminações de gênero, como também de raça, etnia, classe social e orientação 



26 
 

 

sexual, além de acrescentar que a grande contradição da sociedade atual é composta 

pelo “nó”, que representa o patriarcado, racismo e capitalismo. 

Barbieri (1993) recorre ao pensamento de Engels e, reafirma que o poder do homem 

sobre a mulher se inicia na pré história: 

A dominação masculina e concretamente as sociedades patriarcais são 

produtos de um longo processo levado a cabo nas sociedades 

neolíticas: a descoberta do papel do homem na gestação, aumento da 

produtividade do trabalho que permitiu a acumulação de cereais, a 

sedentarização, o emprego generalizado dos metais e a possibilidade 

de produzir armas (quer dizer, de guerrear) seriam os elementos 

principais que levaram à organização da dominação com base 

masculina (BARBIERI, 1993, p13-14). 

  

Segundo Mariani (2008), na Idade Média, entre os séculos V e XV, a sociedade 

fortalecia o poder patriarcal: 

A sociedade medieval é patriarcal, o senhor medieval vive para a 

guerra que é, um dever e uma razão para existir. A guerra, além de ser 

a oportunidade de ele provar sua honra e valor, é também fonte de 

enriquecimento (...) Em temo de paz, o senhor vai se dedicar à caça, 

que era, para ele, um substituto da guerra e um exercício para se 

manter em forma. A guerra e a caça retiram, por longos períodos de 

tempo, o senhor do castelo, onde permanecem a esposa e os filhos 

(MARIANI, 2008, p. 176). 

 

Portanto, pode-se comparar que o termo patriarcado remete a uma estrutura fixa 

com dominação e supremacia masculina, enquanto o termo gênero está relacionado as 

relações entre homens e mulheres e a ideia de que as relações sócio-simbólicas são 

construídas e transformáveis.  

 

1.3 Gênero, classe e raça 

O tripé gênero, classe e raça é de fundamental importância para a qualidade da 

análise de estudos quantitativos e qualitativos em relação a questões de desigualdade, 

pois são fatores que se divergem no que tange às vivências dos sujeitos envolvidos, 

refletindo em situações diferentes na realidade dos indivíduos, ou seja, é inegável que as 

mulheres sofrem opressão e discriminação de gênero, mas nem todas sofrem em relação 

a raça e classe. 

Toledo (2001), descreve que gênero expressa a determinação da posição de 

classe na divisão entre mulheres:  

O gênero é tudo aquilo que une as mulheres, tudo o que lhes é comum 

e próprio do gênero feminino. Mas, infelizmente (...) a verdade é que 
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as mulheres estão irremediavelmente divididas dentro do sistema 

capitalista. Não porque queiramos, mas porque vivemos vidas 

diferentes. A mulher burguesa não tem nada a ver com a mulher 

operária e trabalhadora, com a mulher pobre das periferias das grandes 

cidades, das favelas e do campo. A cada dia se aprofunda o abismo 

entre elas, e isso porque suas condições materiais de vida ficam cada 

vez mais diferenciadas. O que as leva a vivenciar o que é próprio do 

gênero feminino (aquilo que as une) de maneira diferente. Ser mulher 

para umas é bem diferente de ser mulher para outras. A mulher 

burguesa por mais oprimida que seja como mulher, não tem dupla 

jornada, não passa o dia trabalhando, não tem de lutar por sua 

sobrevivência. Ela não é explorada. Pelo contrário. Explora outras 

mulheres e homens. Nunca ouvimos falar de uma mulher burguesa 

que tivesse sangrado até a morte por um aborto clandestino. Nunca 

vimos uma mulher burguesa passar por uma revista íntima na porta de 

uma fábrica. Nunca vimos uma madame gritando na porta de uma 

escola para conseguir vaga para o filho. Nunca soubemos que uma 

socialite deixasse seu filho pequeno com a vizinha por falta de creche 

no local de trabalho, e nem tampouco que precisasse de auxílio- 

maternidade (2001, p. 9-10). 

 

Dentro dessa perspectiva, entende-se que o antagonismo de classe é 

indispensável para entender as experiências vivenciadas, assim como as especificidades 

da mulher no mercado de trabalho. 

Saffioti (1992), relata que não é possível separar sexo de classe ou de raça, pois 

são quesitos que se fundiram historicamente. Assim, afirma que são elementos que 

precisam ser analisados numa perspectiva de “simbiose patriarcado-racismo- 

capitalismo”, se referindo a importância da leitura e entendimento do contexto histórico, 

político e cultural da sociedade, além da relevância do sistema escravagista.  

Em “As mulheres negras na construção de uma nova utopia”, Davis (S/D) 

também descreve a mesma ideia da autora citada acima: 

As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão 

marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que 

classe é importante. É preciso compreender que classe informa a raça. 

Mas raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça 

é a maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a 

maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para 

perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a 

perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e 

outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma 

categoria sobre as outras (S/P). 

 

Em relação ao racismo, Santos (2015), destaca as dificuldades de compreensão 

na luta antirracial:  
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Afinal, como lutar contra o racismo se você não reconhece o racismo? 

Como lutar contra as contradições desiguais no trabalho em virtude 

das práticas de discriminação cotidiana se você não reconhece essas 

ações discriminatórias? As condições de desigualdade passam a ser 

percebidas como resultado de sua incapacidade intelectual e má 

qualificação para o trabalho restringindo a ação política, pois ao 

imputar suas condições desiguais à sua qualidade individual, acaba 

por desmobilizar-se politicamente, na medida em que não reconhece 

sua condição social como produto da dominação coletiva da classe 

dominante (2015, p. 106). 

 

Entende-se a importância da discussão de raça, assim como da conjuntura 

histórica do sistema escravagista4; além disso, o racismo é fator determinante para 

análise da desigualdade, assim como condição fundante da exploração capitalista.  

Para Guimarães (1999), o racismo: 

(...) trata-se de um sistema de marcas físicas (percebidas como 

indeléveis e hereditárias), ao qual se associa uma ‘essência’ que 

consiste em valores morais, intelectuais e culturais (...) o conceito de 

raça não faz sentido senão no âmbito de uma ideologia ou teoria 

taxonômica à qual chamarei de racialismo (...). Tal conceito é 

plenamente sociológico apenas por isso, porque não precisa estar 

referido a um sistema de causação que requeira um realismo 

ontológico. Não é necessário reivindicar nenhuma realidade biológica 

das ‘raças’ para fundamentar a utilização do conceito em estudos 

sociológicos (1999, p. 28).  

 

Ressalta-se que gênero e raça/etnia se expressam nas relações sociais como 

construções históricas, culturais, religiosas, e estão relacionadas a relações de poder, 

opressão e discriminação. 

Enquanto relação de poder, a dominação de gênero é tão inexplicável 

em sua origem biológica quanto a dominação racial. As teorias raciais 

se preocupam em fundamentá-la a partir da biologia, o mesmo que 

fizeram aqueles que tentaram construir uma explicação natural para a 

dominação dos homens na sociedade (SOUZA-LOBO, 1991, p. 188).  

 

Portanto, é fundamental a análise da intersecção do tripé gênero, classe e raça 

para entender as nuances das opressões, escravidão e seus efeitos e a forma pelo qual a 

mulher negra foi desumanizada, para possibilitar um novo modelo de sociedade. 

 

                                                
4 A escravidão foi muito mais do que um sistema econômico; pois moldou condutas, definiu 

desigualdades sociais e raciais, forjou sentimentos, valores e etiquetas de mando e obediência. A partir 

dela instituíram-se os lugares que os indivíduos deveriam ocupar na sociedade, quem mandava e quem 

devia obedecer. Os cativos representavam o grupo mais oprimido da sociedade, pois eram 

impossibilitados legalmente de firmar contratos, dispor de suas vidas e possuir bens, testemunhar em 

processos judiciais contra pessoas livres, escolher trabalho e empregador. (ALBUQUERQUE; FRAGA 

FILHO, 2006, p. 65-66) 
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CAPÍTULO 2. O TRABALHO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA E A CONDIÇÃO FEMININA 

 

Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida 

especificamente femininos: seria admitir a existência de uma natureza 

feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para 

prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a 

mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos 

na sua integridade (BEAUVOIR, 2009, p. 361). 

