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“Olha quem morre, então veja você quem 

mata 

Recebe o mérito, a farda que pratica o mal 

Me ver pobre, preso ou morto já é cultural 

Histórias, registros e escritos 

Não é conto, nem fábula, lenda ou mito 

Não foi sempre dito que preto não tem vez? 
Então, olha o castelo e não foi você quem fez, 

cuzão 

Eu sou irmão dos meus truta de batalha 

Eu era a carne, agora sou a própria navalha 

Tin-tin, um brinde pra mim 

Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias”.    

 

Negro Drama – Racionais MC’s 



 
 

RESUMO 

 

 

Percebemos ao longo da graduação em Serviço Social que não raras vezes que a questão racial 

é tratada de forma pontual e enviesada. As possíveis consequências deste déficit, observadas 

através da experiência em estágio supervisionado, são o desconhecimento acerca das 

desigualdades raciais e a naturalização das expressões do racismo no cotidiano profissional por 

parte dos assistentes sociais. Portanto, este trabalho tem como objetivo geral evidenciar a lacuna 

existente na graduação em Serviço Social quanto as abordagens das relações étnico-raciais no 

Brasil, tendo como foco as análises de alguns autores que se debruçam sobre esta questão. Da 

mesma forma, por meio de um estudo realizado com alguns discentes do curso de Serviço social 

da UFRRJ, buscamos compreender de que forma os conhecimentos adquiridos durante a 

graduação, sobretudo a partir da disciplina obrigatória intitulada “Relações Étnico-raciais e 

Diversidade Cultural”, os possibilitam um olhar sensível para as manifestações das 

desigualdades raciais. Esperamos com isso contribuir para um fazer profissional mais alinhado 

ao projeto ético-político. 

  

Palavras-chave: Serviço Social. Relações étnico-raciais. Racismo. Projeto ético-político 

profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

It is possible to notice while taking Social Work that the racist question is normally treated in a 

punctual and skewed way. The possible consequences of this defict, observed over a training 

period are the lack of knowledge about racial disparity and the naturalisation of racist 

manifestations in the daily routine of social workers. Therefore this study aims at finding the 

gap in the approach to race and ethnicity relations in Brazil existent in the undergraduate course 

of Social Work, by analysing some previous studies. Through a study with a few undergraduate 

students, we try to understand how the knowledge acquired during the course in UFRRJ enables 

them to have a sensitive point of view on manifestations of social disparity, especially 

considering the concepts of the mandatory subject: “Race and Ethnicity Relations and Cultural 

Disparity”. We intend to improve that debate in the way of a labor closer to the professional 

ethico-politic project 

 

Key words: Social Work. Race and Ethnicity Relations. Racism. Professional ethico-politic 

Project. 



 
 

 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

CBAS – Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social 

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social 

ENESSO - Executiva Nacional de Estudantes do Serviço Social  

ENPESS – Encontro Nacional de Pesquisadoras (es) em Serviço Social 

GTP – Grupo Temático de Pesquisa 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

PEP – Projeto Ético-Político Profissional 

PNAD Contínua – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 

 
 
1 INTRODUÇÃO 11 

 

2 PENSANDO A RAÇA NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 13 

2.1 Conceituando raça e racismo 13 

2.2 Escravismo, colonialismo e relações de produção: racismo e capitalismo no 
Brasil 17 

2.2.1 A deterioração do sistema escravista 19 

2.2.2 Aproximações entre o escravismo colonial e o desenvolvimento do 
capitalismo 21 

2.3 Os desdobramentos de um projeto social racista sobre a população negra no 
Brasil 23 

 

3 O SIGNIFICADO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL DO 

SERVIÇO SOCIAL 27 

3.1 Contextualizando a emergência do Serviço Social brasileiro 27 

3.2 O movimento de reconceituação e as bases da formação de uma nova diretriz 
profissional 31 

3.3 O Projeto Ético-Político Profissional 33 

 

4 AS ABORDAGENS DA QUESTÃO RACIAL PELO SERVIÇO SOCIAL: 

TRAJETÓRIA DE AUSÊNCIAIS, RESISTÊNCIAS E AVANÇOS 35 

 

5 O SERVIÇO SOCIAL DA UFRRJ: PERCEPÇÃO DISCENTE SOBRE A TEMÁTICA 

RACIAL 44 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 54 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 57 

 

APÊNDICE 61 

QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS DISCENTES DO CURSO DE SERVIÇO 
SOCIAL DA UFRRJ 61 

 
 
 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista que toda prática profissional possui uma dimensão política, uma vez que 

se desenvolve numa sociedade de classes, possui também um projeto-profissional que alinha-

se a determinado projeto societário, seja de transformação ou de manutenção da ordem vigente 

(TEIXEIRA; BRAZ, s.d., p. 4). O Serviço social, por sua vez, tem explícito o seu compromisso 

com a transformação societária, pois 

tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central – a 

liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre alternativas 

concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão 

dos indivíduos sociais. Conseqüentemente, o projeto profissional vincula-se a um 

projeto societário que proprõe a construção de uma nova ordem social, sem 

dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero. (NETTO, 1999, p. 104-5 apud 

TEIXEIRA; BRAZ, s.d., p. 5). 

 

Nessa direção, a atuação do assistente social é norteada pelas dimensões teórico-

metodológica, técnico-cientifica e ético política, as quais direcionam e articulam meios para 

melhor leitura da realidade social apresentada, embasadas por um Código de Ética que visa 

como valor central a liberdade, a autonomia e a emancipação, tanto política, quanto humana, 

do sujeito (IAMAMOTO, 2015). O Projeto Ético-Político (PEP) do Serviço Social representa 

a auto-imagem da profissão e os princípios, objetivos e funções que a constituem. Os elementos 

que materializam tal projeto apresentam-se pela “explicitação de princípios e valores ético-

políticos”, a “matriz teórico-metodológica em que se ancora”, a “crítica radical à ordem 

vigente” e “nas lutas e posicionamentos políticos acumulados pela categoria” (TEIXEIRA; 

BRAZ, s.d., p. 7). E ainda, para que tais elementos constitutivos se tornem viáveis, existe a 

produção teórica, pautada numa perspectiva histórico-dialética, no interior do Serviço Social, 

que serve como parâmetro para o fazer profissional. 

 

 Com base nessas afirmações e movida por inquietações pessoais, sinalizando o lugar 

que ocupo enquanto estudante do curso de Serviço Social da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ), percebo que existem lacunas no processo de formação em Serviço 

Social quando tratam-se das relações raciais. Precisamos considerar os avanços que vem 

ocorrendo nesse sentido, porém ainda há muito a ser revisto. 
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 Dias (2009) afirma que o silêncio da categoria frente as relações étnico-raciais pode ser 

interpretado como uma “posição política de negação” (DIAS, 2009, p.327). Se a profissão 

entende que é por meio do conhecimento das relações sociais que podemos apresentar propostas 

para o enfrentamento das desigualdades geradas, é imprescindível que nos debrucemos também 

sobre as relações de desigualdade ético-raciais, sem omissões ou secundarizações.  

 

Na grade curricular do Serviço Social da UFRRJ existe uma disciplina obrigatória 

intitulada “Relações Étnico-raciais e Diversidade Cultural”. Diferente da disciplina, também 

obrigatória, que trata da questão de gênero e possui 4 créditos, 60horas/aula, a de raça possui 

apenas 2 créditos, 30 horas/aula. Nos questionamos se a disciplina consegue com esta carga 

horária diminuta trabalhar tantas questões que permeiam o cotidiano profissional, formando 

profissionais sensíveis as expressões do racismo. 

  

Por que não uma disciplina mais abrangente no âmbito do Serviço Social que trate das 

relações étnico-raciais com maior intensidade? Quais os impactos positivos que essas 

transformações acarretariam para a profissão?  

 

Por esses motivos, este trabalho tem como objetivo central evidenciar a lacuna existente 

na produção teórica específica do Serviço Social no que tange às relações étnico-raciais no 

Brasil. Optamos por fazê-lo dividindo este trabalho em quatro tópicos. O primeiro discorrerá 

sobre a formação da sociedade brasileira, tendo o racismo como eixo estrutural e estruturante 

(MOURA, 1992: MOURA, 1994). As relações de produção e a emergência do capitalismo nas 

Américas evidenciam que o sistema colonial e escravista foi essencial para a acumulação 

primitiva de capital que formou as bases da consolidação do sistema capitalista (IANNI, 1978). 

Ao decorrer deste tópico pretendemos evidenciar os desdobramentos do racismo que se 

intensificou no pós-abolição e adquire novos contornos na contemporaneidade.  

 

No segundo tópico pensamos a emergência do Serviço Social como profissão inscrita 

na divisão social e técnica do trabalho no contexto de consolidação do capitalismo monopolista 

e da decorrente questão social. Observamos também as transformações societárias e as suas 

influências sobre as bases teórico-metodológicas da profissão, os novos códigos de ética e as 

bases de uma nova diretriz profissional, pautadas em um novo projeto de sociedade. No tópico 

seguinte trabalhamos com alguns autores que pensam as abordagens da questão racial pelo 
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Serviço Social, com foco na análise da produção teórica em algumas revistas de maior 

notoriedade na categoria, entre outros aspectos.  

 

No último tópico apresentamos o olhar de alguns discentes do curso de Serviço Social 

da UFRRJ sobre as abordagens da questão étnico-racial, tendo como foco a disciplina 

obrigatória da qual mencionamos, “Relações Étnico-raciais e Diversidade Cultural”, a fim de 

perceber de que forma o conhecimento adquirido ao longo da graduação possibilita ao corpo 

discente um olhar sensível para as expressões do racismo, sobretudo no campo de estágio.  

 

Portanto, pretendemos promover uma discussão mais ampla sobre a questão racial, 

trazendo à tona os motivos que levam ao defict observado na formação profissional. Tendo em 

vista que esta é uma profissão dotada da práxis e que tem nos fundamentos construídos pela 

profissão nas transformações sócio-históricas a capacidade de transformar a realidade, 

transcender a desigualdade racial apresentada no Brasil é condição sine qua non para alcançar 

a plena liberdade dos sujeitos. 

 

2 PENSANDO A RAÇA NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA  

 

2.1 Conceituando raça e racismo  

O conceito de raça com o qual trabalhamos é o mesmo empregado por Munanga em 

“Uma abordagem conceitual de raça, racismo, identidade e etnia” (2013). A palavra raça 

provém do italiano razza, este último do latim ratio, significa “categoria”, “espécie”. “Nos 

séculos XVI-XVII, o conceito de raça passa efetivamente a atuar nas relações entre classes 

sociais da França da época, pois utilizado pela nobreza da época” (MUNANGA, 2013). 

Podemos perceber que tal conceito parte da perspectiva ocidental na busca por compreender 

quem são esses “outros” (ameríndios, africanos, etc.). Assim, a explicação da humanidade 

desses povos tangencia a teologia, as escrituras, pois para entender a humanidade desse outro é 

preciso aproximá-lo da sua própria humanidade. Daí surge a prova de que estes (“outros” aos 

olhos ocidentais) são também filhos de Adão através do mito dos Reis Mago, em que cada um 

deles representa uma raça diferente, branca, amarela e negra.  



14 
 

Munanga (2013) menciona algumas das origens das teorias que justificam o racismo. A 

primeira delas se encontra na Bíblia Sagrada, na passagem que conta a história de Noé e seus 

três filhos, ancestral da raça branca, ancestral da raça amarela e ancestral da raça negra. No 

livro de Gênesis há uma descrição de um momento entre o pai e os filhos em que o pai 

adormecera em uma posição inadequada/indecente e o filho da raça negra faz piada desse fato. 

Quando ficou sabendo disso, Noé amaldiçoou o filho e toda a sua descendência, dizendo que 

seriam escravizados pelos filhos de seus irmãos. A segunda justificativa já não encontra a sua 

base num campo mítico e religioso, mas em uma concepção biológica, um determinismo racial. 

Uma raça se desenvolveu ao passo que a outra ficou para trás. Assim, o autor enfatiza que o 

racismo nasce quando determinados comportamentos são associados a características 

biológicas, como se a raça por si só determinasse as qualidades morais, psicológicas e culturais 

das raças superiores e inferiores. 

O século XVIII é marcado pelo Iluminismo que representa uma ruptura com a 

explicação de mundo até então centrada na Igreja e nas escrituras. O homem passa a ser o centro 

do entendimento, daí uma explicação racional é requerida para compreender a diferença entre 

as raças. O autor explica que o critério adotado naquela época para definir a raça - a saber, 

aquele que considera a concentração de melanina em cada tom de pele - ainda está, de certo 

modo, presente na contemporaneidade. No século XIX são acrescidos ao aspecto cor o aspecto 

morfológico: nariz, lábios, crânio e suas formas e ângulos. A partir do século XX os progressos 

na Genética Humana se traduzem no cruzamento de todos os conceitos mencionados 

(MUNANGA, 2013). 

