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RESUMO 
 
Nesse texto trazemos reflexões acerca da relação entre 
feminismo e ética, relacionando ao projeto profissional do 
Serviço Social brasileiro. Consideramos esta uma relação 
indispensável e necessária no contexto das lutas no âmbito do 
feminismo e da profissão. Para tanto, não podemos abrir mão 
de valores e práticas construídas e reconhecidas ao longo da 
história profissional, bem como de um projeto de sociedade 
emancipatório, sendo este indispensável para a igualdade 
entre homens e mulheres, enquanto sujeitos humanos e éticos. 
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ABSTRACT 
 
In this text we bring reflections on the relationship between 
feminism and ethics, relating to the professional design of the 
Brazilian Social Service. We consider this an essential and 
necessary relationship in the context of struggles within 
feminism and the profession. Therefore, we can not give up 
values and practices built and recognized over the professional 
history as well as an emancipatory project of society, which is 
essential for equality between men and women, as human 
subjects and ethical. 
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“Amo as mulheres desde a sua pele que é a minha a que se rebela e 

luta com a palavra e a voz desembainhadas, a que se levanta de noite 

para ver se o filho chora, a que luta inflamada nas montanhas, a que 

trabalha mal-paga na cidade. Vamos e que ninguém fique no 

caminho...Para que este amor tenha a força dos terremotos...dos 

ciclones, dos furacões e tudo que nos aprisionava exploda convertido 

em lixo”. 

Gioconda Belli 

1. Aspectos Introdutórios desse debate 

A relação entre Ética, Serviço Social e Feminismo no contexto atual expressa 

não somente relevância, como também intrínsecos elementos articulados a um projeto de 

sociedade e de profissão, embora considerando ser esta uma difícil articulação em tempos 

de avanço do conservadorismo e reiteradas tentativas de aniquilação das lutas contrárias ao 

projeto social hegemônico. No entanto, cumprimos aqui a essencial tarefa da pesquisa, de 

refletir sobre as complexas determinações interpostas no movimento do real, e, o que é 

mais significativo em termos de um projeto que pretende articular ética e feminismo, não nos 

rendermos aos ditames patriarcais e capitalistas e seguir resistindo e buscando articular 

princípios e valores na perspectiva de uma cultura ético-feminista.  

Em se tratando da relação profissão e sociedade, considero reiterar o movimento 

de superação desencadeado pelo serviço social brasileiro, questionando suas bases 

conservadoras e buscando se articular a um projeto de viés classista, mas especificamente 

da classe trabalhadora, o que se denomina “maturidade intelectual e política da profissão” 

(NETTO, 1999). 

Entretanto, estando o projeto profissional inserido no movimento histórico da 

realidade, incorre sobre este as inflexões das lutas e das disputas coletivas da sociedade, 

se colocando como desafio cotidiano, portanto, consolidar os princípios coletivos 

construídos pela profissão numa perspectiva que supera a endogenia, entendendo a 

profissão no desenvolvimento histórico. 

Desse modo, vislumbram-se os seguintes pressupostos, a serem melhor 

desenvolvidos no decorrer desse texto: 

- Pressupostos ético-feministas; 

- Da relação entre o projeto profissional e os valores feministas; 

- Dos desafios postos e das estratégias necessárias para enfrentar o contexto de barbárie 

que se interpõe no contexto atual. 

- Conclusões Aproximativas 

 



 
 
 

                  

1. Da relação entre a ética e o feminismo em uma dimensão humano-genérica 

 

A ética profissional está circunscrita na trajetória histórica de desenvolvimento da 

profissão de serviço social e expressa, nos dizeres de Lúcia Barroco, “uma construção 

histórica dos homens” (2008, p.16), que possui como objetivo a construção social e 

histórica.  

Identifica-se, portanto, que só faz sentido falar em ética como objetivação de 

valores socialmente e coletivamente construídos, como práxis. “A ética diz respeito à prática 

social de homens e mulheres, em suas objetivações na vida cotidiana e em suas 

possibilidades de conexão com as exigências éticas conscientes da genericidade humana” 

(BARROCO, 2008, p.16). 

Está posto, desse modo, que os sujeitos exercem sua capacidade ética a partir 

de suas experiências históricas, que são genéricas, particulares e singulares e que, 

portanto, a ética, como práxis, revela as capacidades humanas de adquirir valores por meio 

de suas experiências objetivas e subjetivas “enquanto ser consciente, universal e livre, 

capaz de sem a necessidade física, e de fato, quanto mais dela se afastar, mais livre será 

sua produção e sua autoconsciência de sujeito transformador da natureza” (MARX, 1980, 

apud BARROCO, 2008, p.21). 

