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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados oriundos de pesquisa sobre produção de
conhecimento no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de
Sergipe a partir de dissertações defendidas no período de setembro/2013 a março/2108, com a
temática gênero. A pesquisa realizada foi do tipo documental fazendo uso para a análise de um
roteiro previamente elaborado contendo os seguintes itens: ano, autor, temática, objeto de pesquisa e
metodologia. Entre os resultados destaca-se que, do total de 48 dissertações defendidas, oito
debatem gênero. Entre os objetos de pesquisa estão a violência doméstica, exploração sexual de
crianças e adolescentes, rede de proteção social. Há umaênfase à questão de gênero no âmbito da
formação profissional, e à sua vinculação às políticas sociais que constituem espaços de atuação do
assistente social.

PALAVRAS CHAVES: Produção de conhecimento.Gênero. Serviço Social.

ABSTRACT

This paper aims to present the results of research on knowledge production in the Post-Graduation
Program in Social Service of the Federal University of Sergipe from dissertations defended in the
period of September / 2013 to March / 2108, with the gender theme. The research was of documentary
type making use for the analysis of a previously elaborated script containing the following items: year,
author, theme, object of research and methodology. Among the results it is highlighted that, of the total
of 48 dissertations defended, eight debate gender. Among the research objects are domestic violence,
sexual exploitation of children and adolescents, social protection network. There is an emphasis on the
issue of gender in vocational training, and its linkage to the social policies that constitute spaces of
action of the social worker.

KEYWORDS:Knowledge production. Genre.Social Work.

INTRODUÇÃO

O presente artigo consiste na apresentação dos resultados parciais da pesquisa intitulada “A
produção de conhecimento: uma análise das dissertações do Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social” (PROSS), vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Este artigo apresenta algumas reflexões sobre a temática de
gênero a partir da análise de oito dissertações defendidas no período de setembro de 2013 a março
de 2018 vinculadas às duas linhas de pesquisa “Trabalho, Formação e Serviço Social” e “Políticas
Sociais, Movimentos Sociais e Serviço Social”.

A análise das dissertações constou inicialmente de identificar alguns dados gerais como o nome do
autor, orientadora, título, ano e tema. Em seguida foram observados outros aspectos tais como o
objeto de pesquisa, a metodologia utilizada e aprofundado aspectos das temáticas presentes nas
produções.

Foi constatado que, no período analisado, as oito dissertações sobre gênero defendidas representam
16,67% do total. É notório um equilíbrio entre 1 e 2 produções por ano, embora não seja uma grande
quantidade, gênero foi um tema abordado em todos os anos nas dissertações analisadas do período.
Os anos com maior incidência de produção sobre o tema foram2013, 2014 e 2016 com duas
produções por ano e em 2015 e 2017 houve apenas 1 dissertação por ano.

O presente trabalho compreende além da introdução e considerações finais, uma contextualização
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sobre produção de conhecimento e pesquisa, algumas considerações sobre gênero, e apresentação
de alguns resultados encontrados nas dissertações sobre a temática de gênero.

Anotações sobre Produção de conhecimento e Pesquisa

A produção de conhecimento ocorre no contexto das classes e de suas transformações sociais. O
sujeito é parte constitutiva desse processo, assim como o objeto e o próprio conhecimento. Segundo
Tonet (2013) a problemática do conhecimento pode ser apreendida de dois pontos de vista, o
gnosiológico e o ontológico. O primeiro é compreendido como,

Ponto de vista gnosiológico é, pois, a abordagem de qualquer objeto a ser
conhecido que tem como eixo o sujeito. Lembrando a chamada “revolução
copernicana” levada a cabo por Kant, podemos dizer que, neste ponto de
vista, é o sujeito o elemento central. Em vez de o sujeito girar ao redor do
objeto, como no caso da concepção greco-medieval³ , aqui é o objeto que gira
ao redor do sujeito. Enfatiza-se, neste caso, não só o caráter ativo do sujeito
no processo de conhecimento, mas especialmente, o fato de que é ele que
constrói (teoricamente) o objeto. O sujeito é o polo regente do processo de
conhecimento. É ele que colhe os dados, classifica, ordena, organiza,
estabelece as relações entre eles e, desse modo, diz o que o objeto é.
(TONET, 2013, p. 13).

