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RESUMO 
O trabalho expõe o resultado parcial de pesquisa quanti-qualitativa de natureza documental, vinculada ao              
Grupo Temático de Pesquisa (GTP) da ABEPSS, “Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de             
Gênero, Raça/Etnia e Sexualidade” apresentando o estado da arte da produção científica dos trabalhos              
publicados nos ANAIS dos ENPESS de 2014 e 2016. A investigação privilegiou a abordagem              
interseccional na produção cientifica analisada na compreensão das desigualdades sociais. O resultado            
apontou para maior densidade no emprego da abordagem interseccional nos estudos étnico-raciais que nas              
demais ênfases que compõe o GTP. 

PALAVRAS-CHAVE: Estado da arte; Interseccionalidade; ABEPSS. 
 
ABSTRACT 
The paper presents the partial quantitative qualitative research result of documentary nature, linked to the               
ABEPSS Thematic Group of Research (GTP), "Social Service, Relations of Exploration / Oppression of              
Gender, Race / Ethnicity and Sexuality" presenting the state of art of the scientific production of the                 
works published in the ENPESS ANALYSTS of 2014 and 2016. The research privileged the              
intersectional approach in the scientific production analyzed in the understanding of social inequalities.             
The result pointed to a greater density in the use of the intersectional approach in ethnic-racial studies                 
than in the other emphases that make up the GTP. 
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I INTRODUÇÃO 

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS),           

após um amplo debate nacional delibera no XII ENPESS, realizado na cidade do Rio de               

Janeiro - RJ, em 2010, pela criação dos Grupos Temáticos de Pesquisa (GTP). Esses              

grupos são espaços importantes de reflexão, crítica, produção e circulação do           

conhecimento. Dentre os objetivos, destacam-se a articulação entre as (os)          

pesquisadoras (es) e pesquisas realizadas nas unidades de formação acadêmicas (UFAs),           

as linhas de pesquisa consideradas importantes para a área, bem como o estímulo e              

fortalecimento das instâncias do debate sobre a política científica no país, ao lado e em               

articulação com outras associações científicas visando a ampliação da democracia e dos            

direitos no Brasil. Atualmente a ABEPSS conta com oito GTPs, dentre os quais o GTP               

“Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia e         

Sexualidades” sobre o qual a presente investigação incide. Desse GTP, atualmente,           2

fazem parte as “ênfases” de Gênero, Raça/Etnia e Sexualidades. Todavia, no momento            

da coleta dos dados quantitativos, os trabalhos da “ênfase” de geração foram incluídos             

no universo da pesquisa, por motivos já explicitados.  

O estudo em tela tem por objetivo apresentar o resultado parcial de pesquisa             

quanti-qualitativa de natureza bibliográfica em andamento dos trabalhos inscritos no          

ENPESS de 2014 e 2016. Neste trabalho nosso intuito é identificar e analisar à luz do                

ENPESS de 2014 as produções acadêmicas que utilizam a abordagem interseccional de            

raça, gênero e sexualidades, com vistas a contribuir para a sistematização do estado da              

arte da produção intelectual do Serviço Social nesses encontros. Também          

apresentaremos dados quantitativos acerca dos trabalhos apresentados nos ENPESS de          

2014 a 2016 no GTP supracitado.  

 

 

 

2 A ênfase de Geração participou desse GTP até 2016.  Atualmente a temática está em GTP independente. 
Todavia, nesse estudo a temática Geração será considerada pois pertence ao período temporal analisado 
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II  METODOLOGIA  

 

2.1 - O lugar da ciência no desvelamento das múltiplas determinações do            

patriarcado, racismo e LGBTfobias: a construção teórico-metodológica  

A construção de um objeto de pesquisa, antes de se constituir uma ação neutra, é               

carregada de valores, crenças e concepções teórico-práticas que orientam a escolha do            

objeto a ser investigado. Em nosso entendimento é uma construção social atravessada            

por visões sociais de mundo. 

