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RESUMO: O artigo expõe a análise parcial do estado da arte sobre Gênero no Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A metodologia baseia-se em
uma pesquisa bibliográfica, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) entre os anos de 2017 e 2018. A proposta é mapear a
produção acadêmica, para identificar aspectos e dimensões destacados/privilegiados em diferentes épocas e lugares, as formas e condições em que são produzidas
as dissertações de mestrado, projetos, artigos em periódicos e comunicações. Identificar as características, sentidos empregados nas discussões temáticas
associadas ao gênero e explicitar, possíveis contribuições bem como as temáticas associada a ela. Esses resultados serviram de base para as análises posteriores e
aproximação epistemológica entre os pesquisadores e a temática.

Palavras-chave: Gênero. Serviço Social. Formação.

ABSTRACT: The article exposes the partial analysis of the state of the art on Gender in Social Service of the Federal University of Sergipe (UFS). The methodology is
based on a bibliographical research, within the scope of the Institutional Program of Scientific Initiation Scholarships (PIBIC) between the years 2017 and 2018. The
proposal is to map the academic production, to identify outstanding / privileged aspects and dimensions in different epochs and places, the forms and conditions in
which master&39;s dissertations, projects, articles in periodicals and communications are produced. Identify the characteristics, meanings employed in the thematic
discussions associated with the genre and make explicit, possible contributions as well as the themes associated with it. These results served as the basis for further
analysis and epistemological approximation between the researchers and the theme.

Keywords: Gender. Social Service. Formation.

RESUMEN: El artículo expone el análisis parcial del estado del arte sobre Género en el Servicio Social de la Universidad Federal de Sergipe (UFS). La metodología se
basa en una investigación bibliográfica, en el marco del Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica (PIBIC) entre los años 2017 y 2018. La propuesta es
mapear la producción académica, para identificar aspectos y dimensiones destacados / privilegiados en diferentes épocas y lugares, las formas y condiciones en que
se producen las disertaciones de maestría, proyectos, artículos en periódicos y comunicaciones. Identificar las características, sentidos empleados en las discusiones
temáticas asociadas al género y explicitar, posibles contribuciones así como las temáticas asociada a ella. Estos resultados sirvieron de base para los análisis
posteriores y aproximación epistemológica entre los investigadores y la temática.

Palavras-chave: Género. Servicio Social. Formación.

1. INTRODUÇÃO

O interesse em realizar um balanço sobre Gênero e Serviço Social volta-se para a realização de atividades de pesquisa, produção e circulação do conhecimento,
principalmente, levando-se em conta a legitimação de um dado tipo de conhecimento marcado por uma série de questões que ultrapassam o domínio estritamente
intelectual. Dada à centralidade do debate sobre gênero na contemporaneidade buscou-se apreender no âmbito da formação as particularidade e singularidades
observadas no campo do Serviço Social, destacando o lugar que a categoria gênero ocupa no contexto da formação.

Um dos princípios presentes no citado Código de Ética Profissional enfatiza: “exercício do Serviço Social, sem ser discriminado, nem discriminar por questões de
inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção [orientação][1] sexual, [identidade de gênero][2], idade e condição física”. Em outro fundamento é
possível observar também: a “opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de
classe, etnia e gênero” (CFESS, CÓDIGO DE ÉTICA. In BONETTI et al., 2001, p. 218).

Deve-se considerar que a ausência da discussão sobre Gênero no Serviço Social acarreta distanciamento na construção de uma consciência crítica na profissão dos
assistentes sociais, já que a mulher ainda é o alvo de violação de direitos, por causa da construção patriarcal. Adverte-se para a importância dos estudos de
Gênero/raça/classe/idade/geração e orientação sexual na formação em Serviço Social, dimensões inerentes as expressões da “Questão Social”[3], nas demandas
sociais emergentes nos discursos em diferentes políticas sociais em diferentes instituições da sociedade. Cotidianamente na prática profissional emergem requisições
imediatas da fome, da dor, do sofrimento, da violência e da doença, as mediações com a universalidade estão submersas e veladas. O descolamento das demandas
do cotidiano[4] requer um procedimento cognitivo que não significa, o abandono da empiria, mas a busca de suas leis universais. Neste sentido, é fundamental que
as/os assistentes sociais tenham uma formação qualificada, para responder as novas demandas colocadas à realidade, bem como romper com as visões
conservadoras em relação aos direitos dos diferentes gêneros.