Deste modo, todo o conhecimento adquirido até então abre espaço para a conclusão de 

que biologicamente raça não existe. Raça é, então, “apenas um conceito, aliás, cientificamente 

inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças estancadas”. No 

entanto, embora essa diferença biológica não exista, existe uma herança da concepção 

hierarquizada de raça na qual os naturalistas lá entre os séculos XVII e XIX postularam. A 

diferenciação pautada por eles não se encerrava nas características de uma ou outra raça, 

incorporava em si os valores, costumes, culturas e etc. Essa hierarquização fica expressa quando 

colocam a raça branca num patamar de superioridade em detrimento da raça negra, em que não 

só as características físicas, mas psicológicas, emocionais e cognitivas são consagradas como 

sinônimo do que é ruim (Idem). 
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Assim como Munanga, Moura (1994) entende o racismo não a partir de diferenças 

biológicas, mas como estratégia dos colonizadores para justificar a sua dominação sobre os 

povos ditos inferiores, bárbaros e selvagens. Sendo assim 

 

o racismo é um multiplicador ideológico que se nutre das ambições políticas e 
expansionistas das nações dominadoras e serve-lhe como arma de combate e de 

justificativa para os crimes cometidos em nome do direito biológico, psicológico e 

cultural de “raças eleitas”. Há também o racismo interno em várias nações, 

especialmente nas que fizeram parte do sistema colonial, através do qual suas classes 

dominantes mantêm o sistema de exploração das camadas trabalhadoras negras e 

mestiças (MOURA, 1994, p.2). 

 

 Ainda em Munanga (2013), a partir da década de 70, com as evoluções no campo da 

ciência, a ideia científica de raça fica em segundo plano. O racismo agora passa a englobar 

todas as minorias sociais, como mulheres, homossexuais, jovens, entre outras minorias sociais, 

e a ser entendido como ações de injustiça social. O antropólogo ressalta que essa concepção 

pode construir uma armadilha ideológica, pois banaliza as múltiplas expressões de racismo que 

acometem a população negra.  

 

As vítimas de hoje são as mesmas vítimas de ontem e as raças de ontem são as etnias 

de hoje. O que mudou na realidade são os termos ou conceitos, mas o esquema 

ideológico que subentende a dominação e a exclusão ficou intato. É por isso que os 

conceitos de etnia, de identidade étnica ou cultural são alvos de uso agradável para 

todos: racistas e anti-racistas. Constituem uma bandeira carregada para todos, embora 

cada um a manipule e a direciona de acordo com seus interesses (Idem). 

 

Considerando a influência desses conceitos sobre o histórico da formação social 

brasileira parece-nos interessante compreendê-la (a formação social brasileira), nos termos de 

Meneget (2008, p. 6 apud DIAS (2015, p. 314) como o “resultado da história de um país 

retardatário, recheada de atrocidades cruéis contra as camadas populares, a começar contra os 

índios e negros na colonização, e se perpetuando contra os seus descendentes (...).”.  

 

Ribeiro (1995), sobre as particularidades do processo de constituição da sociedade 

brasileira, afirma que essa sociedade é nova, uma vez que surge da incorporação de diferentes 

etnias e culturas, e velha por ser fruto de uma condição de exploração para a arrecadação de 

subsídios. O autor nos permite refletir sobre a condição de exploração a que os povos cativos 

estavam submetidos e que, na verdade, essa condição não fora totalmente superada. Embora a 
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propagada democracia racial pregue que há uma equidade racial, nos encontramos diante de um 

mito.  Em relação ao mito da democracia racial, 

 

ao mesmo tempo em que incorpora a presença da contribuição negra na formação 

social brasileira, naturaliza os espaços subordinados  que negros e negras ocupam na 

sociedade e invibiliza as relações de poder entre as populações negra e branca. O 

resultado é uma sociedade em que o racismo e as desigualdades sociais dele resultante 

não se revelam, não se debatem, parecem não existir. O problema, dizem, não é o 

racismo, é a pobreza, as desigualdades não são raciais, são sociais. (CICONELLO, 

2008). 

 

 Através de Ciconello fica explícita a secundarização das temáticas raciais no cotidiano 

da população brasileira. O silêncio frente as relações raciais mascara as micro (e macro) 

agressões diários sofridas pela população negra. A naturalização do negro num lugar de 

invisibilidade e subalternidade dificultam a percepção do quão nocivo é o racismo, bem como 

a constatação da urgência em se criar mecanismos para a superação das desigualdades raciais. 

 

 Ianni (2005) afirma que o negro sofreu a primeira ruptura quando arrancado de sua terra 

de origem para se confrontar, em outro território, com diferentes culturas e costumes, com uma 

imperativa condição de escravidão e com a subordinação física e social. O autor afirma a 

construção de “castas” como uma forma de hierarquização social, quando a “casta dos 

senhores”, os proprietários dos meios de produção, subjugam, inferiorizam e superexploram o 

que seria a “casta dos escravos”, trabalhadores sujeitos a precários condições de trabalho e sem 

nenhum direito a voz. Deste modo,  

 

note-se que as castas distinguem-se pela posição que os seus membros ocupam no 

processo de trabalho e produção, compreendendo a distribuição, a troca e o consumo, 

isto é, a repartição desigual – extremamente desigual – do produto do trabalho 

coletivo; distinguem-se também pela condição étnica, ou seja, distribuídos em brancos 

e negros, estes muitas vezes mesclados com indígenas ou mestiços de negros, índios 

e brancos de diferentes nacionalidades. A divisão, a hierarquização é acentuada, 

reiterada, administrada, preservada e aperfeiçoada, tanto pelos ordenamentos jurídico-
políticos como pelas “teorias científicas”, codificadas em termos de “evolucionismo”, 

“darwinismo social”, “arianismo” e outras denominações (IANNI, 2005, p. 11). 

 

 

 Ianni reafirma que a constituição desta sociedade foi ancorada principalmente no 

trabalho escravo e as consequências são dadas à medida em que ela torna-se uma máquina de 

preconceitos, na qual o racial se destaca. Nessa direção, a população negra se defronta com um 

apagamento da sua real história ao mesmo tempo em que uma ideologia racista, que coloca o 
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branco como revolucionário, e todos as qualificações positivas, dão base a um racismo que se 

estende a todas as áreas. 

 

2.2 Escravismo, colonialismo e relações de produção: racismo e capitalismo no Brasil  

 

 Não há como precisar o número de negros escravizados1, pois não interessava aos 

colonizadores levantar estes dados, até o momento da busca do tipo de brasileiro ideal e da 

consequente política de branqueamento. O que se pode afirmar é que da porcentagem total dos 

africanos traficados, 40% era trazida para o Brasil (MOURA, 1992, p. 12). De todo modo, é 

inegável o protagonismo negro em todas as esferas da vida social, quais sejam: aprimorando as 

técnicas de trabalho, por exemplo, na mineração, a cultura e a religiosidade como mecanismos 

de resistência às condições sub-humanas que lhe foram submetidas, tanto para não apagar a sua 

história, pela participação política em diferentes momentos de tensão, e incontáveis outros 

(MOURA, 1992). Assim,  

é que o negro (quer escravo, quer livre) foi o grande povoador do nosso território, 

empregando o seu trabalho desde as charqueadas do Rio Grande do Sul aos ervais do 

Paraná, engenhos e plantações do Nordeste, pecuária na Paraíba, atividades extrativas 

na Região Amazônica ou mineração de Goiás e Minas Gerais. O negro não apenas 

povoou, mas ocupou espaços sociais e econômicos que, através do seu trabalho, 

dinamizavam o Brasil. (...) A produção de uma economia colonial, e por isso destinada 
a um mercado externo cada vez maior, era fruto desse trabalho negro-escravo. E essa 

economia, que passa pela produção açucareira, pela mineração, produtos tropicais e 

termina na fase do café, é feita pelo negro. No entanto, esse fato não contribui em 

nada para que ele consiga um mínimo dessa renda em proveito próprio. Pelo contrário. 

Toda essa produção é enviada para o exterior, e os senhores de escravos ficam com 

todo o lucro da exportação e comercialização (MOURA, 1992, p. 12). 

 

 De acordo com Moura, o apogeu da produção açucareira tem estreita relação com o auge 

da importação de africanos para o trabalho escravo. Os postos de trabalho por eles ocupados 

consistiam, a grosso modo, na agroindústria, na mineração e no trabalho doméstico e a jornada 

de trabalho chegava a dezesseis horas diárias. Ao fim de cada dia de trabalho, a população negra 

escravizada se recolhia às senzalas, onde conviviam em condições mínimas de higiene. Fora 

tais condições insalubres de trabalho, moradia e higiene, a alimentação era pobre e o controle 

                                            
1 Pesquisas contemporâneas apresentam atualizações destes dados. Alencastro (2018) calcula que “o total de 

africanos desembarcados no Brasil, em cerca de 14910 viagens transcorridas nos três séculos, atinja 4,8 milhões”. 

(ALENCASTRO, 2018).  
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sobre as suas atividades de trabalho era constante, a figura do capitão do mato é emblemática 

nesse sentido. Não havia tempo para descanso, pois isto significava severas punições. Podemos 

perceber que essa população não tinha quaisquer direitos políticos, embora fossem a grande 

produtora de bens e aquela que fazia a economia girar. “Como vemos, o escravo era o 

trabalhador fundamental de uma economia que exigia uma técnica muito complexa, pois não 

era apenas uma economia extrativa, mas uma agroindústria cuja diversificação interna do 

trabalho era bem complexa” (MOURA, 1992, p. 19). Desse modo, enquanto o escravizado 

estava inserido em todas as esferas da divisão do trabalho, muitos eram aqueles que usufruíam 

do produto do seu trabalho, “funcionários fiscalizadores, padres, hóspedes e parentes e até 

especialmente o senhor de escravos” (MOURA, 1992, 20). 

 

 Contudo, o escravismo não fora aceito pacificamente pelos escravizados, muito pelo 

contrário, eles protagonizaram diversas manifestações contrárias a esse sistema. A que 

destacamos aqui é a quilombagem, definida por Moura como toda a manifestação dos 

escravizados contra o sistema escravista, tendo o quilombo como o seu lugar central, que se 

desenhou por diferentes espaços geográficos: onde houve escravidão, houve a quilombagem. O 

quilombo abrigava não só os escravos fugitivos, mas também outras minorias perseguidas pelo 

sistema, como devedores e prostitutas. Não havia mediação entre as classes e a classe senhorial 

se munia, política e militarmente e de todas os meios possíveis para prevenir a fuga dos 

escravizados e para perseguir aqueles que conseguiam fugir (MOURA, 1992). 

 

 Ainda refletindo sobre as manifestações dos dominados contra o sistema escravista, a 

cultura fora também um importante veículo de resistência. O processo de aculturação desses 

povos fora também pensado como forma de dominação, colocando-os num lugar de 

inferioridade, em que todas as suas manifestações culturais eram consideradas selvagens. Mas 

o papel subversivo do negro também fica nítido aqui, uma vez que no sincretismo religioso, 

chamado por Moura de unilateral, pois a instituição Igreja Católica  impunha o seu sentido do 

divino sem a pretensão de que houvesse uma contrapartida, fora absorvido como uma forma de 

preservação da cultura, da identidade e da religiosidade africanas. Os povos trazidos da África 

vinham de diferentes regiões, ou seja, diferentes culturas, religiões e manifestações culturais. 

Todavia, em meio a esse contexto de subordinação criaram formas de preservar suas origens 

(Idem).  
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2.2.1 A deterioração do sistema escravista  

 

 Alguns fatores foram determinantes para a decadência do sistema escravista, aqui não 

pretendemos nos debruçar sobre cada um deles, mas os pontuaremos de forma breve a fim de 

contextualizar o período entre a escravidão e o pós-abolicionismo. Nessa direção, em meados 

do século XIX, mais precisamente em 1850, o tráfico negreiro é extinto. Isso implica 

diretamente na diminuição da população negra escravizada, pois soma-se a isso a alta 

mortalidade - um escravizado vivia, nessas condições, de 7 a 10 anos, com destaque para a 

Guerra do Paraguai em que muitos serviram em busca da liberdade que lhes fora prometida, 

sem que, contudo, chegassem a usufruir desta, ademais, a fuga dos escravos aos quilombos. Se 

outrora a mão de obra negra era abundante, neste momento ela é escassa. Quanto à produção 

açucareira no Nordeste, esta perde força no mercado mundial, além dos minérios, de Minas 

Gerais e Goiás, que em menos de dois séculos foram praticamente exauridos (MOURA, 1992).  

 

No Sudeste a produção de café crescia e demandava mão de obra, assim, os senhores 

importavam escravos de outras províncias para o trabalho na produção cafeeira. Com isso, 

muitas famílias foram separadas bruscamente, pois não havia uma preocupação em manter o 

núcleo familiar.  

 

Foi o café o grande responsável pelo aumento de escravos e pela modificação das 

estatísticas. São Paulo passará com o Rio de Janeiro a deter, em 1887, 57% da 

população escrava do país. Os lavradores que avançavam pelo interior do vale e se 

fixavam nas terras paulistas e mineiras não encontravam outra solução para o 

problema da mão-de-obra (VIOTTI, 1966, p. 26 apud MOURA, 1992, p. 56). 

 

 Se outrora o negro escravizado era tido como uma mercadoria barata e substituível, 

agora ele é (ainda uma mercadoria) raro e precisa, inclusive, de proteção. Os mecanismos de 

proteção, todavia, mais cumpriam os interesses dos senhores do que dos escravizados, a Lei dos 

Sexagenários, por exemplo, descartava a população negra improdutiva. Apesar dessas 

mudanças prejudiciais aos senhores, ainda consideravam menos custoso manter um negro 

escravizado do que contratar uma mão de obra imigrante. Até porque o tipo de trabalhador 

imigrante não servia para o tipo de trabalho que se buscava preencher, do ponto de que era 

superior e cumpriria, posteriormente, a função de dar uma “nova cara” ao homem brasileiro, a 

saber, a política de branqueamento. O estopim da deterioração do sistema escravista acontece 

quando cerca de 90.000 escravos morrem na Guerra do Paraguai, a partir daí o imigrante passa 
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a ser incorporado aos postos de trabalho.  “Essa tática de enviar negros à guerra serviu, de um 

lado, para branquear a população brasileira, e de outro, para justificar a política imigracionista 

que era patrocinada por parcelas significativas do capitalismo nativo e pelo governo de D. Pedro 

II” (MOURA, 1992, p. 57). 