 

 

Beauvoir faz uma crítica ao padrão, comportamentos e visões que foram 

culturalmente desenvolvidas em relação a mulher, mencionando a opressão exercida 

pelo sistema patriarcal. Nesta perspectiva, esse capítulo tem como objetivo promover 

uma análise da divisão sexual do trabalho, perpassando pela categoria trabalho, 

mudanças no mundo do trabalho e a inserção feminina no mercado de trabalho. 

Ressalta-se que o estudo parte da compreensão de que a divisão sexual do 

trabalho é resultante de um sistema patriarcal capitalista, que confere as mulheres uma 

condição de subalternidade e baixo prestígio social, assim as submetendo aos trabalhos 

mais precarizados e desvalorizados. Sendo assim, é necessário “desomogeinizar” a 

classe trabalhadora, percebendo que ela tem dois sexos, como apontado por Lobo 

(1991).  

Sendo assim, esse capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: Trabalho 

e mudanças no mundo do trabalho e Divisão sexual do trabalho e mercado de trabalho 

feminino, tendo recorrido para alguns autores, como: Marx (1985), Harvey (2011), 

Hirata (2011), Antunes (2002), dentre outros. 

 

2.1 Trabalho e mudanças no mundo do trabalho 

A Revolução Industrial Inglesa no século XVIII, no bojo da ascensão do 

capitalismo, introduziu uma profunda mudança na concepção de trabalho. Antes, 

desvalorizado por ser realizado por servos e escravos, o trabalho passou a ser 

valorizado, representando a liberdade das pessoas. 

Para Marx (1985), é possível compreender o trabalho como a transformação da 

natureza pelo homem, ou seja, por meio da utilização da sua capacidade de criar e 

racionalizar, o homem cria mecanismos que o auxiliarão em sua sobrevivência e na 

satisfação de suas necessidades. Essa ressignificação da natureza pelo homem é o 
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modus operandi de toda a problemática conceitual que gira em torno da categoria 

trabalho.   

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo 

em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 

natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças 

naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e 

mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua 

própria vida (MARX, 1985, p. 149).  

 

Sendo assim, o trabalho produtivo é a premissa da existência humana. Por meio 

do trabalho, tanto as pessoas quanto a sociedade se desenvolvem. Nesse sentido, o 

trabalho pode ser uma atividade libertadora e, assim, tornar-se um dos fatores de auto-

realização humana. 

Por meio da força de trabalho, pode-se para Marx, produzir o necessário para a 

subsistência humana. Entretanto, a mesma mão-de-obra, num segundo momento, 

produz a mais-valia, o trabalho-excedente, cuja forma distingue as diversas formações 

econômicas. A produção excedente funciona como um combustível que retroalimenta o 

sistema capitalista, atuando especificamente como atividade conformadora e 

operacionalizadora da força de trabalho, cujos resultados se revertem diretamente em 

benefício da produção social em detrimento do trabalhador (MARTINS, 2005).  

Neste contexto, o que a história nos mostra são trabalhadoras/es assalariadas/os, 

cada vez mais alienadas/ os e exploradas/os, trazendo à tona uma profunda questão 

existencial, uma vez que o trabalho perde sua característica de atividade fundamental, 

objetiva e humanizadora, cujos resultados retornariam diretamente em benefício do 

indivíduo que trabalha. 

Em relação ao mercado de trabalho da mulher5, ressalta-se o período da 

industrialização, onde as mulheres se inseriram no mercado de trabalho, sendo delas 

grande parte das funções e lugares não qualificados. A divisão do trabalho estabeleceu-

se assim com a justificativa de que as mulheres não detinham o conhecimento técnico 

para supervisionar os serviços. São essas posições fragmentadas do saber fazer e do ter 

o conhecimento técnico para determinado ofício, e, consequentemente, a valorização e 

remuneração dos respectivos trabalhos, que fazem com que as mulheres se organizem 

                                                
5 Vale mencionar que a história da inserção da mulher no mercado de trabalho não se aplica de forma 

igual para mulheres brancas e negras, por exemplo. Às mulheres negras não experimentaram o mesmo 

tipo de submissão vivido pelas mulheres brancas de elite até o início do século XX, tampouco como o seu 

espaço de atuação foi unicamente o privado, “reservado às bem nascidas”, uma vez que, pobres e 

discriminadas, se viram forçadas a lançar mão de uma gama de estratégias para sobreviver e fazer frente 

aos desafios cotidianos.  
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na tentativa de estabelecer relações igualitárias entre homens e mulheres no mundo do 

trabalho. A presença das mulheres no mercado de trabalho representou uma mudança 

significativa na história. O trabalho, fora de casa, constituiu um importante mediador 

para que as mulheres exercessem atividades além dos muros de suas residências, 

ocupando posições sociais e determinadas atividades profissionais até então permitidas 

e validadas única e exclusivamente para homens.  

Segundo Bruschini (1985), no final do século XX, houve uma sistematização da 

divisão dos espaços onde o trabalho acontecia. De um lado, o trabalho doméstico 

representando a esfera privada e, do outro lado, as diversas unidades de produção 

presentes na esfera pública. Essa fragmentação correspondeu também à divisão sexual 

do trabalho. Ao homem competia o trabalho produtivo, remunerado, reconhecido 

socialmente e fora dos domicílios. Para as mulheres restaram as tarefas da casa, a 

educação dos filhos e a maternidade, que era responsável pela reprodução da força de 

trabalho. Todos esses trabalhos eram desempenhados pelas mulheres sem qualquer 

remuneração. A revolução industrial, as guerras mundiais, o advento da automação e a 

produção cada vez mais acelerada no mundo da moda não trouxeram para a indústria do 

vestuário o impacto de suas inovações, nem o reconhecimento da mão de obra e a 

libertação do fardo do trabalho para mulheres e homens.  

A segregação ocupacional e a diferença salarial persistem, mas em menor escala. 

Por outro lado, a taxa de desemprego das mulheres continua sendo significativamente 

superior à dos homens e verifica-se o aumento da presença feminina nas ocupações 

precárias e pouco valorizadas socialmente.  

No ideário capitalista, o reconhecimento está amplamente ligado à gratificação 

monetária e uma das maneiras de alcançá-lo é por meio do emprego, que é uma das 

formas de trabalho, ou seja, é o trabalho assalariado. Por meio do emprego, podemos 

satisfazer as necessidades construídas socialmente e que são, muitas vezes alheias a/ao 

trabalhadora/or. Logo, o trabalho na forma de emprego não permite que o trabalhador 

desenvolva livremente seus potenciais; o trabalho não é voluntário, e sim coercivo.  

O emprego nos aponta para a dimensão da exploração presente nas relações 

capital-trabalho e nas relações de gênero. Muitas mulheres, como forma de resistência, 

ainda rejeitam o emprego fora de seus domicílios por entenderem que o trabalho no 

espaço público é um mundo masculino, além de alienado, onde a mulher estará 

submetida à opressão e exploração. Mas, por outro lado, as mulheres foram para o 
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mundo do trabalho por razões econômicas, igualdades de direitos e construção de suas 

cidadanias. (HIRATA, 2011)  

A inserção das mulheres no mundo do trabalho não pode ser pensada apenas 

como uma das formas de emancipação e luta por direitos iguais entre os sexos. Quando 

as mulheres se inserem no espaço da produção, estão entrando em um mundo de 

exploração e dominação masculina. Se, no espaço privado havia o controle da mulher 

pela via do corpo biológico, no espaço público as vias de controle e dominação 

masculinas se transformam apoiados no sistema capitalista em diversas formas, por 

exemplo, desigualdades salariais, feminização de algumas profissões e desvalorização 

do trabalho feminino.  

As mulheres estavam limitadas a ocupar o espaço doméstico enquanto o poder 

estava no espaço público delegado aos homens. Sendo assim, mulheres e homens vão 

construindo suas identidades a partir de espaços pré-definidos culturalmente, além da 

influência da pertença a uma determinada classe social.  

No que tange as transformações no mundo do trabalho, destaca-se a fase vigente 

do modo de produção capitalista em 1970, que entra em crise e uma reestruturação é 

realizada em busca de um reestabelecimento da lucratividade. As alterações que se 

seguem com a reestruturação produtiva trazem mudanças para o mercado de trabalho, 

afetando as relações trabalhistas, com sérias consequências para a classe trabalhadora.  

