
 

 

 
                  

GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: um estudo à luz das Assistentes Sociais 

que atuam em um Centro de Referência da Mulher 
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RESUMO 
 
Trata-se de uma pesquisa social aplicada junto as assistentes 
sociais que atuam no Centro de Referência da Mulher “Ednalva 
Bezerra”, em Joao Pessoa – PB. Tivemos como objetivo 
analisar o debate sobre gênero ao longo da formação 
profissional e permanente dessas assistentes sociais, os 
principais fatores que demarcam a violência contra a mulher e 
a atuação das assistentes sociais junto a essa demanda. 
Constatamos que há lacunas visíveis com relação a 
fragmentação ou mesmo a ausencia de conteúdos sobre 
gênero e sobre a violência contra a mulher no processo de 
formação e qualificação profissional.  
 
Palavras-chave: Gênero. Violência contra a Mulher e Serviço 
Social 
 
ABSTRACT 
 
This is a social applied research with social workers who work 
in the Women's Reference Center "Ednalva Bezerra " in Joao 
Pessoa - PB . We had to analyze the debate on gender during 
training and permanent of these social workers, the main 
factors which distinguish the violence against women and the 
role of social workers with this demand. We note that there are 
visible gaps with respect to fragmentation or even the absence 
of content on gender and on violence against women in the 
training and qualification process. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

  O presente trabalho compreende uma pesquisa social junto a assistentes sociais que 

atuam no Centro de Referência da Mulher “Ednalva Bezerra” em João Pessoa – PB. O 

CRMEB é um espaço estratégico da política de enfrentamento a violência contra as 

mulheres em João Pessoa e  se articula com vários setores internos e outros serviços da 

rede de atendimento das várias esferas: municipal, estadual, governamental e não 

governamental.  

  O nosso interesse em discutir a categoria gênero, a violência contra a mulher e a sua 

relação com o Serviço Social decorreu, sobretudo, das dificuldades empíricas encontradas 

no espaço da formação profissional em fomentar tais discussões, embora seja um curso 

com predominância de mulheres no seu interior. Através das nossas experiências em sala 

de aula verificamos que o debate sobre gênero ainda é germinal, e após dialogar com as 

assistentes sociais que atuam no CRMEB avaliamos – à priori, que a discussão sobre 

gênero e as desigualdades nas relações de gênero ainda é incipiente no processo de 

formação profissional e também pouco incentiva nos cursos de formação em nível de 

graduação, pós graduação e qualificação profissional. 

  Partimos das hipóteses de que existe uma dificuldade de priorizar as discussões sobre 

as relações de gênero e sobre a violência contra as mulheres dentro da universidade e que 

essas fragilidades são refletidas no exercício profissional da (o) assistente social face ao 

embasamento teórico considerado ainda pouco satisfatório para lidar de maneira concreta 

com demandas que são impostas no cotidiano profissional que envolvem as temáticas 

gênero e violência contra as mulheres.  

  E, indagamos: por que o debate sobre gênero e sobre as questões relacionadas à 

muher, entre elas – a violência contra a mulher ainda não atingiu um espaço mais amplos 

nas salas de aula, nos cursos de graduação em Serviço Social? 

  O nosso percurso metodológico teve como aporte teórico o método dialético, em vistas 

apresentar um debate crítico, dada a complexidade da temática. A pesquisa foi do tipo 

exploratória, e de campo realizada com as assistentes sociais que compõem a equipe 

psicossocial do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (CRMEB), e contemplou o 

universo de 100%, correspondendo a uma  amostra de três (3) assistentes sociais. 

  Utilizamos como técnicas de pesquisa: o levantamento bibliográfico e a pesquisa 

documental, a observação sistemática, a entrevista semiestruturada e a aplicação de um 

formulário e a análise de conteúdo. Adotamos como critério de análise uma abordagem 

qualitativa dos dados à luz de autores (as) que discutem a temática e também segundo a 



 

 

 
                  

interpretação crítica da pesquisadora em torno dos relatos das entrevistadas. 