Para Marx apud Löwy (1985, p. 95) “quem cria as ideologias são as classes              

sociais: o processo de produção da ideologia não se faz ao nível dos indivíduos, mas das                

classes sociais”. Adotamos a teoria social crítica como fundamento ontológico do ser            

social, que representa uma perspectiva teórico-metodológica sintonizada com o         

movimento concreto da realidade histórica na ordem capitalista.  

Na cena contemporânea de ataque aos direitos sociais e uma intervenção mínima            

do Estado sob a égide dos princípios neoliberais requer de nós pesquisadores            

(as)/assistentes sociais uma atitude intransigente e radical em defesa dos Direitos           

Humanos. A luta antirracista, feminista e anti-homofóbica exige um referencial teórico           

que não apenas analise criticamente a realidade em seu movimento contraditório, mas            

garanta a construção de alianças políticas entre os sujeitos sociais que integram a classe              

trabalhadora em sua diversidade, para transformá-la radicalmente. Segundo TONET         

(2012, p. 2-3)  

O nascimento da teoria social propriamente dita é marcado por uma profunda            
contradição. A sociedade burguesa, pela sua própria natureza, de um lado           
possibilita e, de outro, põe obstáculos, à compreensão da realidade social           
como plenamente social, isto é, como resultado exclusivo dos atos humanos.           
Deste modo, a sociedade burguesa põe a possibilidade de serem trilhados dois            
caminhos na produção do conhecimento científico. O primeiro, que leva a           
uma compreensão, de alguma forma, manipulatória da realidade social. O          
segundo, que leva a uma compreensão radicalmente crítica dessa mesma          
realidade.  
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2.2 -  Coleta e análise de dados  

O mapeamento da produção acadêmica sobre “Gênero, Raça”/Etnia,        

Sexualidades e Geração” foi realizado através de pesquisa bibliográfica, de caráter           

exploratório, denominado no campo científico de “Estado da Arte” ou “Estado do            

Conhecimento” (Ferreira apud ALMEIDA, 2011, p 1). O objeto do estudo são os             

trabalhos inscritos sob a forma de comunicação oral, mesas coordenadas e pôsteres nos             

ENPESS nos anos de 2014 e 2016. O presente estudo realiza a análise quantitativa              

desses trabalhos, registrados nos ANAIS dos ENPESS em forma digital (CD ROM),            

bem como nos cadernos impressos da programação científica. Até o presente momento,            

só foi possível acesso aos documentos referentes aos anos de 2014 (ENPESS realizado             

em Natal, RN) e 2016 (ENPESS realizado em Ribeirão Preto, SP), devido à dificuldade              

de acesso a série histórica dos ENPESS desde a criação dos GTPs em 2010, nos               

limitamos analisar os eventos supracitados. Para cotejamento dos trabalhos publicados          

nos anais foram selecionados aqueles registrados nas ênfases ligadas ao GTP “Serviço            

Social, Relações de Exploração/Opressão de Raça/Etnia, Geração e Sexualidades” e          

posteriormente feita a busca no CD-ROM.  

III INTERSECCIONALIDADE: CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE DOS      

ESTUDOS DE GÊNERO 

No Brasil, permeados por diferenças, os movimentos feminista e negro reaparecem           

na cena política em fins dos anos de 1970. Face as marcas do processo ditatorial que em                 

larga medida redirecionou a vida privada e pública no Brasil desde 1964, estes             

movimentos foram vitais para a crítica ao patriarcado e a falácia da democracia racial              

brasileira tão forte no imaginário social nacional. Não somente no Brasil, mas            

igualmente em outros países da América Latina e Europa, a ideologia da democracia             

racial mascarou o conflito entre os grupos raciais, favoreceu as políticas de            

embranquecimento racial, assim como fortaleceu a moralidade que irá estruturar um           

ordenamento de relações sociais hierárquicas entre homens e mulheres, entre brancos e            
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negros/indígenas, que será alicerçado no patriarcado e na supremacia branca.          