O neoliberalismo é um dos fatores capitalistas em busca de lucros, a fim de 

superar todas as dificuldades, barreiras existentes para seu desenvolvimento, para o 

desenvolvimento de seu modo de produção. O neoliberalismo,   

 

... se refere a um projeto de classe que surgiu na crise dos anos 1970. 

Marcado por muita retórica sobre liberdade individual, autonomia, 

responsabilidade pessoal e as virtudes da privatização, livre-mercado e 

livre-comércio, legitimou políticas draconianas destinadas a restaurar 

e consolidar o poder da classe capitalista (...) (HARVEY, 2011, p. 16). 

 

Estas mudanças acabam por enfraquecer o poder dos sindicatos, sendo este um 

ponto negativo para luta dos trabalhadores contra a exploração a qual são expostos:   

O novo complexo de reestruturação produtiva tende a impulsionar, 

mais ainda, a superexploração do trabalho, na medida em que a 

constituição de um novo (e precário) mundo do trabalho e o 

enfraquecimento do poder de barganha dos sindicatos tendem a elevar, 

ainda mais, principalmente nos setores industriais em que se tinha 

construído um poder sindical organizado, a discrepância entre os 
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rendimentos do capital e os rendimentos do trabalho (ALVES, 2000, 

p. 251). 
 

 

As transformações no mundo do trabalho trazidas pela crise de uma das fases do 

capitalismo têm contribuído para a construção de análises sociológicas contrapostas. Por 

um lado, pesquisadores defendem o fim da centralidade do trabalho. 

Rifkin (1995), por exemplo, acredita que, com as novas tecnologias, os postos de 

empregos estão se esgotando, os trabalhadores são trocados por máquinas, independente 

de terem um perfil com pouca ou muita qualificação. 

(...). Estamos, efetivamente, entrando em um novo período na história 

- em que cada vez mais as máquinas tomarão o lugar dos seres 

humanos no processo de fabricação e de transporte de bens e 

fornecimento de serviços. (...). Subitamente, em todo mundo, homens 

e mulheres perguntam se existe, para eles, algum papel que possam 

desempenhar no novo futuro que se abre para a economia global. 

Trabalhadores com anos de estudos, habilidades e experiência 

enfrentam a perspectiva muito real de serem declarados excedentes 

pelas novas forças de automação e informação (...) (p. 13).  

 

Por outro lado, Antunes (2009) argumenta a respeito da centralidade do trabalho: 

O trabalho, para ele e, majoritariamente para autores da área de Serviço Social, 

permanece como central na sociedade, mesmo diante das mudanças que o modo de 

produção capitalista proporciona.  

Ao contrário daqueles autores que defendem a perda da centralidade 

da categoria trabalho na sociedade contemporânea, as tendências em 

curso, quer em direção à maior intelectualização do trabalho fabril ou 

ao incremento do trabalho qualificado, quer em direção à 

desqualificação ou à subproletarização, não permitem concluir pela 

perda dessa centralidade no universo de uma sociedade produtora de 

mercadorias. (...) (p. 210). 

 

Com a chegada das novas tecnologias e a intensificação do trabalho, devido à 

reestruturação produtiva, visando o aumento da produtividade e a diminuição dos 

custos, presenciamos a ampliação do desemprego e do trabalho precarizado (sobretudo 

com a expansão da terceirização) e informal. Este processo é interpretado como um 

momento de modernização, que deve ser bem aceito pela sociedade, já que o discurso 

difundido diz que o desenvolvimento econômico tem como consequência o 

desenvolvimento social. 

A força de trabalho tem sido cada vez mais dispensada do mercado de trabalho 

formal e as conquistas dos trabalhadores sofrem um retrocesso, com implicações 
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também, em sua condição salarial. Com isso, os trabalhadores ativos ficam 

desestimulados e a classe trabalhadora acaba por ser fragmentada, ainda mais, pois os 

desempregados não se reconhecem enquanto trabalhadores, enquanto sujeitos políticos, 

o que tende a enfraquecer a luta por seus direitos.   

A nova fase do capitalismo busca adestrar os trabalhadores, dominando-os, sem 

deixar que isso seja perceptível, evitando, assim, as lutas que, no mínimo, abalariam as 

estruturas da produção capitalista. 

As transformações verificadas no modo de produção capitalista interferem no 

mercado de trabalho em várias dimensões, reinventando o passado e trazendo novas 

formas de trabalho. Tais transformações, que visam à flexibilização das relações, 

inclusive as trabalhistas, vêm com a promessa de implantação de uma sociedade mais 

igualitária, embora tenham contribuído para o seu oposto, aumentando a desigualdade 

social. 

Todos os membros da classe trabalhadora estão sujeitos às condições colocadas 

pela reestruturação produtiva, mas Tavares (2004) destaca algo interessante que 

contribui ainda mais para esta discussão, o fato de que as mulheres são mais submissas 

ao processo de acumulação flexível, pelas características impostas culturalmente, 

passadas de geração em geração, que serão discutidas nos próximos tópicos. 

 

2.2 Divisão sexual do trabalho e mercado de trabalho feminino 

A divisão sexual do trabalho resulta de um sistema patriarcal capitalista, que por 

meio da divisão hierárquica entre os sexos, confere as mulheres um baixo prestígio 

social e as submete a trabalhos precarizados; pois esta divisão é uma das formas centrais 

de exploração do capital sobre o trabalho. Assim, considera trabalhos naturalmente 

femininos e naturalmente masculinos. 

Segundo Engels (1979) a primeira divisão do trabalho foi existente entre a 

mulher e o homem para a procriação e  

(...) o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história 

coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e 

mulher na monogamia e a primeira opressão de classe coincide com a 

opressão do sexo feminino pelo sexo masculino (p. 22). 

Analisar, portanto, a divisão sexual do trabalho é indispensável para desvelar o 

antagonismo de classe e de exploração e opressão. Em outros termos, é necessário 
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“desomogeneizar” a classe trabalhadora, percebendo que ela tem dois sexos, como 

apontou Lobo (1991). 

Para Hirata (2007), a divisão sexual do trabalho é: 

[...] a forma de divisão do trabalho social6 decorrente das relações 

sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 

sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada 

histórica e socialmente. Tem como características a designação 

prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 

reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das 

funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, 

militares etc.). (p. 599). 

 

Neste sentido, é possível observar que a segmentação entre os homens e as 

mulheres é parte integrante da divisão social do trabalho e, pode ser atribuído o 

surgimento da divisão sexual do trabalho e a forma como ela se estrutura, ao modo de 

produção capitalista. Desde o surgimento do capitalismo até o período atual, as 

modalidades de divisão do trabalho entre os sexos, tanto no trabalho assalariado quanto 

no trabalho doméstico, evoluem no tempo de acordo com as relações de produção 

(HIRATA, 2002).  

Para Souza-Lobo  

A divisão sexual do trabalho é também uma construção social e 

histórica. Se é certo que o capitalismo utiliza uma estratégia de 

‘dividir para reinar’, a configuração dessas divisões é construída 

socialmente através das relações de classe, de raça, de gênero e das 

práticas sociais. O capitalismo na América Latina não criou a 

subordinação das mulheres, mas certamente as relações de produção e 

reprodução social são aqui também sexuadas e assimétricas, marcadas 

por uma hierarquia que subordina as mulheres e seus trabalhos (1991, 

p.170) 

 

Assim, é possível observar que a inserção da mulher na cadeia produtiva ocorre 

ao mesmo tempo em que o mundo do trabalho vem atravessando um estágio de 

precarização nas formas de produzir. 

As vicissitudes no mundo do trabalho na América Latina e no Brasil 

apresentam algumas consoantes específicas em detrimento do que se 

verifica nos países da Europa e Estados Unidos. Isso se deve ao fato 

de serem países que se encontram na posição de subdesenvolvimento 

e se observa que, mesmo com a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, nesses países ainda se predomina a mão-de-obra masculina e 

a disparidade salarial entre homens e mulheres. É importante 

                                                
6 Karl Marx aponta a divisão social do trabalho como uma consequência perversa do sistema capitalista, 

ao retirar do trabalhador o domínio da produção e transferir para a mão do capitalista, ou seja, causa a 

alienação do trabalhador do processo de produção. 
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identificar que a desigualdade salarial não é um fenômeno recorrente 

apenas num contexto local ou nacional e, sim, presente em todo o 

mundo (GUIRALDELLI, 2007, p. 07). 

