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RESUMO 
O presente artigo versa sobre as reflexões de feminização marcadas no 
Serviço Social desde a sua gênese. O objetivo deste artigo é 
problematizar a relação na qual pauta-se perspectiva de gênero, 
desnaturalizando a constituição do Serviço Social como uma profissão 
majoritariamente desenvolvida por mulheres para mulheres, assim 
também como compreender acerca do mundo do trabalho tendo como 
particularidades as desigualdades de gênero, e tendo como perspectiva 
desvelar este fenômeno por meio das contribuições da teoria marxista. 
Desse modo, faz-se indispensável apreender criticamente as relações 
nas quais foram construídas a questão de gênero e Serviço Social na 
sociedade patriarcal-capitalista. 
 

Palavras-chave: Divisão Sexual do Trabalho. Serviço Social. 

Patriarcado. 

 

ABSTRACT 
This article deals with the reflections of feminization marked in social 
work since its genesis. The objective of this article is to problematize the 
relationship in wich it is based on the gender perspective, 
desnaturalizing the constitution of Social Work as a profession mostly 
developed by women, as well understanding about the word of work 
having as particularities the gender inequalities, and with the 
perspective of unveling this phenomenon through the contribuitions of 
marxista theory. Thus, it is essential to critically apprehend the 
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relationships in which the issue of gender and Social Work were built in 
patriarcal-capitalist Society. 

 
Keywords: Sexual Division of Labor. Social Service. Patriarchy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A análise das relações de gênero é imprescindível para o Serviço Social, no que tange 

marcas de feminização da profissão desde a sua gênese, pois há determinações e implicações 

na categoria profissional, assim torna-se relevante para a compreensão da profissão. 

Apesar dos avanços alcançados pelo Serviço Social, e principalmente, através do novo 

Projeto Profissional, a marca da feminização ainda acompanha a profissão. Portanto, está 

temática se torna relevante e pertinente à medida que a luta em torno da emancipação da 

mulher é, portanto, uma consciência de gênero. São, pois, diante desta temática que se 

pretende problematizar esta categoria na profissão, considera-se ser importante para uma 

análise crítica em torno das implicações da feminização para a profissão de Serviço Social, tendo 

como objetivo contribuir para o processo de renovação da categoria profissional e na sua 

totalidade em relação a questão de gênero. 

Este artigo remete, portanto, à importância para o Serviço Social, da luta contínua das 

mulheres com o objetivo de combater a desigualdade entre os sexos e o baixo desprestígio 

social nas relações de trabalho, assim também como buscará contribuir para a compreensão 

desta percepção no seio da profissão. Pois, a feminização da profissão e suas implicações traz 

debates necessários no processo de feminização no Serviço Social. Portanto, é necessário 

problematizar a feminização frente à sociedade do capital e tecer considerações sobre a marca 

de gênero presente na profissão, tendo como contribuição a teoria marxista para uma análise 

crítica.  

 

2 A RELAÇÃO ENTRE QUESTÃO SOCIAL E GÊNERO NO SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

SERVIÇO SOCIAL 

 

Para compreender o surgimento e o crescimento do Serviço Social faz-se necessário 

analisar a historicidade que propiciaram ao seu desenvolvimento, em que intimamente 

encontra-se relacionada a consolidação do sistema capitalista. Na gênese do Serviço Social, 
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colocava-se em discussão a questão social e suas expressões, e tendo como resposta a este 

conflito deu-se o capital e o trabalho. Entretanto, a implantação do Serviço Social se dá no 

decorrer desse processo histórico. 

O advento do Serviço Social no Brasil, assim como sua institucionalização, está 

entremeado nas décadas de 1930 e 1940, e não deve ser entendida como um acontecimento 

natural, pelo contrário, deve ser considerado como resultados que geraram condições sócio-

históricos no percurso da profissão no cenário brasileiro. Conforme Iamamoto (2011, p. 101), a 

gênese do Serviço Social no Brasil, enquanto uma profissão inscrita na divisão social do trabalho 

está relacionada no contexto da mobilização da classe operária. 

Todavia, a atuação do Serviço Social brasileiro tinha uma perspectiva de caráter mais 

doutrinário do que científico, com isso, em relação a questão social, a igreja católica se 

contrapõe aos princípios do liberalismo e do comunismo. Portanto, o Serviço Social de início 

era pautado em um posicionamento moralizador em relação as expressões da questão social. 