 Dessa forma, o estudo teve por finalidade analisar a construção do debate sobre gênero 

no processo de formação profissional e permanente das assistentes sociais. Buscamos uma 

análise sobre os principais fatores que demarcam a violência contra a mulher, bem como, 

avaliamos o papel do Estado no trato dessa questão e dos serviços  específicos de 

atendimento a essa demana. 

  Os objetivos específicos desta pesquisa foram identificar, conhecer e descrever 

principais dificuldades e desafios enfrentados pelas profissionais de Serviço Social no que 

se refere a intervir junto a essa refração da questão social – “Gênero e Violência contra a 

Mulher”. Indicar as estratégias e mecanismos de enfrentamento e superação desta 

problemática existentes e de  que forma essa discussão ocorre junto as instituições 

formadoras de assistentes sociais e prestadoras de serviços sociais e de políticas sociais. 

  As categorias analíticas se deram em torno da questão de gênero e da violência 

contra as mulheres, em vistas a relevância desse debate no campo da formação 

profissional, e do exercício profissional do Serviço Social na contemporaneidade. Contudo, 

perpassamos ainda pelos conceitos de patriarcado, pela compreensão acerca das relações 

de poder, a trajetória do movimento feminista no Brasil e o Serviço Social brasileiro. 

  Ademais a relevância desta pesquisa foi reforçada pelo fato de compreender um 

fenômeno na realidade brasileira que é a questão da violência contra a mulher e apontam 

para os desafios e dificuldades enfrentadas ao longo do exercício profissional ao lidar com a 

especificidade  dessa demanda no mercado de trabalho.  

  Também, o presente estudo teve como o intuito contribuir para o melhor entendimento 

das assistentes sociais no que se refere à construção de um trabalho profissional que traga 

respostas às demandas sociais e institucionais. Nesta direção o debate sobre gênero e a 

violência contra a mulher além de provocar a abertura de novos espaços sociocupacionais 

para assistentes sociais, impõe as assistentes sociais desafios e limites cotidianos. 

Constitui, portanto, um imperativo para a categoria no campo investigativo fomentar e 

aproximar os estudantes de Serviço Social a esse debate, e incentivar os (as) professores 

(as) e dirigentes a garantir  e priorizar essa discussao nos Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPPs) dos cursos de graduação em Serviço Social. 

 

 

 

 

 



 

 

 
                  

 

 

 

2. AS RELAÇÕES DE GÊNERO E A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: a 

aproximação do Serviço Social com esse debate 

 O debate sobre a categoria gênero nos cursos de graduação de Serviço Social 

assume relevância não apenas pelo fato de predominar a figura feminina, mas também por 

ser as mulheres uma das principais usuárias dos programas de proteção social no Brasil e 

em decorrência das demandas de atendimento às mulheres em situação de violência estar 

cada vez mais crescente no cotidiano profissional do (a) assistente social. 

 Esse debate passou a ter uma maior visibilidade no Brasil e na profissão na década de 

setenta diante da efervescência do movimento feminista no Brasil articulado aos 

movimentos sociais. Entretanto, só mais recentemente, nos anos 1990 e 2000 o debate 

sobre as relações de gênero e a violência doméstica sofrida pelas mulheres enquanto 

expressão da questão social foi amplamente reconhecida e apropriada pela profissão a 

partir da revisao das diretrizes curriculares e diante do reconhecimento do Estado brasileiro 

ao aprovar uma Política Especial para Mulheres e ao criar uma Secretária Específica de 

Atenção à Mulher como resposta às demandas do movimento feminista e de mulheres no 

Brasil. 

 Os avanços no debate sobre a categoria gênero contribuem para a desnaturalização 

das desigualdades entre homens e mulheres, e difere da discussão sobre sexo uma vez que 

essa envolve aspectos biológicos, físicos e reprodutivos inusitados pela mulher e pelo 

homem; ou seja, corresponde a anatomia fisiológica dos indivíduos. Diferentemente, as 

relações de gênero compreendem relações entre as pessoas construídas socialmente e 

determinadas historicamente e culturalmente entre os seres humanos nos seus mais 

diversos de sociabilidade. 