 

Atualmente, no Brasil, o que se verifica é a continuidade da divisão sexual do 

trabalho, da equivocada “divisão natural do trabalho” no âmbito do lar, e a permanência 

de suas consequências. Segundo os dados do IBGE (2018), por exemplo, o número de 

trabalhadores domésticos cresce desde 2014. Em 2018, foi o maior em sete anos (desde 

2012): 6,24 milhões.  

Em relação ao mercado de trabalho feminino, desde os primórdios, as mulheres 

vêm enfrentando lutas e quebrando paradigmas, objetivando garantir seu lugar no 

mercado de trabalho. As discriminações historicamente e culturalmente construídas, 

permanecem arraigadas no seio da sociedade, tornando o processo de inserção da 

mulher no mercado de trabalho um verdadeiro enfrentamento de preconceitos, 

discriminações e constantes desafios. Segundo Dias, 

 

A presença paritária de homens e mulheres nos bancos acadêmicos, no 

mercado de trabalho, na direção dos veículos, enfim, na sociedade 

talvez não permita ver que a discriminação contra a mulher ainda 

existe. Prova disso é a presença rarefeita de mulheres nos órgãos de 

cúpula do poder, sua ausência no STF e sua escassa participação no 

cenário político (2004, p. 45). 

 

A busca pelo protagonismo da mulher, considerando que esta precisa lidar com 

as tarefas domésticas e com os cuidados com a família é de longa data, uma vez que 

secularmente o trabalho feminino estava totalmente voltado ao mundo doméstico, 

interno e do lar.  

Os relacionamentos afetivos ainda são vinculados por uma marcante 

hierarquização, ocupando, homens e mulheres, dois mundos bem 

polarizados. Enquanto o homem desempenha o papel de provedor e 

arvora-se como chefe de família, sente-se descompromissado com as 

atividades domésticas. Resta a mulher relegada à função de 

reprodutora, responsável pela casa, pela criação dos filhos e pelo 

cuidado com idosos e doentes. Reservado ao homem o espaço público, 

fica a mulher confinada ao recinto do lar (DIAS, 2004, p. 49). 

 

A tradição cultural brasileira que define o homem como o provedor da família e 

o responsável por trabalhar fora e ganhar o seu sustento, em oposição à mulher, com o 

papel de responsável pelos filhos e pela execução dos serviços domésticos, foi um dos 

fatores que contribuíram para que poucas mulheres fossem a procura de trabalho. 
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O ingresso da mulher no mercado de trabalho ocorreu com a 

Revolução Industrial, que buscou na mão-de-obra feminina a forma de 

baratear custos. A baixa auto-estima a fez aceitar remuneração 

inferior, ainda quando no desempenho da mesma função. Se tal fato 

levou a mulher para fora do lar, começando a contribuir para o 

sustento da família, os encargos domésticos continuaram sob sua 

exclusiva responsabilidade (DIAS, 2004, p. 49). 

 

Segundo Antunes (2002), o capital ocasionou várias mudanças no processo 

produtivo, por meio da constituição da forma de acumulação flexível, das formas de 

gestão organizacional, do avanço tecnológico e dos modelos alternativos 

taylorismo/fordismo. Esta transição está marcada pela luta das mulheres em prol de 

reconhecimento no mercado de trabalho.  

No Brasil, as transformações sociais, políticas e econômicas que repercutiram no 

modelo patriarcal de família se tornaram mais intensas e aparentes na década de 1980. 

Segundo Nogueira (2004) nos anos 1980 e 1990, a mundialização do capital emitiu 

efeitos complexos e contraditórios, afetando desigualmente o emprego, na questão de 

gênero, ou seja, enquanto que com relação aos homens houve uma estagnação, com 

relação às mulheres houve um aumento no número de trabalho remunerado em áreas em 

que predominam os empregos precários e vulneráveis.  

Neste sentido, Mészáros (2004) argumenta que a entrada em massa das mulheres 

na força de trabalho durante o século XX, apesar de significativa, não resultou em sua 

emancipação, tendo em vista o surgimento de uma tendência de generalização dos 

baixos salários, aos quais as mulheres sempre tiveram que se submeter. 

Aliada a expansão e abertura do mercado de trabalho e das necessidades do 

capital, fatores como o desejo de realização pessoal, a necessidade de incrementar a 

renda familiar ou a obrigação de assumir a responsabilidade total da família 

contribuíram para que, ao longo das últimas décadas do século XX, aumentasse a taxa 

de participação feminina no mercado de trabalho. 

Neste sentido, Guiraldelli (2007) pontua que o trabalho feminino ainda é 

considerado suplementar e destinado à sobrevivência e atendimento das necessidades 

vitais da família e que, no decorrer dos anos, nota que ainda persistem as profissões 

consideradas femininas e outras masculinas, conforme atributos físicos e naturais.  

É possível afirmar, portanto, que a inserção da mulher no mercado de trabalho foi 

impulsionada, principalmente, pela expansão do capitalismo e das necessidades do 

capital. O que se observa, ainda, é que essa inserção foi marcada por preconceitos e 

dificuldades, ou seja, barreiras a serem transpostas por elas e desafios que ainda 
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permanecem, conforme se verá adiante, considerando as condições de precariedade do 

trabalho feminino e as diferenças salarias, para os mesmos cargos, entre homens e 

mulheres. 

Vale mencionar dados da PEA (População Economicamente Ativa), do Censo 

(2010) que destacam que o Brasil possui 190.755.799 habitantes e, destes, apenas 

91.548.924 são considerados população economicamente ativa (população inserida no 

mercado de trabalho). Destes 91.548.924, 51.678.548 são homens e 39.870.376 são 

mulheres. A separação por gênero e raça, consiste da seguinte forma: 

 Homens Brancos                   26.096.047 

 Homens pretos e pardos         24.870.340 

 Mulheres brancas                   20.400.712 

 Mulheres pretas e pardas       18.838.378 

 

Analisando os dados acima, percebe-se que as mulheres, independente da raça, 

sempre estão abaixo dos homens que, por sua vez, o homem negro sempre estará abaixo 

do branco. Ou seja, mulher e homem branco estão sempre no topo da pirâmide social. 

Em relação ao rendimento salarial, dados recentes do IBGE (2018), indicam que 

a média salarial masculina é de R$ 2.579,00 e, a feminina é de R$ 2.050,00 reais. Ou 

seja, de forma geral, as mulheres recebem 20% a menos que os homens no mercado de 

trabalho. 

Além disso, segundo a OIT (2018), a participação dos homens no total da força 

de trabalho no mundo vem melhorando, mas continua bem maior que a das mulheres. 

Atualmente, enquanto 75% dos homens com mais de 15 anos ocupam a força de 

trabalho, entre as mulheres essa proporção é de 48,5%. 

Essa disparidade é ainda maior em países árabes, onde a taxa de participação no 

mercado de trabalho é de 77% para os homens e 18% para as mulheres. Já a menor 

diferença é notada em locais da África subsaariana, com 74% e 64%, respectivamente 

(OIT, 2018). 

A pesquisa também mostra que, proporcionalmente, ainda há mais homens 

trabalhando por conta própria (36,2%) do que mulheres (26,1%). No entanto, uma fatia 

muito maior entre elas se dedica a trabalhos familiares não remunerados (OIT, 2018). 
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Contudo, estes dados sofrem significativa inversão quando analisa-se o 

percentual de homens e mulheres inseridos em trabalho familiar não remunerado 

(16,5% mulheres e 5,4% homens). Além disso, a PNAD/ IBGE aponta o seguinte: 

 

 

FONTE: IBGE- PNAD (2008) 

 

O gráfico acima chama atenção para as atividades domésticas que continuam 

sendo realizadas majoritariamente pelas mulheres, ou seja, as mulheres possuem dupla 

jornada, sobrecarga e exploração, fato que pode ser analisado em relação às classes 

subalternas, pois as classes dominantes, embora também exerçam atividades 

domiciliares, não realizam atividades domésticas, pois é executado por outras mulheres 

remuneradas. Nesse contexto, Blay destaca: 

