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RESUMO: Este artigo refere-se a análise final 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. Esta pesquisa consiste no
Estado da Arte sobre gênero, objetiva realizar um resgate histórico do estágio atual da produçao científica dos estudos de gênero no ambiente acadêmico, tornando
visíveis estes estudos na particularidade do Serviço Social na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no período de (1990-2017). Identificar as perspectivas teóricas
adotadas no processo de produção do conhecimento no campo do Serviço Social. Esses resultados serviram de base para as futuras produções e aproximação
epistemológica entre os pesquisadores e a temática.

Palavras-chave: Gênero. Serviço Social. Formação.

ABSTRACT: This article refers to the final 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 Grants (PIBIC) between the years 2017 and 2018. This research
consists of the State of the Art on gender, aiming to carry out a historical rescue of the current stage of the scientific production of gender studies in the academic
environment, making these studies visible in the particularity of Social Service at the Federal University of Sergipe (UFS), in the period 1990-2017. Identify the
theoretical perspectives adopted in the process of knowledge production in the field of Social Work. These results served as a basis for future productions and
epistemological approximation between researchers and the theme.

Keywords: Gender. Social Service. Formation.

RESUMEN: Este artículo se refiere al análisis final 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. Esta
investigación consiste en el Estado del Arte sobre género, tiene como objetivo realizar un rescate histórico de la etapa actual la producción científica de los estudios de
género en el ambiente académico, haciendo visibles estos estudios en la particularidad del Servicio Social en la Universidad Federal de Sergipe (UFS), en el período de
(1990-2017). Identificar las perspectivas teóricas adoptadas en el proceso de producción del conocimiento en el campo del Servicio Social. Estos resultados sirvieron
de base para las futuras producciones y aproximación epistemológica entre los investigadores y la temática.

Palavras-chave: Género. Servicio Social. Formación.

1. INTRODUÇÃO

Uma das determinações impostas pela sociabilidade capitalista que tem ganhado destaque no Serviço Social é a discussão sobre gênero e seus desdobramentos no
fazer profissional. A questão de gênero é considerada um tema transversal no objeto da formação profissional. Isto porque, a transversalidade dos estudos de
gênero[1] na formação das/os assistentes sociais, tem relação com as opções e objetivos políticos presentes no Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social[2].
Sua efetividade e inclusão, nos processos de formação em curso incidem para sua concretização.

Neste sentido, para uma profissão que trata direta e indiretamente com a questão de gênero, e apresenta uma demanda composta por mulheres das mais diversas
classes sociais, atingidas pelas mais diversas expressões da questão social, pensar na importância desta discussão para a formação profissional é pensar em
assistentes sociais comprometidas/os e capacitadas/os para lidar com as diversas expressões da questão social. A cada dia que passa surgem expressões sociais,
seja na economia, política, cultura ou sexualidade, e o Serviço Social deve distinguir e atender essas novas demandas, debater sobre elas, para construir uma visão
crítica a partir das particularidades dessa contemporaneidade. Além disto, a discussão de gênero a partir de um referencial crítico possibilita uma análise de totalidade
de uma realidade complexa que envolve a desigualdade de gênero no marco da sociabilidade capitalista.

As novas demandas postas pela sociedade questionam o processo de formação e exigem profissionais mais qualificados, capacitados/as para realizar uma leitura
crítica, com conhecimento mais aprofundado sobre a diversidade e desigualdade de gênero, particularmente destacando como as mulheres estão envolvidas,
entendendo que a exclusão das mulheres é resultado de um longo processo de confinamento ao doméstico, e também, resulta de construções culturais sobre as
diferenças biológicas das mulheres em relação aos homens (BRUSCHINI E COSTA, 1992, p.66).

Deve-se também considerar a pertinência de uma reflexão crítica e sistemática sobre esta temática, pois se tratando de uma categoria em que 95% dos profissionais
são mulheres, a ausência desta discussão acarreta também um distanciamento da possibilidade da construção de uma consciência crítica da própria condição de vida
das futuras assistentes sociais, já que a mulher ainda é o alvo da dupla e tripla jornada de trabalho, enfrenta a cruel realidade da violência doméstica, do tráfico de
mulheres, da mercantilização dos corpos femininos, do assédio moral e sexual além de terem seus direitos reprodutivos subordinados ao interesse do Estado e
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pautados pela cultura patriarcal. Um dos princípios citados no Código de Ética Profissional reforça: “exercício do Serviço Social, sem ser discriminado, nem discriminar
por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção [orientação][3] sexual, [identidade de gênero][4], 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).

Nesta linga de reflexão, adverte-se para a importância dos estudos de Gênero/raça/classe/idade/geração e orientação sexual na formação em Serviço Social,
dimensões consideradas inerentes as expressões da “Questão Social”[5]. Para Lima (2012), as discussões de gênero em Serviço social brasileiro começaram a tomar
forma somente no final da década de 1990, a partir da aprovação das novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação de Serviço Social aprovada pela
Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABEPSS) em 1996, sendo considerada uma discussão que deve perpassar a formação profissional (LIMA, 2012, p.
2).