No seu processo de humanização, homens e mulheres desenvolvem 

capacidades emancipadoras de sua condição humana, como a sociabilidade e o 

reconhecimento de uma reciprocidade social, a partir do reconhecimento no outro da sua 

condição humana; o exercício ativo da consciência, que se refere à capacidade, não de 

criar a materialidade, mas de, diante da realidade, formular estratégias perante ela, abrindo 

espaço para escolhas; Nesse sentido, nos deparamos com o exercício da liberdade, 

enquanto “existência de alternativas e possibilidade concreta de escolha entre elas” 

(BARROCO, 2008, p.26), acompanhada das condições objetivas que permitam sua 

materialização. 

Percorremos até aqui para situar a ética como algo para além de crenças e 

comportamentos pontuais, mas entendê-la como processo de valoração que permeia a 

sociabilidade humana, mesmo se considerarmos as contradições postas. 

No campo das contradições contemporâneas situamos o capitalismo e o 

patriarcado, como objeções ao processo de desenvolvimento das capacidades humano-

genéricas, especialmente das mulheres. O movimento de alienação corrobora com 

desvalores (valores que não se constroem na perspectiva da emancipação humana, mas da 

desvalorização dos sujeitos), como o preconceito, o racismo, a intolerância, o machismo. 



 
 
 

                  

Chegamos aqui ao momento fundamental em que ética e feminismo convergem 

como elementos estruturadores de uma sociabilidade política contrária à opressão e à 

dominação que se colocam em um processo desumanizador, que se acirra no contexto do 

capital. 

O feminismo – como conjunto de valores e teorias que norteia práticas políticas 

que recusam a construção do masculino como superior. Nos termos de Alves e Pitangui 

(2007, p.9), “este termo traduz todo um processo que tem raízes no passado, que se 

constrói no cotidiano e que não tem um ponto predeterminado de chegada. Como todo 

processo de transformação, contém contradições, avanços, recuos, medos e alegrias”. 

O feminismo reivindica o lugar humano-genérico das mulheres, ora tratadas 

como inferiores, a partir de um processo histórico desigual caracterizado como patriarcado, 

ou sistema de dominação que privilegia o homem em detrimento da mulher. 

Nesse processo adentrou diferentes espaços políticos na busca por um novo 

patamar de relações e denunciando a falácia de que não se trata de questão privada: o 

pessoal é político, o patriarcado invade, ruas, postos de trabalho, espaços políticos e 

distintos de formação, é um elemento presente na vida cotidiana das mulheres e extrapola 

as relações pessoais, conforme nos adverte Saffioti (1987, 2004). 

No espaço sócio histórico atual, a vida cotidiana é permeada pela constante 

reprodução das formas de opressão e violação dos direitos. Esta situação assume 

particularidades na vida das mulheres que são alvo da violência em diferentes expressões e 

da dominação que se realiza historicamente no machismo, no sexismo e na limitação da 

liberdade e da vivência da diversidade. 

Tratamos da igualdade das relações entre os gêneros masculino e feminino, 

como ontologicamente iguais, considerando que homens e mulheres possuem as mesmas 

capacidades humanas, embora diferentes no que se refere à organicidade (caráter 

biológico) e que as desigualdades que ora vivenciamos têm sua gênese em um dado 

momento histórico da organização social, no qual as tarefas atribuídas aos homens e às 

mulheres vão se complexificando e dando forma aos lugares hoje conhecidos e 

naturalizados como “espaços femininos” e “espaços masculinos”, ratificadas enquanto um 

conjunto de relações desiguais instauradas e disseminadas nos espaços de produção e de 

reprodução da vida, sob o qual os homens adquirem status de dominadores, instaurando-se 

assim o patriarcado. 

Na contemporaneidade, recaem sobre a mulher as exigências de uma sociedade 

que articula esses valores machistas e androcêntricos de dominação à configuração da 

exploração capitalista, determinada pelo antagonismo capital-trabalho, configurando uma 



 
 
 

                  

situação de “dominação-exploração” (SAFIOTTI, 2004) particularizada por essas 

desigualdades para as mulheres. 