O trabalho extradomiciliar impõe à mulher, sobretudo à casada, 

arranjos de ordem doméstica. Ela precisa encontrar uma substituta que 

cuide dos filhos, pois são irrisórios os serviços oferecidos à 

comunidade nesta área (...) Portanto, a mulher trabalhadora precisa 

criar ela mesma as condições para que seus filhos sejam cuidados 

durante sua ausência (..). No tipo de sociedade em vigor no Brasil  

recurso de se deixar as crianças com as avós parece ser muito usado 

Isso é possível porque as mulheres de meia-idade não retornaram ao 

trabalho ou não se integraram a ele nessa etapa de suas vidas e podem 

ajudar as filhas que trabalham (1978, p. 272-273) 
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Diante do exposto, evidencia-se que para compreender a expansão das mulheres 

no mercado de trabalho é necessário entender “como parte de um processo mais amplo 

de transformação do capitalismo, que vem sendo identificada com os processos de 

globalização e de reestruturação produtiva” (Araújo, 2000, 133). Além disso, a inserção 

da mulher no mercado de trabalho não significou a ruptura com as atividades 

domésticas e com a reprodução social, ou seja, o Estado continua desresponsabilizando 

ou sem impor esse ônus ao capital. 
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CAPÍTULO 3. A IDENTIDADE FEMININA NO SERVIÇO SOCIAL 

 

O Assistente Social deveria, assim: ser uma pessoa da mais íntegra 

formação moral, que a um sólido preparo técnico alie o desinteresse 

pessoal, uma grande capacidade de devotamento e sentimento de amor 

ao próximo; deve ser realmente solicitado pela situação penosa de 

seus irmãos, pelas injustiças sociais, pela ignorância, pela miséria, e a 

esta solicitação devem, corresponder as qualidades pessoais de 

inteligência e vontade. Deve ser dotado de outras tantas qualidades 

inatas, cuja enumeração é bastante longa: devotamento, critério, senso 

prático, desprendimento, modéstia, simplificando, comunicatividade, 

bom humor, calma, sociabilidade, trato fácil e espontâneo, saber 

conquistar a simpatia, saber influenciar e convencer etc. Será portanto, 

indispensável para o recrutamento dos futuros assistentes critérios 

bem definidos. Desde sua fundação, a Escola de Serviço Social de São 

Paulo apresenta como exigência funcional para matrícula:  

1. ter 18 anos completos e menos de 40; comprovação de conclusão 

do curso secundário; apresentação de referências de 3 pessoas 

idôneas; submeter-se a exame médico (IAMAMOTO; CARVALHO, 

2007, p. 221).  

 

Na citação acima, é relatada as qualidades que a pessoa interessada em ingressar 

os estudos no curso de Serviço Social deveria ter, fatores importantes para a reflexão da 

postura conservadora e rígida adotada pelas Escolas de Serviço Social da época, além 

dos pensamentos da sociedade de forma geral. Ressalta-se também, que o padrão dos 

candidatos deveriam pertencer a classe burguesa e não poderiam possuir “defeitos 

morais”, elementos relacionados aos interesses da sociedade burguesa da época.  

Diante destes elementos vinculados à origem do Serviço Social no Brasil, com 

destaque para a centralidade da identidade feminina que perpassou sua história de mais 

de 80 anos neste País, este estudo pretende problematizar alguns elementos que se 

vinculam a esta identidade a partir de dados relativos ao Brasil e a Portugal. Destaca-se 

de imediato que, as investigações realizadas nestes países sinalizaram para baixa 

produção desta bibliografia, embora seja possível afirmar a centralidade das mulheres 

no âmbito desta profissão na realidade brasileira e lusitana. Contudo, verificou-se que, 

no contexto português, as análises ainda são mais tímidas acerca desta temática, o que 

sinaliza para uma lacuna na produção de conhecimentos naquela realidade, conforme 

reconhece Amaro (2009). 

Diante disso, este capítulo será dividido em duas seções: na primeira, 

problematizará a identidade feminina no Brasil a partir de dados do CFESS (2005) a 

respeito do perfil profissional de assistentes sociais e, mais particularmente, recorrerá a 

dados do GRIPES/UFF/Campos que tem problematizado o perfil destas profissionais no 
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Norte e Noroeste Fluminense, a partir de pesquisa realizada com 200 assistentes sociais. 

Além dos dados quantitativos, reconhece-se aqui a relevância de análises qualitativas 

produzidas por Iamamoto; Carvalho (2007), Borges (2009), Mirales (2010), Veloso 

(2001), Raichelis (2011); dentre outros.  

A segunda seção, abordará a identidade feminina do Serviço Social em Portugal. 

Para tanto, recorreu-se ao levantamentos em banco de dados lusitanos e a pesquisadores 

da área que indicaram as seguintes contribuições, ainda rarefeitas a respeito do tema: 

Amaro (2009), Martins (1999), Marques (1999). 

Insta ressaltar o esforço empregado por esta autora na pesquisa bibliográfica 

durante o intercâmbio em Portugal, além do contato com duas professoras da 

Universidade de Coimbra, que demonstraram a ausência do debate do perfil profissional 

no contexto lusitano. 

3.1 Considerações sobre a identidade feminina de Assistentes Sociais no Brasil 

A origem do Serviço Social no Brasil deu-se na década de 1930, em um contexto 

histórico de industrialização e urbanização, marcado por inúmeras transformações, 

dentre as quais, mudanças econômicas onde o país passava por uma transição de uma 

economia agrária para industrial, e assumia um mercado de trabalho capitalista, que 

estava amadurecendo nas grandes metrópoles. Neste sentido, inúmeras pessoas tiveram 

que deixar o campo para iniciar uma nova vida na cidade, devido à falta de emprego. 

Todas essas mudanças contribuíram para o crescimento do mercado industrial, das 

populações urbanas e da ampliação de trabalhadores assalariados, acarretando o 

surgimento da questão social que, assim é defina por Iamamoto:  

A questão social expressa portanto, disparidades econômicas, políticas 

e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, 

características étnicos raciais e formações regionais, colocando em 

causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e do 

poder estatal (2001, p. 16). 

Esse novo modelo de produção capitalista vem acompanhado da exploração da 

força de trabalho que é transformada em mercadoria. Com isso, temos o aumento do 

desemprego, baixos-salários, condições de insalubridade, longas jornadas de trabalho, 

exploração, dentre outros, sem contar que, a partir desse momento, somente a força de 

trabalho do operário não era suficiente para garantir a sua sobrevivência.   

Segundo Iamamoto e Carvalho (2006, p. 129) “a pressão salarial força a entrada 

no mercado de trabalho das mulheres e das crianças de ambos os sexos em idade 
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extremamente prematura”, que terão que se submeter a mesma jornada de trabalho, sem 

direito as férias, salário mínimo ou qualquer outro benefício, hoje garantido por Lei.  

Frente a toda essa situação de desigualdades e degradantes condições de trabalho 

e de vida, a classe operária se organiza juntamente com os movimentos sociais e faz 

pressão contra o Estado, reivindicando melhorias de condições de trabalho e mudanças 

nesse quadro de trabalho. Surgem, nesse momento, Ligas Operárias e Sindicatos, 

objetivando a luta pelos interesses coletivos da classe operária.   

É exatamente nesse contexto de desigualdades e reprodução da pobreza e da 

riqueza que, na sociedade tem-se o surgimento do Serviço Social. Segundo Cisne (2015, 

p. 35), essa origem encontra-se intimamente relacionada com a consolidação do sistema 

capitalista e permeada de contradições sociais em suas expressões de exploração e de 

alienação.  

É uma profissão que nasce com o objetivo de efetivar o projeto de uma classe 

hegemônica - a burguesa, com um caráter conservador e regulador, usada 

estrategicamente para exercer o controle social, através de práticas repressivas e 

controladoras (CISNE, 2015). As primeiras estudantes de Serviço Social foram, 

exclusivamente mulheres, representantes de famílias advindas das classes dominantes, 

do sistema de ensino mantido pela Igreja católica e de obras sociais. Para tanto, exigia-

se íntegra formação moral, devotamento ao próximo, simplicidade, calma, saber 

influenciar, convencer, ter boa saúde e ausência de “defeitos físicos” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2007).  

A partir de 1936, com a implantação da primeira Escola de Serviço Social no 

Brasil e, dos anos posteriores, a ampliação de seu mercado de trabalho determinou 

alterações no perfil profissional através da formação de quadros subalternos, que 

buscavam melhores qualificações profissionais. Assim, no decorrer dos anos, a 

profissão sofreu acentuadas transformações, também determinadas por um perfil 

vinculado a mulheres advindas da classe trabalhadora.  