 

 Clovis Moura destaca que nesse momento dois movimentos econômicos se formam: no 

Nordeste a classe senhorial lidando com a crise do sistema escravista, em que o trabalhador 

escravo mais gerava custos que lucros, as fugas desestabilizam ainda mais a economia e a 

parcela de negros livres que integravam uma economia camponesa de baixíssima rentabilidade. 

No Sudeste a economia cafeeira consolidando uma relação com o mercado mundial, mas ainda 

em “desvantagem”, pela utilização do trabalho escravo que a essa altura era um atraso.  

 

 Fatores como estes apresentados influíram no surgimento do movimento abolucionista, 

composto por intelectuais liberais. Sobre isso, Nabucco (s.d., p, 12 apud MOURA, 1992, p. 59, 

grifo do autor) denota que 

 

não há muito se fala no Brasil em abolucionismo e Partido Abolucionista. A idéia de 

suprimir a escravidão, libertando os escravos existentes, sucedeu à idéia de suprimir 

a escravidão, entregando-lhe o milhão e meio de homens de que ela se achava de posse 

em 1871 e deixando-a acabar com eles. Foi na legislatura de 1879/80 que, pela 

primeira vez, se viu dentro e fora do Parlamento um grupo de homens fazer da 

emancipação de escravos, não da limitação de cativeiro às gerações atuais, a sua 

bandeira política, a condição preliminar dos partidos.   

 

 Consideramos necessário ressaltar que o próprio movimento de quilombagem que muito 

antecede o Abolicionista, já se contrapunha à escravidão, sem objetivar acordos com a classe 

senhorial.  

 Além desses fatores de desgaste do sistema escravista, outra questão se impunha à classe 

senhorial: ou aceitavam a abolição e construíam-na aos seus moldes, preservando os seus 

benefícios, ou esta seria feita pelos próprios escravizados. A alternativa então é aceitar a 

Abolição, tendo já maturado o projeto de imigração que imbuia em si a intenção de branquear 

a sociedade brasileira. Nessa direção, 
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o trabalhador nacional descendente de africanos seria marginalizado e 

estigmatizado. O ideal de branqueamento das elites seria satisfeito, e as 

estruturas arcaicas de propriedade continuariam intocadas. O negro, ex-

escravo, é atirado como sobra na periferia do sistema de trabalho livro, o 

racismo é remanipulado criando mecanismos de barragem para o negro em 

todos os níveis da sociedade e o modelo de capitalismo dependente é 

implantado, perdurando até hoje (MOURA, 1992, p. 62, itálico do autor). 

  

 

 

2.2.2 Aproximações entre o escravismo colonial e o desenvolvimento do capitalismo   

 

 Ianni (1978) nos apresenta elementos importantes para pensar a estreita relação entre o 

escravismo colonial e o desenvolvimento do capitalismo. Segundo o autor, entre os séculos 

XVI e XVII, a medida em que o trabalho manufatureiro tornava-se trabalho livre na Europa, 

diferentes formas de trabalho compulsório aconteciam no Novo Mundo e em outros 

continentes, ambos inseridos num contexto geral de desdobramento do capital comercial. Ou 

seja, conforme se ampliava o capital comercial, vide expansão marítima e a exploração de 

territórios e povos, acontecia a acumulação primitiva de capital na Europa, sobretudo na 

Inglaterra, a qual podemos definir como o conjunto de condições sociais, econômicas e políticas 

que forjaram a estrutura elementar para a emergência do capitalismo. Vejamos: 

 

Foi o capital comercial que comandou a consolidação do trabalho compulsório no 

Novo Mundo. Toda formação social escravista dessa área estava vinculada, de 

maneira determinante, ao comércio de prata, ouro, fumo, açúcar, algodão e outros 

produtos coloniais. Esses fenômenos, protegidos pela ação do Estado e combinados 

com os progressos da divisão do trabalho social e da tecnologia, construíram, em 

conjunto, as condições da transição para o modo capitalista de produção (IANNI, 

1978, p. 6). 

 

 No capital mercantil a circulação de mercadorias sobrepõe a produção das mesmas. 

Assim, o valor da mercadoria está em segundo plano, pois, para o comerciante, o mais 

importante é comprar barato e vender caro. O valor contido no tempo social de trabalho importa 

mais para os senhores de engenho. O artesão, por exemplo, dominava o processo de produção, 

o que lhe fazia acumular riqueza era justamente a circulação da mercadoria produzida. Isso 

demonstra o caráter elementar da circulação. Já no capitalismo industrial, a comercialização 

está subordinada à produção. Vejamos, existe o dono dos meios de produção e o trabalhador 

precisa vender a sua força de trabalho em troca de um salário. O sobre-trabalho, ou seja, a 

quantia não paga ao trabalhador, é a mais-valia (IANNI, 1978, p.17-18).  
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Recapitulando, fica nítido que a lógica do capital comercial é a circulação de 

mercadorias, mercadorias estas provenientes, sobretudo, do trabalho escravo nas colônias. Esse 

excedente de capital gerado por essas relações de trabalho e comércio propiciam as condições 

necessárias para a transmutação para o capitalismo industrial.  É imprescindível pensar que tal 

mecanismo acontece através de uma relação político-econômica muito bem articulada, 

inclusive de dependência entre as colônias e os seus centros. Nesse sentido, 

  

o capital industrial é o único modo de existência do (capital em que este tem por 

função não só apropriar-se da mais-valia, ou do produto excedente, mas também criá-

la. Por isso, determina o caráter capitalista.de produção; sua existência implica a 

oposição entre a classe capitalista e a trabalhadora. Na medida em que se apodera da 

produção social, são revolucionadas a técnica e a organização social do processo de 

trabalho e com elas o tipo econômico-histórico da sociedade. As outras espécies de 

capital que surgiram antes dele em meio a condições sociais desaparecidas ou em 

decadência, a ele se subordinam, modificando o mecanismo de suas funções e, além 

disso, movem-se nele fundamentadas, com ele vivem ou morrem, firmam-se ou caem. 

O capital-dinheiro e o capital-mercadoria quando funcionam como veículo de um  

ramo específico, ao lado do capital industrial, não são mais do que modos de 

existência que a divisão social do trabalho tornou autónomos e especializados, das 

diferentes formas de funcionamento que o capital industrial ora assume ora abandona 

na esfera da circulação. (MARX, K., O capital, livro 3, vol. 5, p. 56-57 apud IANNI, 

1978, p. 21). 

 

Nesse processo de emergência do capitalismo nas sociedades escravistas e em vigor na 

Inglaterra é que passa a declinar o sistema escravista, pois, este torna-se incongruente com o 

novo modelo de produção e sociabilidade. Como vemos no trecho supracitado, o capital não 

apenas se apropria do meio de produção, mas funda-o e expande-o para as colônias. Nesse 

sentido, o próprio modo de produção passa a gerar a acumulação. Vemos que, salvaguardando 

as particularidades de cada colônia, a soberania do capital modifica as estruturas políticas, 

econômicas e sociais através da expansão do capitalismo na Inglaterra.  

 

As possibilidades de organização social e politica das reivindicações do operário são 

essencialmente diferentes das que dispõe o escravo. Por isso é que o custo da 

reprodução da força de trabalho escrava tende mais facilmente a ser determinada pelo 

nível fisiológico mais do que o social. Ao passo que o custo da reprodução da força 

de trabalho livre tende a definir-se pelas condições políticas de que dispõe o operário 

para defender ou melhorar as suas condições económicas e sócio-culturais de vida. 

Em essência, a relação do operário com o capitalista é contratual, ainda que em 

condições adversas; ao passo que o escravo é simplesmente propriedade do senhor 

por toda a vida. (IANNI, 1978 p.42) 
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2.3 Os desdobramentos de um projeto social racista sobre a população negra no Brasil  

 

Nas últimas décadas novos olhares sobre o período da escravidão e do pós-abolição têm 

sido lançados por pesquisadores interessados na questão racial. A desigualdade racial se 

apresenta como um desdobramento de um projeto social racista implementado pelo Estado e 

pelas elites no período após a abolição da escravatura. De acordo com Santos (2017, p. 252) a 

proclamação da República não representou grandes mudanças para a população negra recém 

liberta. Ao contrário disso, as teorias raciais justificaram a incorporação da mão de obra 

imigrante (sobretudo europeia e asiática) em detrimento da negra e mestiça. O novo projeto de 

Brasil buscava tornar a população mais civilizada: nesses termos, branca. 

 

A ideia era que as dificuldades financeiras impossibilitassem que as famílias negras 

tivessem muitos filhos, ao mesmo tempo que o casamento de negros com migrantes 

iria, aos poucos, branqueando a população. Diversos intelectuais da época 

compartilhavam a ideia de que era necessário embranquecer o Brasil, para que ele se 

tornasse um país respeitado (SANTOS, 2017, p. 254).  

 

 Fica evidente ao decorrer da leitura de Santos (2017) a maneira com que o projeto de 

embranquecimento operou por meio da negação do sujeito negro à sociedade brasileira.  No 

meio rural os trabalhadores negros e os patrões, ex-senhores, negociavam a continuação do 

trabalho, no entanto, esta negociação representava, para os patrões, a manutenção de uma mão 

de obra barata. Os salários eram tão baixos que se tornavam insuficientes para o sustento das 

famílias. Situação semelhante ocorria com os ex-escravos domésticos, estes continuavam a 

trabalhar para os senhores em troca de  moradia e alimentação. Os agricultores preferiam 

empregar imigrantes porque consideravam os negros revoltosos devido ao fim da escravidão. 

 

Os negros que decidiram procurar trabalho nos centros urbanos encontravam grande 

dificuldades, sobretudo em função da competitividade, considerando o número de imigrantes 

disputando os postos de trabalho. Os que conseguiam trabalho custeavam o aluguel de um 

quarto nos cortiços, aqueles que não conseguiam por vezes se instalavam nas ruas, 

sobrevivendo de esmolas. Haviam também os que não conseguiam pagar o aluguel no cortiço 

e construíram casebres nas regiões próximas aos centros urbanos (nasciam as primeiras 

favelas). A industrialização no século XX também abraçou o projeto de embranquecimento, 

pois ainda eram os negros aqueles considerados menos capazes de operar as máquinas 
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De acordo com Martins (2012) o grande incentivo a imigração se deu uma vez que a 

burguesia crescente vislumbrava na mão de obra estrangeira o progresso que, para ela, não se 

daria pela mão de obra negra, indígena, e até branca (local), influenciada pela tese de que os 

indivíduos nacionais eram preguiçosos. Portanto,  

 

o preconceito racial no Brasil acabou definindo “o lugar” do negro no mercado de 
trabalho, ou seja, o negro passa a ser visto preponderantemente na desocupação, na 

informalidade e nas ocupações com precárias relações de trabalho. Assim, fazendo-se 

evidentes no cenário brasileiro após a constituição do trabalho livre, a desocupação e 

o trabalho precário, com que o negro se depara, se constituem expressões das 

estratégias de produção e subordinação do trabalho ao capital daquela fase histórica 

do capitalismo. Enquanto possuidor da mercadoria força de trabalho, os negros, a 

partir da transformação da ordem social, começam a competir com a força de trabalho 

imigrante (MARTINS, 2012, p. 457). 

 

 Sendo assim, quando o negro se insere no mercado de trabalho, por volta de 1930, se 

depara com as piores condições de trabalhos, exercendo as funções descartadas pelos brancos. 

O “lugar do negro” na sociedade é então definido: o lugar de subalternidade, exercendo funções 

descartadas pelos brancos e, quando não desocupados, exercendo funções “irregulares e 

degradantes” (MARTINS, 2012, p. 457). 

 

Nessa perspectiva, para pensar os desdobramentos da escravização nas Américas sobre 

os indivíduos negros no Brasil contemporâneo optamos por fazê-lo tendo como base dois 

importantes conceitos estudados por pensadores negros, o conceito de maafa2 e o conceito de 

racismo estrutural. O primeiro a ser observado é o conceito de maafa, cunhado por Marimba 

Ani (1988), representa “o grande desastre” (ou o holocausto africano), ou seja, a desconexão 

profunda experimentada pelos indivíduos africanos e os seus descendentes resultante do 

sequestro transatlântico e encarceramento advindos do processo de escravização. 

   

A professora Aza Njeri (2019) complementa o conceito de maafa utilizando um outro 

termo estudado por Wade Nobles, o “descarrilhamento”. Este termo representa justamente esta 

ruptura dos africanos com o seu eixo civilizatório, com sua visão de mundo e meios de ser e 

estar nele, que são centradas no sujeito africano, dá-lhes a humanidade. O processo de sequestro 

                                            
2 Termo em suaíle cunhado por Marimba Ani em 1988 em “Let the Circle Be Unbroken: The Implications of 

African Spirituality in the Diaspora”, tradução “O Grande Desastre”, ou “O Holocausto Africano” (Yurugu: uma 

crítica africano-centrada do pensamento e comportamento cultural europeu). Disponível em: 

<https://estahorareall.wordpress.com/2015/08/07/dr-marimba-ani-yurugu-uma-critica-africano-centrada-do-

pensamento-e-comportamento-cultural-europeu/>. Acesso em: 23 out. 2019. 
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expressa, pois, o processo de desumanização e de genocídio em suas múltiplas faces: físico, 

psíquico e espiritual. Trata-se de um estado de “presságio do abismo”, ou seja, observáveis as 

estatísticas de violência e morte, pobreza, falta de acesso às políticas públicas, todas estas 

tangenciadas, sobretudo, pelo fator racial, o indivíduo negro está sob o risco de “abismo” (morte 

física, psíquica e espiritual) a qualquer momento (NJERI, 2019). 