O presente artigo refere-se, então, a pesquisa sobre “O Estado da Arte sobre Gênero no campo de Serviço Social da UFS”. Assim, tem como objetivo principal
realizar um resgate histórico do estágio atual da produção do conhecimento mediatizada pela produção científica dos estudos de gênero no ambiente acadêmico,
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tornando visíveis estes estudos e a produção cientifica na particularidade do curso de Serviço Social na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no período de
(1990-2017).

Tem-se como objetivos específicos: Realizar um balanço da produção científica sobre questões de Gênero, por meio de monografias, projetos e a produção
cientifica de docentes dos cursos de graduação e Mestrado em Serviço Social da UFS; mapear a produção acadêmica, tentando responder que aspectos e dimensões
destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de
doutorado, projetos, em periódicos e comunicações; Identificar as características, sentidos empregados nas discussões temáticas associadas ao gênero e explicitar,
possíveis contribuições bem como as temáticas associada a ela; Identificar as perspectivas teóricas adotadas no processo de produção do conhecimento no campo do
Serviço Social.

1. METODOLOGIA

Nesta linha de reflexão, esta pesquisa do tipo qualitativa, descritiva e documental consiste no estado da arte ou estado do conhecimento relacionado a gênero no
campo do Serviço Social com desataque para a particularidade do Serviço Social na UFS. O corte temporal definido para a coleta de dados (1990-2017) totalizou um
corpus de produções acadêmicas tendo como material de apoio investigativo. Colocar em destaque as fontes documentais implica trazer para a discussão uma
metodologia que é pouco explorada não só na área de Serviço Social como em outras áreas das ciências sociais. Outra justificativa para o uso de documentos em
pesquisa é que permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social.

Segundo Romanowski (2006, p. 39), as pesquisas denominadas de estado da arte ou estado do conhecimento trazem em comum o desafio de mapear e de discutir
certas categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais a em cada trabalho e no conjunto deles, sob as quais os fenômenos passam a ser analisados. A
discussão sobre a pesquisa documental apoia-se no método de compreensão e produção do conhecimento científico acerca de determinados recortes da realidade
sócio educacional. Goldenberg (2002, p.14) sintetiza esse pensamento: “o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho
quando se sabe aonde se quer chegar”. Tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica têm o documento como objeto de investigação. No entanto, o
conceito de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos.

Inicialmente, foi realizado um estudo exploratório sobre a abordagem de Gênero e feminismo. As fontes bibliográficas consultadas foram: revisão da literatura sobre
o objeto, abrangendo livros, artigos científicos, contribuindo para a fundamentação teórica, histórica e o entendimento e da complexidade do objeto, elencando
categorias com base nos objetivos desse estudo. Posteriormente foi realizada a coleta de dados nas fontes documentais para o mapeamento dos documentos
realizado em início de agosto de 2017 o qual e continuará a ser ampliado até o final do mês de julho do ano recorrente.

Para a produção e sistematização dos dados foi sistematizado um roteiro orientador para a captação e observação dos dados. Esse roteiro permitiu organizar as
leituras feitas até o momento, visualizar as informações documentais em fontes como:

a) Dissertações do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

b) nas dissertações do PROSS (estudos convalidados);

c) nas monografias de conclusão de curso de graduação em Serviço Social alunos/as do DSS;

d) dissertações de mestrandos do Mestrado de Serviço Social da UFS;

e) projetos e publicações de docentes do PROSS/DSS desenvolvidos;

e) na análise dos currículos dos docentes do PROSS/DSS cadastrados na plataforma currículo lattes (CNPQ);

Com relação ao acesso as dissertações de mestrado dos programas de Serviço Social no Brasil, cadastradas no portal CAPES, encontrou-se maior dificuldade na
filtragem. Desse modo, foi utilizado o seguinte procedimento: fez-se busca das palavras chaves “Gênero” e “Serviço Social” e encontrou-se um grande número de
resultados, que na maioria das vezes não condizia com o objeto da pesquisa. Em face disto, definiu-se mudar o corte temporal da pesquisa os anos entre 2000 à
2017, para chegarmos à resultados mais concretos e próximos das duas palavras chaves. Em seguida foi realizado um mapeamento das dissertações produzidas no
Mestrado e as monografias de graduação do curso de em Serviço Social da UFS.