Atualmente, as alterações da profissão, em suas dimensões teórica, ética, política 

e organizativa tem possibilitado defesas voltadas para a construção de um perfil 

profissional que tem como valores ético-políticos a liberdade, a justiça social, a 

equidade, os direitos humanos, a democracia e o enfrentamento a todas as formas de 

preconceito, a partir de fundamentos teórico-metodológicos críticos pautados na teoria 

social de Marx, embora seja garantido o pluralismo no interior da profissão. 
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Ao fazer a opção por um projeto profissional7 desenhado através das Diretrizes 

Curriculares (1996), do Código de Ética (1993) e da Lei de Regulamentação da 

Profissão (8.662/93) a assistente social, segundo a ABEPSS (2007) deve atuar: 

[...] nas expressões da questão social, formulando e implementando 

propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas sociais 

públicas, empresariais, de organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais. Profissional dotado de formação intelectual e 

cultural generalista crítica, competente em sua área de desempenho 

com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto das 

relações sociais e no mercado de trabalho. Profissional comprometido 

com os valores e princípios norteadores do Código de Ética do 

Assistente Social (ABEPSS, 2007, p. 227). 

Além do perfil pretendido, as Diretrizes também destacam competências e 

habilidades necessárias à consolidação desse perfil, além de princípios para a formação 

profissional. É inovadora na compreensão de que o ensino em Serviço Social deve ter 

caráter teórico-prático, perpassando todo o processo de formação profissional e as 

disciplinas do currículo. 

Ao particularizar o debate do perfil profissional, tendo como centralidade a 

identidade feminina da profissão, retoma-se aqui a importância de construir mediações 

com conceitos abordados ao longo deste trabalho de conclusão de curso, tais como: 

gênero, classe, raça e divisão sexual do trabalho.  

No contexto atual, há estudos que sinalizam que o perfil profissional dos 

assistentes sociais tem passado por outras alterações ainda não vistas ao longo da 

história da profissão no Brasil. Destaca-se alguns estudos (BORGES, 2015; LIMA, 

2014; IAMAMOTO, 2014) que sinalizam para a centralidade feminina, vinculada a 

                                                
7 Este pode se realizar nas seguintes dimensões no universo da profissão: nos seus instrumentos legais, 

que asseguram direitos e deveres desses profissionais e defendem a autonomia profissional na condução 

do seu trabalho; nas expressões da categoria e manifestações coletivas, através dos Conselhos Federal e 

Regionais de Serviço Social (CFESS, Cress), da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (Abepss), que se posicionam política e publicamente em face da realidade em que vivemos, das 

expressões da “questão social”, do Estado, sociedade, políticas públicas e demais profissões e que, 

conforme Yazbek (2014), articulam e organizam a presença dos assistentes sociais em lutas coletivas na 

direção da construção de outra ordem societária; na articulação com outras profissões, movimentos 

sociais e entidades internacionais de Serviço Social; no trabalho profissional, na defesa da qualidade dos 

serviços prestados, fortalecimento dos direitos dos usuários e a defesa de uma nova sociabilidade, através 

da construção de uma prática baseada na perspectiva crítico-dialética, por meio do cultivo da pesquisa e 

da dimensão investigativa, que afiançam a busca do saber-fazer, ancorados no tipo de sociedade que se 

deseja; no ensino universitário, em nível de graduação e pós-graduação, responsável pela qualificação, 

formação teórica e construção de um perfil profissional dotado de estatuto intelectual. Nesse caso, há a 

afirmação e defesa das Diretrizes Curriculares de 1996 para o curso de Serviço Social e a luta crítica à 

contrarreforma universitária, que tem mercantilizado a educação, desqualificando a formação 

profissional. Além disso, há a defesa da autonomia e presença política do movimento estudantil no 

Serviço Social (Iamamoto, 2011). (MORAES, 2016, p. 596). 
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classe trabalhadora, com alterações em suas condições de raça/cor e nos vínculos e 

valores religiosos. 

A este respeito, o CFESS, em 2005, realizou uma pesquisa sobre o perfil dos 

assistentes sociais do Brasil com 1.049 profissionais, em que se produziu dados 

relevantes, contudo pouco explorados. Ainda assim, esta pesquisa realizada há mais de 

10 anos, é a principal referência brasileira no assunto. 

No contexto atual, o conjunto CFESS/CRESS tem investido na construção da 

atualização e ampliação destes dados. Também é possível verificar iniciativas isoladas 

para análise do perfil do assistente social em determinadas áreas de atuação 

(MARTINS, 2010; PIANA, 2008), em instituições específicas (PRADA, GARCIA, 

2017) ou em regiões do País (MARTINS, 2010). 

O fato é que, em todos estes estudos, a identidade feminina na profissão de 

Serviço Social é comprovada, seja pelo CFESS (2005) ao afirmar que 97% das 

assistentes sociais brasileiras eram do sexo feminino, seja por outros estudos mais 

específicos (PIANA, 2008; MARTINS, 2010; PRADA E GARCIA, 2017) que 

apresentam dados que ultrapassam o índice de 90% entre os profissionais do sexo 

feminino no Serviço Social.  

A PNAD/IBGE (2013) também indica que, na formação profissional, o curso de 

Serviço Social é o terceiro maior curso feminino do país, com 157.919 estudantes 

mulheres, perdendo apenas para os de Pedagogia (568.030 estudantes do sexo feminino) 

e Enfermagem (194.166 discentes mulheres). (MORAES, 2016).  

Em relação a região Norte e Noroeste Fluminense, Moraes, Schocair e Amaral 

(2019) tem apontado que, dos 200 assistentes sociais que tiveram seus questionários 

validados pelo software de pesquisa SPSS, 96% são do sexo feminino e 4% do sexo 

masculino. 

Com esses dados, evidencia-se que a questão de o Serviço Social ser composto 

majoritariamente por mulheres (CFESS, 2005) encontra-se vinculada em toda a 

trajetória histórica desta profissão, até aos dias atuais. Contudo, a predominância do 

sexo feminino no âmbito profissional, não é uma especificidade somente da profissão de 

Serviço Social, vinculando-se àquelas que estão inseridas nos serviços sociais 

(educação, assistência e saúde). (BORGES, 2015). 

Quanto a pertença étnico-racial, a pesquisa realizada com assistentes sociais no 

Norte e Noroeste Fluminense indicou:  
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Gráfico 1. Pertença étnico-racial – Assistentes Sociais (Norte e Noroeste Fluminense) 
Fonte: MORAES ; SCHOCAIR ; AMARAL, 2019  

 

Estes dados construídos a partir da autoidentificação das próprias profissionais 

divergem com as análises produzidas por Lima (2014) e Iamamoto (2014), ao apontar 

que, no Brasil atualmente, há assistentes sociais com predominância de pardas e negras, 

oriundas da classe trabalhadora (MORAES; SCHOCAIR; AMARAL, 2019). Contudo, 

convergem para as análises produzidas pelo CFESS (2005): 

 

A maioria das (os) profissionais se identificou como branca (72,14%); 

em seguida aparecem as(os) pretas(os)/negras(os) (20,32). Contudo, 

apareceram mais 10 variáveis de autodeclaração étnicoracial. Os 

índices da pertença ao grupo das (os) pretas(os)/negras(os) foram 

maiores no Norte (37,50%) e no Nordeste (32,88%), o que fez 

diminuir os índices da pertença branca (46,88% e 50,68%, 

respectivamente). Em contrapartida, os índices desta última crescem 

no Sudeste (79,58%) e mais ainda no Sul (93,23%), onde só aparecem 

5,26% de pretas (os)/negras(os). (CFESS, 2005, p.21). 

 

 Em relação a religião, o gráfico abaixo apresenta os seguintes dados: 
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Gráfico 2. Religião - Assistentes Sociais (Norte e Noroeste Fluminense) 

Fonte: MORAES; SCHOCAIR ; AMARAL, 2019  

 

É notório a predominância do catolicismo na profissão ao longo de sua história, 

porém é evidenciado a crescente vinculação de profissionais à religião evangélica e 

espírita.  