A pesquisa sobre “O Estado da Arte sobre Gênero no campo de Serviço Social da UFS” 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, tornando visíveis estes estudos e a produção
científica 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

Para compreender a importância desta discussão no âmbito do Serviço Social, buscamos desenvolver uma abordagem qualitativa, descritiva e documental,
priorizando-se a pesquisa do tipo “estado da arte” ou estado do conhecimento. (ANDRÉ e ROMANOWSKI, 1999). Para Ferreira (2002, p. 258), as pesquisas sobre o
da arte ou estado do conhecimento parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares. O debate sobre a pesquisa
bibliográfica é movido pelo conhecimento de outras produções e pesquisas realizadas para dar continuamente ao que precisa de sustento, para apresentar a sociedade
o levantamento dessas produções e iniciar pesquisas que ainda não foram realizadas ou tem escassez de material bibliográfico (FERREIRA, 2002, p. 259).

O corte temporal definido para a coleta de dados abrange o período de 1990 e 2017. 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 e aplicadas. Para o aprofundamento teórico e
familiaridade sobre o objeto/tema da pesquisa relacionado com as produções acadêmicas, procedeu-se inicialmente a revisão de literatura baseada em conceitos
interligados ao gênero, e áreas afins. Continua-se a reforçar que nossas pesquisas não foram apenas de análises para construir dados quantitativos, mas também para
entender os temas quantitativamente.

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 até o mês de junho, o qual foi construído esta pesquisa como
requisito final para o PIBIC do recorrente ano.

O levantamento apresenta relevância significativa pela carência de dados e informações a respeito da discussão de gênero nas universidades públicas brasileiras que
tratam da formação profissional dos estudantes de Serviço Social, em como, da necessidade de identificar quais espaços fomentam e formam os estudantes para lidar
com uma demanda que é presente no cotidiano profissional. Embasando a necessidade de compreender as determinações impostas pela realidade, realizamos
também pesquisas bibliográficas e coleta documental em artigos e documentos científicos que aprofundaram o embasamento teórico-metodológico acerca da
importância do fazer profissional trabalhado com o gênero. As fontes documentadas foram obtidas através: 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).

Na etapa final da pesquisa procedeu-se ao exame e análise das monografias e dissertações do Programa de Pós- Graduação em Serviço Social da UFS (dos anos de
1990 – 2017), incluindo uma revisão nos recortes de subtemas e principais autores citados nas publicações de Gênero, as formas e em que condições foram
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produzidas as dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações, procurando não somente a aproximação da realidade a ser
pesquisada, mas também a análise desta sobre Gênero no campo do Serviço Social com destaque para a particularidade do Serviço Social na UFS. Ainda neste
percurso, também foram contempladas análises de projetos e publicações mediante a análise dos currículos lattes de docentes do PROSS/DSS, na Plataforma Lattes
do CNPq, até o ano de 2017. Com relação a consulta sobre a produção do conhecimento, dos programas de Serviço Social no Brasil, foi realizado o acesso as
dissertações de mestrado cadastradas no portal CAPES, porém, diferente dos resultados parciais foi encontrado maior facilidade para tal, pela utilização do seguinte
procedimento: fez-se busca das palavras chaves “Gênero”, “Serviço Social” e “Formação” integradas encontrando-se um resultado muito ampliado. Posteriormente
diminuímos as buscas contemplando produções de 2013 à 2017 que não apareceram anteriormente.

Em seguida, direcionou-se a busca à área do conhecimento de “Ciências Sociais Aplicadas” e por fim solicitamos a filtragem da área de “Serviço Social”,
encontrando-se um quantitativo total de 1130 (mil cento e trinta) produtos, partindo-se para a leitura e busca dos resultados interligados aos estudos de Gênero. Vale
ressaltar também que o levantamento das produções e orientações acadêmicas, na linha de Gênero, dos docentes do Departamento de Serviço Social, foram
realizadas no dia 05 de abril de 2018.

3.1 Atividades realizadas

3.1.1 Reuniões quinzenais e mensais:

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 desses primeiros meses.

3.1.2 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". 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.

3. 2 Outras atividades:

3. 2. 1 Dimensões de Gênero na Formação Profissional:

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Fundamentos, Formação em Serviço Social e Políticas Sociais – GEPSSO/UFS promoveu o evento “Dimensões de Gênero na
Formação Profissional” no dia 08 de março de 2018, comemorando o Dia Internacional da Mulher, no auditório da ADUFS. O evento tinha a presença da coordenadora
desta pesquisa, Drª Maria Helena Santana Cruz na mesa redonda: Reflexões sobre Gênero e sua importância para a Formação. Também a presença, como membros
da equipe de organização, a coordenadora adjunta desta pesquisa, Drª Vera Nubia Santos.

Neste evento o bolsista Matheus Andrade de Moraes representou o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde – GEPS e apresentou o tema: As principais doenças
vinculadas às mulheres. Logo após, esse bolsista e a bolsista voluntária, Talita Silva Menezes, apresentaram “Estado da Arte sobre Gênero na graduação e pós
graduação em Serviço Social da UFS, os seus resultados parciais.