Indubitavelmente, tais hierarquias ganham função social e econômica na medida que           

atendem às novas formas de exploração do trabalho no desenvolvimento do capitalismo            

em escala mundial. Cardoso (2014) analisa as relações de dominação/opressão das           

mulheres negras no contexto das relações de poder instituídas de forma desigual no             

processo de colonização da América Latina, trazendo a contribuição de Lélia Gonzalez,            

e sua crítica à racionalidade eurocêntrica na formulação das explicações da           

desigualdade social insuficientes na explicação dos processos vividos pelas mulheres          

negras na diáspora africana. Afirma Lélia Gonzalez apud CARDOSO (2014) que  

Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o          
sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja: o racismo, essa              
elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é            
uma constante em todos os níveis de pensamento, assim com parte e parcela             
das mais diferentes instituições dessas sociedades. [...] o racismo estabelece          
uma hierarquia racial e cultural que opões a ‘superioridade’ branca ocidental           
à ‘inferioridade’ negroafricana. A África é o continente ‘obscuro’, sem uma           
história própria (Hegel); por isso, a Razão é branca, enquanto a Emoção é             
negra. Assim, dada a sua ‘natureza sub-humana’, a exploração         
sócio-econômica dos amefricanos por todo o continente, È considerada         
‘natural’. (p.970-971 ) 

Nesses termos, tanto o feminismo quanto o movimento negro brasileiro na metade            

da década de 1970 construíram unidade na luta contra a ditadura e defenderam             

intransigentemente princípios em defesa da liberdade, democracia e da justiça social.           

Suas agendas de luta, portanto, envolveram o processo de redemocratização do país, o             

fim das desigualdades sociais e a promoção da cidadania.  

A compreensão da formulação e aplicabilidade do conceito de interseccionalidade          

deve ser buscada na história e percurso do ativismo negro e do movimento de mulheres               

no Brasil contemporâneo a partir da década de 1980, bem como seus dilemas para              

incorporar pautas específicas das mulheres negras (RODRIGUES, 2013). 
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O contexto histórico que dinamiza tanto o movimento feminista como o movimento            

negro é entremeado de todas as formas de violências contra as mulheres, bem como              

contra negros, até a sua máxima expressão: a morte. 

Embora marcados por inúmeras diferenças, o Movimento Feminista e o          
Movimento Negro ressurgem nos anos 1970, ainda marcados pela ditadura          
militar, sendo pautados por uma luta pela redemocratização, extinção das          
desigualdades sociais e em busca da cidadania.  
Pode-se apresentar o ano de 1975 como o marco de reaparecimento de            
organizações feministas no Brasil. E no ano de 1978 é criado o Movimento             
Negro Unificado (MNU), em São Paulo, como reação à discriminação sofrida           
por quatro atletas negros no Clube Tietê e à morte de um operário negro,              
Robson Silveira da Luz, devido a torturas policiais (RODRIGUES, 2013,          
p.1). 

 

Tanto no movimento feminista quanto no movimento negro, as suas agendas           

pautavam-se na luta pela igualdade. Contudo, sob a crítica de algumas ativistas negras             

em ambos os movimentos “as mulheres negras foram apenas consideradas como           

‘sujeitos implícitos’” (idem, p.1). No movimento feminista, entre as mulheres a questão            

racial não era importante e, no movimento negro, as diferenças entre homens e mulheres              

não seriam objeto de reflexão, ou seja, as diferenças foram desconsideradas.  

Desse modo, esses movimentos acabaram produzindo formas de opressão internas, na medida em             
que silenciaram diante de formas de opressão que articulassem racismo e sexismo, posicionando as              
mulheres negras em uma situação bastante desfavorável. (idem, p.1) 

A suposta igualdade proposta no interior dos movimentos negro e feminista           

mascarava processos opressivos dessas organizações e impediu, efetivamente, uma         

análise sobre os efeitos do racismo, do sexismo e da classe em uma relação de               

imbricação, gerando tensões, conflitos e rupturas. Esse cenário fez com que as mulheres             

negras começassem uma luta partir de suas experiências cujas especificidades não           

foram reconhecidas enquanto negras no movimento feminista, nem suas especificidades          

enquanto mulheres no movimento negro.   3

3 Elencamos as principais ideias de RODRIGUES (2013), quanto à crítica das mulheres negras em relação 
aos limites dos movimentos feministas e negro, quanto o reconhecimento de suas pautas. O autor realiza 
um extenso debate das ideias centrais das principais intelectuais negras no campo feminista. Estas 
intelectuais irão forjar concepções originais e críticas às análises universais das Ciências Socias. Suas 
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Na década de 1990, o conceito de interseccionalidade foi cunhado pela jurista            