À medida que essas relações desiguais vão se consolidando e se aprofundando, 

suas consequências na vida das mulheres vão desde a privação de espaços, repressão da 

sexualidade, até a dominação e exploração no âmbito doméstico, seja com o trabalho não 

pago em sua própria casa ou com a venda da força de trabalho sem garantia de direitos 

e/ou com baixos salários em outros espaços domésticos e as mais distintas formas de 

violência, principalmente por parte de namorados, maridos e ex-companheiros. 

Seguimos a rota das lutas feministas com vistas a incidir na atual configuração 

das políticas sociais, especialmente nas políticas para as mulheres, na perspectiva de 

exercer o controle social das políticas e efetivar o projeto político do feminismo frente às 

respostas que vêm sendo dadas pelo Estado e à configuração do direito, em sua densidade 

histórica, evidenciando contradições quando se apresenta como um mecanismo funcional à 

manutenção da divisão de classes na sociedade capitalista e em determinados contextos 

históricos, assume a condição de estratégia das classes trabalhadoras em sua luta contra 

formas de exploração e de opressão. 

Para as mulheres, a aproximação com os direitos previstos legalmente e que 

mecanismos existem ou precisam existir para sua efetivação, situando esse processo no 

contexto das políticas sociais brasileiras, tensionadas pelo processo de minimização dos 

recursos que visam amenizar as expressões da questão social e a maximização de recursos 

destinados a subsidiar a política macro-econômica, contradição que permeia a relação 

Estado x sociedade no capitalismo contemporâneo e nas particularidades da realidade 

brasileira. 

Se considerarmos que as mulheres enquanto sujeitos que têm sua história 

particularizada pelo patriarcado e pelo capitalismo na contemporaneidade, nos interessa 

afirmar que a construção de uma identidade masculina ou feminina, passa pelas dimensões 

objetiva e subjetiva da constituição dos indivíduos, e dos aspectos não só biológicos, mas 

culturais, sociais, econômicos, se considerarmos a dimensão de totalidade que incide sobre 

a formação humana. Sob essa perspectiva, chamamos atenção para a complexidade que, 

no capitalismo, atinge o processo de sociabilidade, uma vez que, impulsionado pelo trabalho 

como fundante da sociabilidade humana, os seres sociais, homens e mulheres, sem deixar 

de considerar a incidência de diferenças e de desigualdades nesse processo, se constituem 

afastando-se cada vez mais das relações naturais e orgânicas. 

Desse modo, as dimensões universal, particular e singular atestam o caráter 

histórico, social e de totalidade das relações de gênero. Universal, uma vez que sofre 

determinação das transformações da sociedade, do modo como se constroem as relações 



 
 
 

                  

entre os indivíduos e não se isola do seu processo de construção e reconstrução social. 

Particular, que sob esse conjunto de determinantes adquire forma e se torna um complexo 

de caráter social, econômico, cultural e permite se refazer e incidir com autonomia no 

conjunto mais amplo de relações. Singular, ganha centralidade enquanto categoria que se 

constrói e reconstrói, se permitindo às diversas teorizações, adentrando diferentes espaços 

de discussão com necessidade de ser apreendida.  

Sabemos que homens e mulheres têm relações diferenciadas com o trabalho, o 

que certamente não nos leva a atribuir uma menor capacidade humana a eles nem a elas. 

Encontramos explicação para essa diferenciação (às vezes até desigualdade) na forma de 

apropriação das relações de trabalho entre homens e mulheres, que advêm da forma de se 

organizar de cada agrupamento humano. Tais relações se justificam pelas diferenciações de 

cultura, de divisão de tarefas, de organização social e de inserção de novos elementos na 

vida humana. A partir desses elementos se constitui o patriarcado, que será melhor 

discutido e analisado posteriormente. 

Para uma melhor explicitação, homens e mulheres, na sua condição de 

humanos, possuem um conjunto de elementos centrais na sua vida, que se aperfeiçoam e 

se redefinem no desenvolvimento das relações entre si e com a produção e a reprodução 

social da vida. O que nos permite corroborar Lukács (apud Lessa 2007), no que se refere à 

definição do ser social como um complexo de complexos. Por se tratar de seres que têm 

como dimensões centrais a inorganicidade, a organicidade e a sociabilidade, que apresenta 

como elemento central a capacidade de projetar, de objetivar o que subjetivamente foi 

elaborado e que o trabalho é central nessa objetivação/materialização, pois é o que 

diferencia os indivíduos de outros animais enquanto seres que pensam e agem na busca 

pela satisfação das necessidades humanas. 