3. 2. 2 Integração UFS/Comunidade – Abordagens sobre Gênero e Violência:

A ação de extensão pretende integrar alunos e professores do ensino superior com alunos, equipe pedagógica, familiares e servidores do CODAP e Colégio Armindo
Guaraná.

Os objetivos e experiências estão se desenvolvendo e abarcam colaborar na identificação dos problemas de Gênero nas escolas, além de identificar os tipos de
abordagem de violência. Após essa identificação, busca-se projetar atividades de intervenção entre as equipes de estudo e trabalho dessas escolas, com intuito de
incluir a discussão de Gênero.

3. 2. 3 História e Cinema Negro no Brasil: Mostra de Filmes e Debates Interdisciplinares:
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O autor deste artigo, Matheus Andrade de Moraes participou dos cine-debates promovidos pelos Departamento de História e Departamento de Filosofia entre os meses
de janeiro e fevereiro de 2018. Foram exibidos os filmes e documentários: “Compasso de Espera”, “Alma no Olho”, “Pequena África” e “Abolição”. A discussão central
dos eventos girou em torno na questão racial brasileira, onde essa passou por uma série de mudanças ao decorrer das décadas, porém, é claro e evidente que
carregou consigo a escravidão como algo que perpassa em todas as políticas públicas.

3. 2. 4 IV Semana da Visibilidade Trans de Aracaju: “Direitos e Cidadania para Pessoas Trans”:

Foram apresentadas palestras, mesas redondas e oficinas ligadas a: despatologização das identidades trans., retificação do nome civil e Gênero para as pessoas
trans, população LGBT em estado de vulnerabilidade, população carcerária LGBT, apresentações artísticas, entre outros. O evento trouxe consigo uma carga de
conhecimento acerca da temática de identidades de Gênero, das atuais políticas públicas e dos direitos para a população LGBT, direitos tais quais viabilizados, em
certos casos, pelos profissionais do Serviço Social.

3. 2. 5 Atividades na CasAmor LGBT:

A CasAmor que precedeu os eventos da Semana de Visibilidade Trans, tem por objetivo servir como centro cultural para a população LGBTQI+, funcionar como
assistência na modalidade da Casa de Passagem (em casos de urgência) além de encaminhar para a viabilização dos direitos da população.

3. 2. 6 Diagnóstico da Juventude LGBT:

Meses após dar início as atividades da CasAmor LGBT, o bolsista CNPq Matheus Andrade, recebeu o convite de ir à cidade de Salvador – BA, para o evento
“Diagnóstico e Ações Estratégicas de apoio à Formulação de Políticas Públicas para a Juventude Brasileira, de 15 aos 29 anos”. Evento esse que foi promovido pela
Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O bolsista foi como representante da CasAmor e um dos três
representantes do estado de Sergipe.

Os objetivos desse encontro foram de ouvir as representações dos 09 (nove) estados do nordeste brasileiro para entender as dificuldades de cada instituição e/ou
movimento social, ligados à população LGBT, para a montagem de um diagnóstico que está sendo construído nacionalmente. Posteriormente, serão criadas ações
estratégicas do governo junto a sociedade civil para melhorar as políticas públicas para a população. Por fim, criar-se um aplicativo para que toda a sociedade tenha
acesso aos resultados da pesquisa.

3. 2. 7 Artes:

Foram desenvolvidas atividades extras, entre os bolsistas ligadas ao cinema e teatro, já que como formas de arte, apresentam e representam problemáticas da
sociedade civil.

1. DA COLETA BIBLIOGRÁFICA À ANÁLISE FINAL DO ESTADO DA ARTE

Os resultados finais desta 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, além de abraçar o conhecimento sobre o Feminismo e os estudos de relações dos poderes.

Os primeiros anos do feminismo estavam presentes dentro do século XIX, o qual trouxe consigo os primeiros avanços da ciência, a Primeira Revolução Industrial, os
avanços nas áreas da medicina e muitas revoltas e revoluções espalhadas pelo planeta. Foi nesse contexto que o movimento Sufragista, o qual trouxe consigo as
primeiras revoltas com objetivo de possibilitar as mulheres o direito ao voto. Apesar de ser um movimento que ainda entrelaçado a alguns conceitos conservadores, já
foram importantes para questionar privilégios masculinos, como o político, o econômico e o sexual.

Posteriormente, temos a presença da Segunda onda do movimento Feminista, esse aconteceu muitos anos depois que a primeira fase, estando presente entre os anos
de 1960 – 1980. Nessa onda muitas das ditaduras espalhadas pela América Latina estavam acontecendo além de ser dentro da Guerra Fria. Enquanto o mundo
dividia-se entre capitalistas e socialistas, aconteciam mobilizações pela paz no mundo, principalmente por parte do movimento hippie[6] que veio acompanhado por
críticas ao preconceito racial. Além disso, tem-se nessa fase a continuação da primeira onde, acrescida do direito a igualdade a níveis mundiais.