Cabe destacar no que tange a este percurso, a igreja teve um grande marco ao cumprir 

o processo de desenvolvimento e formação das primeiras assistentes sociais na qual passava a 

ter um perfil feminino construído socialmente segundo a influência conservadora. Entretanto, 

a Igreja Católica passou a atuar frente a “questão social” com o objetivo de recuperar a 

hegemonia moral. Segundo Aguiar (1985), o Serviço Social emergiu dessas bases institucionais, 

monitorando filosoficamente pela doutrina da ação social da Igreja Católica fundada na filosofia 

neotomista.  

Em síntese, a gênese do Serviço Social brasileiro é pautada pela vinculação com o ideário 

católico, o qual marcou a profissão com um caráter conservador e feminino fundado em uma 

abordagem da questão social passando a ser um problema moral e religioso, tendo como a 

principal intervenção a formação da família e do indivíduo.  

Diante disso, compreende-se que o Serviço Social ao decorrer dos processos históricos 

não tinha visão ampla sobre desigualdade, pois não prestava assistência, portanto, era somente 

através de suas caridades, atualmente tornou-se assistência social. É nesse contexto que se 

possibilitou a ordem política tendo como resultados o “processos econômicos, sociopolíticos e 

teórico-culturais”. (NETTO, 1996, p. 70). Desse modo, as desigualdades são alarmantes, 

principalmente as desigualdades de gênero que vem se acirrando desde o período do sistema 

patriarcalista na qual estão enraizadas na sociedade até os dias atuais.  
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Destarte, a partir desta compreensão faz-se necessário emergir o Serviço Social tendo 

como ponto de partida as políticas sociais implantadas através do Estado visando atender aos 

interesses da classe explorada, passando a amenizar os conflitos entre as classes e assegurando 

o controle da pauperização. Dessa maneira é a partir desse contexto que há uma relação com 

o Estado e o Serviço Social na qual designa o significado do seu processo sócio-histórico.  

Ao decorrer deste processo sócio-histórico a relação entre Serviço Social e a Assistência 

Social vinculada ao Estado, tornou-se fundamental para a o crescimento da profissão, pois 

passou a ser considerada um processo de institucionalização na qual estava enraizada com o 

assistencialismo, no entanto a assistência social passa a ser determinante para o Serviço Social 

como profissão. Cisne (2012, p. 47 apud Sposati 1995, p.68), ressalta que foi através da 

institucionalização da Assistência Social que o Serviço Social emergiu como profissão, tendo 

como elemento central a divisão social e técnica do trabalho. 

Desse modo, a assistência social passa a ter vínculo com a questão de gênero tendo 

influência da primeira-dama Darcy Vargas na qual estava interligada as atividades ditas 

femininas. Portanto, cabe ressaltar que há uma ligação histórica entre as mulheres desde a 

gênese da profissão do Serviço Social com as práticas voltadas a bondade, ser amável, dócil, 

entre outros. Nesse sentido, o Estado passa a ser o principal fenômeno em relação a questão 

social sob as responsabilidades das mulheres, uma vez que a Assistência Social e a Igreja 

Católica fomentavam uma ideologia própria para mulheres. 

Diante desses aspectos, é através desse cenário que o Serviço Social encontra sua 

vinculação com a sua gênese e com a assistência, pois está enraizado a este pensamento na 

qual foi construída como uma profissão dita feminina. Uma profissão que está articulada a 

família, criança, idosos, entre outros, sempre voltado a historicidade em que foi atribuída e se 

entrelaçando ao gênero feminino. Desse modo, o Serviço Social configura-se através de um 

processo de feminização. Ao abordar a relação entre a profissão do Serviço Social e a questão 

social, parte para uma reflexão de uma análise de um pensamento conservador, na qual marca 

a profissão dita como feminina tendo influência da igreja católica.  

Assim, é, sob essa influência conservadora que, o Serviço Social começa a determinar 

algumas respostas em virtude das expressões da questão social em uma maneira que 

determine suas contradições em relação ao capital. Portanto, podemos analisar a forte 

influência da igreja sob o Serviço Social, a qual houve determinações durante o processo de 
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formação que podemos chamar de feminização da profissão. Em consequência disso, o 

processo de feminização do Serviço Social se torna importante a medida em que as marcas de 

gênero foram crescendo na gênese da profissão passando a ter marcas de subalternidade e 

exploração. A feminização tem objetivos claros nas quais marcam o conservadorismo burguês.  