Além disso, temos na nossa formação outros elementos além do trabalho, que 

nos complexificam e nos definem enquanto seres sociais e humanos, de modo geral 

(universalidade); outros elementos que estão presentes na organização da vida social, 

como, por exemplo a divisão de tarefas entre homens e mulheres (divisão sexual do 

trabalho), a criação de determinados valores que podem ter vigência em um grupo social e 

em outro não (que se define como particularidade de cada sujeito na coletividade) e o modo 

como cada indivíduo age e reage dentro da coletividade (singularidade). 

Nesse caso a igualdade que é reivindicada frente aos processos destrutivos para 

as mulheres não anula as diferenças próprias de sua particularidade frente aos homens, 

mas a igualdade se baseia nas condições e nas relações como são tratadas mediante uma 

construção social e histórica de inferioridade. 



 
 
 

                  

As relações de gênero e o capitalismo se constituem independentemente entre 

si, mas no conjunto das relações contemporâneas, não se pode apreender as 

particularidades da formação do ser homem e do ser mulher fora do contexto de exploração 

e de opressão a que estão submetidos e submetidas. Da mesma forma, o capitalismo se 

mantém apropriando-se das particularidades dessas relações, em um movimento de 

aprofundamento das desigualdades. Há uma pressão do capitalismo sobre as chamadas 

desigualdades extra-econômicas como é o caso das de gênero, “uma espécie de 

oportunismo sistemático, que permite ao capitalismo aproveitar-se dela”, conforme Wood 

(2003, p.231)3. 

Sendo o trabalho categoria central na constituição da identidade e das 

capacidades humanas e encontrando-se estas capacidades limitadas frente à alienação que 

permeia o mundo do trabalho hoje, a questão do trabalho realizado pelas mulheres assume 

singular importância em se tratando da vinculação gênero e capitalismo, pois se 

pretendemos demonstrar que as relações sociais de gênero hoje são um complexo 

particular no conjunto do complexo de complexos que forma a sociedade, convém apontar 

as particularidades da construção social da mulher no contexto da divisão social do trabalho. 

No contexto de crise do capital, surgem novos elementos que interferem na 

dinâmica da divisão sexual do trabalho ao mesmo tempo em que sofrem interferência desta. 

Conforme Hirata (2009, p. 86-88) três elementos merecem destaque no cenário da 

mundialização contemporânea, embora em um trecho longo, é importante atentar para as 

particularidades dos trabalhos realizados de modo prevalecente pelas mulheres no 

capitalismo: 

 

[...] em primeiro lugar, as políticas neoliberais de desregulamentação, 

de abertura dos mercados, como corolário as privatizações, o 

desenvolvimento da subcontratação, a externalização da produção. 

[...] Em segundo lugar, o desenvolvimento das novas tecnologias de 

informação e de comunicação, a expansão das redes e a 

financialização (capitalização) das economias conduziram a uma 

ascensão do trabalho assalariado das mulheres do sul nos anos 1990, 

em setores como a informática, os centros de chamadas telefônicas, o 

telemarketing [...]. Enfim, o novo papel das organizações 

internacionais, paralelamente à regulamentação pelos Estados-

Nações e pelas empresas multinacionais, tem também conseqüências 

sobre as mulheres: as políticas explícitas de igualdade profissional, 

por exemplo, têm efeitos sobre o emprego. 

Com efeito, esses elementos reafirmam a relação direta da condição da mulher 

com as determinações societárias do modo de produção capitalista. Os exemplos chamam 
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 O termo extra-econômicas é alcunhado por Helen Wood na obra Democracia contra capitalismo: a 

renovação do materialismo histórico. São Paulo, Boitempo editorial, 2003. Para ela, são explorações 
não diretamente relacionadas ao campo da produção econômica, que, no entanto, não podem ser 
desvinculadas da mesma. 



 
 
 

                  

atenção para a migração de mulheres na luta pela sobrevivência; a predominância de 

mulheres no setor de telemarketing, reforçando o mito de suavidade na voz, de 

agradabilidade no convencimento; e as insere no contexto da política mais ampla, com 

destaque para o papel do Estado e os rebatimentos da política econômica nas novas formas 

de vida e de trabalho de homens e mulheres, estas com especificidades do modo como se 

articulam capitalismo e patriarcado. 