Na terceira onda Feminista, presente nos anos de 1990, veio como uma forma de acrescentar críticas a segunda onda. Nessa fase, as mulheres estavam
acompanhadas pelos estudos de classe e criticavam um movimento feminista focado nas mulheres brancas e de classe média alta. Foi nessa onda que surgiram as
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preocupações com as políticas públicas em recortes à sexualidade e a raça. Foi nessa onda que feministas como Audre Lorde criticou o racismo dentro da ótica do
feminismo e que auxiliou a diferenciar as categorias das mulheres dentro do movimento. A partir dos anos de 2010 tem-se a presença da Quarta Onda do Feminismo.
Atualmente essa fase continua e alastra-se dentro do contexto pós-moderno. Com os avanços tecnológicos e virtuais o machismo ganhou espaço para virilizar-se como
válvula de escape frente a força Feminista, porém acabou sendo barrado pelo movimento das mulheres que ligam-se agora a busca pelos Direitos Humanos. É nessa
fase que as redes sociais servem de instrumento para que questões como o aborto, a migração, a sexualidade, ao assédio e a violência contra mulher se desenvolvam
em forma de discussões.

Como forma de movimento, devemos entender que o Feminismo possibilitou transformações sociais e dentro destas temos aumento de leis internacionais que apoiem
a causa racial, LGBTQI+ e a causa de classe.

O movimento feminista contemporâneo, reflexo das transformações do feminismo original - predominantemente intelectual, branco e de classe
média - configura-se como um discurso múltiplo e de variadas tendências, embora com bases comuns. As feministas destacam que a opressão
de gênero, de etnia e de classe social perpassa as mais variadas sociedades ao longo dos tempos. (NARVAZ, KOLLER. 2006. p. 648)

Agora que foi apresentado um panorama geral do Feminismo e suas fases, irão suceder algumas datas e eventos de conjuntura para posteriormente ser apresentada
as análises das produções acadêmicas do Serviço Social da UFS e do Portal CAPES. Para tal apresentamos também a presença dos temas de identidade de Gênero
e sexualidade, visto que foram almejadas juntamente com o Movimento Feminista.

A data que marca o início do movimento gay mundial é dia 28 de junho de 1969, quando no bar Stonewall, em Nova York, os homossexuais se
rebelaram contra a perseguição policial, travando uma batalha de dias seguidos, sendo apoiados pela comunidade local. Depois dessa batalha
entre policiais e gays, o prefeito decidiu acabar com a violência policial. A partir de então, esta data é comemorada Dia Internacional do Orgulho
Gay e Lésbico, com passeatas em várias cidades. (CARVALHO, et al. 2016)

Vale-se destacar que essa data comemorativa, anos mais tarde, virou o Dia Internacional do Orgulho LGBT, abarcando assim as identidades de Gênero. Por fim, é
valido acrescentar que em 28 de junho de 2018 a Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), concedeu a normativa para que a retificação de nome e gênero das pessoas
trans aconteçam em todos os cartórios do país, igualando essa questão no Brasil, já que alguns estados já tinham se regulamentados dentro dessas normativas.

Voltando um pouco na história, no meio da Segunda onda do Movimento Feminista, temos um primeiro endossamento nos estudos intitulados e/ou ligados a Gênero.
Esses estudos estavam dentro das academias e foram nelas que as mulheres buscaram mais espaços para postular pesquisas científicas que destituísse as pesquisas
masculinas que “justificavam” o poder do macho, como podemos ver a seguir por Carvalho (2016, p. 26).

Nesse contexto, os estudos da mulher ou estudos feministas, a partir da década de 1970, vêm influenciando praticamente todas as disciplinas
acadêmicas. A historiografia passou a recuperar a história das mulheres. Na sociologia, gênero, antes um campo de conhecimento marginal e
de baixo prestígio, constitui atualmente o campo de pesquisa mais ativo da disciplina (CORNELL, 2009).

Pode-se já perceber que a história das mulheres começou a ser recuperada quando as próprias adentraram nas academias e que os estudos de Gênero puderam as
devolver a sociologia de sua categoria enquanto reconhecida. Mas a história e a sociologia não foram as únicas áreas a trabalhar e dar destaque a Gênero nos anos
1970.

Nas ciências políticas, o feminismo vem conquistando crescente respeito como uma escola distinta de pensamento político, ao lançar nova luz
sobre os conceitos estabelecidos de poder, dominação e igualdade, e ao introduzir uma nova sensibilidade e linguagem na prática política,
expressa pelas ideias de diferença, voz e conexão (HEYWOOD, 2000). Na filosofia da ciência a lente feminista reconhecidamente proporciona
uma importante análise crítica da sociedade e cultura patriarcais, ao denunciar o sexismo da organização e dos paradigmas científicos, inclusive
na lógica e da ética (FOUREZ, 1995). (CARVALHO, et al., 2016, p. 26)

Percebe-se que o avanço do Feminismo chegou nessa década na linguagem da política e criticou a cultura do sexismo sustentado pelo patriarcado. Como prova do
que foi citado anteriormente, quando foi trazido as ondas do Feminismo, e nelas a Segunda Fase foi de início de estruturação política.