Em vista disso, a profissão do Serviço Social desde o seu surgimento tem marcas de 

vocações e práticas ao servir o próximo, tendo uma adequação socialmente construída as 

mulheres. Logo, o Serviço Social em seu processo de “institucionalização foi marcado 

exclusivamente por sua maioria composta por mulheres” (VELOSO, 2001, p. 73). E para 

constatar essa afirmação, o autor supracitado afirma que:  

 

Este fato possui um valor fundamental, pois demonstra que se conjugou o gênero à 
institucionalização do Serviço Social. As mulheres preencheram o Serviço Social e 
trouxeram consigo valores, formas de se relacionar com o mundo, atributos e 
qualidades os quais eram demandados pelos grupos dominantes que necessitavam 
dos serviços desta profissão que ora se iniciava. Este conjunto de fatores conferiu à 
profissão de Serviço Social uma imagem bem próxima à imagem que se tinha da 
“mulher” (VELOSO, 2001, p.73-74). 

 

Diante do exposto, a profissão apresenta características naturalmente femininas na qual 

tem bases cujos objetivos têm como necessidade controlar os conflitos sociais, por meio disso 

o capital se apropria da docilidade, a meiguice, o cuidar, a empatia, e outros atributos, em que 

pode envolver historicamente as mulheres através da classe trabalhadora, e, por conseguinte 

amenizar os conflitos sociais que são postos na sociedade. Sendo assim, esse padrão 

socialmente construído sobre as mulheres tem como principal objetivo a estratégia de 

intervenção articulada a classe trabalhadora prontas a atender aos interesses do capitalismo. 

 

3 FEMINIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL: AS RELAÇÕES DE SUBALTERNIDADE ENFRENTADAS 

PELO SERVIÇO SOCIAL 

 

Diante de uma análise crítica, torna-se relevante ressaltar que as marcas femininas no 

Serviço Social devem ser analisadas como um processo sócio-histórico, na qual pauta-se em 

valores em relação ao feminino. Portanto, de acordo com o pensamento de Scott (1990, p.42), 

o gênero se articula como o “elemento constitutivo das relações sociais, fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos” e como “forma básica de representar as relações de 

poder, em que as representações dominantes são apresentadas como naturais e 
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inquestionáveis”. Assim, desestruturando as características atribuídas ditas femininas postas 

pela sociedade em que foi constituída historicamente. 

Nesse sentido, a posição desigual construída pela sociedade é resultado de um sistema 

patriarcal capitalista que, submete às mulheres a um baixo prestígio social e aos trabalhos mais 

desvalorizados. Assim destaca Cisne (2012), os dons e habilidades ditos femininos são 

apropriados pelo sistema patriarcal capitalista em que tem como objetivo intensificar a 

exploração e a opressão, causando um baixo status social da mesma. 

Partindo desse pressuposto, é diante da subalternidade que o Serviço Social se articulou 

como profissão, sendo estigmado como um trabalho para mulheres. Dessa maneira, as 

questões de gênero tornam-se relevante para desnaturalizar a feminização do Serviço Social 

que foi construído historicamente. Pois, a sociedade capitalista reproduz que atividades 

masculinas e femininas, logo, é necessário problematizar que o Serviço Social não possui 

essência feminina, mas se tornou mais procurado ao público feminino seguindo a ideologia 

patriarcal. 

Mediante as transformações ocorridas na profissão, percebe-se a relevância da 

categoria gênero nas relações sociais dentro de uma perspectiva crítica para o Serviço Social na 

qual foi constituído como uma profissão de mulheres. Logo, aludir uma profissão 

majoritariamente feminina nos faz compreender mais uma vez as relações da divisão sexual do 

trabalho. Desde a gênese do Serviço Social, a profissão foi marcada sexualmente, o que, por 

conseguinte fomentou no mundo do trabalho uma profissão feminina. Diante desse recorte, 

percebe-se que no mundo do trabalho a identidade feminina foi caracterizada pelos aspectos 

reprodutivos, passando a ter uma melhor compreensão do significado da feminização de uma 

profissão. 

Todavia, falar em feminização do Serviço Social, devemos pautar-se nas relações de 

gênero que estereotipam a profissão. Segundo uma pesquisa sobre a profissão do Serviço Social 

a qual foi realizada pelo CFESS em 2005, podemos analisar que “a categoria das (os) assistentes 

sociais, ainda é predominantemente feminina tendo a porcentagem de 97%, contando com 

apenas 3% de homens” (CFESS, 2005, p.18). 

Destarte, essa realidade demonstra que o Serviço Social está inserido na divisão sexual 

do trabalho com marcas históricas do capitalismo, ou seja, o Serviço Social está inserido na 

divisão social e técnica do trabalho voltado as relações de produção e reprodução capitalista 
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que emergem esse processo de divisão sexual do trabalho que também são marcos da 

profissão. 