2.1 Atividades realizadas

A) Reuniões quinzenais e mensais:
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Foram realizadas reuniões quinzenais, com os pesquisadores correspondentes ao projeto de pesquisa “O Estado da Arte sobre Gênero no campo de Serviço Social da
UFS”, bem como reuniões mensais com as orientadoras. Estas reuniões tinham objetivo de verificar o andamento da pesquisa, assim como tirar as possíveis dúvidas
que iriam surgindo ao longo dos primeiros meses da pesquisa. Essas reuniões eram realizadas as quintas-feiras, das 15h às 17h na sala do Núcleo de Estudos e
Pesquisas Interdisciplinares sobre a Mulher e Relações de Gênero.

B) Participações do Grupo de pesquisa da plataforma do CNPq: "Educação, Formação, Processo de Trabalho e Relações de Gênero" sob a liderança da
Profa. Maria Helena Santana Cruz.

O Grupo de pesquisa congrega pesquisadores e interessados de várias áreas e programas de pós-graduação, bolsistas de PIBIC sobre a temática: "Educação,
Formação, Processo de Trabalho e Relações de Gênero". O Grupo foi criado em 1992, e ao longo desses anos ocorrem reuniões quinzenais construindo um polo de
estudos, pesquisas e produção de conhecimento na área de Gênero. Nesse grupo encontram-se várias linhas de pesquisa que objetivam a construção de produção
acerca do tema. Nessas reuniões, os pesquisadores dessa pesquisa também realizam estudos em conjunto com o grupo, integrando por professores, alunos de
cursos de pós-graduação, graduação, bolsistas de iniciação científica, visando o fortalecimento na perspectiva de atender a proposta de interdisciplinaridade sobre
questões de Gênero.

2. 2 Outras atividades:

A) Seminário no Ministério Público:

O bolsista CNPq, Matheus Andrade de Moraes participou do evento: Encontro Estadual do Ministério Público e Movimentos Sociais. Este evento foi realizado no dia 20
de novembro de 2017, das 8h às 17h, na sede do Ministério Público (Centro Administrativo – Aracaju/SE), com uma programação envolvendo palestras e minicursos
sobre os temas de: Liberdade Religiosa, Liberdade de Gênero e Diversidade Racial. No minicurso realizado sobre Liberdade de Gênero este bolsista obteve
informações acerca da temática de gênero, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre o objeto desta pesquisa. É importante destacar a qualidade das
informações dos expositores e da população, sobre um tema pouco abordado e difundido na sociedade.

B) Mesa Redondas na UFS:

A bolsista voluntária dessa pesquisa, Talita Silva Menezes, que é bolsista do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre Mulher e Relação de Gênero
(NEPIMG), participou como ouvinte da Mesa Redonda: “Não joga Pedra na Geni: um debate sobre Transfobia”. O evento foi realizado no dia 03 de maio de 2016, as
15h, no auditório da Didática 6 no campus de São Cristóvão da UFS. Nesse evento houve debates das convidadas especiais: Priscilla Correia, Naiara Correia, Linda a
Brasil e Geovana Soares.

Na mesa redonda a psicóloga Priscilla Correia explicou sobre preconceito, estereótipo, e as diferenças entre identidade sexual, de gênero e orientação sexual. Já a
advogada Naiara Correia trouxe os desafios e dificuldades que as pessoas trans enfrentam no âmbito jurídico. E as transexuais femininas Linda Brasil e Geovana
Soares trouxeram suas vivencias e dificuldades encontradas no dia-a-dia.

A participação nesse evento aguçou-me para compreender mais sobre a temática gênero, e o interesse em participar da seleção para a bolsa do NEPIMG,
posteriormente para o Programa Institucional de Bolsas e Iniciação Cientifica (PIBIC).

C) XI Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade”:

O autor desta produção, Matheus Andrade de Moraes participou do XI Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade” – EDUCON, que foi realizado entre os
dias 21 e 23 de setembro de 2017, na Universidade Federal de Sergipe. Este evento trouxe conhecimentos acerca dos saberes educacionais da atualidade, além de
debates sobre os diferentes tipos de ensino no Brasil.