A epistemologia (teoria do conhecimento) feminista caracteriza-se pela integração entre teoria e prática, ao postular que o pessoal é político, e
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por uma perspectiva centrada na mulher, em oposição ao androcentrismo dominante; seu método é a conscientização, que articula teoria e a
realidade vivida (HUMM, 1989). Enfim, os estudos de gênero, que enfocam a construção cultural das noções de masculino e feminino, e as
práticas sociais e assimetrias de poder decorrentes, têm influenciado os projetos de desenvolvimento social e econômico e as políticas públicas.
(CARVALHO, et al., 2016, p. 26)

Considera-se por fim essa análise na conjuntura dessa década a raiz da teorização do conceito de Gênero a partir dos movimentos das mulheres, que eram contrárias
as teorias do masculino como modo de vida que privilegiavam as políticas públicas, de justiça, sociais e econômicas para os homens. Foi nesse contexto que o Brasil
também adentrou nas discussões sobre as políticas voltadas para as mulheres.

É consenso, na história do movimento de mulheres e feminista no Brasil, que, nos anos oitenta, as universidades passaram a abrigar núcleos, centros, grupos de
estudos, que se denominavam “estudos de mulher”, “feministas” ou, mais tarde, “de gênero”. Esses abrigavam, em seu interior, personagens que haviam iniciado um
movimento que ganhava força desde 1975, quando a ONU definiu a criação do Ano Internacional da Mulher e o início da década da mulher. Algumas dessas pessoas
tinham sido exiladas por suas atividades em grupos de esquerda, armados ou não, e, no exterior, tiveram contatos com o feminismo. Além disso, no exterior fizeram
estudos que as qualificavam para ingresso em universidades. A universidade tornou-se o grande espaço do feminismo dos anos setenta e, mais ainda, a partir dos
anos oitenta, talvez por ser esse o lugar onde se encontrava a maior resistência ao governo militar, pareceu, para muitas, um lugar muito mais legitimado de atuação
do que os postos no Estado recém-democratizado que lhes era oferecido. Mesmo assim, convém lembrar que essa entrada não foi fácil: para muitas pessoas da
universidade, as mulheres que compunham esses diversos núcleos de estudos, que se formaram desde os anos oitenta, eram consideradas "apenas" feministas,
portanto sem qualificações acadêmicas; para as feministas que continuavam no movimento, essas mesmas mulheres eram desqualificadas como "acadêmicas".

A sociedade brasileira não foi diferente do resto do mundo, onde a ordem natural das coisas estava presente nas relações de Gênero. Enquanto sociedade patriarcal
os seres humanos eram educados para ocupar seus espaços que já estavam determinados. Não era só a ciência que tinha o determinismo como característica, mas
também a sociedade.

[...]o homem foi feito para o mundo do trabalho, para a vida política, para ocupar cargos de mando, para ocupar lugares de destaque; enquanto
que as mulheres são o “sexo frágil”, as figuras “doces”, “delicadas”, “sensível” “que precisa ser protegida”, destinada a vida familiar, ao cuidado
dos filhos (as) e a realizar todos os papéis femininos de nossa sociedade. A ideia de que a diferença entre homens e mulheres é natural ou
biológica é o que define a ordem natural das coisas. É como pensar que existe uma ideia de um destino do qual não podemos fugir. É essa
ordem de cunho preconceituoso, machista, classista que foi produzido historicamente e mantida até os nossos dias atuais que justifica as
desigualdades de gênero. (CRUZ, [20-], p. 2)

Nota-se nesta citação encontramos que o lugar das mulheres no Brasil era dentro de casa, enquanto a característica de vivência masculina ainda estava enraizada na
Pré-História, onde o homem era o macho responsável pela caça e trabalhos externos.

No estado de Sergipe, temos uma iniciação da caminhada do movimento Feminista a partir do século XX. Esse início do movimento deu-se principalmente no centro
urbano da sua capital, Aracaju.

Em Aracaju, desde a segunda década do século XX, as discursões em torno do feminismo traziam preocupações para a sociedade sergipana,
principalmente em si tratando do olhar conservador masculino, que se negava a reconhecer o deslocamento social da figura feminina.
(ALMEIDA, 2016, p. 2)

Como pode ser visto a luta feminista em Sergipe está intimamente ligada as críticas do movimento nacional, onde a saída da mulher de casa para o trabalho era vista
como uma independência social e esta não poderia ser alcançada, já que na raiz da história o homem tinha o papel de sustentação. Temos que em 1929 foi
oficializado, em Aracaju, o Diretório do Movimento Feminista em Sergipe com o corpo do movimento constituído por Maria Rita Soares, Cesartina Régis, Itála da Silva,
Laura Amazonas e Heloísa Santos (ALMEIDA, 2016, p. 6). Logo abaixo, encontraremos um resumo dos acontecimentos que marcaram os desdobramentos desse
núcleo de mulheres.