 

Somos uma população violentada e que está em pleno processo de genocídio, 

metaforizado por Aza Njeri, nos debates do Ciclo Mulherimo Afreekana, como um 

monstro, cujos tentáculos ultrassofisticados miram as múltiplas diversidades da 
população negra a fim de assassiná-la, seja fisicamente, a partir do feminicídio, 

mortalidade infantil, homo e LGBTfobia, assassinato de homens negros de 13 a 29 

anos e descaso aos idosos; seja por meio do racismo religioso, nutricídio (morte 

advinda da má alimentação) e o epistemicídio, isto é, a partir da negação aos negros 

da condição de sujeitos de conhecimento, apagando ou embranquecendo suas 

contribuições ao patrimônio cultural da humanidade, como aponta Sueli Carneiro 

(2005) (NJERI; RIBEIRO, 2019, p. 599). 

 

 Não raras vezes, o fenômeno do racismo é entendido como uma ação de violência direta 

ou indireta contra uma pessoa negra, indígena, judia etc, como exemplo: depreciar uma 

característica física da pessoa, barrar a sua entrada em algum local ou segui-la dentro de uma 

loja. Nesse sentido a atitude e a pessoa racista são vistas como uma anomalia social: fruto de 

mal caráter e de baixa intelectualidade. Silvio Almeida (2018), – e aqui adentramos no segundo 

conceito - adverte que, no entanto, 

 

o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ 

com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, 

não sendo uma patologia social  e nem um desarranjo institucional. O racismo é 

estrutural Comportamentos individuais e processos institucionais são  derivados de 

uma sociedade cujo racismo é a regra e não a exceção” (ALMEIDA, 2018,  p. 38, 

grifo do autor). 

 

  O dito popular de que “as estatísticas não mentem” se confirmam neste ponto. Ao 

analisar os indicadores sociais do racismo fica explícito que a população negra sofre um 

processo sistêmico de genocídio. Segundo a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), no 

tocante ao mercado de trabalho, os pretos e pardos correspondem a 54, 9% da força de trabalho 

no Brasil, ao passo que os brancos correspondem a 43, 9%. No entanto, a maioria, 64, 2 % dos 

que estão em desocupação e na subutilização, 66, 1%, é negra. A taxa de subutilização se 

mantém desigual ainda quando observado o nível de instrução. Nas ocupações informais a 

média nacional aponta para 46 ,9% dos trabalhadores pretos e pardos do sexo masculino e para 
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34, 4% dos trabalhadores brancos do mesmo sexo. As mulheres negras correspondem a 47, 8% 

da mão de obra informal enquanto as brancas correspondem a 34, 7%.  

Quanto ao rendimento médio das pessoas ocupadas, os pretos e pardos recebem 57, 5% 

do rendimento dos brancos. As mulheres negras chegam a receber 44, 4% do rendimento dos 

homens brancos. Além disso, os pretos e pardos recebem menos do que os brancos 

independentemente do nível de escolaridade. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a 

diferença.  Em cargos gerenciais mais altos 11, 9% são negros e 85 ,9% são brancos. Nos cargos 

gerenciais inferiores, a maioria ainda é de brancos, 53, 2% enquanto 45, 3% são negros. 

Em 2018 os negros correspondiam a 27, 7% dos 10% da população com maiores 

rendimentos e representavam 75, 2% dos 10% com rendimentos mais baixos. O rendimento 

médio domiciliar per capita da população branca é quase o dobro da população negra, R$ 1846 

para R$ 934. No mesmo ano, 44, 5% da população negra residia em domicílios sem o devido 

acesso a um serviço de saneamento básico.  

Quanto a educação, a taxa de conclusão do ensino médio também é maior entre a 

população branca, 76,8%. As mulheres brancas estão em maior número neste quesito, chegam 

a 81,6%. Na outra ponta estão os homens negros, 56,2%. A pesquisa aponta que um dos 

principais motivos para a evasão é o atraso escolar.  

A respeito dos índices de violência, a taxa de homicídio da população branca entre 2012 

e 2017 manteve certa estabilidade, de 37,2 para 43,4 por 100 mil habitantes, ao passo que em 6 

anos 225 mil pessoas negras sofreram homicídio. Em 2017 uma pessoa negra tinha 2,7 vezes 

mais chance de ser vítima de homicídio do que uma pessoa branca. 

Fica explícito, pois, que o racismo se forja como um elemento estrutural e estruturante 

na formação da sociedade brasileira e no pós-abolição ganha os contornos que se reproduzem 

com alto vigor até os dias atuais, como vemos por meio dos indicadores sociais. Estes 

indicadores podem ser considerados expressões do, ainda em funcionamento, projeto de 

embranquecimento e do genocídio da população negra brasileira.   
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3 O SIGNIFICADO DO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL DO 

SERVIÇO SOCIAL  

 

3.1 Contextualizando a emergência do Serviço Social brasileiro  

 

O capitalismo monopolista, que sucede o capitalismo concorrencial, atua de forma 

muito mais complexa pelo desenvolvimento da burguesia e, como já desvenda a crítica 

marxiana, através da exploração e da alienação da classe trabalhadora. De acordo com Netto “a 

constituição monopólica obedeceu a urgência de viabilizar um objetivo primário: o acréscimo 

dos lucros capitalistas através do controle dos mercados” (NETTO, 2009, p.20, grifo do autor). 

Nesta nova faceta do capitalismo as características anteriores não são perdidas, pelo contrário, 

são reinventadas de forma a beneficiar a, agora madura, classe burguesa. É nessa perspectiva 

que está a necessidade de um poder extra-econômico representado pela figura do Estado. 

O caráter intervencionista do Estado, que outrora era desfavorável à ascensão da 

burguesia, neste novo estágio é favorável a ela, pois agora garante os superlucros e, além disso, 

desempenha funções múltiplas, desde garantir matérias primas a baixo custo até preparar 

institucionalmente a força de trabalho exigida pelos monopólios. Ou seja, o Estado age em prol 

“das condições necessárias à acumulação e à valorização do capital monopolista” (NETTO, 

2009, p.26).  

No que diz respeito a preparação da força de trabalho exigida pelos monopólios, o 

Estado tem como função reproduzir e manter tal força de trabalho, ativa e inativa, garantindo o 

consumo e instrumentalizando “a sua mobilização e alocação em função das necessidades e 

projetos do monopólio” (NETTO, 2009, p. 27). É através do jogo democrático que o Estado 

começa a “tratar” as mazelas da questão social, ele faz isso por meio das políticas sociais. No 

capitalismo monopolista a questão social 

 

não é apenas o acrescido excedente que chega ao exército industrial de reserva que 

deve ter a sua manutenção ‘socializada’; não é somente a preservação de um patamar 

aquisitivo mínimo para as categorias afastadas do mundo do consumo que se põe 

como imperiosa; não são apenas os mecanismos que devem ser criados para que se dê 
distribuição, pelo conjunto da sociedade, dos ônus que asseguram os lucros 

monopolistas – é tudo isso, que, caindo no âmbito das condições gerais para a 

produção capitalista monopolista (…), articula o enlace (…) das funções econômicas 

e políticas do Estado burguês capturado pelo capital monopolista, com a efetivação 
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dessas funções se realizando ao mesmo tempo em que o Estado continua ocultando a 

sua essência de classe. (NETTO, 2009, p .30). 

 

As políticas sociais aparecem, portanto, também como forma de controle da força de 

trabalho, e nessa perspectiva, as políticas educacionais são meios de preparar uma mão de obra 

profissionalizante para adentrar o mercado de trabalho. Desse modo, as políticas sociais 

asseguram os mecanismos de desenvolvimento do capitalismo monopolista, permitido pelo 

Estado burguês.  

 

As expressões da questão social são tomadas como problemas sociais e, desta forma, a 

responsabilidade por tais expressões, que tem a razão de existência pela própria consolidação 

do Estado monopolista burguês, recai sobre os indivíduos.  

 

Para tanto, observa-se que o Estado burguês no capitalismo monopolista elabora meios 

de enfrentamento das manifestações da questão social através de diferentes perspectivas do 

público e do privado. Ou seja, a perspectiva do público aparece quando em momentos críticos, 

no que diz respeito a conjuntura socio-política e econômica, há uma intensa manifestação da 

questão social e, consequentemente, uma organização das classes subalternas, o que representa 

para este Estado uma ameaça à ordem burguesa constituída. A perspectiva do privado se dá, 

segundo Netto “em momentos imediatamente anteriores ou posteriores à emergência de 

conjunturas críticas”. (NETTO, 2009, p. 37).  

 

Entendendo a diferenciação que o Estado faz para enfrentar as expressões da questão 

social por meio do público e privado é necessário salientar que ele é mais interessante tratar os 

problemas sociais pela perspectiva privada a fim de custeá-la. De acordo com Netto, a lógica 

do capitalismo monopolista é de cada vez mais capturar a esfera privada e, para tanto, ele utiliza 

de seu caráter manipulador e controlador - já existente no capitalismo concorrencial, mas nesta 

nova conjuntura muito mais estruturado - para induzir ainda mais ao alto consumo e para além 

disto,  interferir nas relações sociais e mercantilizá-las. O intuito é “penetrar na totalidade da 

existência dos agentes sociais particulares” (NETTO, 2009, p. 39). Para explicar essa ligação e 

complementaridade podemos destacar a individualização do sujeito social, e, segundo Netto, a 

“psicologização” da vida social: 
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elas se inserem no marco macroscópio no interior do qual, retomando e rearticulando 

seus elementos constitutivos, a sociedade burguesa, com o monopóio organizado e 

regulando o mercado, produz e reproduz os seus agentes sociais particulares: o 

esvaziamento das individualidades, diminuída progressivamente a àrea de intervenção 

autônoma dos sujeitos singulares, corre simétrico à hipostasia da sua valoração 

abstrata. (NETTO, 2009, p. 40-41). 

 

A psicologização e a individualização do sujeito ocorrem a fim de responsabilizá-lo pelo 

destino de sua vida, transferindo a responsabilidade dos problemas sociais, advindos das 

manifestações da questão social, para o próprio indivíduo. José Paulo Netto menciona que nesta 

psicologização dos problemas sociais que residem as propostas de “terapias de ajustamento”. 

A psicologização reduz o privado ao psíquico e faz com que o sujeito, que é dizimado nesta 

ordem monopólica instituída, entenda neste conceito uma “realização” ou um auto-

entendimento acerca da sua personalidade e da necessidade de integração.  Netto explica que: 

 

a atomização da ordem monopólica social que é a aparência necessária da ordem 

monopólica não é resolvida como no clássico ideário liberal (...); é aceita no plano 

fático simultaneamente se lhe põe como alternativa um substitutivo, que, no 

imaginário, parece conceder à “personalidade” um cuidado que remete à significação 

e valor enquanto unidade singular. (NETTO, 2009, p. 42). 

 

Existe todo um “patrimônio teórico-cultural” (NETTO, 2009, p.43) que respalda a 

maneira com que o Estado monopolista irá intervir nas refrações da questão social. As reflexões 

sobre o sujeito social, que precedem ao surgimento das ciências sociais, foram um caminho 

para o entendimento de maneiras básicas de enfretamento da questão social. Tal aporte teórico 

e intelectual culmina nas bases de configuração do pensamento conversador que servirão para 

embasar “a unidade estratégica entre as perspectivas de ‘pública’ e ‘privada’” (NETTO, 2009, 

p. 43). Nessa perspectiva, observamos que de fato toda a estratégia de enfrentamento 

protagonizada pelo Estado monopolista burguês é muito bem articulada, embasada 

teoricamente e alinhada às ideologias necessárias para que na prática as classes subalternas não 

consigam verdadeiramente (ou tenham dificuldade) de enxergar que as mesmas expressões da 

questão social não passam de uma condição de existência para o próprio capitalismo 

monopolista. E ainda, que os problemas sociais que o Estado burguês no capitalismo 

monopolista, através das perspectivas de pública e privada, tenta se isentar de culpa, resultam 

da intenção de transferir a responsabilidade, que é dele própria, para o indivíduo. 
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Acreditamos que este manejo da questão social por meio da psicologização está 

direcionado à um corpo em específico, o corpo do sujeito negro. O reducionismo das 

disparidades raciais à dimensão da psicologização encobre o genocídio sistemático direcionado 

à população negra, além de demonstrar que os mecanismos utilizados para este fim são 

altamente sofisticados e vêm se aprimorando à medida em que o sistema capitalista se 

moderniza.  

 

O conservadorismo, parte do Estado burguês, se trata da naturalização da sociedade, ou 

seja, da ideia de que o indivíduo equivale a natureza, – Netto fala que esta equalização se dá 

por influência das ciências naturais – e que, portanto, as refrações se explicam através da falta 

de aptidão dos sujeitos sociais em lidar com suas próprias questões. “No entanto, o decisivo é 

a contraface desta naturalização do social: ao naturalizar a sociedade, a tradição em tela é 

compelida a buscar uma especificação do ser social que só pode ser encontrada na esfera moral” 

(NETTO, 2009, p. 45). 