 Gênero é compreendido e definido enquanto uma categoria complexa é comumente 

recorrente para explicar as relações de poder de sociabilidade entre mulheres e homens e 

os problemas e dificuldades que as mulheres enfrentam na vida doméstica, no trabalho, na 

vida pública, na sexualidade, nas relações familiares e em outras esferas públicas e 

privadas, ou seja, as relações de gênero são frutos de construções sociais que ao mesmo 

tempo em que nos limita também nos dá margem para a superação.   

 



 

 

 
                  

O conceito de gênero e de relações de gênero é utilizado no sentido de dar ênfase 
ao caráter social, cultural e relacional das distinções baseadas no sexo, visando 
superar o determinismo biológico, ressaltando sua dimensão histórica. Ou seja, visa 
a desmistificar papéis e qualidades construídas socialmente, mas “naturalmente” 
atribuídas às mulheres e aos homens, gestadores das desigualdades de gênero. 
Essa construção, sendo social e histórica, deve ser analisada dentro da dimensão 
econômica e cultural, uma vez que essas relações de gênero são determinadas 
relativamente a essas dimensões. (CISNE, 2004, 56). 

 Desde a infância os papéis sociais por meio de uma educação sexista estabelece 

“características” para cada gênero, que são reproduzidos e introduzidos como naturais 

facilitando a manutenção das desigualdades salariais, sociais entre o gênero feminino e 

masculino. Em meio à difusão desta ideologia instituições como a família, a igreja e a escola 

colaboram de maneira a reforçar a manutenção de determinados valores. Porém, compete 

ao Estado desmistificar essa cultura enraigada pelo patriarcado e promover uma atenção 

especial para as desigualdades nas relações de gênero. 

A responsabilização e função do Estado brasileiro como principal interventor junto as 

expressões da questão social, inclusive, nas questões de gênero têm requisitado desde o 

final dos anos 1980 a ampliação da atuação dos (as) trabalhadores (as) sociais no campo 

da proteção social no Brasil. Sobre esse aspecto, CISNE (2004) assinala que é comum o 

Estado identificar o papel da mulher neste contexto da promoção e execução de serviços de 

proteção social. 

 

O Estado utiliza-se da “figura” da mulher, com todas as suas “características, dons e 
papéis sociais” difundidos ideologicamente pela igreja Católica para assegurar o 
controle da “questão social” e ao mesmo tempo para se desresponsabilizar pelos 
problemas sociais(CISNE, 2004, 41). 

 

 Historicamente, o Serviço Social foi requisitado para atuar no controle da questão 

social e para garantir a manutenção passiva dos trabalhadores através da reprodução 

ideológica da classe dominante e do controle social, além de legitimar as ações de um 

Estado intervencionista. Porém, a partir da construção da nova direção social na formação 

profissional e com base no atual projeto ético políitico do Serviço Social inciciamos um 

processo de ruptura ou mudanças opondo-se ao projeto burguês e aos ditames 

neoliberais e nos posicionando em favor das calsses trabalhadoras. 

 Ao nos aproximar do debate sobre gênero, nos deparamos com a problemática da 

violência contra a mulher. Compreendemos que a violência é um fenômeno histórico que 

perpassa a humanidade desde os tempos mais remotos, e que se faz presente no cotidiano 

feminino.  Trata-se, portanto, de “uma ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: 



 

 

 
                  

integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral”. (SAFFIOTTI, 

2011, 17). 

 Nas relações de genero, as desigualdades se materializam através de uma relação 

de dominação/ submissão, onde o poder dominante predomina na figura masculina, 

enquanto que a condição de subalternidade já se associa mais à mulher. E, nesse contexto, 

a violência contra a mulher aparece como sendo uma expressao cada vez mais significativa.  

 Em 2006 com a aprovação da chamada ‘Lei Maria da Penha’ o País passou a contar 

com uma lei exclusiva para os casos de violência doméstica e familiar. A construção da Lei 

Nº 11.340/06 representou um avanço no enfrentamento da violência contra a mulher ao 

obrigar o poder publico estatal e a sociedade a proteger as mulheres independentes de sua 

cor, raça, etnia, classe social, orientação sexual, idade e religião. A Lei compreende cinco 

formas de agressão: as violências físicas, moral, sexual, patrimonial e psicológica. E, mais 

recentemente, em 09 de março de 2015 foi sancionada a lei que torna o feminicídio um 

crime hediondo no território nacional. 