No ano de 1931, Maria Rita se empenhou para nomear oficialmente Cesartina Régis como representante de Sergipe no II Congresso Feminista.
De acordo com Freitas (2003), a participação das duas sergipanas no evento foi divulgada pela imprensa Sergipana e recebeu um número
especial na Revista Renovação. Estrategicamente estas mulheres conquistaram visibilidade no cenário político local. O movimento pelo sufrágio
foi o projeto mais intenso das militantes Sergipanas. Em 1934 Cesartina Régis e Rita Soares estavam empenhadas no processo de alistamento
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eleitoral no Estado de Sergipe, ambas estavam cotadas para serem indicadas a candidatura, entretanto romperam com a liderança política com
a qual se coligavam. Assim retiraram seus nomes para eleição e apoiaram a candidatura da Professora Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro para a
Assembleia Constituinte em 1934. Conforme o estudo realizado por Freitas (2003, p. 188), a escolha da Professora de Pedagogia da Escola
Normal, Quintina Diniz, em detrimento “da atuante farmacêutica Cesartina Régis e da irrequieta advogada Maria Rita, fez parte de uma
estratégia construída pelas lideranças da FBPF, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil, para garantir a presença feminina nos cargos
eletivos, em 1934”. Ao fim da jornada, Quintina Diniz foi eleita e empossada para Deputada Estadual do Estado de Sergipe na assembleia
constituinte em 1935. (ALMEIDA, 2016, p. 6 – 7)

Entrelaçado a esses anos de luta, tem-se que em 22 de setembro de 2006 foi o dia em que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. A farmacêutica Maria da Penha
sofreu durante anos vários tipos de violência doméstica as quais resultaram em sua paraplegia, por isso ela uniu-se ao Centro pela Justiça pelo Direito Internacional
(CEJIL) e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) para denunciar o país na Comissão Intramericana de Direitos Humanos da OEA.
Depois de anos, o país foi condenado e se viu obrigado agravar uma lei do Código Penal que punisse aqueles que cometiam atos de violência contra mulher.

BRASIL, Lei 11340/06, Lei n° 11340, Art. 10, de 07 de agosto de 2006 Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Unido a essa lei começaram a disparar dispositivos que servissem de apoio as vítimas de violência e de ressocialização do agressor. Volta-se a história do estado de
Sergipe e temos a presença da construção da rede na Delegacia de Atendimento a Mulher, Delegacia de Atendimento a Criança e Adolescente – Vítimas, Delegacia
Especial de Atendimento a Grupo Vulneráveis para aquelas vítimas que sofreram atos de violência em razão da condição de vulnerabilidade e apoio da rede
socioassistencial, como os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que também presta atendimento a esse público.

Na atualidade existe um coletivo feminista espalhado pelo país e também se faz presente em Sergipe, o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro[7] o qual luta pela
emancipação das mulheres trabalhadoras dentro do estado burguês e entende a luta com recortes em: classe, Gênero, raça e etnia.

Em razão de citar-se as atuais políticas de assistência e de movimentos sociais, destaca-se também as outras políticas do serviço humano e entende-se que o Serviço
Social está intimamente ligado a elas, como saúde, habitação, segurança pública, transporte, etc. Dentro desses papéis, o assistente social faz-se necessário viabilizar
os direitos dos cidadãos frente ao estado capitalista. Consequentemente, faz-se mister entender que o público assistido por esse perpassa por situações de
vulnerabilidade social e com agravantes dentro do preconceito à Gênero, sexualidade, raça e etnia.

A temática da focalização, por sua vez, outro dos elementos presentes na agenda de reforma, incide diretamente sobre a questão de gênero,
uma vez que as mulheres, mais especificamente as mulheres pobres – das cidades e da zona rural –, têm sido consideradas como um dos
segmentos mais vulneráveis da população, justificando a promoção de políticas ‘focalizadas’. Diversos estudos recentes sobre a pobreza na
América Latina, intensificada na última década pelas políticas de ajuste, têm chamado a atenção para o fenômeno da ‘feminização da pobreza’.
(FAHAR, 2004, p. 54)

Como pode-se perceber a vulnerabilidade de classe acaba abarcando a questão de Gênero e isso acaba desdobrando-se nas políticas públicas e no labor do
assistente social, pois este encontra-se locado dentro dessas políticas e necessita comunicar-se com todos os atenuantes sociais de vulnerabilidade.

Sobre o Brasil, o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, de 1996, também destaca a feminização da pobreza no país, chamando
a atenção para a disparidade salarial (as trabalhadoras ganhavam em média 63% dos salários masculinos em 1990) e para a situação
particularmente vulnerável das mulheres chefes de família. Em 1989, as famílias chefiadas por mulheres com filhos menores de 14 anos
correspondiam a 58% das famílias com rendimento mensal até meio salário mínimo per capita. Dados de 1994 revelam que, enquanto o
desemprego masculino era de 6,7%, o desemprego feminino atingia 13,9%.35 Acrescente-se que parte significativa das mulheres que
ingressam no mercado de trabalho vai para o setor informal, onde estas não têm acesso a garantias trabalhistas e à previdência social.
(FAHAR, 2004, p. 54)
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Com base nos dados acima, e no entendimento sobre capitalismo[8], é possível entender que as mulheres começaram a ser chefes de suas famílias, principalmente
daquelas encontradas na faixa da pobreza, dentro desses dados o atenuante da disparidade salarial entre os homens e as mulheres continuaram e existem até os dias
atuais, o que sustenta aquela feminização da pobreza.