 

A constituição do proletariado como “classe para si” (NETTO, 2009, p. 54) é marcada 

pelos embates de 1848 através das derrotas sofridas pela classe operária, derrocando também 

as possibilidades de revolução que calcavam. A partir daí seguem as articulações (da classe 

operária) e a elaboração de formas de intervenção sócio-política, que aparecem com o 

“sindicato e o partido proletário”. Essa classe, agora consciente e articulada, começa a 

responder as crises pelas quais o capital passa em forma de greve e mobilizações. Desse modo, 

a classe burguesa não vê outro modo senão abrir concessões as demandas trazidas pelo 

proletariado. “É o protagonismo proletário, assim que na configuração da idade do monopólio, 

põe a resolução da ‘questão social’ como variável das lutas direcionadas à ultrapassagem da 

sociedade burguesa”. (NETTO, 2009, p. 59).  

 

Como já discutido aqui, a burguesia se beneficia do redimensionamento da questão 

social, ela garante o seu papel como classe dominante “O reformismo para conservar é 

entronizado como estratégia de classe da burguesia – e nunca sem tensões intraclasse – no 

capitalismo dos monopólios” (NETTO, 2009, p. 62). 
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As transformações econômico-sociais permitiram o aumento progressivo das classes 

intermediárias, entre a burguesia e o proletariado, as chamadas classes médias que também 

aparecem como protagonistas na nova ordem societária que é estabelecida pela ascensão do 

capitalismo monopolista. 

Portanto, é através (e somente em função deles) dos processos históricos, econômicos e 

sociais que aqui foram discutidos que é possível a emergência do Serviço Social como 

profissão.  É dentro da ordem societária monopólica, intervindo nas mazelas provocadas pelo 

capital, que o serviço social se estabelece. O Serviço Social é instaurado pela ordem monopólica 

para o enfrentamento da questão social no âmbito das políticas sociais, através dos seus 

conhecimentos técnicos é capaz de formular e implementá-las. “Neste âmbito está posto o 

mercado de trabalho para o assistente social: ele é investido como um dos agentes executores 

das políticas sociais” (NETTO, 2009, p.74).  

 

3.2 O movimento de reconceituação e as bases da formação de uma nova diretriz 

profissional   

  

O Serviço Social é uma profissão que se inscreve na divisão sócio-técnica do trabalho 

em um contexto no qual o Estado burguês no capitalismo monopolista assume o trato da questão 

social, não somente em função desta última, mas, sobretudo, pela crescente manifestação da 

classe operária frente as péssimas condições de trabalho e de vida (NETTO, 2009). Para a classe 

burguesa tais manifestações representam uma ameaça, uma vez que põem em risco a sua 

manutenção. O trato da questão social se dá através das políticas sociais que, a reboque, 

demonstram o seu caráter compensatório, haja vista que atuam no sentido de garantir a 

reprodução das condições materiais do modo de sociabilidade capitalista. Concordamos com 

Guerra (2000) que  

 

com a complexificação da questão social e seu tratamento por parte do Estado, 

fragmentando-a e recortando-a em questões sociais a serem atendidas pelas políticas 
sociais, instituiu-se um espaço na divisão sócio-técnica do trabalho para um 

profissional que atuasse na fase terminal da ação executiva das políticas sociais, 

instância em que a população vulnerabilizada recebe e requisita direta e 

imediatamente respostas fragmentadas através das políticas sociais setoriais. É nesse 

sentido que as políticas sociais contribuem para a produção e reprodução material e 

ideológica da força de trabalho (melhor dizendo, da subjetividade do trabalhador 

como força de trabalho) e para a reprodução ampliada do capital (GUERRA, 2000, p. 

6-7). 
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Em sua gênese o Serviço Social era norteado por concepções tradicionais, ligadas à 

Igreja Católica e as ações de caridade. Como está inserido no campo das relações sociais, ele 

não se faz sozinho, acompanha as várias determinações sócio-históricas. Nessa direção, nos 

interessa pensar que a égide da autocracia burguesa no Brasil trouxe significativas mudanças 

para o Serviço Social: o aprofundamento da questão social exige novas respostas das quais as 

teorias tradicionais não mais davam conta de “solucionar”. O cenário de modernização requer 

também um profissional “moderno”, capaz de responder as novas roupagens das demandas 

apresentadas (NETTO, 2015, p. 163).  

 

Pois que o processo de renovação do Serviço Social3 se deu naquele contexto que 

culminou na erosão do Serviço Social Tradicional. Pela crescente atuação dos organismos 

organizativos da categoria, como as agências de formação e os organismos ligados a ela, se 

delinearam as três correntes deste movimento. A primeira, segundo Netto, atingiu seu auge na 

metade da década de 60, a perspectiva modernizadora. Tal direção aceita as novas condições 

pós golpe de 64 e procura adequar os instrumentos da profissão para responder as novas 

demandas. “O núcleo central desta perspectiva é a tematização do Serviço Social como 

interveniente, dinamizador e integrador, no processo de desenvolvimento” (NETTO, 2015, p. 

201). A segunda corrente, por volta dos anos 70, é a reatualização do conservadorismo, esta 

recupera alguns elementos conservadores a partir de uma nova perspectiva, a fenomenológica. 

Recusa o positivismo e o pensamento crítico dialético, inclusive pela forma vulgar com que foi 

apropriado naquele momento. (NETTO, 2015, p. 204). A terceira, na abertura dos anos 80, 

apresenta uma crítica radical ao tradicional e aos “seus suportes teóricos, metodológicos e 

ideopolíticos” (NETTO, 2015, p. 206). 

 

Concordamos com Faleiros (2011, p. 117) que   

 

como movimento de reconceituação, o Serviço Social foi-se definindo então pela 

busca da contemporaneidade da profissão e da transformação social no interesse das 
classes subalternas, criando vínculos com os movimentos sociais e os interesses de 

uma clientela fundamentalmente proletária (operários, camponeses e setores 

marginalizados) sem voz e sem vez no contexto elitista e autoritário do poder.  

                                            
3 “Entendemos por renovação o conjunto de características novas que, no marco das constrições da autocracia 

burguesa, o Serviço Social articulou, à base do rearranjo de suas tradições e da assunção do contributo de 

tendências do pensamento social contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza profissional 

dotada de legitimação prática, através de respostas a demandas sociais e da sua sistematização, e de validação 

teórica, mediante a remissão às teorias e disciplinas sociais” (NETTO, 2015, p. 172). 
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Segundo Barroco (BARROCO, 2012) o Código de Ética de 1986 é significativo por 

expressar o amadurecimento da categoria quanto a ruptura com o conservadorismo, ademais 

por ser resultado de uma construção coletiva das entidades representativas da categoria e por 

demonstrar parte de um projeto profissional vinculado a um novo projeto de sociedade sem 

dominação de uma classe sobre a outra. O Código de 1993 é “parte do processo de renovação 

da profissão” (BARROCO, 2008, p. 200), resultado do amadurecimento do debate sobre ética 

fundamentos na ontologia social marxiana. Situa, pois, a ruptura com o Serviço Social 

tradicional e o compromisso com a classe trabalhadora.  

 

Como vimos, a corrente da Intenção de ruptura se tornou hegemônica na categoria 

profissional. Hoje temos aparatos que conformam o Projeto Ético-Político do Serviço Social, o 

qual abordaremos no tópico a seguir, dos quais ora nos interessa apontar que, dentre os 11 

princípios contidos no Código de Ética de 1993 (CFESS, 2011, p. 23-24), estão preconizados: 

 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 

indivíduos sociais; II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 

arbítrio e do autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa do 

aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 

política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da 

equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 

serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 

democrática; VI. 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; (...) XI. Exercício do Serviço 

Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões de inserção de 

classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, 

identidade de gênero, idade e condição física. 

 

 

 

3.3 O Projeto Ético-Político Profissional  

Toda prática tem uma intenção, pela ontologia do ser social, ou seja, a capacidade 

teleológica: de projetar, de imaginar e concretizar aquilo que se objetiva. Isto através do 

trabalho, que é constitutivo e constituinte do ser humano. Daí que cada prática profissional 

possui a sua intenção vinculada a uma direção – mediada por projetos, tanto individuais quanto 

coletivos. Lembrando que “todo projeto e, logo, toda prática, numa sociedade classista, tem 
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uma dimensão política” (TEIXEIRA; BRAZ, s.d., p. 4), o projeto profissional é, também, um 

projeto político.  

Os projetos profissionais [inclusive o projeto éticopolítico do Serviço Social] 

apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam 

socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, formulam os 

requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas 
para o comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com 

os usuários de seus serviços, com as outras  Profissões e com as organizações e 

instituições sociais, privadas e públicas [...] (NETTO, 1999, p. 95 apud TEIXEIRA; 

BRAZ, s.d., p.7). 

  

Os elementos que constituem o PEP se dão pela “explicitação dos princípios e valores 

ético-políticos”, “a matriz teórico-metodológica em que ancora”, “a crítica radical à ordem 

vigente” e “nas lutas e posicionamentos acumulados pela categoria através das suas formas 

coletivas de organização política em aliança com os setores mais progressistas da sociedade 

brasileira” (TEIXEIRA; BRAZ,s.d.,  p. 7-8).  

 

Esses elementos ganham materialidade por meio da “produção de conhecimentos no 

interior do Serviço Social”, “as instituições político-organizativas da profissão” – a exemplo, o 

conjunto CFESS/CRESS (Conselho Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social), a 

ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) e da ENESSO 

(Executiva Nacional de Estudantes do Serviço Social), bem como Diretórios e Centros 

Acadêmicos das unidades de ensino, a “dimensão jurídico-política da profissão” que incluem 

tanto as leis e resoluções específicas da profissão, como o Código de Ética de 1993 e a Lei de 

Regulamentação da profissão, Lei 8662/1993, as Novas Diretrizes Curriculares dos cursos de 

Serviço Social, quanto as mais abrangentes como a Constituição Federal. 

 

Contudo, cabe afirmar que todos os elementos não significam que o PEP se concretiza 

integralmente. Isto, pois, a despeito da capacidade teleológica do homem, a ação, a concretude 

daquilo que se imaginou como produto final depende de condições objetivas, ou seja, “significa 

(...) que não controlamos todos os aspectos que incidem sobre a realidade” (TEIXEIRA; BRAZ, 

s.d., p. 10) Ademais, o princípios e diretrizes do PEP não são compatíveis com o modelo de 

sociedade capitalista.  

 

O que se está a dizer é que nosso projeto é expressão das contradições que 
particularizam a profissão e que seus princípios e valores – por escolhas 
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historicamente definidas pelo Serviço Social brasileiro, condicionadas por 

determinantes histórico‐concretos mais abrangentes – colidem (são mesmo 

antagônicas em sua essência) com os pilares fundamentais que sustentam a ordem do 

capital (TEIXEIRA; BRAZ, s.d., p. 11). 

 

 Isto posto, podemos perceber que o projeto ético-político do Serviço Social se conforma 

em meio a contradição própria da sociedade capitalista. Apesar de ter uma posição explícita a 

favor da classe trabalhadora, por estar inserido neste modelo de sociedade, atuando sobre as 

mazelas da mesma, o conservadorismo não está totalmente suprimido. Portanto, concordamos 

com Netto (s.d.) que a preservação deste projeto depende inclusive dos esforços da categoria 

profissional e, sobretudo, dos movimentos democráticos que vislumbram um novo projeto de 

sociedade.  

 

4 AS ABORDAGENS DA QUESTÃO RACIAL PELO SERVIÇO SOCIAL: 

TRAJETÓRIA DE AUSÊNCIAIS, RESISTÊNCIAS E AVANÇOS  

 

 

Muitos artigos, pesquisas e trabalhos de conclusão de curso vem sendo produzidos por 

estudantes e profissionais do Serviço Social acerca da relação da profissão com a temática 

racial. É consenso entre eles que a lacuna no processo de graduação no que tange as relações 

de desigualdades racial impactam diretamente o fazer profissional, o assistente social não raras 

vezes não possui os instrumentos teórico-metodológicos necessários para uma abordagem a um 

usuário negro, podendo, assim, ter atitudes racistas. Estas, notoriamente, não condizentes com 

os princípios e diretrizes da profissão. Vemos que é preciso se apropriar desse arcabouço teórico 

a fim de um fazer profissional mais equânime, mais alinhado ao Projeto Ético-Político.  

 

Silva Filho (2018) produziu um artigo que é uma síntese de seu livro “O Serviço Social 

e a Questão do Negro na Sociedade Brasileira”, fruto de sua dissertação de mestrado pela Escola 

de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2005. Nele, o autor apresenta 

uma análise de como a temática racial é tratada no curso de graduação em Serviço Social da 

referida universidade e, para tanto, analisa os temas das monografias produzidas num dado 

recorte de tempo, o tema raça em livros e revistas encontrados na Biblioteca Central da UFF e 

as respostas dos discentes e docentes do curso a um questionário/entrevista realizado por ele.  
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A justificativa do autor parte da compreensão de que o racismo é uma expressão da 

questão social4. Sendo o serviço social uma profissão que lida diretamente com a questão social 

através dos mecanismos de intervenção do Estado - proteção social, política pública e política 

social - é importante compreender como a população negra que é a maior usuária dessas 

políticas e, consequentemente, o maior público-alvo do trabalho do assistente social, vem sendo 

estudada no currículo. 