 A apreensão sobre a categoria gênero entre assistentes sociais tendo como base o 

processo de formação profissional que receberam, na verdade, constituiu o objetivo principal 

da nossa investigação e recorremos às percepções das assistentes sociais que atuam no 

Centro de Referência “Ednalva Bezerra” (CRMEB) e a autores (as)  que dialogam sobre 

essa temática para a construção das nossas análises. 

 

3. AS QUESTÒES DE GÊNERO E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER À LUZ DAS 

ASSISTENTES SOCIAIS DO CRMEB: os resultados da pesquisa 

 

A nossa pesquisa foi desenvolvida junto às profissionais de Serviço Social que 

atuam no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (CRMEB), localizado na capital 

paraibana. Correspondeu a uma amostra de 100% equivalente ao total de três (03) 

profissionais. A coleta de dados foi desenvolvida no mês de agosto de 2014 a partir da 

técnica de entrevista semi-estruturada, apoiada por um roteiro de entrevista previamente 

estabelecido em um formulário com questões fechadas e abertas, e compreendeu a análise 

de conteúdo. 

Em conformidade com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), manteve-se o total sigilo sobre as especificidades mais individuais das 

entrevistadas, com o objetivo de resguardar a identificação das informantes. 

  O trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais no CRMEB demonstra 

conhecimento e domínio sobre os elementos teóricos e técnico- operativos referenciado pelo 



 

 

 
                  

compromisso político e ético condizente com as competências e habilidades profissionais 

dessa categoria. As demandas sociais compreendem desde o atendimento individualizado, 

o esclarecimento e a informação sobre direitos sociais, o direito de acesso e inclusão nos 

programas de transferência de renda como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e 

outros benefícios eventuais como auxilio aluguel, cesta básica, vagas em creches próximo 

as suas residências, acesso a Casa Abrigo, os direitos previdenciários, etc. E, as demandas 

institucionais compreendem o atendimento de mulheres que estão e/ou já estiveram em 

situação de violência doméstica e/ou familiar, bem como, garantir o acesso à informação, a 

defesa e promoção dos direitos das mulheres e zelar pelo cumprimento de toda a legislação 

específica que assegura os direitos de igualdade das mulheres e homens, desde a 

Constituição Federal brasileira (1988), a Lei Maria da Penha, o direito ao abrigo, a 

segurança e a proteção social sobretudo relacionada aos assuntos que envolva a violência 

contra a mulher. E, promover palestras, campanhas, visitas em escolas e outras instituições, 

realizar o estudo social, realizar a visita domiciliar e desenvolver a orientação social. 

Iniciamos a nossa pesquisa de campo com o objetivo principal de apreender e 

avaliar o conhecimento e a compreensão crítica das assistentes sociais que atuam no CREB 

sobre as questões de gênero e o fenômeno da violência contra a mulher. Também, para 

apontar as principais dificuldades enfrentadas no cotidiano profissional das entrevistadas no 

tocante a garantir o acesso e a qualidade do atendimento às usuárias em situação de 

violência que recorrem àquele serviço. 

Entendemos o fenômeno da violência contra a mulher enquanto uma das expressões 

sociais, históricas, que demanda uma intervenção do profissional Serviço Social, e uma 

ação política do Estado. Para tanto é importante contar com profissionais qualificados para 

atuarem nos espaços de atenção e  proteção social à mulher em situação de violência, 

identificar o interesse desses profissionais em atuarem em áreas de atendimento à mulher e 

no enfrentamento das questões de desigualdades de gênero. 