Unido a esses saberes, o bolsista apresentou dois artigos que estão presentes nos anais do site desse evento. O primeiro deles chama-se “Do Quarto Forte as Asas
da Liberdade Mental”, cujo foi produzido posteriormente ao seu PIBIC voluntário “A Reforma Psiquiátrica em Sergipe: Os Atores em Cena”, entre os anos de 2016 e
2017. O segundo artigo intitula-se “O Universo do Brinquedista”, tal artigo foi produzido de via independente e expõe o campo de trabalho dos profissionais das
brinquedotecas.

D) IV Semana Acadêmico-Cultural da UFS – Integrando Ensino Pesquisa e Extensão (SEMAC):

Matheus Andrade de Moraes participou também da IV SEMAC, na Universidade Federal de Sergipe, no mês de novembro de 2017. Como forma de obrigatoriedade,
era necessário que o bolsista cadastrado na pesquisa participasse de um minicurso de sua escolha. O bolsista em questão, foi participante no minicurso sobre
“Redação Científica e Plágio Acadêmico” este possibilitou auxílio na construção desse artigo na formalidade do texto técnico científico.
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Matheus Andrade ainda apresentou nesse evento seu trabalho “Reforma Psiquiátrica em Sergipe: Os Atores em Cena”, o qual foi desenvolvido através de seu primeiro
PIBIC entre 2016 e 2017. Essa apresentação faz parte da construção do pesquisador, pois auxilia no seu conhecimento sobre apresentações de trabalhos
acadêmicos.

E) Artes:

Foram desenvolvidas outras atividades relacionadas a construção do conhecimento no campo das artes, assistindo filmes e espetáculos com a temática de Gênero.
Neste ponto o bolsista Matheus Andrade de Moraes participou também na coprodução e na qualidade de expectador do espetáculo sergipano “Bicho M”. Essa peça
teatral expõe um mundo onde não existem mães, além de trazer relatos fictícios e reais sobre o universo da maternidade, violência sexual e relações do patriarcado
com a sociedade. Além desse espetáculo, o bolsista participou também de atividades culturais na cidade de São Paulo, em outubro de 2017, assistindo a peça teatral
“Enquanto ela Dormia”, monólogo que conta histórias sobre relações entre mulheres e homens, destacando as relações sociais sobre violência e machismo.

Os bolsistas pesquisadores também assistiram a alguns filmes sobre a temática de Gênero. Um deles é o filme: “Viva” que é sobre um jovem que descobre sua
identidade de artista num clube de drag queens, em meio à cidade de Havana, em Cuba, e é confrontado pela chegada de seu pai. Além do filme “As Sufragistas” que
demonstra o início das lutas feministas pelo direito do voto na Inglaterra do século XX. Por fim, cita-se a película “Uma Mulher Fantástica”, filme chileno que traz
consigo uma transexual que enfrenta o preconceito da família de seu namorado que morreu, além das suspeitas dela participar na morte dele. Essas produções foram
compartilhadas para maior fortalecimento da temática para a construção das ideias e estudos dos bolsistas pesquisadores, estes por sua vez irão dar continuidade
nesse aporte artístico durante os próximos meses.

1. DA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA À ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE

Visando ampliar o aprofundamento teórico e familiaridade sobre o objeto/tema da pesquisa, conforme plano de estudo procedeu-se à revisão da literatura com base
nas produções de teóricos e de estudos recentes. Observou-se que os primeiros trabalhos instituídos acerca dos estudos de gêneros deram-se a partir do século XIX,
porém só vieram a se firmar a partir dos anos de 1960, onde os movimentos sociais revolucionários começaram a ecoar pelo mundo. Um desses movimentos foi o
feminista que trouxe as primeiras críticas ao sistema de Estado patriarcal, o qual não dava direitos às mulheres. Esses movimentos apareceram em uma época de
enfraquecimento do sistema tradicional, conforme aponta Gohn (1997, p. 49 e 50).

As transformações políticas ocorridas na sociedade norte-americana nos anos 60 levaram ao surgimento de uma nova corrente interpretativa
sobre os movimentos sociais, a chamada teoria da Mobilização de Recursos (MR). [...]. A fragilidade do paradigma tradicional para explicar os
movimentos sociais da década de 60 (que emergiam desde os anos 50), os dos direitos civis, aqueles contra a guerra do Vietnã, os do
feminismo etc., que também contavam com a participação de militantes advindos das camadas médias da população, levou à formulação da
teoria da MR.