afro-americana Kimberlé Crenshaw apud RODRIGUES (2013), embora sua emergência         

seja fruto da prática e formulação teórica de ativistas históricas do feminismo negro             

norte-americano como Sojouner Truth, Patrícia Hill Collins, bell hooks, Audre Lord,           

dentre outras. Estas feministas negras problematizavam que desigualdades sociais         

existentes entre as (os) segmentos oprimidos decorriam da intersecção eixos de opressão            

(raça, gênero, sexualidades, geração e classe e etc.).  

O conceito de interseccionalidade garante inteligibilidade de processos de opressão          

e discriminação que se articulam e produzem desigualdades sociais e 

[...] trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e                
outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de            
mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e                
políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos              
ou ativos do desempoderamento” (CRENSHAW, 2002, p. 177). 

Hirata (2014) também assevera que a origem do conceito remonta a década de             

1970 através da luta do feminismo negro que realizavam críticas ao feminismo branco,             

classista e heteronormativo.  

No início da década de 1980 quando os primeiros núcleos de estudos de gênero, influenciados pelos                
programas de Women’s Studies norte-americanos, foram se constituindo em universidades brasileiras,           
importantes feministas (negras e brancas) americanas já haviam se aventurado a teorizar sobre as              
interconexões entre gênero e raça. Data de 1981 a publicação de ao menos três livros que viriam a se                   
tornar clássicos nos estudos de relações raciais e de gênero: Ain’t I a Woman: Black Woman and                 
Feminism, de bell hooks; Women, Race and Class, de Angela Davis; e This Bridge Called my Back:                 
Writings by Radical Women of Color, de Cherríe Moraga e Gloria Anzaldúa. Sintomaticamente, não há,               
até hoje, nenhuma tradução para estes textos em português. O mesmo vale para Black Feminist Thought,                
de Patrícia Hill Collins, publicado em 1990, e outros tantos trabalhos que se tornaram a base para uma                  
produção feminista anti-racista em várias partes do mundo” (Rodrigues, 2013, p. 8-9). 

 

 

contribuições reconhecem “feixes de opressões” que se articulam e incidem de forma singular na vida das 
mulheres negras produzindo desigualdades, mas também resistências. Com destaque nas décadas de 
1980-1990 para, Lélia Gonzalez, Luiza Bairros, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Nilza Iracy, Edna 
Roland e Matilde Ribeiro. Além deste ver RODRIGUES (2014). 
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IV RESULTADOS 

A escolha da abordagem quanti-qualitativa no estudo em tela está fundamentada           

na concepção de Minayo e Sanches apud SOUZA e KERBAUY (2017) a qual             

reconhece a relação entre o quantitativo e o qualitativo, abandonando a visão de             

oposição contraditória entre essas abordagens. 

A relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e subjetividade não se reduz a um               
continuum, ela não pode ser pensada como oposição contraditória. Pelo contrário, é de se desejar que as                 
relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais “ecológicos” e “concretos” e aprofundadas              
em seus significados mais essenciais. Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões para serem              
aprofundadas qualitativamente, e vice-versa (SOUZA e KERBAUY,  p.37). 

Nesse sentido, quantidade e qualidade não estão dissociadas na pesquisa na           

medida em que quantidade é um significado que é atribuído à grandeza com que um               

determinado fenômeno se apresenta, de um lado. De outro, A quantidade precisa ser             

interpretada qualitativamente, pois sem análise teórica não tem significado em si. 

A análise quantitativa foi delimitada no período de 2014 e 2016. No encontro de              

2014, foi registrado um total 1.043 inscrições. Em 2016 foram inscritos 917 trabalhos.             

A análise apresenta um crescimento do número de trabalho da ênfase de sexualidade e              

raça, apesar do número absoluto de trabalhos inscritos na modalidade “comunicação           

oral” no último ENPESS tenha reduzido, conforme tabela infracitada.  