Por outro lado, observa-se na pesquisa realizada no Norte e Noroeste 

Fluminense, a manutenção de elevado número de assistentes sociais 

que não possuem religião. Em 1996, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE verificou que 12% das assistentes 

sociais brasileiras, não possuíam religião. Em 2005, O CFESS 

identificou os seguintes índices a respeito da relação “Serviço Social e 

profissionais sem religião”: Sudeste: 7,31%; Sul: 13,53%; Centro-

Oeste: 9,38%; Norte: 9,38%; Nordeste: 7,31%. Estes dados indicam 

que a média percentual entre as assistentes sociais brasileiras que não 

possuíam religião, em 2005, era de 9,38%. Portanto, os dados 

regionais produzidos por esta pesquisa atualmente, indicam a 

manutenção da média nacional entre as assistentes sociais sem religião 

e, no caso de uma análise da região em que estamos inseridos - 

sudeste brasileiro -, indica um crescimento de quase 3%. (MORAES, 

SCHOCAIR, AMARAL, 2019, s/p) 

Portanto, em relação a religião, pode-se afirmar que as assistentes sociais 

brasileiras permanecem sendo, majoritariamente religiosas. De acordo com (SIMÕES, 

2005), as assistentes sociais, no contexto internacional também apresentam esse perfil 

no que tange a religiosidade.   

Em análise aos resultados apresentados pela pesquisa realizada pelo GRIPES 

(2019), constata-se que o perfil profissional de assistentes sociais do Norte e Noroeste 
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Fluminense são: mulheres (96%), brancas (61,5%), católicas (4,5%) e advindas da 

classe trabalhadora.  

Diante disso, recorremos a Iamamoto (2007), que ressalta a condição feminina 

no Serviço Social como um dos “selos da identidade profissional”. Com este perfil, a 

profissão acaba absorvendo tanto a imagem social da mulher, quanto todo o tipo de 

discriminações e desvantagens no mercado de trabalho em relação aos homens como, 

por exemplo, as diferenças no que diz respeito à remuneração, maior índice de 

desemprego e realização de funções menos qualificadas. E acrescenta que [...] se a 

imagem social predominante da profissão é indispensável de certos estereótipos 

socialmente construídos sobre a mulher na visão mais tradicional e conservadora de 

uma inserção na sociedade [...], o Serviço Social se renova à medida que também fez 

parte de um movimento da luta pela emancipação das mulheres na sociedade brasileira, 

ao longo das décadas de 1970 e 1980, em parceria com as lutas dos movimentos sociais 

pela redemocratização da sociedade e do Estado. 

Mirales (2010) comenta que a característica do Serviço Social quanto a ser 

formado, em sua maioria, por mulheres que compõe as classes trabalhadoras, demonstra 

a divisão sexual do trabalho. No entanto, tal caráter não significa que houve uma 

facilidade para o desenvolvimento de debates teóricos provenientes dessa temática, 

podendo afirmar que a incorporação da discussão sobre gênero foi semelhante à de 

outras áreas do conhecimento. Esse processo de incorporação é fruto das estratégias 

feministas que foram capazes de impulsionar reflexões sobre gênero nos diversos 

espaços, articulando-se a outros temas relevantes como classe social, raça, etnia e 

orientação sexual. 

A análise da condição assalariada do assistente social tem indicado que é muito 

importante a compreensão de que a precarização do mundo do trabalho, a insegurança 

da vida dos trabalhadores, a coisificação e burocratização das relações humanas, a 

polivalência e a burocracia institucional, dentre outros, atinge os assistentes sociais 

como classe trabalhadora e, segundo Raichelis (2011), tem contribuído para seus 

processos de adoecimento, bem como para o adoecimento da classe que vive do 

trabalho. 

O Serviço Social brasileiro passou por diversas alterações ao longo das últimas 

décadas. Nesses quase oitenta anos de profissão no país, os últimos trinta anos registram 

um importante amadurecimento do posicionamento crítico ao projeto capitalista de 

sociedade, qualificação do mercado de trabalho, processo de heterogeneização da 
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profissão, crescimento da mulher na inserção do mercado de trabalho. A mulher sai do 

setor privado para o público e contribui para movimentos sociais e políticos. 

Podemos dizer que os processos e modificações vividos e influenciados pela 

ditadura militar, marcam o “fim do início” da profissão, que agora se apresenta madura 

e disposta a construir uma trajetória vinculada à classe trabalhadora.  

Sendo assim, é fundamental entender, em futuros estudos, a história das 

mulheres e a história das mulheres no Serviço Social, pois a negação das mulheres a 

uma história reforça sua aceitação à ideologia do patriarcado e detona a autoestima 

individual de cada mulher. 

 

3.2 Considerações sobre a identidade feminina de assistentes sociais em Portugal 

O Serviço Social em Portugal teve início num contexto ditatorial. Mouro, 

Marques e Martins (1999) descrevem que o Serviço Social em Portugal foi 

institucionalizado num quadro político e ideológico ditatorial e na contradição das 

ideias conservadoras e progressistas.  

A institucionalização da formação e da profissão do Serviço Social iniciou-se 

com a abertura da primeira Escola do Serviço Social em 1935 no Instituto de Serviço 

Social de Lisboa (ISSL) e uma segunda Escola em Coimbra em 1937, denominada 

escola normal (CARVALHO, PINTO APUD MOURA, 1999). Para a fundação da 

Escola de Lisboa, foram Assistentes Sociais da França, onde a formação era orientada 

pela teoria positivista, sob a doutrina da Igreja Católica e sob a influência franco-belga.  

Da fundação da primeira escola até 1990, Portugal teve apenas três cursos, visto 

viver tempos vinculados a um regime ditatorial-fascista que impedia a expansão da 

profissão.  

Segundo Garnier (1999, apud CARVALHO, PINHO 2015, p.69), na origem da 

profissão no contexto lusitano, “O Serviço Social era obrigatoriamente feminino, 

dirigido a mulheres das classes burguesas”, como no Brasil. À elas, era exigido, perfil 

vocacional e padrões morais associados à ideologia do Estado Novo. Além disso, 

deveriam ser solteiras e, caso fossem casadas, dependeriam do consentimento do esposo 

para cursar a profissão.  

Segundo Carvalho e Pinto (2015) essa profissão, associada às elites, contribuía 

para manter um quadro de desigualdades de direitos entre homens e mulheres. Com 

isso, tornou-se um forte instrumento das ideias reformistas do projeto político de 

educação nacional, pautado nas seguintes dimensões: Deus, pátria e família.  
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Contudo, entre os anos de 1940 e 1950, alguns movimentos foram sendo criados 

para atuarem contra o regime ditatorial, que contaram com a participação de algumas 

assistentes socais. Esse foi um ponto positivo na história do Serviço Social em Portugal 

pois impulsionou parte da categoria a participar ativamente na luta contra o regime 

(MARTINS, 1993).        

Em 1950, foi introduzido o livro de Diagnóstico social de Mary Richmomd 

(1917). Nessa década, o Serviço Social teve significativas conquistas, como a criação do 

Sindicato de Assistentes Sociais, que era incluso educadoras familiares e outros 

profissionais de Serviço Social. Segundo Martins, (2003, apud CARVALHO, PINHO, 

2015, p. 71) esses associados tinham que defender os interesses da nação.  

Em 1956, aconteceu a criação do terceiro curso de Serviço Social, no Instituto de 

Serviço Social do Porto (ISSP) que foi fundado em plena ditadura Salazarista. Essa 

Escola tinha como objetivo dar respostas aos problemas sociais oriundos da 

industrialização. Desse período em diante, as Escolas de Serviço Social poderiam 

formar três tipos de profissionais: monitoras, assistentes Sociais familiares e assistentes 

sociais. Sendo que, toda a formação era orientada a cuidar dos problemas sociais, pois 

estava associado ao diagnostico social e ao Serviço Social de caso de Richmond 

(MARTINS, 1993).   

Na década de 1960, o Serviço Social foi, primeiramente considerado como curso 

de nível superior e, nestes processos, iniciou-se um movimento de sua desvinculação a 

questões religiosas. Em 1961, houve a criação do curso de Serviço Social no Instituto de 

Ciências Sociais e Política Ultramarina (ICSPU). Em 1967 o curso complementar de 

Serviço Social.   