Portanto, nos despertou o interesse de conhecer o perfil das profissionais do Serviço 

Social, nossa área de interesse e de formação profissional. Com relação aos dados 

identitários das entrevistadas, compreendem 100% do sexo feminino. A classificação das 

informantes se dará através dos números 1, 2 e 3; sem necessariamente, atender a ordem 

das entrevistas realizadas. A predominância do sexo feminino deve-se à exigência do 

serviço, ou seja, nos Centros de Referência é dada a prioridade as trabalhadoras e 

profissionais do sexo feminino, uma vez que uma das principais demandas é a questão da 

violência contra as mulheres, e a história de luta das mulheres apontam que o principal 

agressor da mulher ainda é o homem, ou seja, na maioria das vezes a violência contra a 



 

 

 
                  

mulher segue sendo praticada pelo sexo masculino, embora, não exclusivamente. Também 

não há como deixar de destacar a predominância de mulheres em cursos como Serviço 

Social e Psicologia. Com relação à etnia, duas (02) entrevistadas se autodeclararam pardas 

e uma (01) negra. Quanto à idade das três entrevistadas constatamos que variam entre a 

faixa etária dos vinte e dois aos quarenta anos de idade. Sobre o estado civil, as três 

entrevistadas são solteiras. E, quanto a possuir filhos, elas também informaram não possuir 

filhos, revelando a tendência na contemporaneidade de mulheres que priorizam o 

investimento nos estudos e na carreira profissional somados a vida social. 

  Quanto à escolaridade: uma declarou já possuir o mestrado; outra está finalizando o 

mestrado e a terceira possui especialização.Tais dados demonstram o interesse das 

assistentes sociais pela formação continuada  e investir na qualificação profissional. 

 Ao ser analisado o tempo de formação em Bacharelado em Serviço Social: duas já 

concluíram a graduação entre um ano ½ a 3 anos, ou seja, compreendem o ano de 

conclusão em 2011; e a outra, entre 5 anos e 7 anos, pois concluiu em 2008.São, portanto 

profissionais que se formaram dentro das novas diretrizes curriculares e compreendem, 

portanto, uma direção crítica predominante na formação profissional que receberam. 

 Quanto ao cargo ocupado na instituição: as três são contratadas e ocupam a função 

direta de assistente social. Já quanto ao tempo de serviço no Centro de Referência da 

Mulher Ednalva Bezerra, constatamos que uma entrevistada afirmou ter entre 06 meses a 

um ano; e as outras duas entre um ano e ½ a 5 anos. Quanto às horas de trabalho 

desenvolvidas por cada uma no CRMEB, as respostas foram unânime. As três 

compreendem o total entre 26 a 30 horas semanais, o que demonstra que a referida 

instituição respeita a Lei das 30 horas semanais para assistentes sociais que foi uma 

conquista recente da categoria profissional. 

 Ao direcionarmos os questionamentos para o nosso objeto de investigação, 

indagamos às assistentes sociais se no processo de formação profissional, em nível de 

graduação, elas tiveram alguma aproximação ao debate sobre gênero, obtivemos as 

seguintes respostas: 

 
Durante a minha formação em Serviço Social na UFPB tive a oportunidade de me 
aproximar da temática de gênero na disciplina de Estágio e TCC. O estágio ocorreu 
em um presídio feminino e a pesquisa tratava sobre mulheres encarceradas, mas 
especificamente sobre a inserção das mulheres na criminalidade. Contudo, não 
aprofundei essa discussão, pelo pouco tempo disponível na época para a pesquisa e 
dada a complexidade da temática. Mas, li algumas bibliografias. (Entrevistada 1). 

 

Essa aproximação se deu através de debates durante a graduação, contudo, de 
maneira superficial. Não houve nenhuma disciplina específica sobre gênero. 
(Entrevistada 2) 

 



 

 

 
                  

A aproximação com a temática de gênero se deu antes do meu ingresso no curso e 
durante o curso provoquei esse debate em várias disciplinas... mas! .... (Entrevistada 
3) 
 

  A partir dos depoimentos apresentados avaliamos que no que se refere - de fato - à 

temática de gênero, que durante o período da graduação, apesar do curso de Serviço Social 

contar com um universo significativo de mulheres no curso, o debate sobre as relações de 

gênero ainda não foram incorporados amplamente nas propostas curriculares e ele existe 

em poucas universidades. E, quando ocorre, empiricamente essa discussão se revela de 

forma superficial, ou tem maior acesso as/os estudantes que participam de movimento 

estudantil, ou grupos de pesquisas que discuttem essa temática, ou quando realizam 

estágio nessa área.  