O ponto de vista ontológico para Tonet (2013, p.14) é apreendido da seguinte forma:

Ponto de vista ontológico é, por sua vez, a abordagem de qualquer objeto
tendo como eixo o próprio objeto. Lembrando, porém, que ontologia é apenas
a captura das determinações mais gerais e essenciais do ser (geral ou
particular) e não, ainda, da sua concretude integral. Deste modo, a captura do
próprio objeto implica o pressuposto de que ele não se resume aos elementos
empíricos, mas também, e principalmente, àqueles que constituem a sua
essência. Ainda independente de ser uma ontologia de caráter metafísico ou
histórico-social, o ponto de vista ontológico implica a subordinação do sujeito
ao objeto, vale dizer que, no processo de conhecimento, o elemento central é
o objeto. Neste sentido, não cabe ao sujeito criar – teoricamente – o objeto,
mas traduzir, sob a forma de conceitos, a realidade do próprio objeto.

A partir da apresentação dos dois pontos de vista da problemática do conhecimento Tonet (2013,
p.74) aborda o padrão marxiano, que tem como ponto de partida “a gênese do ser social, do ato que
funda a sociabilidade”. É fundamentalparao conhecimento levar em consideração algumas variáveis
que possibilitam aprofundar a sua compreensão tais como,a origem histórico-social, a natureza e
função social, a ontologia do ser social além de destacar o trabalho. Marx, antes de abordar o que é o
conhecimento busca saber o que é o ser social, quais as suas as determinações essenciais, pois o
conhecimento é apenas uma das dimensões do ser social.

Ora, se o conhecimento é apenas uma das dimensões da totalidade que é o
ser social, então, sua origem, sua natureza e sua função social só poderão ser
apreendidas na medida em que se conhecerem as determinações mais gerais
e essenciais deste ser e na medida em que se identificar o lugar que o
conhecimento ocupa na produção e reprodução do ser social como totalidade,
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ou seja, na práxis social.

Da resposta a esta questão – o que é o ser social – dependerão as respostas
às questões relativas ao conhecimento: a possibilidade do conhecimento, o
que é o objeto (a realidade externa), quem é o sujeito, como se dá a relação
entre sujeito e objeto, o que é a verdade, quais os critérios de verdade, como
deve proceder o sujeito para conhecer o objeto, qual a relação entre ciência e
ideologia, etc. (TONET, 2013, p. 74).

Tendo como ponto de partida o ato que funda o ser social, que é o trabalho, Tonet (2013)
fundamentado em Marx, ressalta que o conhecimento não pode ser tomado como uma categoria
isolada, mas sim deve ser apreendido o ato que dá origem ao ser social, onde o conhecimento é parte
essencial, assim possibilitando o entendimento das categorias que o integram e os desdobramentos
no processo histórico. A partir desses argumentos Tonet (2013, p. 101) afirmaque “Neste sentido o
exame do trabalho, categoria fundante do ser social e modelo de todas as atividades humanas,
permite compreender a origem (ontológica), a natureza e a função social do conhecimento científico.”.

Bergamo e Bernardes (2006), em seu artigo, têm como um dos objetivos principais de estudo a
produção de conhecimento, onde ressaltam que a metodologia é dominante em relação à
epistemologia na produção de conhecimento mostrando a necessidade de explicitar o método.

Bergamo e Bernardes (2006) enfatizam que o ato investigativo envolve um movimento contínuo entre
pensamento/abstração e o real/concreto. Uma das tarefas do investigador é apreender o movimento
real prático a partir do suporte teórico dando uma falsa aparência de retirar o conhecimento científico
do circuito da mercadoria. No entanto, eles acrescentam argumentos para fundamentar que a
produção de conhecimento científico está no circuito da mercadoriaquando afirmam “O valor de uso
da teoria é o seu valor de troca, quantitativamente determinável, pela taxa excedente de mais-valia
relativa que essa teoria puder realizar nas práticas produtivas, sendo esse o seu momento de
identidade com o movimento do real” (BERGAMO; BERNARDES, 2006, p. 195).

Cada momento histórico tem o seu modo de produzir, há um interesse de classes na produção de
conhecimento, para quem serve essa produção.