Esta pesquisa priorizou os estudos sobre feminismo, pois este é o ponto inicial estudos sobre o movimento feminista, pois este é o ponto inicial. Os primeiros
questionamentos desse movimento deram-se a partir da determinação biológica, onde o macho é o que constitui e determina as funções sociais, pois neste,
encontra-se o órgão sexual de dominação. Porém, ao longo dos anos, foram construídos valores pautados na sociabilidade, ocasionando assim uma revolução frente
ao androcentrismo[5], um exemplo do poder masculino sobre as mulheres e as determinações sociais. “As relações de gênero presentes no patriarcado pressupõem
que a diferença biológica sexual determina as funções sociais. Dessa forma, a sociedade constrói uma identidade social, que é construída através dos distintos papéis
que são atribuídos a homens e mulheres. (PEDRO, GUEDES, 2010, p. 03)”.

Observamos que anteriormente, a diferença sexual era imperativa para comportamentos sociais, portanto os direitos dos homens foram formados sem conhecimento
das experiências das mulheres. Reforça-se a ideia de que homens e mulheres dividem os mesmos espaços, porém são tratados de forma diferente na sociedade.
Logo a seguir, a citação de mais um aporte teórico que utilizamos.

Se fatores biológicos produzem ou não diferenças no cérebro ou corpo de mulheres e homens, o meio social age fortemente nos dois sexos e o
conceito de gênero se refere à essa ação e às relações que ela gera entre homens e mulheres e não, propriamente, à identidade estática
associada ao sexo masculino ou feminino. (CRUZ, 1995, p. 12)

Os discursos femininos estavam sempre à sombra do patriarcalismo e quando chegaram à tona, trouxeram consigo as reais experiências das mulheres. Estas
estavam ocultadas como sujeito da história, tendo em vista que a esfera pública é definida pelo trabalho, identificado apenas com o trabalho assalariado, com o foco
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na vida pública dos homens. Como bem compreende Arnot (1984, p. 2-24):

As experiências vividas pelas mulheres, que também compõem uma parte da vida pública (...), são consideradas como pertencentes ao setor
privado. Os homens também têm vida privada, papéis e relações que constituem essa vida, mas que não são incluídos nas análises teóricas de
suas experiências vividas. (ARNOT, 1984, p. 2-24)

Nesta linha de reflexão, considerou-se relevante a pesquisa sobre o Estado da Arte e Gênero no campo do Serviço Social, para revelar aspectos da dimensão da
formação tanto do discente como do docente, uma vez que precisamos nos afastar da ciência e do saber androcêntrico para que a qualificação do trabalho do/a
profissional assistente social possibilite a ampliação dos direitos fundamentais. No desenvolvimento da revisão bibliográfica, o tema de gênero emerge interligado à
sua importância na formação profissional, para perpetuar a ampliação dos Direitos Humanos[6].

Ter leis que garantam direitos e cidadania não significa que tais direitos sejam conhecidos e vivenciados na família, na escola, no trabalho e em
outros âmbitos da sociedade. Assim, é imperativo concretizar uma cultura de direitos humanos no século XXI. Tal constatação leva a reafirmar
o papel da educação e do currículo escolar, em todos os níveis, no que diz respeito ao conhecimento dos direitos humanos, à crítica das
relações de poder e à consciência de que o exercício da cidadania nas práticas cotidianas conduz ao avanço e à garantia de direito para todas
as pessoas. Nesse sentido, é crucial começar pela formação profissional, especialmente à formação docente. (CARVALHO et al., 2016, p. 10)

O campo dos estudos de gênero busca formulações teóricas interdisciplinares, do questionar a ‘construção das diferenças e da igualdade, da universalidade e da
particularidade’, ao inserir nas novas dimensões de tempo e espaço modernos, ao discutir as noções estabelecidas, ao possibilitar que novas categorias de análise
aflorem ou recebam outra ênfase como, por exemplo, a família e o trabalho, chamando a atenção para a natureza totalizante das desigualdades sociais.
Compreende-se que as desigualdades tendem a ser superadas à medida que a perspectiva de gênero seja incorporada. A realidade social impõe as discussões de
gênero à profissão, havendo um processo endógeno de construção de visibilidade que evidencia a necessidade de ampliação do debate e da apropriação desses
estudos pela categoria de profissionais do campo do Serviço Social. Há vários aspectos nas dimensões de gênero que devem ser considerados, quando pensamos na
categoria dos assistentes sociais.