A ideologia patriarcal e capitalista tem, portanto cunho econômico e político e 

apresenta limites quando articuladas, impedem o avanço de um novo modelo de relações no 

qual os papéis não estejam cristalizados e fundamentados em relações de desigualdade. Ou 

seja, mesmo considerando que há avanços, é preciso analisar qual seu fundamento, que 

discursos e práticas os orientam e sustentam. Nesse sentido a mesma pesquisa traz a 

seguinte afirmação “Ter um emprego é a melhor maneira de uma mulher se tornar 

independente”, com a qual 84,7% dos homens e 92,4% das mulheres concordaram. Em 

contraposição quando se afirma que “Trabalhar é bom, mas o que a maioria das mulheres 

realmente quer é ter um lar e filhos” (SORJ, 2005, p.82), contando com a concordância de 

71,4% dos homens e 67,0% das mulheres. 

A articulação capitalismo-patriarcado se traduz em uma obstaculização para a 

vida das mulheres, em termos subjetivos e objetivos, dados os limites estabelecidos para o 

exercício da liberdade das mulheres seja na sexualidade, seja com a vida pública, seja para 

decidir o que é melhor para si, seja para tomar ser reconhecido no desenvolvimento das 

funções lhes destinadas. 

Nesse sentido, os direitos conquistados pelas mulheres se apresentam de um 

lado como resultado de lutas historicamente travadas por reconhecimento e inserção das 

mesmas na vida pública, por outro como designações formais que, permeadas pela 

impossibilidade de uma igualdade substancial nas relações, não têm proporcionado um 

cotidiano efetivamente emancipado. 

Como nos esclarece Mészáros (2002) 

 

[...] é preciso enfrentar a questão do tipo de igualdade viável para os 

indivíduos em geral, e para as mulheres em particular, na base 

material de uma ordem de reprodução sociometabólica controlada 

pelo capital, em vez de se discutir como se poderiam distribuir os 

recursos disponíveis nas presentes circunstâncias dentro das margens 

que se encolhem. Os limites estruturais de qualquer sistema de 

reprodução geralmente também determinam seus princípios e seu 

modo de distribuição (p.273). 

 

 A igualdade das mulheres, portanto, exige luta articulada na perspectiva da 

emancipação humana, único caminho pelo qual se pode trilhar o exercício da liberdade. É aí 



 
 
 

                  

que se conectam as reivindicações feministas com as lutas no campo do serviço social, não 

apenas por medidas pontais, mas mecanismos que viabilizem um processo mais amplo de 

conquistas, no caminho de relações livres das diversas opressões vivenciadas hoje. 

 

2. Princípios que norteiam o projeto ético-político de serviço social 

 

I) Autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

II) Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas 

a ela inerentes; 

III) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; 

IV) Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das 

classes trabalhadoras; 

V) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; 

VI) Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

VII) Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e 

à discussão das diferenças; 

VIII) Defesa do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 

constante aprimoramento intelectual; 

IX) Por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova 

ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero; 

X) Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem 

dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 

XI) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

XII) Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e 

à discussão das diferenças; 

 
Com renovada capacidade intelectiva, ético-política e organizativa, a 

categoria profissional, as unidades acadêmicas, docentes e discentes 



 
 
 

                  

da graduação e pós-graduação, sob a coordenação de suas entidades 

representativas apresentaram-se, à entrada dos anos 1990, para um 

amplo repensar coletivo e democrático da profissão. Cabia 

redimensionar o projeto profissional a partir de então denominado 

projeto ético-político frente às alterações do mundo do trabalho, nas 

manifestações da questão social, nas práticas do Estado e suas 

relações com as classes sociais (KOIK, 2009,p.12) 

 

 

 

 

 

TABELA 1: Sistematização dos CFESS Manifesta sobre a realidade das Mulheres 

 
ANO 

 
DATA 

 
TEMÁTICA 

 
TÍTULO 

 
 
 
 
 

2008 
 

 
7 de agosto 

 
Violência contra a 
mulher: 2 anos de Lei 
Maria da Penha 

 
Em defesa da Mulher 

 
25 de novembro

4
 

 
Violência contra a 
mulher 

 
“Por mim, por nós, pelas 
outras...” 

 
15 de dezembro 

 
Direitos Humanos 

 
Direitos Humanos: para refletir e 
lutar todos os dias! 