Diante do que foi exposto, a opressão das mulheres advém desta visão de 

desvalorização e baixo desprestigio vivenciada pelas mesmas na qual a sociedade associa à uma 

condição de frágil e maternal, em vista disso, os espaços públicos e privados são reservados 

para os homens. Esse fenômeno nos possibilita compreender a relação de gênero e Serviço 

Social, pois nos mostra como é imprescindível o enfrentamento da subalternidade e baixo 

desprestigio social do trabalho em que as mulheres estão inseridas. 

A feminização do Serviço Social se tornou indispensável durante o processo de sua 

trajetória. Pelo fato de resgatarmos a historicidade da profissão, podemos analisar o quanto a 

subordinação das mulheres está associada na sociedade contemporânea. Não obstante, vale 

ressaltar que os estudos em relação a feminização devem ser analisados pela perspectiva 

teórica e metodológica marxista. Portanto, a questão não é apenas ser uma profissão dita 

feminina, mas “a questão é a profissão no seio da divisão social e sexual do trabalho ser 

considerada feminina” (CISNE, 2011, p. 66). 

O Serviço Social hegemonicamente constituiu um novo viés das dimensões teórico-

metodológico, ético-político e técnico-operativo a partir de uma construção do projeto ético-

político. Porém, na contemporaneidade ainda existem traços conservadores na profissão, como 

a visão de que a profissão é majoritariamente feminina. Diante disso, temos um grande desafio 

enfrentado pela categoria profissional na qual ainda possui um olhar conservador, entendendo-

se que a profissão do Serviço Social é predestinada por uma função biológica.  

Em virtude disso, podemos ressaltar que este movimento tem valores na qual são 

defendidos pelo Serviço Social. Logo, os valores que o feminismo defende são essenciais e 

contribuem para a igualdade entre homens e mulheres. Ao lado disso temos a defesa da 

igualdade social como um dos valores centrais para o Serviço Social, uma vez que é o valor ético 

central da profissão.  

Os valores do feminismo permitem reflexões que vai de contra aos papéis 

conservadores a qual está destinado à mulher, em vista disso, o feminismo tem como principal 

fator o valor ético-político a liberdade, ou seja, tem a possibilidade de opor-se contra as 

definições e estereótipos na qual a sociedade propôs naturalmente nas mulheres.  
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No entanto, o Serviço Social baseando-se na perspectiva feminista, e tem como objetivo 

levar os profissionais a opor-se frente a questão “da ética, da equidade, da justiça e da 

igualdade, reivindicando-as como parte integrante de um novo paradigma civilizatório e de um 

projeto político emancipatório” (LISBOA, 2015, p.107).  

Destarte, esse movimento feminista vem a ser um elemento importante para o Serviço 

Social, em vista que há uma construção social conservadora da categoria que reproduz que a 

profissão é formada apenas por mulheres, e por todos os outros aspectos que já foram 

mencionados. 

Levando em consideração o estudo sobre a feminização do Serviço Social torna-se 

necessária envolvendo desde a gênese e a evolução da profissão, na qual são marcadas pelas 

influências e marcas de gênero. Portanto, debater esses aspectos construídos do Serviço Social, 

se faz necessário adotar mediações teóricas e práticas em prol dessas demandas. 

 

4 A DIVISÃO SOCIAL E SEXUAL DO TRABALHO 

 

Partindo dessas concepções, analisar a sociedade capitalista exige um olhar de 

totalidade para perceber as explorações do trabalho das mulheres. Compreende-se, pois, que 

a divisão sexual do trabalho se torna relevante para desvendar o processo de acumulação 

capitalista e, principalmente, da desvalorização, exploração e opressão das mulheres na 

sociedade contemporânea.  

No entanto, as análises de gênero se articulam com a construção do mundo do trabalho, 

logo, que é necessário apreender a feminização do trabalho coerente a uma análise crítica da 

divisão sexual do trabalho, na qual se torna indispensável para a reprodução e produção do 

capital, que, em suma desenvolve-se a superexploração do trabalho e suas atividades que são 

desenvolvidas por mulheres.  