Compreendendo mais uma questão de saúde acrescenta-se que seu atual conceito ampliado desloca-se do campo biológico. Ele precisa ser pensado não apenas do
ponto de vista da doença, mas dos aspectos econômicos, políticos e histórico-sociais, da qualidade de vida e das necessidades básicas do ser humano, seus valores,
crenças, direitos, deveres e das suas relações dinâmicas e construídas ao longo de todo ciclo da vida e do meio em que convive. É indispensável, nesse contexto,
entender saúde por meio das relações históricas e socioculturais que o indivíduo mantém com o outro e com a comunidade e nas suas formas de convivência com o
meio ambiente. Destaca-se também a educação e sexualidade, incluídos na temática de Gênero.

Nesta análise final acrescenta-se que a busca em TCCs deste encontra-se entre o intervalo dos anos de 2016 e 2017 como forma de contemplar parte final da
pesquisa.

Na análise das monografias produzidas no curso de graduação em Serviço Social da UFS – sobressaíram-se, os temas: trabalho com dezoito (18), violência com
quatorze (14), Educação e Saúde cada um com cinco (5) totalizando dez (10) e para finalizar sexualidade com dois (2).

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 (MILHOMEM,
2010, p. 66) Melhor dizendo, ou ainda, do questionar a teoria da economia política da educação, pela separação que efetua entre as esferas pública e privada. A
mulher era ocultada como sujeito da história, o que traz repercussões sobre o conhecimento da realidade, tendo em vista que a esfera pública é definida pelo trabalho,
identificado apenas com o trabalho assalariado, com o foco na vida pública dos homens.

A Perspectiva do conceito de equidade de gênero passou a dominar as várias propostas que surgiram com o incremento das políticas de "ações afirmativas", cujo
projeto estratégico foi desenvolvido a partir das convenções e colóquios internacionais que colocaram na mesma mesa de negociações as lideranças do coletivo
feminista e os organismos internacionais de proteção social como a Unesco, a ONU, onde agendas específicas trouxeram à lume a questão dos direitos humanos e os
instrumentos internacionais e regionais de proteção aos direitos da mulher.

A violência contra mulheres e meninas se origina a partir da discriminação de gênero e regras sociais ultrapassadas. A relação de poder, que autoriza mesmo
ilegalmente a violação do corpo e dos direitos das mulheres pelo homem, ao se colocar superior a elas, para afirmar a sua masculinidade, se relaciona com a violência,
seja através do assédio ou da lesão corporal. Existem várias formas de violência, a mais difícil de se identificar é a psicológica por ser subjetiva. Entendida como
qualquer conduta que cause danos emocionais e atinja a auto estima. A violência psicológica, não é diferente dos outros tipos de violências, já que também causam
dor e sofrimento, porém essa pode adoecer emocionalmente e mentalmente a pessoa.

A violência de gênero resulta em morte de mulheres, meninas forçadas a casar-se com homens mais velhos, padronização da mulher do lar, ou seja, o julgamento de
mulheres como seres subordinados e sempre inferiores aos homens.

A sexualidade e os comportamentos sexuais são partes importantes e necessárias para o desenvolvimento humano, tudo isso começa na adolescência. A escola
possui um papel relevante nessa fase, auxiliando aos pais nesse processo de descobertas juntos com seus filhos, pois a família pode ser vista como fator de proteção
ou vulnerabilidade. A sexualidade é um dos aspectos mais importantes das nossas vidas. Mesmo assim, ainda é um assunto tabu em muitas culturas. Logo, é preciso
ampliar estudos e orientações sobre a sexualidade para gerar mais conhecimento, já que esses possuem um conceito amplo que interagem entre anatomia, psicologia,
biologia, relações interpessoais e influências socioculturais.

Observa-se sobre os dados quantitativos de dissertações de Serviço Social da UFS, com a temática de Gênero, entre 2013-2017 permanecem 8 (oito). Sendo assim,
continua-se a necessidade de uma maior atenção quanto à produção sobre feminismo e gênero na Universidade Federal de Sergipe, apontando para alguns desafios,
que estão colocados para esse movimento dentro das políticas públicas citadas, diante do trabalho do assistente social.

Os dados analisados no resultado parcial[9] foram ampliados nesta análise final com dados obtidos em dissertações do portal CAPES, sistematizados em ordem
decrescente de ano, com uma análise regional das produções acadêmicas do país.

O resultado total de publicações do portal CAPES, sobre Gênero, no recorte temporal localizado entre os anos de 2000 à 2017, foram de 141 (cento e quarenta e uma)
publicações. Um destaque maior para o quantitativo de 55 (cinquenta e cinco) publicações feitas pelas academias da Região Nordeste, a qual encontra-se como berço
geográfico do Brasil, país o qual de acordo com nossas comprovações acima está enraizado no patriarcado e educação colonial. Resultado dessa questão é que o
Nordeste encontra-se imbricado nas tradições androcentricas e do machismo.
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O mestrado de Serviço Social da UFS apresenta baixos níveis quantitativos, de produção de dissertação ligadas a Gênero, relacionado a sua região geográfica e
relacionado a história do seu estado que apresenta movimento de luta presentes desde o século XX.