Na sociedade burguesa, a mediação do método científico encontra-se
articulada às determinações do próprio método, por meio de uma complexa
trama de instituições que vão balizando as áreas de interesse social, os temas
de maior “necessidade”, os raciocínios corretos, os protocolos válidos, os
pareceristas com credenciais adequadas ao julgamento dos trabalhos
realizados..., de tal forma que vão dando os contornos e os limites da
organização dos produtores científicos. Os métodos científicos vão ganhando
validade (e valor) conforme se mostrem em condições de realizar o seu valor
de uso, que é o seu valor de troca, se os resultados da investigação propiciam
condições de reprodução do capital (caso contrário, áreas, temas, protocolos,
raciocínios... caducam na própria esfera científica). (BERGAMO,
BERNARDES, 2006, p.195, supressão autor).

Os autores avançam na reflexão quando sinalizam o vínculo da produção do conhecimento com o
modo de produção quando afirmam:

A produção do conhecimento, segundo a perspectiva adotada, encontra-se
organicamente ligada ao modo de produção que se realiza por meio das
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relações existentes entre sua base material (unidade de forças produtivas e
relações de produção) e as superestruturas (jurídico-política e ideológica).
(BERGAMO, BERNARDES, 2006, p.196).

Os autores alertam que não há neutralidade no ato de pesquisar e definir o objeto de pesquisa. É a
partir das reflexões acima que são realizadas considerações sobre o Serviço Social.

No Serviço Social o interesse pela produção de conhecimento é aflorado no âmbito acadêmico, porém
essa produção dever percorrer além dos muros das universidades. A pesquisa torna-se fundamental à
produção de conhecimento.

Segundo Guerra (2009 p. 1) “A pesquisa assume, assim, um papel decisivo na conquista de um
estatuto acadêmico que possibilita aliar formação com capacitação, condições indispensáveis tanto a
uma intervenção profissional qualificada [...]”.Há também autores que apontam para a busca de apoio
em outros saberes para o aprofundamento da reflexão. Um deles,Filho (2009, p. 2) “É preciso buscar
apoio em outras fontes como a filosofia e o conjunto de saberes a que se chama usualmente de
ciências sociais.”.

Bourguignon (2007) mostra que foi com o amadurecimento da formação e da profissão possibilitando
a realização de intervenções criticas e propositivas que o serviço social deixa de ser consumidor do
saber de outras áreas e passa a ser protagonista de um processo que exige o acompanhamento
sistemático e crítico das transformações societárias. Esse processo ocorre concretamente no
exercício profissional, em que se dá a possibilidade de apreensão de fenômenos e realidades
distintas no plano cotidiano, e dentro dessa perspectiva provocam a reflexão e processamento das
relações colocadas, ensejando mediações e novas formas de conhecimento, que se baseiam dentro
de determinadas dinâmicas.

O Serviço Social passou por muitos desafios até conseguir se consolidar como área de conhecimento,
desafios esses que podem ser compreendidos através do entendimento histórico e do olhar da
trajetória profissional dos assistentes sociais. Segundo Sposati (2007) havia uma desvalorização em
relação às ciências sociais no âmbito da pesquisa, gerada pelas ciências puras. A física e demais
áreas exatas eram valorizadas por obterem resultados precisos, assim acreditando que eram os
únicos capacitados para produzir conhecimento, e as ciências sociais aplicadas foram categorizadas
como embustes metodológicos e produtores de pseudoconhecimentos ou pseudociência.

Os avanços da profissão têm início com o movimento de reconceituação(1965-1975) ocorrido na
América Latina, onde houve um rompimento com a linha conservadora que estava inserida o Serviço
Social. Foi com essa ruptura que os profissionais ampliaram a consciência crítica e, em meados de
1990, de forma coletiva conseguem construir um projeto ético político que tem desdobramentos na
regulamentação da profissional, na revisão do código de ética e do currículo. A profissão passa a
dispor de um projeto político pedagógico que apresenta valores e diretrizes que direcionam itens
básicos que devem compor o perfil profissional, ressaltando que a dimensão investigativa tem que
estar presente na formação e exercício profissional de modo a ir além da prática interventiva. Nessa
perspectiva consideram-se,