TABELA 1 – TRABALHOS APRESENTADOS NA FORMA DE 
COMUNICAÇÃO ORAL 

Gênero Raça/Etnia Geração Sexualidades Tota
l do 

GTP     
Ano Quantitativo         

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %  

2014 921 59 6,4 23 2,4 31 3,3 8 0,8 121 

2016 799 43 5,3 28 3,5 20 2,5 27 3,3 118 

Total 1720 102 11,7 51 5,9 51 5,8 35 4,1 239 

Fonte: Dados levantados pelos pesquisadores nos Anais dos ENPESS de 2014 e 2016 
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No que tange aos trabalhos apresentados sob a forma de pôster, observamos que             

houve crescimento em termos absolutos do número de trabalhos nas ênfases de gênero,             

raça/etnia e sexualidades inscritos nessa modalidade, o que confere um crescimento de            

forma tímida nas mesmas.  

TABELA 2 – TRABALHOS APRESENTADOS NA FORMA DE 

PÔSTERES 

Gênero Raça/Etnia Geração Sexualidades Total 
do 

GTP Ano Quantitativo         

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %  

2014 102 6 5,8 2 1,9 16 15,6 1 0,9 25 

2016 85  9 10,5 5 5,8 7 8,2 2 2,3 23 

Total 187 15 16,3 7 7,7 23 23,8 3 3,2 48 

Fonte: Dados levantados pelos pesquisadores nos Anais dos ENPESS de 2014 e 2016 

A análise quantitativa das mesas temáticas coordenadas, expressam um avanço 

da produção de conhecimento de todas as ênfases, exceto a ênfase de geração que não 

apresentou nenhuma proposta nos dois ENPESS estudados.  

 

TABELA 3 – MESAS TEMÁTICAS COORDENADAS 

  Gênero Raça/Etnia Geração Sexualidades Total 
do 

GTP Ano Quantitativo          

Quant.  % Quant. % Quant. % Quant. %  

2014 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5 01 

2016 33 2  6 1 3 0 0,0 1 3 04 

Total 53 2  6 1 3 0 0,0 02 8 05 

Fonte: Dados levantados pelos pesquisadores nos Anais dos ENPESS de 2014 e 2016. 

 

Como foi apresentado na TABELA 1, a ênfase de gênero no ENPESS de 2014 e               

2016 apresentou o maior número de trabalhos totalizando 102 inscrições. Tal           

crescimento pode ser atribuído à visibilidade da questão trazida pelas entidades           

representativas da categoria, sobretudo pelo Conjunto CFESS/CRESS.  
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A identificação da abordagem interseccional incidiu, exclusivamente, nos artigos         

inscritos na modalidade de comunicação oral apresentados do ENPESS de 2014 .            4

Embora a ênfase de gênero tenha um número maior de trabalhos inscritos, a ênfase de               

raça/etnia apresentou mais artigos com abordagem interseccional no encontro acima          

citado.  

A TABELA 4 expressa a tendência da ênfase de gênero, ressaltando que foram             

identificados 11 artigos que abordam a análise das desigualdades sociais a partir da             

interseccionalidade com os feixes de opressão de classe, raça/etnia, geração e           

sexualidades. Dos 59 artigos apresentados na ênfase de gênero no ENPESS de 2014, 11              

artigos valem-se na análise interseccional, equivalendo a 18% dos artigos apresentados. 

TABELA 4 – ARTIGOS INTERSSECIONAIS COM A TEMÁTICA DE 

GÊNERO 

Classe Raça/Etnia Geração Sexualidades Total  

Ano Quantitativo         

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %  

2014 11 4 36 4 36 5 45 3 27 16 
           

Fonte: Dados levantados pelos pesquisadores nos Anais dos ENPESS de 2014 e 2016. 

Dos 23 trabalhos apresentados na ênfase de raça/etnia no ENPESS, 13 destes            

utilizam a abordagem interseccional, totalizando 56% dos artigos. Podemos apontar tal           

êxito, devido ao ingresso de mulheres negras na universidade fomentada pelas políticas            

de ação afirmativa, que segundo ALCANTARA (2017, p. 91) foi uma grande conquista             

do movimento negro brasileiro. E possibilitou a ampliação do debate do racismo na vida              

acadêmica, bem como sobre a produção do negro na universidade.  