  

Uma vez que essas categorias – questão social/proteção social/política pública e 

política social – constituem o eixo da formação teórica e de atuação profissional do 

Assistente Social, logicamente as questões que afetam a população negra brasileira 

devem ser parte das preocupações e da formação desses profissionais. Daí o interesse 

em verificar se os conhecimentos que os graduados em Serviço Social recebem em 

seu processo de formação contemplam e problematizam temas relacionados com as 
questões sobre o negro na sociedade brasileira. Caso isto não ocorra, o que motiva 

essa exclusão? (FILHO, 2008). 

 

 

Sobre a análise das monografias cujos temas se relacionam com a “questão racial ou do 

negro na sociedade brasileira” do período de 1948 a 2002, dos 1.237 trabalhos de conclusão de 

curso examinados apenas 6 tratavam dessa temática. Ou seja, 0,48% do total. O autor então 

reafirma a invisibilidade do negro no Serviço Social da UFF e concorda  com Pinto (2003, p. 

23 apud FILHO, 2008) quando relata: “Nessa trajetória, percebi que o assistente social trabalha 

com a população negra sem ao menos ter conhecimento de sua história, de sua cultura e dos 

seus problemas...”. Embora alguns dos temas de trabalho de conclusão de curso (TCC) 

atravessem a questão dos negros como maioria nas situações de vulnerabilidade social, colocar 

o racismo como fomentador não parece tão importante.  

 

Por fim, o autor apresenta algumas hipóteses para explicar o que leva à ausência dos 

saberes em torno da questão étnico-racial no curso de graduação em Serviço Social da UFF. A 

primeira delas é o fato de a profissão ter sofrido grande influência da Igreja Católica na sua 

gênese. As doutrinas cristãs corroboram para a ausência de um debate crítico e na construção 

de um ser passivo, que não questiona as desigualdades postas na realidade. 

 

                                            
4 Compreender que o racismo é um eixo estrutural e estruturante da sociedade brasileira nos leva a 
pensar que as desigualdades raciais não se apresentam tão somente como expressões da questão 
social, mas, sobretudo, como determinantes indispensáveis para pensar, inclusive, a própria questão 
social.  
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A segunda hipótese envolve a forma como se deu a adoção do materialismo histórico-

dialético no pós-movimento de Reconceituação, embora tenha ocasionado uma ruptura com o 

Serviço Social Tradicional, “legou também ‘reducionismos teórico-metodológicos decorrente 

da forma de apreensão do marxismo no circuito profissional’” (GÓIS, 1993, p. 22 apud FILHO, 

2018) e que “responderiam por uma série de dificuldades no plano de produção de 

conhecimento no Serviço Social” (GÓIS, 1993, p.7 apud FILHO, 2018)”. As consequências 

repercutem até os dias de hoje, uma delas seria o esvaziamento do debate sobre a questão do 

negro na sociedade brasileira pela categoria.  

 

A terceira hipótese se encontra no preconceito contra a cultura negra, em que o negro 

não é visto como produtor de cultura e de conhecimento (em todas as áreas). A quarta é a “falta 

de conhecimento específico por parte dos professores”, que ficou comprovada através das 

entrevistas, uma vez que apenas duas professoras disseram ter conhecimentos suficientes para 

transmitir aos alunos. Assim, “não podemos ensinar o que desconhecemos” (FILHO, 2008).  

 

A quinta e última hipótese é a “não incorporação pelo Serviço Social da questão do 

negro ou racial como uma questão social”. Hegemonicamente no Serviço Social a questão 

social é compreendida como fruto da relação capital-trabalho. Assim, a desigualdade é fruto da 

acumulação capitalista, uma vez que a classe burguesa concentra a renda através da exploração 

da força de trabalho da classe trabalhadora. Todavia, o autor defende que a pobreza, a exclusão 

e a subalternidade estão para além do plano econômico, envolvem também a cor da pele. 

 

O autor conclui explicitando como é construída a visão deturpada do negro na sociedade 

brasileira, qual é o imaginário construído no período escravocrata, pelas ideologias racistas do 

século XIX, através “das imagens estereotipadas da África, dos africanos e dos afro-brasileiros 

disseminadas pela literatura e pelos meios de comunicação” (FILHO, 2008). É através do 

conhecimento que podemos construir mudanças desses paradigmas. Sobre o objetivo do 

trabalho que é responder se os assistentes sociais têm em sua formação uma problematização a 

respeito da exclusão do negro na sociedade brasileira, a conclusão é que infelizmente não.  

A assistente social Roseli Rocha também aborda este tema em “A questão étnico-racial 

e a sua relevância no processo de formação em Serviço Social” (2009). Para a construção do 

seu trabalho de conclusão de curso no ano de 1996 ela também levantou na biblioteca Central 
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UFF os trabalhos de conclusão de curso cujos temas se relacionassem com a questão racial. Dos 

anos 40, ano de formação das primeiras turmas) ao ano de 1995 apenas 1 trabalho foi 

encontrado.  

 

Segundo a autora, os indicadores sociais apontam para a disparidade entre negros e 

brancos. A população negra, apesar de ser a maioria, é a que mais sofre com o desemprego 

estrutural, a que possui menos acesso à educação e a que mais morre. Rocha aponta o resultado 

do Mapa da Violência de 2011 em que fica constatado que os jovens negros são os que mais 

morrem por homicídio. Os indicadores da saúde também são alarmantes: as mulheres negras 

possuem menor expectativa de vida do que as mulheres brancas, por terem menos acesso à 

saúde são as que mais morrem por doenças tratáveis, as que mais morrem durante a gravidez, 

parto, puerpério e abortamento. A população negra é também aquela mais propensa a sofrer 

discriminação pelo poder judiciário: as penas para as pessoas negras são maiores quando 

comparada a dos brancos que cometeram o mesmo delito (ROCHA, 2009).  

 

Diante desse quadro há de se pensar o porquê do pouco interesse investigativo sobre 

a temática étnico-racial. Tal realidade aponta uma contradição para a formação 

profissional em Serviço Social, que defende, desde o processo de ruptura, a criticidade 

dos fenômenos sociais, bem como a leitura dos processos sociais a partir da 

perspectiva de totalidade social.(...) Neste sentido, a partir de uma perspectiva crítica 
e comprometida com um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero, é 

premente a incorporação da temática étnico-racial pelo Serviço Social em 

consonância com as diretrizes curriculares e com os princípios norteadores do seu 

projeto ético-político (ROCHA, 2009, p. 12). 

 

O assistente social Joilson Santana Marquês Junior (s.d.) também demonstrou 

preocupação com a pouca adesão da questão racial na produção teórica do Serviço Social. Em 

seu artigo “Questão racial e o Serviço Social: um olhar sobre sua produção teórica antes e depois 

de Durban” o autor se debruça sobre as produções feitas no Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais (CBAS) a partir do ano de 1989, marcado pela inserção desta temática pela primeira 

vez no congresso, até a ocasião da Conferência de Durban, e no pós- Durban, até o ano de 2004, 

a fim de perceber se houve influência sobre o Serviço Social.  Sobre a produção antes e depois 

de Durban o autor conclui, respectivamente, que 

a questão central é que embora aja desde 1989 uma fração das assistentes sociais 

expondo a relevância desta questão, o ínfimo quantitativo de trabalhos apresentados 

sobre a temática, bem como a ausência de produção de grande circulação demonstra 
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como a categoria não consegue incorporar a questão étnico/racial enquanto dimensão 

investigativa. (...) Ao finalizarmos a revisão empreendida sobre o X e o XI Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais podemos concluir que houve uma influência da 

Conferência de Durban, mas não é possível dizer que há um impacto, pois para isso 

precisaremos observar se essa tendência de aumento no número de trabalhos sobre 

“raça”/etnia acontecerá nos próximos congressos irá aumentar significativamente, se 

a conferência será incorporada enquanto marco de análise, se surgiram novas 

propostas em termos de trabalhos articulados a perspectiva das ações afirmativas 

(MARQUÊS JUNIOR, s.d.). 

 

 

Em “A dimensão étnico-racial na formação e na intervenção dos assistentes sociais: um 

debate em aberto”, Bonifácio, Vitório e Deus (2018) tecem considerações a respeito dos estudos 

realizados em 2014 pelo Grupo de Estudos das Relações Étnico-raciais e o Serviço Social 

(GERESS). As autoras reconhecem que muitos avanços ocorreram no período entre 2014 e 

2018, da ocasião da pesquisa até a produção deste artigo, mas apontam que persiste a lacuna na 

formação em Serviço Social quanto ao tema étnico-racial. As abordagens acontecem por meio 

de seminários temáticos e oficinas, mas ainda de forma pontual.  

 

Este grupo foi criado no ano de 2009 por assistentes sociais da cidade de São Paulo que 

se reuniam para discutir sobre as questões étnico-raciais e o Serviço Social. Em 2010, no I 

Colóquio Nacional das Questões Étnico-raciais e o Serviço Social, ocorrido na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 24 e 25 de julho, apresentaram uma carta demonstrando 

os objetivos do grupo, dentre os quais destacamos:  

 

Aprofundar as discussões sobre as questões étnico-raciais com a interface do serviço 

social (...) junto aos profissionais, (...) estudantes e, também, com a população usuária 
das políticas sociais setoriais; (...) Contribuir para a formação profissional, inicial e 

continuada, da categoria de assistentes sociais;  Articular ações com os órgãos 

representativos da categoria: CFESS/CRESS-SP; ABEPSS, ENESSO e outros 

(BONIFÁCIO; VITÓRIO; DEUS, 2018, p. 429). 

 

 

Desde os primeiros encontros já era consenso entre o grupo que ao longo do processo 

de formação pouco se discute sobre raça e os efeitos do racismo. Inclusive, a maioria dos 

presentes nos encontros eram estudantes de instituições particulares e cursos presenciais da 

cidade de São Paulo que buscavam por referenciais teóricos para a elaboração dos TCCs. Nesse 

contexto, o grupo entendeu que enquanto parte do movimento negro era necessário atuar como 

um espaço de resistência, pensando em mecanismos que possibilitassem uma maior abertura 
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sobre esse diálogo no interior da profissão. Daí que se debruçaram sobre a produção acadêmica 

com foco em raça e decidem sistematizar tais dados, os quais apresentaremos aqui.  

 

Segundo o levantamento das autoras, a Revista Serviço Social e Sociedade, a mais 

tradicional entre a categoria, até junho de 2010, com 102 números de publicações, apresentava 

apenas 3 artigos com o tema racial: a publicação de número 79 (2004), artigo de Matilde Ribeiro 

com título “As abordagens étnico-raciais no Serviço Social”; a de número 81, “A questão racial 

na assistência social: um debate emergente”, de Sarita Amaro (2005) e a de número 99, “A 

questão étnico-racial no processo de formação em Serviço Social” de Roseli Rocha (2009). 

Posterior análise, até a publicação de número 130, mais dois artigos foram publicados: na de 

número 114, “A percepção do assistente social acerca do racismo institucional”, de Márcia 

Eurico (2013) e na de número 127, “Serviço Social e Dona Ivone Lara: o lado negro e laico da 

nossa história profissional”, de Graziele Scheffer (2016).  

 

A revista Inscrita (CFESS) teve a sua primeira edição em novembro de 1997. Deste 

momento até a ocasião da pesquisa, em 2013, a publicação era a de número 14 e dentre elas 

apenas 3 artigos versavam sobre raça.  

 

A Revista Temporalis (ABEPSS) na publicação de número 27 (2014) apresentou 1 

artigo e 1 documento sobre a temática racial. Na de número 28 (2014) 2 artigos e 1 ensaio. Nas 

de 29 e 30, ambas de 2015, 1 artigo cada.  

 

A fim de averiguar como anda esse processo, se tivemos mais avanços, decidimos 

atualizar os dados das publicações da Revista Serviço Social e Sociedade, tendo em vista a 

notoriedade da mesma, e pesquisamos entre as publicações mais recentes quais abordam as 

relações étnico-raciais observando o título e as palavras chave dos artigos. Das mais 8 

publicações, entre 2017 e 20195, apenas a de número 1336 traz artigos relacionados a questão 

racial. A propósito,  essa edição se dispõe a avançar no sentido de apreender o racismo como 

                                            
5 As edições da Revista Serviço Social e Sociedade de 2010 a 2019 estão disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101-6628&lng=pt&nrm=iso> 
6 Serv. Soc. Soc.,  n.133,  São Paulo, set./dez. 2018. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-662820180003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 

29 nov. 2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-662820180003&lng=pt&nrm=iso
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estruturante da formação social e histórica do Brasil. Seus artigos estão sob a tríade 

desigualdade, luta e resistência. No editorial, Koga, Sant’Ana e Martinelli (2018) afirmam que 

este debate se constrói como parte do posicionamento acumulado pela categoria contra todo 

tipo de opressão e exploração. Tendo em vista a direção social à que o PEP do serviço social 

aponta, é imprescindível que busquemos um referencial teórico-metodológico para quebrar os 

preconceitos e enxergar os fenômenos sociais para além da imediaticidade. Assim, para pensar 

raça, classe, sem sobreposições, mas com intersecções: 

 

Se quisermos entender a classe trabalhadora desse país, temos que analisar a própria 

formação da sociedade brasileira, afinal, essa classe trabalhadora sempre teve sexo e 

cor. Sem o eixo classe não é possível entender a realidade brasileira, porém somente 

com esse complexo social tampouco a entenderemos, afinal nada mais estranho a 

Marx que um único determinante definindo uma realidade. Totalidade significa 

entender a complexidade que compõe as diversas particularidades presentes na 

realidade (KOGA; SANT’ANA; MARTINELLI, 2018, p. 402). 