Em 1974 com o fim da ditadura e a implementação da democracia, a profissão 

sofre alterações e passa a se construir um novo perfil profissional, que passa a 

vislumbrar novas linhas de atuação. Nesse mesmo ano, no contexto nacional, foi criada 

a constituição democrática, com igualdade de direito para homens e mulheres. É 

importante ressaltar que “dos 81 anos do Serviço Social em Portugal, 39 foram em 

pleno período de ditadura fascista”.  

Segundo Pinho e Carvalho (2015) a década de 1970 e 1980 foram marcadas por 

organização e luta dos movimentos sociais, reivindicando melhores condições de vida. 

A partir desse período, o Serviço Social criou o estatuto profissional, associações 

profissionais, carreiras, definição de conteúdos funcionais, reconhecimento e 

valorização da formação acadêmica, assim como, a reconfiguração dos diplomas para o 
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grau de licenciaturas em 1989, pós-graduação: mestrado e doutorado. Como 

observamos, foram inúmeras transformações e conquistas na vida dos/as Assistentes 

Sociais a partir do avanço de sua organização coletiva.  

Em relação ao perfil profissional de assistentes sociais em Portugal, foi realizado 

um levantamento de dados em revistas portuguesas de grande relevância, artigos e teses, 

porém a temática se apresentou de forma inexistente, sendo assim, recorreu-se para sites 

que englobam o Serviço Social na Europa ou no contexto internacional, como: IFSW 

Europe (International Federation Of Social Workers), APSS (Associação Portuguesa de 

Serviço Social), IASSW-AIETS (International Association of School of Social Work, 

COSW (Commission on The Status of Women), ENSACT (European Network for 

Social Action) e CPIHTS (Centro Português de Investigação em História e Trabalho 

Social), a fim de investigar dados relativos a esta temática.  

Além disso, também contatou-se duas pesquisadores da Universidade de 

Coimbra que disponibilizaram estudos que se aproximavam da abordagem do perfil 

profissional de assistentes sociais portugueses. Contudo, todas estas investigações não 

obtiveram o êxito desejado, embora possamos afirmar a predominância de assistentes 

sociais do sexo feminino naquele contexto. 

Diante disso, a pesquisa em Portugal, sinalizou para dados do perfil profissional 

do Assistente Social em alguns aspectos focalizados em áreas institucionais, salientando 

que a maioria da produção textual se referia à emergência e institucionalização da 

profissão em Portugal ou na Europa, bem como o exercício profissional, plano de 

estudos da licenciatura, mestrado e doutoramento. Abaixo, encontra-se anexado, como 

forma de exemplo, o perfil focalizado na Administração Pública do Instituto de Gestão 

de Bases de Dados dos Recursos Humanos da Função Pública (1996): 

 

Gráfico 3 - Assistentes Sociais nos Organismos da Administração Pública, 1996 

 

Organismo  Número % 

Presidência do Conselho de Ministros  3 0.1 

Ministério da Justiça  653 25.4 

Ministério das Finanças  6 0.2 

Ministério da Defesa  27 1.1 

Ministério da Solidariedade e Segurança Social  627 24.4 

Ministério da Saúde  558 21.7 
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Ministério do Ambiente  3 0.1 

Ministério da Educação  131 5.1 

Ministério da Administração Interna  5 0.2 

Ministério do Planeamento e Administração do 

Território   

14 0.5 

Ministério da Agricultura  108 4.2 

Ministério da Qualificação e Emprego a)  50 1.9 

Câmaras Municipais  356 13.8 

Juntas de Freguesia  30 1.2 

Total  2571 100 

  
Fonte: Instituto de Gestão de Bases de Dados dos Recursos Humanos da Função 
Pública, 1996 e Rosa (2000) [adaptado de Rosa, 2000].  

 

 Já em relação a identidade feminina no Serviço Social, ambos países possuem 

predominância feminina e religiosa, fatores atrelados desde a gênese da profissão. 

Ressalta-se que a categoria gênero se encontra presente em ambas origens, pois o 

Serviço Social em sua gênese era desenvolvido somente por mulheres, cristãs e que 

pertenciam a uma classe a burguesa. Além disso, vale ressaltar que o Serviço Social não 

possui uma essência feminina, mas torna-se uma profissão mais procurada por mulheres 

devido à ideologia patriarcal reproduzida por uma educação sexista. Quanto ao sistema 

capitalista é o mesmo e, portanto, faz com que aja uma reprodução desse sistema por 

meio da exploração, capital e do trabalho e divisão de classes.  

Diante do exposto, entende-se que a discussão de gênero, classe e divisão sexual 

do trabalho é de suma importância para o entendimento da identidade feminina no 

Serviço Social, como uma profissão resultante das relações que estruturam a divisão 

sexual do trabalho, além da importância do estudo do perfil profissional, que contribuiu 

para o estudo no contexto brasileiro e português, identificando, assim, um perfil 

feminino, religioso e advindos da classe trabalhadora. 
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CONCLUSÃO  

[...] Nós, mulheres, precisamos 

Pensar coletivamente 

Que a guerra que enfrentamos 

No passado e no presente 

É o quadro cultural 

Machista e patriarcal 

Que ainda é evidente [...] 

[...]Exijo dignidade 

Poder ter cidadania 

Tendo a possibilidade 

De uma existência sadia[...] 

 

Cordel Feminista 

 

O presente estudo objetivou realizar uma análise da identidade feminina no 

Serviço Social no contexto brasileiro e português, sendo necessário o debate do tripé 

gênero, raça e classe, além da análise histórica, política, religiosa e cultural do sistema 

capitalista, sexista, machista e opressor, que configura naturalização de inferioridade à 

imagem da mulher, além de visão estereotipada de profissões ditas femininas, que 

refletem no mercado de trabalho de forma subalternizada. 

Evidenciou-se que, as desigualdades de gênero continuam presentes na 

sociedade, mesmo após as conquistas históricas do movimento feminista. As 

desigualdades incidem sobre a vida da mulher, sendo a inserção no mercado de trabalho 

um dos ângulos prioritários de manifestação das discriminações sofridas por elas: o 

sistema capitalista é impregnado pela ideologia patriarcal de gênero, que explora o sexo 

feminino e, por este motivo, a categoria gênero foi fundamental para análise da divisão 

sexual do trabalho, que são hierarquizados. 

Além disso, essa pesquisa possibilitou análise do processo ligado ao 

colonialismo, que refletiu em vivências e condições diferentes na inserção ao mercado 

de trabalho de mulheres brancas e negras e homens brancos e negros, fatores, ainda 

presentes na contemporaneidade, pois segundo os dados que foram elencados nesse 

estudo, confirmam que os negros sempre foram a base da pirâmide social.  

Quanto ao perfil da identidade feminina no Serviço Social no Brasil e em 

Portugal, ambos predominam o perfil profissional feminino, advindos da classe 

trabalhadora e com marca religiosa, porém a literatura brasileira não é extensa e a 

portuguesa é praticamente inexistente, fatores que dificultaram o aprofundamento do 

debate. 
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Nesse sentido, ressalta-se a importância de demarcar a existência do patriarcado 

e da necessidade desta categoria para compreender a historicidade da opressão das 

mulheres. Aponta-se, de acordo com Saffioti (1987; 2004) a existência das relações de 

um “nó ontológico” das relações de sexo, raça e classe. Assim, percebe-se que a 

“simbiose” patriarcado-racismo-capitalismo é indissociável e se manifesta na vida 

social, ou seja, na estrutura de nossa sociedade, no cotidiano e na subjetividade.   

Ressalta-se, que esses estudos não devem ser desenvolvidos desconexos da 

totalidade social, pois, a questão se gênero se apresenta como uma das manifestações 

da questão social, que está vinculada a uma realidade social dotada de um conjunto de 

problemáticas proveniente da exploração do trabalho pelo sistema capitalista, que 

prioriza a acumulação de riquezas e incentiva o individualismo, desencadeando 

disparidade social entre os indivíduos.  

Destarte, a categoria gênero é um instrumento fundamental para análise social e 

o serviço social deve se apropriar da mesma, como forma de contribuir para 

compreensão da dinâmica social e buscar estratégias que contribuam para minimização 

da desigualdade de gênero, bem como para eliminação de práticas de violência, 

preconceito e discriminação. Deste modo, tal reflexão tem sua importância também por 

auxiliar no enfrentamento da desigualdade social, presente de maneira acentuada no 

sistema capitalista, o qual intensifica o patriarcado e a dominação de uns sobre os 

outros.  
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