a investigação e a intervenção elementos que, embora de naturezas distintas,
compreendem a dialética do modo de ser da profissão, claramente expresso
nas competências/atribuições profissionais. Do mesmo modo, afirmam-se a
atitude investigativa e a pesquisa como parte constitutiva do exercício do
assistente social, vislumbram-se os requisitos para o desenvolvimento da
pesquisa científica, e, finalmente, o papel da investigação da realidade na
formulação do projeto de intervenção e da intervenção propriamente dita.
(GUERRA, 2009, p. 2)
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A pesquisa constitui-se enquanto disciplina do curso de serviço social desde a formulação do primeiro
e do segundo currículo mínimo. No terceiro, foi retirada das disciplinas obrigatórias em decorrência da
reforma universitária. No entanto, com uma nova reformulação curricular, em meados da década de
1980, a pesquisa volta a ser inserida de forma obrigatória na grade curricular.

Por certo, ocorreu grande esforço nas décadas de 80 e 90 em fortalecer a
base científico-profissional difundida, principalmente, através do processo de
desconstrução e reconstrução crítica da profissão e de seu exercício,
fundando-se no aporte sócio-histórico da análise do real, que foi disseminado
pelo então ‘novo’ currículo de formação da década de 80. Esse processo
permeou a categoria pela academia, centros de formação, coletivos
profissionais, encontros, debates, publicações, congressos. Foi efetivamente a
construção da nova cultura crítica no âmbito da profissão e da formação
profissional que tem o mérito desse fortalecimento da pesquisa para os
assistentes sociais. (SPOSATI, 2007, p. 17)

Para Guerra (2009) a profissão busca definir e consolidar as atribuições e competências do assistente
social, incluindo a pesquisa como um elemento constitutivo do trabalho para obter um exercício
profissional competente e qualificado. “[...] que a pesquisa garante o estatuto de maioridade
intelectual para a profissão: além de possibilitar aos seus protagonistas uma contribuição efetiva às
diversas áreas de conhecimento [...]” (GUERRA, 2009, p. 2, supressão nossa.)

Na atuação profissional é necessário conhecer a realidade em sua totalidade, a pesquisa contribui
diretamente nesse aspecto, pois é através dela que o assistente social irá compreender a realidade
para depois analisar de que forma poderá intervir. Segundo Guerra (2009, p. 4) “A necessidade de
atuarmos sobre a realidade é o que nos conduz ao conhecimento. Não obstante, para intervir, é
preciso conhecer, para o que há que se ter procedimentos adequados.”

Ainda na mesma linha de pensamento Setúbal (2007, p.68/69) relata que “A ideia do Serviço Social
concebido como profissão eminentemente prática vem sendo aos poucos eliminada pelo
reconhecimento da obrigatoriedade dos profissionais de campo saberem apreender a realidade para
nela introduzir mudanças.” Este aspecto tem sido reforçado na formação profissional com a inserção
dos discentes, principalmente em projetos de pesquisa e de extensão.

Cabe salientar que a pesquisa possui conhecimento provisório, parcial, está relacionado ao tempo,
Sposati (2007, p.17) mostra que “Afinal, o social é sempre uma construção, portanto é grafado pela
relação espaço tempo. Todo conhecimento é perene até que um novo conhecimento demonstre sua
falência.”

Vale ressaltar que no Serviço Social destaca-se a produção de conhecimento nos cursos de
pós-graduação (especialização, dissertação, doutorado). Assumir a formação para além da graduação
foi fundamental para a profissão atingir outro patamar.A partir desses cursos foi reconhecida a
maturidade intelectual do Serviço Social no âmbito de instituições tais como, o CNPq e a CAPES que
passam a integrá-lo como área de produção de conhecimento.

[...] ao questionar sua ‘base científica’ europeu-americana, a preocupação com
o conhecimento no e para o Serviço Social se fortalece. Esse processo tem na
implantação de cursos de pós-graduação na década de 1970 uma força ímpar.
Primeiro é preciso lembrar que implantar pós-graduação em Serviço Social
significou, por si só, a convalidação nos órgãos oficiais do campo do Serviço
Social como área de estudo e pesquisa. (SPOSATI, 2007, p. 17, supressão
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nossa.)