 

Ainda sobre o levantamento das autoras, em 2016 o conjunto CFESS-CRESS lançou a 

série “Assistente Social no combate ao preconceito”,  no caderno número 3, com texto de Roseli 

Rocha sobre racismo. 

 

No 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS em Brasília, de 7 a 10 de 

setembro de 2013, o tema abordado foi “Vamos, levante e lute, senão a gente perde o que já 

conquistou”; O relatório final menciona que ficou decidido que seriam realizadas ações junto a 

categoria no combate a LGBTfobia e ao racismo institucional e religioso (KOGA; SANT’ANA; 

MARTINELLI, 2018, p. 428). 

 

As autoras citam também a dissertação de mestrado de Camila Manduca Ferreira que 

versa sobre ”O negro na gênese do Serviço Social (Brasil, 1936-1947)”, no qual recupera 

importantes ícones na luta contra o racismo, como o assistente social e atuante no Teatro 

Experimental do Negro, Sebastião Rodrigues Alves. Em seu trabalho de conclusão de curso, 

Alves mencionou a necessidade de que nos cursos de Serviço Social fossem abordados saberes 

concernentes a bioantropologia para demonstrar a desigualdade racial que abarca a população 

negra brasileira. (FERREIRA, 2010 apud BONIFÁCIO; VITÓRIO; DEUS, 2018, p. 428). 

 

Diante desta realidade, os órgãos representativos da categoria profissional têm se 

organizado para que a discussão de gênero e raça/etnia tenha maior impacto na 
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formação profissional. A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS)  presenta um Grupo Temático de Pesquisa (GTP) com o tema 

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

Sexualidades”, que apresenta como ementário: Estado e Raça; Formação Social e 

Divisão Racial do Trabalho no Capitalismo; Raça e Etnia como Construção Social; 

Pensamento Social e Raça/Etnia; Desigualdades Étnico raciais, de Gênero, Geração e 

Classe; Indicadores Sociodemográficos e Desigualdade Racial; Movimentos Sociais 

e Antirracismo; Serviço Social e Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial; 

Formação Profissional e Desigualdades Étnico raciais: Avanços e Desafios para o 

Projeto Ético-político do Serviço Social; Exercício Profissional, Preconceito e 

Discriminação Racial (BONIFÁCIO; VITÓRIO; DEUS, 2018, p. 433-434). 

 

  

Outro avanço a ser mencionado é que o CFESS Manifesta publica todo o novembro de 

cada ano a posição da categoria sobre a questão racial. No 39º Encontro Nacional de 

Pesquisadoras (es) em Serviço Social (ENPESS) foi resolvido que a categoria deve manter 

posicionamento favorável às políticas de ações afirmativas e atuar junto aos movimentos sociais 

e outras profissões na direção da consolidação do projeto ético-político da profissão. Além 

deste, o resultado do 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS foi o lançamento da 

campanha da gestão 2016-2020 “Assistentes sociais no combate ao racismo”. As autoras 

salientam e consideramos de extrema relevância apontar que tais avanços são frutos dos 

esforços dos assistentes sociais e ativistas dos movimentos negros “que, no interior da categoria 

profissional, não deixaram e não deixam de lutar pela superação das barreiras racistas existentes 

na estrutura da formação da sociedade brasileira, representada aqui por um segmento 

profissional” (BONIFÁCIO; VITÓRIO; DEUS, 2018, p. 435).  

 

Em 2018, a Executiva Nacional da ABEPSS, gestão 2017-2018, lançou a cartilha 

“Subsídios para o debate sobre a questão étnico-racial na formação em Serviço Social”, 

documento produzido para dar uma direção ao debate da “questão étnico-racial na formação e 

no trabalho profissional das/os assistentes sociais”. (ABEPSS, 2018, p. 10). Esse documento se 

mostra como fruto das constantes mobilizações dos assistentes sociais comprometidos com a 

luta antirracista. Neste documento é reafirmado que o Código de Ética sintetiza a posição da 

categoria contra todas as formas de opressão e discriminação e, além disso, as Diretrizes da 

ABEPSS de 1996 colocam a importância de conteúdos obrigatórios nos currículos sobre a 

questão étnico-racial. 

 

A criação, em 2010, do Grupo Temático de Pesquisa (GTP) “Serviço Social, Relações 

de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia e Sexualidades” possibilitou a ampliação do 
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debate, a sistematização das produções da área e o incentivo à novas pesquisas. No entanto, 

reconhecem que ainda há pouca movimentação da categoria quanto ao combate ao racismo, 

poucas ações são observáveis. O Serviço social, muito embora não seja o único responsável por 

transformar a realidade, com riscos de cair no messianismo como aponta Iamamoto (2015), têm 

as condições necessárias para fortalecer o debate (EURICO, 2017 apud ABEPSS, 2018, p. 11). 

Concordamos com Rocha que  

 

[...] mais do que “fotografar” a realidade da incorporação da temática étnico-racial 

pelo Serviço Social, o importante nesse processo é contribuir para que a discussão 

étnico-racial, com toda a sua riqueza e sua dimensão histórica, saia dos porões 

acadêmicos e assuma espaço de visibilidade e importância político-acadêmica nas 

pesquisas de pós-graduação, nas atividades de extensão universitária e, sobretudo, no 

processo de formação profissional (ROCHA, 2014, p. 181 apud ABEPSS, 2018, p. 

11). 

  

Souza e Barbosa (s.d.) ao refletirem sobre a necessidade de pensar uma formação 

profissional antirracista – trabalho cujo título é “A questão étnico-racial e o Serviço Social: por 

que pensar uma formação profissional antirracista? ” - produzem uma pesquisa no âmbito da 

Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), analisando o 

currículo pleno da referida instituição. Os resultados mostram que existe uma disciplina 

obrigatória intitulada “Identidades Culturais e Serviço Social” que toca na questão racial pelo 

viés da cultura que, segundo as autoras, citando Rocha, consideram insuficiente. Existe a 

disciplina “relações étnico-raciais e de gênero: elementos para pensar a ‘questão social’ e a 

política social à brasileira” que passou a ser ofertada no primeiro semestre de 2018 “como 

núcleo temático e com carga horária de trinta horas de carga horária teórica e trinta horas de 

carga horária prática”. Como discentes desta disciplina, as autoras apontam algumas 

observações, das quais consideramos importante mencionar o fato de que a maioria dos 

discentes desta disciplina eram homens e mulheres negras.  

 

Diante do exposto, podemos perceber que existe um avanço da profissão no sentido de 

apreender a categoria raça/etnia, ainda que não represente um esforço hegemônico dos 

profissionais. Silva Filho (2004) observa que tem aumentado a quantidade de alunos negros no 

curso de Serviço Social, acreditamos que tal fato se dê 1. Pelo reconhecimento do racismo pelo 

Estado brasileiro, fruto da mobilização dos movimentos negros, e a adoção de medidas de ações 
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afirmativas7, sobretudo a política de cotas nas universidades; 2. Pela movimentação desse novo 

corpo de estudantes negros nas universidades e no Serviço Social, representando um interesse 

investigativo sobre a situação do negro na sociedade. Contudo, apesar do avanço, observamos 

que ainda há pouca ação no sentido de diminuir tais disparidades.  

 

O racismo, pala além de suas ideologias e retóricas, faz parte do cotidiano do brasileiro 
e das instituições. Portanto, é chegada a hora de trazê-lo à luz, para desvendá-lo em 

suas consequências e perversidades e abatê-lo, com um golpe de dignidade,  de justiça 

social reparadora, de cobertura de direitos sociais e, por que não dizer, de um efetivo 

desejo de universalização da efetiva cidadania (AMARO, 2005, p. 80). 

 

Por isso, concordamos com Rocha (2009) a respeito da importância de compreender 

como tem se desenvolvido a adesão da questão racial nos currículos, quais as respostas que os 

esforços da categoria têm proporcionado aos assistentes sociais em seus campos profissionais. 

Acreditamos que possíveis vislumbres para estes questionamentos podem ser encontrados no 

tópico a seguir.   

 

5 O SERVIÇO SOCIAL DA UFRRJ: PERCEPÇÃO DISCENTE SOBRE A TEMÁTICA 

RACIAL  

 

As Diretrizes Curriculares de 1996 expressam o empenho da categoria profissional com 

o fortalecimento do projeto ético-político, uma vez que “o conhecimento criterioso dos 

processos sociais e de sua vivência pelos indivíduos sociais poderá alimentar ações inovadoras, 

capazes de propiciar o atendimento às efetivas necessidades sociais dos segmentos 

subalternizados” (IAMAMOTO, 2007, p. 160 apud ABEPSS, 2018, p. 16). Nesse sentido é que 

se fazem essenciais  

(...) as diretrizes curriculares da formação profissional, que implicam capacitação 

teórico-metodológica, ético-política e técnico operativa para a: 1. Apreensão crítica 
do processo histórico como totalidade; 2. Investigação sobre a formação histórica e os 

processos sociais contemporâneos que conformam a sociedade brasileira, no sentido 

de apreender as particularidades da constituição e desenvolvimento do capitalismo e 

do Serviço Social no país (ABEPSS, 1996, p. 7). 

 

                                            
7 Em 2001, em Durban, na África do Sul, ocorreu a III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 

Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância, em Durban, na África do Sul que ficou conhecida como 

a “Conferência de Durban”. Emblemática, pois nela o Estado brasileiro se reconhece racista e assume a 

responsabilidade por promover a equidade para os descendentes de africanos por meio de políticas e programas de 

valorização à história do negro no Brasil. No entanto, tais medidas ainda aparecem como pontuais pois o 

imaginário social da democracia racial dificulta a efetivação das mesmas (ALMEIDA, 2015).  
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 Ainda nessa perspectiva, existem os Núcleos de Fundamentação8, dos quais destacamos 

o “Núcleo de Fundamentos da Formação Sócio-Histórica da Sociedade Brasileira” que  

 

se direciona para a apreensão dos movimentos que permitiram a consolidação de 

determinados padrões de desenvolvimento capitalista no país, bem como os impactos 
econômicos, sociais e políticos peculiares à sociedade brasileira, tais como suas 

desigualdades sociais, diferenciação de classe, de gênero e étnico raciais, exclusão 

social, etc (ABEPSS, 1996, p. 11). 

  

  Segundo Souza e Barbosa (s.d.), a ABEPSS, em 2014, aprovou, na intenção de estimular 

as instituições de ensino, “a inclusão de pelo menos um componente curricular obrigatório na 

graduação de Serviço Social, que aborde as questões relacionadas às relações sociais de classe, 

gênero, etnia/raça, sexualidade e geração. O entendimento dessa necessidade parte da 

compreensão de que a ‘questão social’ é mediada dialeticamente por tais relações” (ABEPSS, 

2016: SOUZA; BARBOSA, s.d.). Para tornar mais evidente essa questão, já que o “pelo menos 

um componente obrigatório” talvez tenha gerado múltiplas interpretações, em 2016 o GTP 

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

Sexualidade sugeriu  

 

- A inclusão, nos conteúdos curriculares obrigatórios, do debate sobre as 

relações sociais de classe, sexo/gênero, etnia/raça, sexualidade e geração de forma 

correlacional e transversal. 

- A realização de, no mínimo, uma disciplina que tematize o Serviço Social e as 

relações de exploração/opressão de sexo/gênero, raça/etnia, geração e sexualidades, 

preferencialmente, antes da inserção da (o) estudante no campo de estágio. Aqui, 

ressaltamos, ainda, as Leis 10. 639/03 e 11645/2008, assim como a Resolução no 01 

do Conselho Nacional de Educação - CNE/MEC, no que diz respeito à incorporação 

obrigatória do tema sobre relações étnico raciais nos currículos. 

- O estímulo à realização de debates, eventos, oficinas e seminários temáticos sobre 

as relações de exploração/opressão de sexo/gênero, raça/etnia, geração e sexualidades. 

- Apoio aos movimentos sociais e espaços de lutas anticapitalistas, antirracista, 
antipatriarcal e anti-heterossexista, por meio de parcerias, projetos de extensão, 

pesquisa, entre outros. 

- A promoção de espaços de estudos e pesquisas sobre o sistema capitalista- 

patriarcal-racista-heterossexista e adultocêntrico (ABEPSS, 2016 apud SOUZA; 

BARBOSA, s.d.). 

 

 

                                            
8“(...) entende-se que a efetivação de um projeto de formação profissional remete, diretamente, a um conjunto de 

conhecimentos indissociáveis, que se traduzem em NÚCLEOS DE FUNDAMENTAÇÃO constitutivos da 

Formação Profissional. São eles: 1- Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social; 2-Núcleo de 

fundamentos da particularidade da formação sócio-histórica da sociedade brasileira . 3- Núcleo de fundamentos 

do trabalho profissional” (ABEPSS, 1996, p. 8). 
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Diante disso, buscamos compreender de que forma o curso de Serviço Social da UFRRJ 

vêm apreendendo a discussão da temática étnico-racial e se as propostas das entidades da 

profissão têm impactado o curso na referida universidade. Por que na UFRRJ? Pois é onde 

estamos inseridos, a propósito, esta é a principal força motriz desta pesquisa. Ao longo dos 

quatro anos de graduação percebemos que a temática racial não raras vezes é tratada de forma 

enviesada, apesar de a maioria dos usuários das políticas sociais serem pessoas negras. Por que 

o Serviço Social se silencia em relação a este fato, tendo em vista que o projeto ético-político 

se direciona ao combate de toda forma de opressão?  Estas e outras indagações foram surgindo 

ao longo desta trajetória.  