Os resultados parciais da pesquisa obtidos têm como foco de análise a produção do conhecimento do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe
relação os estudos de Gênero.

No contexto acadêmico merece destaque a criação da REDOR – Rede Feminista Norte-Nordeste de Estudos e Pesquisa Interdisciplinares sobre a Mulher e Relações
de Gênero nas Universidades do Norte Nordeste, (agregando vários núcleos da região), como propulsor dos estudos de gênero no campo do Serviço Social na UFS.
Conforme ressalta Cruz (2006) é a institucionalizado em 1992 do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre a Mulher e Relações de Gênero (NEPIMG)
da UFS. Juntamente com outros núcleos de IES do Norte e Nordeste, o NEPIMG/UFS filia-se à REDOR, alinhando-se ao movimento de produção do conhecimento a
partir do viés crítico dos estudos de mulheres (women studies), estudos feministas (feminist studies), posteriormente estudos de gênero (gender studies), que
constituem uma inovadora proposta teórico-conceitual inter e transdisciplinar.

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre a Mulher e Relações de Gênero da Universidade Federal de Sergipe (NEPIMG/UFS) constituiu-se em
setembro de 1992, a partir do “Projeto Interdisciplinar sobre a Mulher e Relações de Gênero”, integrando o Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação em Ciências
Sociais. Conforme Anais do Livro de Resumos do XI Encontro da Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre Mulher e Relações de Gênero -
REDOR e do I Simpósio Sergipano de Pesquisadores sobre a Mulher e Relações de Gênero (2002), centrava-se na definição institucional de linhas de pesquisa e
grupos de trabalho temáticos sobre a questão feminina na UFS. Posteriormente, para obter maior autonomia, visibilidade, homogeneidade e intercâmbio entre
pesquisadores nos âmbitos local e da REDOR, assumiu a denominação de núcleo de pesquisa e obteve apoio institucional (da Reitoria, Pró-Reitoria de
Pós-graduação e Pesquisa e Centro de Ciências Sociais Aplicadas) para sua instalação e manutenção, além da captação de recursos de projetos financiados por
suas/seus pesquisadoras/es.

O NEPIMG tem como objetivo geral estimular a produção do conhecimento, com estudos e pesquisas sobre a mulher e relações de gênero em Sergipe; fortalecer o
intercâmbio de informações e conhecimentos sobre a temática, articulando as questões do desenvolvimento humano à condição feminina; contribuir para a formação
de uma consciência crítica acerca das especificidades da condição feminina em nossa sociedade, articulando ensino, pesquisa e extensão nas instituições de ensino
superior em Sergipe. O NEPIMG – constitui um polo dinâmico da pesquisa de vários departamentos, dos Doutorados e Mestrados em Educação e em Sociologia da
UFS, estimulado a formação de mestres e doutores em vários campos do saber, com dissertações, teses e monografias de conclusão de cursos de graduação, de
especialização, produção de trabalhos e artigos apresentados em eventos científicos publicados em periódicos especializados, oferecidos pelo grupo à comunidade
acadêmica.
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Deveu-se a algumas docentes integradas ao NEPIMG/DSS nas últimas décadas, através de credenciamento, produção cientifica vinculadas às linhas de pesquisa, a
inserção de disciplinas sobre gênero nos Projetos Pedagógicos dos Programas de Pós-graduação em Sociologia, Educação e em Serviço Social da UFS. Assim, por
meio dos estudos desenvolvidos por suas/seus pesquisadoras/es, nos diferentes níveis acadêmicos, o NEPIMG vem buscando implementar a produção
teórico-metodológica dos estudos de Gênero em Sergipe, além de estimular a capacitação docente nesta área, contribuindo para o desvendamento das desigualdades
sociais de gênero em nosso estado e ensejando a possibilidade de novas propostas de intervenção social na área. Sua produção de pesquisas, publicações e ações
na direção da equidade de gênero, visam contribuir para a formação de uma consciência crítica acerca das relações de gênero e das especificidades da condição
feminina em nossa sociedade, articulando pesquisa, ensino de pós-graduação e graduação, e extensão, e mantendo intercâmbio com outros núcleos nacionais e
internacionais.