Quanto a orientação de docentes do Serviço Social da UFS sobre a temática de Gênero, no recorte temporal de 1990 à 2017, tem-se o quantitativo de 25 (vinte e
cinco) docentes[10] e 78 (setenta e oito) de produção de Graduação, onde 62 (sessenta e duas) são de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 16 (dezesseis) são de
Iniciação Científica.

Sobre a orientação de docentes do Serviço Social da UFS nos mesmo parâmetros acimas para a produção de pós graduação, dissertações e teses apresenta-se o
quantitativo de 81 (oitenta e um) orientações. Desse total existem 26 (vinte e seis) orientações de mestrado e 07 (sete) de orientação de mestrado.

A produção e desenvolvimento do tema de Gênero na Universidade Federal de Sergipe, informa o quantitativo de projetos de pesquisa de docentes do curso de
Serviço Social, sejam eles para graduação e pós graduação, o total de 28 (vinte e oito) orientações, das quais 14 (quatorze) são de Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC). Nesse último quantitativo destacado situa-se a inclusão desta pesquisa sobre o estado da arte de Gênero do Serviço Social.

Com relação a produção acadêmica por docente da pós-graduação em Serviço Social da UFS obteve-se o seguinte resultado: Maria Helena Santana Cruz, do quadro
permanente apresenta 51 (cinquenta e um) artigos em periódicos, 14 (quatorze) livros, 45 (quarenta e cinco) capítulos de livros, 66 (sessenta e seis) trabalhos
completos em eventos, 30 (trinta) orientações de TCC, 14 (quatorze) de iniciação científica, 14 (quatorze) no lato sensu, 23 (vinte e três) de mestrado, 07 (sete) de
doutorado. Além de 09 (nove) projetos de PIBIC e 05 projetos de pesquisa cadastrados na plataforma LATTES. Destaca-se também a produção da coordenadora
adjunta e docente do curso de Serviço Social da UFS, Drª Vera Nubia Santos a orientação de 02 (dois) TCCs, 03 (três) produções de pós graduação e 02 (dois)
projetos de PIBIC. Levantando assim a importância do apoio e orientação nesta pesquisa, já que elas destacam-se na produção interligadas à Gênero e Serviço Social.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Capacitar e qualificar as profissionais para que materializem os direitos das mulheres, longe de fundamentalismos religiosos, é consolidar o projeto ético-político no
exercício profissional, é fortalecer a resistência à sociabilidade capitalista e lutar contra todas as formas de opressão e discriminação. Portanto, a discussão de gênero,
torna-se imperativa para a formação das/os estudantes de Serviço Social.

Contemplar a formação profissional que considere todas as particularidades dos sujeitos que sofrem discriminação e violência é de fundamental importância. A
discussão de gênero sinaliza a direção social do Serviço Social contemporâneo que busca afirmar, tanto no ensino da graduação como no cotidiano da profissão
valores emancipatórios que estão presentes no Código de Ética, no projeto profissional e no protagonismo das entidades (CFESS-CRESS, ABEPSS e ENESSO).

Mediante as considerações realizadas, entendemos que a universidade pública, gratuita e de qualidade que historicamente defendemos a formação em Serviço Social
teórico-critíco-combativo como Iamamoto (2008) assinala e o gênero são elementos necessários e indissociáveis para uma formação que efetive na prática a direção
emancipatória que o Projeto Ético-Político referenda. Então esta pesquisa contribuiu para fortalecer o processo de acadêmico-profissional de bolsistas com relação a
diversidade de Gênero. Na produção deste artigo, entendeu-se a necessidade de instigar os discentes e docentes na produção acadêmica e nos estudos de Gênero,
Feminismo e sexualidade já que são formas intrínsecas na sociedade e na falta de políticas públicas.

Por fim ressalta-se que o autor irá formar os resultados desta pesquisa, para socialização em publicações, monografias interligadas a temática de Gênero,
apresentação em eventos científicos etc. Neste aspecto, é importante destacar a confirmação da publicação desta pesquisa no XII EDUCON - Coloquial Internacional
Educação e Contemporaneidade 18 a ser realizado na Universidade Federal de Sergipe entre - 20 a 22 de setembro de 2018. Além de outras produções interligadas a
temática de Gênero.
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determinadas pela biologia. Gouveia e Camurça (1997, p.08) afirmam que as relações de gênero produzem uma distribuição desigual de poder, autoridade e prestígio
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[4] Inclusão no texto em 2011. Cf. http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.htmlpdf=/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf

[5] “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.

[1] Movimento social comportamental que desvinculava as pessoas dos modos de vida extravagantes do capitalismo e interligava as pessoas à sua célebre frase “Paz
e Amor”. Tinha em suas características aversão ao poderio militar, ao patriarcado, ao militarismo e autoritarismo.

[7] De acordo com o site do coletivo destaca-se a história de Ana Montenegro. “Ana Montenegro nasceu em 13 de abril de 1915 na cidade de Quixeramobin, no interior
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[9] No relatório parcial do PIBIC foi produzido um quadro de publicações dos anos de 2000 à 2012, no relatório final, continuou-se a partir do ano de 2013 até 2017.

[10] Dentro deste quantitativo total de docentes vale ressaltar que 4 (quatro) deles são do quadro substituto de docentes do DSS.
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