 

 

 

4  Fizemos um grande esforço de análise no sentido de leitura dos resumos de todos os trabalhos, nas 
modalidades de comunicação oral, pôster e mesas coordenadas. Mas diante da complexidade do processo 
analítico e a exiguidade do tempo, a identificação e análise da abordagem interseccional incidiu sobre os 
trabalhos relativos à comunicação oral dos ENPESS de 2014. 
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TABELA 5 – ARTIGOS INTERSSECIONAIS COM A TEMÁTICA 

ÉTNICO-RACIAL 

Classe Gênero Geração Sexualidades Total 
do 

GTP Ano Quantitativo         

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %  

2014 13 4 30 5 38 4 30 0 0 13 
           

Fonte: Dados levantados pelos pesquisadores nos Anais dos ENPESS de 2014 e 2016 

Embora seja crescente a visibilidade da homossexualidade negra através de          

expoentes artísticos como as cantoras Liniker, Mc Linn da Quebrada, o cantor Rico             

Dalasam, dentre outras (os), e também do coletivo Afrobapho. No âmbito da produção             

do serviço social ainda é invisibilizada a discussão referente a temática de raça e              

sexualidade. Marques Junior (2011) salienta que toma corpo no final dos anos de 1970,              

a organização de um movimento gay em torno de uma identidade que referencia             

homens brancos e de classe média. Esse fato é ratificado por Fry e MacRae apud               

Marques Junior (2011, p. 185)  

Mesmo o movimento gay representando um avanço na luta por direitos, ele se constituía com 
regras impostas ‘de fora para dentro’. E ainda, assumia frequentemente posições opressoras a partir do 
estabelecimento de padrões estéticos e de consumo, que deixam de fora os não brancos, os sujeitos 
pertencentes às classes populares, entre outros”.  

Ao analisar os artigos do ENPESS de 2014 na temática étnico-racial, não foi             

identificado nenhum artigo que desenvolva reflexões em torno das desigualdades sociais           

produzidas pelo racismo e lgbtfobias, sobretudo que deem visibilidade a população           

LGBTT pobre, alvo preferencial das violências homofóbicas. 

No ENPESS de 2014 se mostrou tímida a produção de artigos referentes a             

temática de sexualidades no GTP, no universo de oito artigos publicados, três artigos             

realizaram a interseccionalidade com a temática de gênero, ou seja, 37% dos artigos             

apresentados. 
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TABELA  6 – ARTIGOS INTERSSECIONAIS COM A TEMÁTICA DE 

SEXUALIDADES 

Classe Gênero Geração Sexualidades Total 
do 

GTP Ano Quantitativo         

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %  

2014 8 0 0 3 37 0 0 0 0 8 
           

Fonte: Dados levantados pelos pesquisadores nos Anais dos ENPESS de 2014 e 2016 

 

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho ora apresentado nos possibilitou identificar quanti-qualitativamente a         

dinâmica do processo de pesquisa em serviço social no que concerne às ênfases             

pertinentes ao GTP Serviço Social, Relações de Gênero, Raça-Etnia, Geração e           

Sexualidades nos ENPESS de 2014 e 2016. Todavia, procurou avançar no sentido de             

identificar nesses estudos a utilização da abordagem interseccional nos estudos de           

gênero no serviço social, trazendo a contribuição das mulheres negras nessa formulação            

teórico-metodológica. Nessa primeira aproximação verificou-se que a ênfase que mais          

se apropriou da abordagem interseccional partiu da ênfase de raça-etnia. E contrariando            

essa realidade verificou- se que no campo da diversidade sexual, no que concerne a              

intersecção entre raça e sexualidade na análise das desigualdades sociais da população            

LGBT não foi registrado nenhum trabalho sobre homossexualidade, gênero e negritude,           

envolvendo lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros nos anais do ENPESS de 2014.            

Isso demonstra a invisibilidade da temática na área do serviço social. 
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