Em conformidade com o pensamento de Antunes (1999), a condição das mulheres na 

sociedade capitalista possui interesses que elucida um caráter de classe que estabelece 

modelos de gênero, assim, esses modelos de acordo com a afirmação do autor provocam uma 

“dupla exploração” sobre as mulheres. Nesse sentido, esclarece Antunes (1999): 

 

A mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho duplamente, dentro 
e fora de casa, ou, se quisermos, dentro e fora da fábrica. E, ao fazê-lo, além da 
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duplicidade do ato do trabalho, ela é duplamente explorada pelo capital: desde logo 
por exercer no espaço público seu trabalho produtivo no âmbito fabril. Mas, no 
universo da vida privada, ela consome horas decisivas no trabalho doméstico, com o 
que possibilita (ao mesmo capital) a sua reprodução, nessa esfera do trabalho não 
diretamente mercantil, em que se criam as condições indispensáveis para a 
reprodução da força de trabalho de seus maridos, filhos/as e de si própria. Sem essa 
esfera da reprodução não diretamente mercantil, as condições de reprodução do 
sistema do metabolismo social do capital estariam bastante comprometidas, se não 
inviabilizadas (ANTUNES, 1999, p. 108-109). 

 

Dessa forma, a subordinação da mulher e as habilidades ou dons ditos femininos são 

favoráveis pelo capital para uma exploração da mão-de-obra feminina, em vista que as 

atividades atribuídas para as mulheres eram vistas como atributos naturais e habilidades 

articuladas ao gênero feminino, no entanto, são consideradas como dons e habilidades e não 

trabalho. Ou seja, pode-se ressaltar que o trabalho feminino vem a ser desvalorizado e 

desprestigiado. 

As habilidades e os dons ditos femininos se tornam naturalizados e com isso é 

apropriada a reprodução do capital sobre as mesmas, em que busca seus interesses econômicos 

no âmbito da reprodução social. 

Diante do que foi exposto, podemos ressaltar que o Estado é capitalista, portanto, 

percebe-se que a subordinação da mulher está imbricada com a reprodução do capital. Do 

modo que, a produção capitalista potencializa a subordinação e a exploração das mulheres se 

apropriando da mesma para o seu fortalecimento. Nesse sentido, isso se dá através dos 

interesses econômicos e pela ideologia no que acirra as desigualdades sociais de modo geral.  

Dessa forma, as naturalizações de papéis e habilidades ditas femininas são justificadas 

de forma que as deixa em uma forma de subordinação no âmbito do trabalho. Assim, entende-

se que a subordinação e exploração das mulheres no mundo do trabalho está articulado com à 

naturalização dos papéis exigidos das mulheres, como a rapidez considerada inatas e não 

adquirida. Logo, a sociedade reproduz que as mulheres são incapazes para certos trabalhos, no 

entanto, reproduzem que as mulheres são menos aptas do que os homens. 

Nessa perspectiva, pode-se compreender que as subordinações das mulheres 

adquiridas por seu desenvolvimento no mundo do trabalho são desenvolvidas a partir da 

construção dos papéis impostos pela produtividade, na qual tem como consequência o acúmulo 

do capital. 
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Em contrapartida faz-se relevante analisar na totalidade e de forma crítica a força de 

trabalho desenvolvida pelas mulheres. Haja vista que, o capitalismo deve ser pensado de 

diversas formas e não somente em uma dimensão da lógica do capital. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das reflexões propostas neste artigo compreende-se que o sistema patriarcal e 

capitalista vem se articulando historicamente trazendo consigo marcas de subalternidade e 

opressões. Assim, ao propor uma análise histórica da feminização do Serviço Social, este artigo 

buscou-se tecer reflexões e problematizar a perspectiva do gênero, desnaturalizando a 

constituição do Serviço Social como uma profissão dita feminina. 

Percorrendo à trajetória sobre os principais elementos do mundo do trabalho foi 

possível analisar as condições e as contradições da realidade que as mulheres estão inseridas e 

suas implicações frente à sociedade capitalista. Diante disso, foi possível compreender que o 

Serviço Social é uma das profissões que está inserida na divisão social do trabalho, pois é 

permeada por aspectos referentes à divisão sexual do trabalho na sociedade contemporânea. 

Assim, os principais aspectos é a subalternidade que permeiam a profissão, na qual tem como 

problemática o fato do Serviço Social ser composta majoritariamente por mulheres. 

Através deste artigo objetivamos a importância sobre refletir as anuências da condição 

de subalternidade enfrentadas pelas mulheres na sociedade capitalista dentro do mercado de 

trabalho, tendo como ponto de partida o processo de feminização no Serviço Social.  

Por fim, analisar os papeis que são designados a mulher historicamente, traz consigo 

discussões necessárias, haja vista que tem como um dos objetivos romper com o 

conservadorismo que ainda são existentes na profissão. Bem como, romper com essa visão 

conservadora no âmbito da categoria profissional tendo como objetivo contribuir no debate 

em frente essas questões a qual se torna um importante desafio a ser enfrentado na 

contemporaneidade. 
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