Apesar da predominância de produção na pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) é
importante ressaltar que é necessário que a produção de conhecimento não se mantenha limitada aos
muros universitários, é preciso ir além. É imprescindível que haja uma articulação entre o saber
produzido e aqueles atores que fizeram e fazem parte do processo de construção desse saber, tendo
em vista não apenas aqueles que realizaram a pesquisa propriamente, mas também os agentes
constituintes desse processo enquanto categoria pesquisada, deixando evidente a relevância de se
produzir uma devolutiva, buscando mostrar como aquele conhecimento é apreendido e entendido ou
mesmo pode ser aplicado dentro da sociedade.

A integração entre o que foi produzido e a realidade que possibilitou chegar a determinando saber se
configura como uma forma de ensejar a reflexão dos atores sociais, os fazendo, ainda que
timidamente a princípio, se perceber dentro da dinamicidade do real.E dentro desse viés suscitar a
relação de que o conhecimento serve justamente para provocar reflexões e melhoras na realidade,
através de práticas condizentes de caráter transformador e emancipatório.

ALGUMASCONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNERO

Discorrer sobre gênero mesmo estando em pleno século XXI ainda gera bastante polêmica, pelo fato
de parte da população relacionar essa questão apenas ao aspecto biológico (órgão genital feminino e
masculino), e é devido a essa visão que ao longo do desenvolvimento das pessoas cria-se uma
submissão e inferioridade entre as mulheres e os homens, por conta de uma cultura e uma sociedade
que é guiada por princípios machistas, onde as mulheres devem submissão e tem um papel inferior
ao homem. Há também a perspectiva de gênero pela vertente do âmbito social, onde se rejeita o
determinismo biológico. Santana (2013, p. 20) ressalta a distinção entre sexo e gênero quando afirma
“a perspectiva aqui adotada parte da ideia de que sexo e gênero não são categorias idênticas, e sim
complementares, rejeitando o determinismo biológico que justifica a dominação masculina pela via da
anatomia.”. Ela recorre aYannoulas (2002 p. 9 apud Santana, 2013 p. 21) para complementar a
diferença:

a palavra sexo provém do latim sexus e refere-se à condição orgânica (anatômico- -fisiológica), que
distingue o macho da fêmea. A definição do que é sexo está na estabilidade desse conceito ao longo
do tempo. A categoria de gênero provém do latim genus e refere-se ao código de conduta que rege a
organização social das relações entre homens e mulheres. Em outras palavras, o gênero é o modo
como as culturas interpretam e organizam a diferença sexual entre homens e mulheres. Sua principal
característica está na mutabilidade, isto é, na possibilidade de mudança na relação entre homens e
mulheres através do tempo. Não se trata de um atributo individual, mas que se adquire a partir da
interação com os outros e contribui para a reprodução da ordem social.

Na sociedade durante muito tempo a mulher teve um papel inferior ao do homem, sem direitos, sem
voz ativa, subordinada aos afazeres da casa e a cuidar dos filhos, sempre houve a dominação dos
homens sobre as mulheres, ao observar a história pode-se notar que essa diferença já existe há muito
tempo e em várias vertentes, como na religião, na mitologia, na filosofia.

Como já dito nesse texto, na sociedade a mulher sempre teve o estereótipo de submissa ao homem,
de ser mais fraco e sua serventia era apenas para obedecer e servi-los.

É no contexto dessa desigualdade que o feminismo surge para dar voz a essa categoria, e mostrar
que deve existir a igualdade de direitos tanta para as mulheres quanto para os homens. Ao fazer uma
comparação das semelhanças do marxismo e do feminismo Castro (2000, grifo original, p. 99) conclui
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que:

Tanto no marxismo como no feminismo, haveria a preocupação por questionar
relações desiguais socialmente construídas e reconstruídas em embates de
poder (no caso do feminismo, entre os sexos e pela institucionalização da
supremacia masculina). Em ambos conhecimentos ressalta-se o projeto por
negação de propriedades, expropriações e apropriações (no caso do
feminismo, tanto do valor produzido pelo trabalho das mulheres, socialmente
reconhecido ou não, como de seu corpo, voz, re- e a-presentações).
Compartem também, o marxismo e o feminismo, a ênfase na materialidade
existencial (para alguns feminismos, a vida cotidiana, para outros, a textual, e,
para outros ainda, o cenário histórico hoje, o capitalismo em formato
neoliberal), considerando que essa materialidade se sustenta por práticas em
um real vivido e um real idealizado e ideologizado (em instituições, no privado
e no público, e na micropolítica das relações sociais). Por outro lado,
advoga-se, tanto no marxismo como no feminismo, a possibilidade de
mudanças acionadas por sujeitos, pautando-se portanto por investimento em
realizar uma utopia humanista - vetor que anima até as versões mais
domesticadas (liberais) do feminismo ainda que nelas se limite o horizonte da
utopia a uma agenda de defesa por diferenças, por igualdade de
oportunidades e direitos para as mulheres - direitos “sem investimento nas
condições materiais que tornariam possível o exercício dos direitos” ou direitos
para algumas mulheres

Ao decorrer dos anos as mulheres começaram a se posicionar e se impor mais, assim conquistando
alguns direitos. Na revolução industrial já se encontram mulheres operarias, porém o salário era
inferior ao dos homens, pois eram consideradas mão de obra barata. É no século XIX que surge o
movimento feminista, devido à insatisfação a essa posição de inferioridade ao homem, esse
movimento foi criado por um grupo de mulheres que resolveram lutar e reivindicar pelos seus direitos.

O movimento feminista trouxe conquistas de grande importância para a categoria das mulheres, o
direito ao voto, reforma do casamento, liberdade sexual; entre outras conquistas. Foi através de
muitas lutas e reivindicações que a mulher conseguiu alcançar seu espaço na sociedade passando a
ter seus direitos consolidados e ser reconhecida como um ser crítico.

É importante esclarecer que o feminismo é um movimento que busca a igualdade entre os gêneros,
pois nos dias atuais muitas vezes o feminismo é confundido com o desejo de superioridade das
mulheres sobre os homens, isso acontece com pessoas que não se aprofundam do assunto e
acabam utilizando o feminismo para a defesa de causas erradas, que fogem do real contexto do
movimento. O que acaba prejudicando o movimento perante a sociedade. Segundo Castro (1996, p.
166/167):

Pondero sobre a importância epistemológica de distinguir conhecimentos e
práticas que têm como referência a mulher, perspectivas de gênero e posturas
feministas, defendendo que o caráter de movimento social do feminismo
coloca questões ao movimento “onguista”, ou a tendência à institucionalização
de lidar com gênero, discriminações e direitos da mulher.

GÊNERO EM FOCO: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS DO PROSS
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Ao analisar a produção de conhecimento do programa de Pós graduação em Serviço Social
constatou-se que durante o período de setembro de 2013 a março de 2018 foram produzidas 48
dissertações, estando relacionadas com a temática de gênero 8 dessas produções, o que representa
16,67% da produção neste período.As outras temáticas abordadas são sobre educação, formação
profissional, assistência estudantil, saúde, sócio – jurídico, previdência, meio ambiente, trabalho, e
exercício profissional.

A partir da análise dos títulos das dissertações vimos que, no ano de 2013, das 8 dissertações
defendidas 2 estavam relacionadas a temática de gênero. Em 2014, das 14 produções,2 abordavam o
tema sobre mulher, já no ano de 2015 foram 9 e, apenas 1, tratava do tema. Em 2016, houve a
produção de 11 dissertações e 2 retratavam a questão de gênero, e em 2017 foram 6 e somente 1
sobre gênero.Constata-se que um tema sempre presente no decorrer desse período apesar do
pequeno número.

A partir da análise da relação das dissertações comas linhas de pesquisa foi observado que 2 (duas)
estão vinculadas a linha “Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social”e6 (seis) à linha“Políticas
Sociais, Movimentos Sociais e Serviço Social”. Pode-se supor que a ênfase têm recaído muito mais
nos estudos das políticas e programas do que no trabalho e/ou formação para atuar com questões de
gênero. Este aspecto tem mais esclarecimentos com a articulação com item objeto de pesquisa

Outro aspecto que também foi analisado nas 8 dissertações que tinham como tema a questão de
gênero foram os objetos de pesquisa. Apesar da temática ser sobre gênero, o objeto de pesquisa
variava nas dissertações, sendo encontrado focos distintos tais como, educação e trabalho,
prostituição feminina, violência doméstica contra a mulher, exploração sexual de crianças e
adolescentes, violência doméstica contra crianças e adolescentes, a rede de proteção, a violência de
gênero; e álcool e outras drogas.Para ilustrar vamos apresentar alguns detalhamentos dos temas e
objetos de pesquisa por linhas de pesquisa.