A pesquisa científica afirma-se através de mecanismos feitos de posturas, observações e gestos voltados para os objetos construídos no campo epistemológico, ou
em domínios do saber determinados, estruturados por métodos postos em ação para a ressignificação ou recriação de novos saberes e o questionamento da natureza
desses saberes.

Questiona-se seria possível fazer um esforço de interrogar a história, a produção acadêmica sobre determinada área do conhecimento, optando por ler apenas dados
bibliográficos e resumos dos trabalhos, divulgação dos trabalhos, tomando-o como fonte documental para um mapeamento da produção acadêmica, em pesquisas
denominadas “estado da arte” Ferreira (2002) acredita que dentre as funções de pesquisadores do estado da arte existe o auxílio à academia em repassar à
sociedade quais as produções acadêmicas que estão em desenvolvimento nela, como resposta exigida para ela manter-se em seu espaço.

Os catálogos passam a ser produzidos atendendo ao anseio manifestado pelas universidades de informar sua produção à comunidade
científica e à sociedade, socializando e, mais do que isso, expondo-se à avaliação. É um sentimento de que trabalhos produzidos ao longo dos
anos não devem ficam restritos às prateleiras das bibliotecas das universidades. (FERREIRA, 2002, p. 260)

Esses catálogos citados estão presentes na área de Serviço Social, o debate sobre relações de gênero é recente e tem-se notabilizado nos eventos da área e em
grupos de pesquisas vinculados aos programas de pós-graduação. No caso dos cursos da graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Sergipe, as
disciplinas sobre gênero são ofertadas na modalidade de optativa, embora emergindo como temática de pesquisa de trabalhos de conclusão de curso.

Há vários aspectos nas dimensões de gênero que devem ser considerados, quando pensamos na categoria dos assistentes sociais. Alguns
desses como a produção teórica, a inserção social e política dos (as) profissionais, relação à inserção no mercado de trabalho, os níveis de
intervenção entre outros. (CRUZ, 2014).

Reforça-se a importância dos estudos de Gênero na formação em Serviço Social, retomando as expressões da “Questão Social” acompanhadas de demandas de
minorias sociais e suas relações de gênero.

O processo de inserção da categoria gênero na formação em Serviço Social em suas discussões foi similar ao levado em curso em outras áreas do conhecimento. Tal
processo mostra-se marcado por estratégias feministas, capazes de alavancar espaços no interior de instituições e movimentos, contrariando possibilidades dos
debates que cederam às discussões sobre gênero, articulando-se a outras reflexões, também necessárias, como raça e etnia, orientação sexual e classe social.

Através do exame de documentos/monografias produzidas no curso de graduação em Serviço Social da UFS, foi possível exemplificar em ordem decrescente a
produção sobre gênero entre 1990 até 2015. Salienta-se, todavia, que foi optado aqui por não serem expostos os quadros por questões das regras de publicação
deste evento.

Pode-se observar que as produções de monografias para conclusão de curso de graduação em Serviço Social são recentes e datam, observado o período indicado
para esta pesquisa, a partir de 1997, período que se aproxima das diretrizes curriculares aprovadas pela ABEPSS. O reduzido número de estudos com a abordagem
de gênero a partir de 2012 pode ser atribuído em parte, as aposentadorias de docentes vinculadas esta linha de pesquisa.

Enquanto temos uma pequena gama no número de produção de graduação algumas dessas docentes continuaram desenvolvendo pesquisas e orientações na
condição de credenciadas e vinculadas ao PPGED e PROSS – é caso da Professora e coautora deste artigo, Maria Helena Santana Cruz, e também da condição de
aposentadas e da ativa, reconduzidas por concursos concurso como da Professora Maria da Conceição Vasconcelos Goncalves. É válido lembrar que o Mestrado em
Serviço Social na UFS foi institucionalizado em 2011.

Destaca-se que a falta de institucionalização dos estudos feministas e de gênero enquanto saberes legítimos e integrados aos currículos universitários revela a
posição marginal que tais estudos ainda ocupam na Academia, na Pesquisa, bem como o conhecimento da sociedade. O estabelecimento dos estudos de gênero
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destaca como o poder discursivo e material é exercido e contestado nas organizações dominantes.