 
 
 
 
 
 
 

2009 

 
2 de julho 

Violência contra a 
mulher 

Pelo fim da violência contra a 
mulher 

 
7 de agosto 

Violência contra a 
mulher 

3 anos de conquista no 
enfrentamento à violência contra 
a mulher 

28 de setembro  
Aborto 

Dia Latino-Americano e 
Caribenho de luta pela 
descriminalização e legalização 
do aborto 

 
25 de novembro  

 
Violência contra a 
mulher 

 
Dia Internacional de combate à 
violência contra a mulher 

10 de dezembro
5
 Direitos Humanos Em defesa dos Direitos 

Humanos  

29 de agosto Visibilidade lésbica Visibilidade lésbica: respeito à 
liberdade de expressão sexual 

 
 
 

2010 
 
 
 

 
 
8 de março

6 

 
Dia Internacional da 
Mulher 

100 anos do dia internacional da 
mulher: autonomia, 
autodeterminação e liberdade. 

 
29 de agosto

7 
 
Dia Nacional da 
visibilidade lésbica 

 
O amor exige expressão e 
reverência coletiva. 

 
 

8 de março Dia Internacional da 
Mulher 

Luta das Mulheres 

28 de setembro  Aborto Dia Latino-Americano e 

                                                           
4
 Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. 

5
 Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

6
 Dia Internacional da Mulher. 

7
 Dia Nacional da visibilidade lésbica. 



 
 
 

                  

 
 

2011 

Caribenho de luta pela 
Descriminalização e Legalização 
do aborto 

12 de dezembro 3ª Conferência 
Nacional de Políticas 
para as mulheres 

Assistentes Sociais lutam pela 
autonomia e emancipação das 
mulheres 

 
 
 
 
 

2012 

4 de setembro Seminário Nacional de 
Serviço Social e 
Direitos Humanos 

Serviço Social e Direitos 
Humanos 

23 de setembro  Exploração Sexual Dia Internacional contra a 
exploração sexual e o tráfico de 
mulheres e crianças 

21 de outubro Dia Nacional contra a 
baixaria na TV 

Que programação e profissão 
você quer ver na sua televisão? 

10 de dezembro  
Campanha de Gestão 

No mundo de desigualdades 
toda violação de direitos é 
violência 

2013 8 de março Dia Internacional da 
mulher 

Sou assistente social luto contra 
o desrespeito e defendo direitos 

2014 8 de março Dia Internacional da 
mulher 

Pelos direitos humanos das 
mulheres no âmbito público e 
privado. 

Fonte: elaboração própria - 2014 

 

3. Desafios postos e estratégias necessárias ao conjunto das lutas feministas e 

profissionais: a caráter de indicações conclusivas 

- Articulação às lutas, no seu caráter mais radical, no sentido de ir às raízes: 

oprojeto profissional de Serviço Social está articulado à luta mais geral da classe 

trabalhadora, tendo como horizonte; 

- Manutenção da articulação entre as lutas sociais gerais e particulares: 

considerando a unificação das múltiplas pautas que constam no conjunto diverso que 

compõe a classe trabalhadora; 

- Reafirmar a radicalidade posta nos aparatos de base jurídica que nos subsidia: 

lei 8662/93, Resolução 273/93 (código de ética). Assim, temos como preservar o conjunto 

de princípios e valores que nos orientam politicamente, bem como defender nossas 

atribuições e competências profissionais; 

- Tomar partido sempre em favor da classe trabalhadora, da defesa de seus 

direitos, enquanto mediação estratégica, considerando que a grande parcela dos usuários 

do Serviço Social estão como parcela da classe trabalhadora que enfrenta os desafios da 

pobreza e do acesso aos serviços sociais; 

- Garantir que a formação profissional esteja perpassada pela formação 

feminista; 

- Subsidiar a produção do conhecimento, garantindo a dimensão crítica, com 

base da contradição e na complexidade postas no real; 

- Organização Política da categoria (CFESS/CRESS; ABEPSS; ENESSO); 



 
 
 

                  

- Luta por legislações que criminalizem e punam práticas que revelam 

preconceitos; 

Por fim, não perder de vista a luta por uma nova ordem societária, sem esquecer 

que devemos potencializar a solidariedade e o reconhecimento no/a outro/a, que o projeto 

de sociedade vigente não nos contempla, e que, com ternura e ousadia, gritaremos, até que 

o mundo inteiro nos ouça e grite junto. 
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