  Sabemos que hoje há uma recomendação oficial, é incentivado - inclusive, pelo 

Ministério da Educação (MEC) que o debate sobre gênero e as suas transversalidades seja 

fomentado nas escolas de ensino básico, fundamental e nas instituições de ensino superior. 

Falar das questões de gênero exigirá dos educadores se apropriarem também do debate 

sobre família, sexualidade, religião, classe social, etnia, violência, política, cultura e trabalho. 

  Não devemos esquecer que, 

 

Diversos estudos em torno da categoria gênero emergiram permeados pela cultura 
de identidade. Ou seja, a partir da construção de valores sociais advindos da 
imposição dos “modelos” feminino e masculino construídos ainda na fase da 
primeira infância dos indivíduos e disparando processos de desigualdades entre 
mulheres e homens ao longo da vida. (INACIO, 2009, p. 79). 
 

   

  É importante desmistificar a origem de uma cultura arraigada pelo patriarcado em 

que o poder masculino impera sobre o feminino, e cuja direção se faz presente na formação 

dos nossos (as) educandos (as) ou alunos (as). Sobre o patriarcado, lembramos que, 

 

A idéia de patriarcado ganhou ampla dimensão ao relacionar-se com a noção de 
poder, de propriedade. Ou seja, com o desenvolvimento das técnicas agrícolas mais 
pesadas, os homens ganharam mais espaços e vantagens no manuseio do arado e 
ainda com a criação e pastoreio dos animais. Para as mulheres consideradas mais 
frágeis fisicamente, restou a ocupação com os filhos e a casa. (INACIO, 2009, p. 
79). 

 

 Também indagamos as assistentes sociais sobre a relevância do debate sobre 

gênero no Serviço Social e se merece ser aprofundado na formação e na profissão, 

obtivemos as seguintes respostas: 

 
A desigualdade de gênero é tão evidente na nossa sociedade, é uma das 
expressões da questão social, e assim sendo, nós, profissionais de Serviço Social 
devemos ter conhecimento do fenômeno para intervir de forma qualificada junto aos 



 

 

 
                  

usuários, em qualquer âmbito de política pública que estamos, uma vez que vamos 
nos deparar sempre com casos decorrentes desse fenômeno. (Entrevistada 1) 
 
 

Percebo que ainda é muito comum a questão do  preconceito sobre a categoria 
gênero; é preciso aprofundá-la.(Entrevistada 2). 
 
 
Afirmou não ser possível compreender as relações sociais sem ter compreensão das 
desigualdades históricas entre homens e mulheres que coloca às mulheres numa 
situação de maior vulnerabilidade a diversos tipos de violências, por exemplo. 
(Entrevistada 3) 

 
 

  Há, portanto, por parte das entrevistadas uma ampla compreensão das 

conseqüências sociais e históricas que herdamos na nossa estrutura social no que se refere 

a incorporação "naturalizada" das desigualdades de gênero (sem, necessariamente, 

problematizá-la) e, portanto, as assistentes sociais destacaram em suas análises a 

importância de se garantir e instigar cada vez mais esse debate ainda na formação 

profissional.  

  CISNE (2014), esclarece que no contexto capitalista a classe trabalhadora acaba por 

internalizar como 'natural' os fatores opressivos dos sistema, e, portanto, banaliza-se as 

desigualdades na divisão sexual e social entre mulheres e homens. 

 
 
A divisão sexual do poder, assim como a divisão sexual do trabalho e a 
categorização de sexo, é transversal. A divisão de poderes entre os sexos não 
resulta de uma questão natural. Isso significa que está vinculada às capacidades 
físicas do homem e das mulheres (CISNE, 2014, p. 91). 