Observa-se que entre 2013-2017 apenas oito dissertações foram produzidas no campo de Serviço Social com a temática de gênero. No percurso da pós-graduação
ainda necessita de uma maior atenção quanto à produção sobre feminismo e gênero na academia, apontando para alguns desafios, que estão colocados para esse
movimento, diante do processo de democratização por que tem passado o País, o Nordeste e, especificamente, Sergipe nesses últimos anos, considerando a
devolutiva da universidade para sociedade.

É valido destacar que não se trata de diferença sexual nem da relação entre gênero e raça ou gênero e sexualidade, mas da diferença, em sentido amplo, para dar
cabo das interações entre possíveis diferenças em contextos específicos. A proposta de trabalho com a diversidade de gênero integra outras categorias de análise
com a interseccionalidade, para oferecer ferramentas analíticas para apreender a articulação de múltiplas diferenças e desigualdades no campo do Serviço Social. É
importante destacar que não se trata de diferença sexual nem deda relação entre gênero e raça ou gênero e sexualidade, mas da diferença, em sentido amplo, para
dar cabo as interações entre possíveis diferenças em contextos específicos. Com o programa de pós-graduação em Serviço Social da UFS só tem o curso de
mestrado procuramos cotejar a produção do conhecimento sobre gênero em outros programas do Brasil.

Pode-se notar certa regularidade de produção sobre a temática de gênero entre três ou quatro bases bibliográficas por ano. Esses resultados foram obtidos partir de
uma média calculada com base na quantidade total de estudos, tabelada, dividido por 27 anos em que nossa pesquisa é baseada (1990 – 2017).

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante destacar que estes dados produzidos até o mês de janeiro de 2018 representam os resultados parciais da pesquisa, isto porque será feito o mapeamento
total dos trabalhos produzidos em 2016 e 2017 para um outro trabalho a ser produzido.

Uma das apresentações finais, diz respeito ao nível de produção acadêmica de Serviço Social na UFS. Se por um lado a profissão de Serviço Social caracteriza-se
epistemologicamente interligada a liberdade do indivíduo, por outro ela ainda revela-se pouco aproximada ao tema de Gênero na Universidade Federal de Sergipe.

Na construção dessa pesquisa parcial, trouxe consigo informações primordiais acerca do feminismo, sua proximidade com o Serviço Social e a importância dos
estudos ligados a Gênero e suas produções acadêmicas na UFS.

Tem-se por fim que citar a importância da continuidade desta pesquisa, pois nela agregamos novos valores e conhecimento do tema. Além disso, iremos realizar dois
itens que estão pendentes cuja está presente na metodologia são eles: análise dos currículos dos docentes do PROSS/DSS cadastrados na plataforma currículo lattes
(CNPQ) e os projetos e publicações de docentes do PROSS/DSS desenvolvidos. Tem-se também que destacar, a necessidade de buscar o máximo de número
possíveis em produções acadêmicas, para que adiante possa-se caracterizar esses números como sugere nossa metodologia.
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[1] Alteração inserida em 2011. Cf. http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.htmlpdf=/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf

[2] Inclusão no texo em 2011. Cf. http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.htmlpdf=/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf

[3] “Questão Social” está ligada ao resultado social determinado pela sociedade capitalista, a qual se apropria da riqueza produzida. A classe trabalhadora luta para
continuar trabalhando, enquanto o exército de reserva luta para estar no ciclo trabalhista. O resultado desta determinação social dá nas expressões da “Questão
Social”, onde essa se dá através do desemprego, violência, preconceito por raça, religião e também por gênero. Por fim, a “Questão Social está intimamente ligada às
protoformas do Serviço Social, pois esta profissão, trabalha intimamente com as expressões desta.

[4] O cotidiano é a vida de todos os dias e de todos os homens em qualquer época que possamos analisar.

[5] O conceito de androcentrismo está intimamente ligado ao poder mundial do homem. Esse poder resulta das experiências masculinas de centralização de poder do
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macho. Quando falamos de androcentrismo, estamos diretamente interligando esse conceito a toda uma leva de outros conceitos, como conservadorismo,
patriarcalismo e machismo.

[6] Criados em 1948, os Direitos Humanos, tem-se na sua composição 30 (trinta) artigos desenvolvidos a partir de uma Assembleia Geral das Organizações das
Nações Unidas (ONU). Seu texto engloba conceitos que deveriam serem adotados pelos países, conceitos esses ligados aos ideais da Revolução Francesa:
Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Os direitos citados nesse documento envolvem dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais e educativas.
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