Em relação a linha de “Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social” uma das dissertações
analisou a prostituição feminina a partir da relação entre a categoria trabalho e gênero. Outra partiu da
concepção de rede de proteção, para analisar a articulação dos serviços, por parte da equipe que
atua naRede de atendimento à mulher em situação de violência em Aracaju - SE.

Em relação a linha “Políticas Sociais, Movimentos Sociais e Serviço Social”, uma dissertação analisou
a atuação de gestores e profissionais no estado de Sergipe no enfrentamento ao tráfico de pessoas
para fim da exploração sexual. Outra fez a análise da efetividade da Lei 11.340/2006 à partir das
ações desenvolvidas pela equipe técnica profissional do Centro Regionalizado de Referência de
Atendimento à Mulher em situação de violência de Tobias Barreto/SE.Outro exemplo, é a pesquisa
sobre a violência doméstica contra mulher tomando como referência a experiência da equipe de
trabalho da 6° Delegacia em São Cristóvão/SE. Há também a dissertação que analisou a relação
entre educação e trabalho a partir do “Programa mulheres mil” operacionalizado no Instituto Federal
de Sergipe.Há também, a dissertação que fez uma análise, sob a perspectiva de gênerodo trabalho
de gestoras, profissionais e conselheiras que integram a Rede de Proteção Social a Crianças e
Adolescentes no município de Itabaianinha/SE.Por fim, exemplifica-se com a dissertação que teve
como objetivo trazer à cena do campo da produção do conhecimento as relações de trabalho e de
gênero na percepção dos profissionais que atuam no CAPS AD no município de Aracaju/SE.

Vale registrar que, do total de 12 (doze) docentes que compõem o PROSS, 4 (quatro) orientaram as
dissertações, só que um deles, foi o orientador de 4 (quatro). Os outros três docentes assumiram
cada um a orientação de uma dissertação. Este dado é significativo por revelar a espaço que essa
temática assume para esse docente.

Nota-se que embora tendo um total de 16,47% de dissertações cuja temática é gênero entre o
período aqui descrito (2013 a 2017), há uma regularidade na produção. Isto é,na qual em todos os
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anos analisados existe no mínimo uma que trata essa temática. Tal fato nos mostra a relevância da
discussão e produção de conhecimento nessa área, que se caracteriza como um tema extremamente
relevante e atual, que se faz necessário na linearidade temporal como uma forma de resistência,
evidenciando-se sempre um novo aspecto a ser trabalhado, seja em relação à inserção da mulher, as
formas de violência sofrida ou efetividade na garantia de seus direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notória a evolução feminina e suas conquistas por um lugar de respeito e por sua autonomia na
sociedade, que vem se tornando cada vez maiores. A categoria gênero tem contribuído muito para
compreender as lutas das mulheres e suas conquistas. As dissertações analisadas durante o período
de 2013 a 2017 apesar de corresponder a apenas 16,67% com o foco sobre a temática de gênero, já
é um grande incentivo para se tratar sobre o tema na academia.

As mulheres lutam pelo seu lugar e pelos seus direitos até os dias atuais, embora tenham alcançado
muitos objetivos, ainda há muito que conquistar e muitos tabus a serem quebrados em relação a essa
categoria. Por isso essas produções se tornam importantes não só na vida acadêmica, mas na
pessoal também, é uma discussão de grande valia para todos independente do gênero.

Tratar a questão de gênero, mas especificamente da mulher, é um tema que está sempre em voga no
plano conjuntural. Analisando historicamente, a mulher desde os primórdios está subsumida a uma
condição de subalternidade, passando por um processo de sucessivas lutas em defesa por seus
direitos e seu papel dentro da sociedade, que embora tenham constituído muitos avanços se mostra
como um movimento contínuo, de constante busca por um lugar digno na sociedade.