 

 

  Há essa tendência dos (as) trabalhadores (as) incorporarem a ideologia dominante e 

que representa os interesses burgueses e do Capital dessa lógica da submissão feminina, 

do poder de mando do 'macho', da 'obediência' da mulher. Logo, não há como negar que a 

igualdade entre mulheres e homens testá intrinsecamente vinculada à ordem econômica, 

uma vez que a condição de reprodução social define o lugar que a mulher ocupa na 

sociedade.  Sobre esse aspecto, CISNE (2014) declara que "a divisão entre a esfera 

produtiva e reprodutiva fortaleceu a hierarquia e a desigualdade entre homens e mulheres". 

  Buscamos também saber junto as entrevistadas se elas participam ou já participaram 

de algum curso de formação/ qualificação profissional sobre gênero ou relacionadas às 

demandas dos serviços que desenvolvem junto às mulheres em situação de violência 

atendidas no CRMEB. E nos relatos apresentados, as três profissionais afirmaram que não 

houve nenhum  curso.  



 

 

 
                  

  Verificamos que a dinâmica do serviço requer a promoção de cursos de formação e 

qualificação permanente, uma vez que são demandas bastante específicas sobre as 

questões de gênero e violência. E certamente a oferta desses cursos qualificaria mais as 

profissionais que atuam na instituição uma vez que elas não receberam com tanta ênfase 

esse tipo de conhecimento na graduação. 

  Vejamos as respostas: 

 

Creio que pela própria dinâmica do serviço e pelo fato da grande parte das 
profissionais advir de movimentos sociais direcionados à questão de gênero. 
Contudo, nós profissionais cobramos formações para nos atualizar, no entanto, acho 
que diante da rotina diária acaba caindo no “esquecimento. (Entrevistada 1) 

 

Falta incentivo! (Entrevistada 2) 

 

No período que estou trabalhando ainda não. Contudo o debate é recorrente entre a 
equipe de trabalho e há incentivo à participação de debates promovidos por outras 
instituições governamentais e não-governamentais, sobretudo, no Movimento 
Feminista". (Entrevistada 3) 

 

 É importante destacar que há, inclusive, uma Norma Técnica de Uniformização para 

o funcionamento dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência (2006, p. 12) no que se refre à qualificação profissional onde se recomenda que a 

formação e qualificação contínua devem ser assegurados aos profissionais que atuam no 

Centro de Referência. Neste sentido, percebemos que os gestores precisam investir na 

formação permanente das equipes técnicas, de modo, inclusive, aprimorar os serviços e 

qualificar os (as) profissionais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificamos que o CRMEB é um espaço sociocupacional ímpar e relevante onde os 

profissionais de Serviço Social dispõem de um campo muito rico de atuação e que se faz 

necessário contar com a intervençãoprofissional dessa categoria devido as demandas 

sociais reveladas a partir do fenômeno da violência contra a mulher, e pelo fato das 

assistentes sociais atuarem em consonância com um Código de Ética e um projeto 

profissional vinculado a defesa dos direitos sociais, de promoção à igualdade social e a 

justiça. 



 

 

 
                  

Constatamos ainda que a atuação de assistentes sociais nos espaços dos Centros 

de Referência da Mulher é de extrema importância tendo em vista que o fenômeno da 

violência doméstica e/ou familiar e a interrelação que este fenômeno tem com a questão de 

gênero e que requer uma intervenção direta do (a) assistente social com uma equipe 

multiprofissional na oferta de respostas às demandas que lhes são apresentadas no 

cotidiano institucional. 

 A complexidade do fenômeno da violência e a necessidade de ampliar o debate 

sobre a categoria gênero demonstram que há necessidade que as instituições formadoras 

de futuros profissionais do Serviço Social incorporem em seus Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP’s) também esses eixos de discussões que revelam refrações da questão 

social e que indicam a complexidade dessa realidade e a necessidade de maiores 

aprofundamentos teóricos e téncico-operativos na academia e nos espaços 

sociocupacionais da profissão. 

 Portanto, os desafios contemporâneos na oferta e prestação de serviços de proteção 

e enfrentamento da violência contra a mulher nos apontados a necessidade do Estado 

ampliar e fortalecer a rede socioassistencial e os programas de proteção social à mulher. 
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