Dentro dos dados obtidos na pesquisa mostrou-se uma variedade em relação aos direcionamentos
sobre essa temática, como já suscitado, entretanto foi perceptível uma inclinação para as questões
voltadas à violência de gênero que nos atenta para as crescentes taxas de feminicídios, que se
colocam dentro da nossa sociedade patriarcal e machista.

Produções e debates que tragam questões pelas quais as mulheres passam e enfrentam dentro da
sociedade é importante para que se dê visibilidade a esses problemas, que por fazerem parte do
cotidiano acabam sendo muitas vezes naturalizados e reproduzidos. Ao mostrar a incidência desses
acontecimentos permite-se o reconhecimento de gênero, da importância de se refletir e atuar dentro
de uma perspectiva coletiva de construção e emancipação de direitos, e respeito à mulher sob as
mais variadas esferas.

A realização do mapeamento desses dados e a sua apresentação em um espaço de debate traz um
ganho no que diz respeito à devolutiva dentro da própria universidade e a forma como os estudantes
da graduação e pós-graduação podem está absorvendo essas informações, desencadeando
discussões e articulações que contribuam para o debate em curto prazo, e a longo ocasionem idéias.

Nota-se que a produção de conhecimento relacionada à temática de gênero tem grande importância
devido à relevância e a necessidade de expandir esse tema, apesar dos avanços e conquistas da
classe feminina ainda há muito a superar, para que assim o papel feminino e a sua presença nas
variadas esferas da sociedade possam ser cada vez mais reconhecido e ocupe um lugar de destaque,
evitando a exclusão social.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/producao_de_conhecimento_genero_e_servico_social.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

BERGAMO, G. A. BERNARDES, M. R.. Produção de Conhecimento. In: Educação e Sociedade.
Campinas. CEDES, vol. 27, nº 94, jan/abr 2006, p. 179-198.

BOURGUIGNON, J. A. A particularidade histórica da pesquisa no Serviço Social. Florianópolis.
Revista Katálysis,v. 10, nº especial, p. 46-54, 2007.

CAMPOS, Marta Silva. TEIXEIRA, Solange Maria. Gênero, família e proteção social: as
desigualdades fomentadas pela política social. Rev. Katálysis. Florianópolis, v. 13 nº 1, 2010, p.
20-28 jan./jun..

CASTRO, Mary Garcia. Marxismo, feminismo e feminismo marxista – mais que um gênero em tempos
neoliberais. Crítica Marxista, São Paulo, Boitempo, v.1, n. 11, 2000, p. 98-108.

___________________. Feminismos e feminismos, reflexões à esquerdaIn: TATAU, Godinho;
SILVEIRA, Maria Lúcia. (Org.). Políticas públicas e igualdade de gênero. São Paulo:
Coordenadoria Especial da Mulher, 2004. p. 157-169.

GUERRA, Y. A dimensão investigativa no exercício profissional. Serviço Social, Direitos e
competências profissionais. Programa de capacitação continuada para assistentes sociais.
ABEPSS/CFESS; 2009.

GIL, A. C. Métodos e técnicas em pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

FILHO, M. J. A produção do conhecimento em Serviço Social. In: Revista Serviço Social & Saúde.
UNICAMP – Campinas, v. VII – VIII, n. 7-8, dez 2009.

LIMA, C. S.; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento
científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 10, p. 37-45, 2007.

SANTANA, Maísa Aguiar. Prostituição feminina: uma analise a partir das categorias trabalho e
gênero/ Maísa Aguiar Santana; orientadora: Maria Lucia Machado Aranha. – São Cristóvão, 2013.

SETUBAL, A. A. Desafios à pesquisa no Serviço Social: da formação acadêmica à prática
profissional. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 10, p. 64-72, 2007.

SPOSATI, A. Pesquisa e produção de conhecimento no campo do Serviço Social. Revista Katálysis,
Florianópolis, v. 10, p. 15-25, 2007.

TONET, I. Método científico: uma abordagem ontológica. 1ª edição. São Paulo. Instituto Lukács.
2013.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/producao_de_conhecimento_genero_e_servico_social.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