 

O curso de Serviço Social da UFRRJ9 é novo, a primeira turma ingressou no segundo 

semestre de 2015. O projeto de implementação do curso, no entanto, foi gestado no ano de 2011 

e mostrou a sua relevância, pois na baixada fluminense não havia um curso de Serviço Social 

ofertado por uma universidade pública.  

 

A pesquisa foi realizada de outubro a novembro de 2019 por meio de um formulário 

eletrônico, anônimo, que ficou disponível do dia 1 de outubro deste ano até o dia 4 de novembro, 

veiculado em algumas mídias sociais, para os alunos dos 5º e 7º períodos, bem como para os 

alunos em fase de elaboração e conclusão de TCC (que ingressaram em 2015.2). O questionário 

foi direcionado a esses discentes pois, se periodizados, cursaram a disciplina obrigatória 

“Relações Étnico-Raciais e Diversidade Cultural” e estão em processo, ou já concluíram, de 

estágio supervisionado. A intenção é perceber quais os conhecimentos acumulados pelos 

discentes quanto à temática étnico-racial e se a disciplina citada contribuiu, da forma que se 

propõe, na apreensão da dinâmica do racismo no cotidiano profissional. Em razão deste último 

se faz interessante o olhar de quem têm a vivência de estágio.  

 

Antes de partir para a análise dos resultados da pesquisa é preciso pontuar que obtivemos 

poucas respostas. Este fato pode ter se dado pela pouca divulgação da mesma, pelo período em 

                                            
9 “O projeto para a criação do curso de Serviço Social na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro vêm sendo 

pensado desde 2011 por uma grande equipe: Professora Fabrícia Vellasquez; Meiryellem Valentim, assistente 

social; o professor Jorge Luiz de Góes; e professores do Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria. O 

projeto de criação contou, também, com a colaboração de entidades representativas da área como a Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/7º 

Região – RJ)” (UFRRJ, 2019). Disponível em: <http://cursos.ufrrj.br/grad/servicosocial/apresentacao/>.  
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que foi veiculada – próximo ao fim do semestre, período em que os alunos estão voltados para 

as avaliações das disciplinas - ou por falta de interesse dos discente na temática étnico-racial. 

A partir dos dados colhidos na coordenação do curso verificamos que o quantitativo de alunos 

com matrículas ativas no semestre atual, de 2019.2, das turmas de 2015.2, 2016.2 e 2017.2 – 

correspondentes aos períodos que buscamos analisar, 5ª, 7º e 9º -  são, respectivamente, 31, 28 

e 33. Em um total de 92 alunos, apenas 14 respostas (12 válidas)10 é um resultado aquém do 

esperado. No entanto, ainda consideramos válido nos debruçar sobre os resultados, uma vez 

que trata-se de um olhar, mesmo fracionado, de futuros profissionais do Serviço Social de um 

curso novo na UFRRJ e o primeiro a ser ofertado por uma instituição pública na baixada 

fluminense. 

 

Quadro 1 – Principais dados dos discentes que responderam ao questionário 

Discente Idade Período Cidade Cor 

A 53 9º Rio de Janeiro Preta 

B 22 7º Nilópolis Preta 

C 22 7º Rio de Janeiro Preta 

D 22 9º Rio de Janeiro Parda 

E 33 9º Nova Iguaçu Branca 

F 23 5º Rio de Janeiro Preta 

G 26 9º Duque de Caxias Preta 

H 22 Egresso Belford Roxo Preta 

I 20 5º Rio de Janeiro Preta 

J 22 5º Rio de Janeiro Preta 

K 23 9º Rio de Janeiro Preta 

L 22 9º De Belford Roxo, 

mora em 

Seropédica 

Preta 

M 47 9º Nova Iguaçu Preta 

Fonte: Giuliana Maciel, UFRRJ, 2019 

                                            
10 Algumas respostas foram desconsideradas, mais precisamente duas, pois os discentes eram de outro curso. 
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No quadro acima podemos observar que a maioria dos discentes que responderam ao 

formulário se declaram negros, apenas 1 se declarou branco. Dos 12 alunos, 3 são do 5º período, 

2 do 7º período e 7 em fase de conclusão. A maioria está na faixa etária dos 20 anos. Todos são 

do Rio de Janeiro, alguns da baixada fluminense (Belford Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias 

e Nilópolis) e outros da cidade do Rio de Janeiro. 7 deles já concluíram o estágio, 4 estão no 

último período de estágio e 3 no primeiro. Estão principalmente na área da saúde (e saúde 

mental) e assistência social. 2 pessoas estiveram na área da educação. 

 

Quando questionados se os instrumentos de registro no campo de estágio fazem 

referência ao quesito cor/raça, 5 disseram que sim, 8 disseram que não e 1 disse que não sabia. 

Na sequência, aos que responderam “sim” foi questionado se os profissionais do equipamento, 

ele próprio ou a(o) supervisora(o) de campo costumavam preencher este quesito, algumas das 

respostas foram: 

“Os estagiários preenchem. Os demais profissionais nem sempre”. 

“Sim, mas algumas vezes outros profissionais/estagiários não preenchem esse 

campo”. 

“Até a minha contribuição da importância de compreender a temática racial a partir 

dos usuários, os profissionais não costumavam fazer essa reflexão e preencher esses 

dados”. 

 

Como vimos, um número expressivo dos discentes afirma que não há esta menção nos 

registros. Mesmo os que responderam que sim encontram alguns entraves no momento de 

preenchê-los. Apenas um dos alunos afirma que a sua presença teve impacto sobre os 

profissionais. Questionamos também se os discentes se sentiam constrangidos ao perguntar a 

cor/raça de um usuário. 4 responderam que não, 1 respondeu “sim, pois algumas pessoas não 

se veem como negras”, e um disse que 

 

Não era algo que podia ser abordado dessa forma pelo perfil do usuário, infantil, 

porque as crianças não tinham uma percepção nítida sobre raça/etnia, quando havia 

necessidade de abordar a questão racial, era feito em reunião pela equipe pra pensar 

formas de trabalhar isso pelo lúdico. Tinha-se um cuidado de não criar uma percepção 

e ela ser deturpada pelos meios de convívio social da pessoa.  

 

Sobre este ponto, concordamos com Rocha (2009, p. 548) que “há, ainda, por parte dos 

profissionais, dificuldade em perguntar a cor/raça à população atendida, bem como por parte 

do usuário que, além da dificuldade de se autodeclarar, desconhece a importância e finalidade 

dessa informação”. Rocha ainda afirma que “a ausência ou o não preenchimento do quesito 
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raça/cor” pode ser analisado como uma das expressões do racismo no Brasil, o silêncio reforça 

a invisibilidade da questão racial (ROCHA, 2009, p. 548). 

 

Na sequência, perguntamos se os alunos já presenciaram casos de racismo no campo de 

estágio, se sim, como reagiram. 4 disseram que não presenciaram. Os demais responderam que: 

 

“Não racismo em si, mas falas que partem de uma ideia racista sim”. 

“Sim, fiquei incomodada, mas não fiz nada pq o racismo vem sempre com 

desculpas! No caso a minha supervisora falou que meu cabelo era exótico, E 

apresentou resistência quando eu falei da importância do quesito cor e raça na 

anamnese (porta de entrada da saúde)”. 

“Caso de racismo explícito não presenciei. Entretanto, existe por parte dos 
profissionais uma naturalização da questão racial, uma vez que não buscavam 

compreender o perfil dos usuários. Apenas tornavam comum e sem nenhum 

questionamento o grande índice de usuários pretos”. 

“Eu mesmo passei, quando abordei as mães fazendo parte do meu atendimento social 

e fui denunciado para a secretaria municipal de saúde”. 

“Falas da minha supervisora. Me senti mal e com medo de falar algo e perder o 

campo de estágio”. 

“Sim, mas de forma velada. Observei como é diferenciado o tratamento com as 

usuárias negras e que estão em alguma situação de vulnerabilidade alta. Sempre são 

culpabilizadas”. 

“Sim, já presenciei. Me senti sem ação e super constrangida”. 

“Presenciei casos de falta de conhecimento em relação a temática racial”. 
 

 

 Podemos perceber que o cenário do cotidiano profissional é por vezes permeado por 

falas racistas, naturalização das desigualdades raciais e até mesmo falta de conhecimento sobre 

a temática racial. Os alunos negros, que são a maioria daqueles que responderam ao 

questionário, afirmam inclusive já terem sofrido racismo, mesmo velado.  

 Consideramos relevante saber dos discentes se eles já haviam presenciado casos de 

racismo no curso. 4 deles disseram que não, outros disseram que sim, mas não de forma 

explícita. Dos que afirmaram ter presenciado, nos chamou a atenção as seguintes respostas:  

“Sim na maioria das vezes conversava com as pessoas que sofreram e/ou desabafava 
com amigos próximos! Pq dentro do que eu acredito a Universidade é esse lugar 

que produz e reproduz racismo de forma naturalizada”. 

“Sim. Certa vez, numa correção de artigo, umx ex prof. Elx estava corrigindo o artigo 

de uma menina preta e colocou apontamentos que culpabilizavam o desempenho da 

aluna, fazendo críticas ao modo de escrita e tema. Essx prof. não contribui de modo 

construtivo, apenas naturalizou o fato da menina ter na época uma escrita ruim, 

mesmo sabendo que grande parte de alunos negros vem de uma formação pública 

atacada. Então naturalizar a questão faz parte de um preconceito com bases no 

racismo estrutural. Meu posicionamento na época foi repudiar a atitude da 

professora e conversar com amigxs sobre o ocorrido. Inclusive entrou como pauta a 

questão racial nas eleições do centro acadêmico de Serviço Social, tendo em viz a 
importância de pensar as relações étnico-raciais”. 
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“Sim, inclusive sofri. Tentei denunciar, mas fui ameaçado de várias formas”. 

“Sim. Eu denunciei e não houve muito apoio do corpo estudantil para compor ações. 

Só ocorreu um burburinho na época, mas nada além disso”. 

“Sim, algumas não reagi de imediato, mas mostrei indignação explícita ou reagi em 

grupo em forma de manifestação”. 

Como vimos no primeiro tópico deste trabalho, o racismo é estrutural e estruturante 

desta sociedade, portanto, não é espantoso perceber que os alunos tenham sofrido processos de 

racismo explícito ou velado durante a graduação ou durante o estágio. O Serviço Social, muito 

embora seja uma profissão que se posicione contra todas as formas de preconceito, por estar 

inserido no movimento das relações sócias, não está isento de reproduzir atitudes e 

comportamentos racistas. No entanto, este evento não deve ser naturalizado, mas sim explanado 

para que a lacuna existente entre o que preconizam as normativas, os princípios e objetivos da 

profissão e o que é observável no cotidiano profissional quanto a postura de alguns assistentes 

sociais possa ser superada.  

 Nessa perspectiva, entendemos a disciplina obrigatória “Relações Étnico-Raciais e 

Diversidade Cultural” como braço importante na luta pelo combate ao racismo e, sobretudo, 

como resultado dos esforços dos movimentos negros do Brasil e dos assistentes sociais 

alinhados aos movimentos negros. Cabe mencionar que esta disciplina é ofertada como 

obrigatória para cada terceiro período e é ministrada por uma das professoras que pensou a 

matriz curricular do curso junto a outros profissionais. Durante o segundo semestre do ano de 

2018 foi ministrada por outra profissional, tendo em vista que a professora que antes lecionava 

se encontrava em licença para a conclusão do doutorado.  

 

Esta disciplina apresenta como objetivos geral e específicos:  

 

 Problematizar as questões étnico-raciais e culturais na sociedade brasileira, a partir 

da presença da diferença e da diversidade, com princípio de equidade, numa 

perspectiva pluriétnica, multicultural e multidisciplinar, que levem a práticas mais 

democráticas de tratar as diferenças étnico-raciais. 

- Favorecer o aprofundamento da temática da formação cultural brasileira, 

questionando as leituras hegemônicas da nossa cultura e de suas características, assim 

como das relações entre os diferentes grupos sociais e étnicos, em suas implicações 

para o trabalho e desenvolvimento; - Discutir os conceitos de cultura, 

multiculturalismo, interculturalismo, bem como termos e conceitos de identidade, 

identidade negra, raça, etnia, racismo, etnocentrismo, preconceito racial, 

discriminação racial, democracia racial; - Analisar quais formas de preconceito e de 

discriminação são possíveis de se reconhecer no cotidiano profissional; - Identificar e 

analisar políticas públicas de intervenção na questão cultural e étnico-racial; - 

Reconhecer e valorizar a sociedade como espaço de transformação das relações 
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sociais; - Identificar articulações e iniciativas dos movimentos sociais negros e 

indígenas no processo de construção de políticas públicas para a igualdade étnico-

racial na sociedade. 

 

 Esta disciplina, no entanto, possui apenas 2 créditos, 30horas/aula. Quando comparada 

à disciplina, também obrigatória, que trabalha a questão de gênero e possui 4 créditos, nos 

questionamos o porquê de uma carga inferior para uma disciplina com conteúdo tão denso e de 

extrema relevância para a formação profissional.  

 

Pedimos no questionário para os discentes responderem se a disciplina supracitada 

contribuiu para a sua formação e de que forma. Alguns disseram que sim, por exemplo: “Sim. 

Me fez perceber o quanto estou distante da discussão”. “Sim. Dentro das possibilidades, a 

disciplina contribuiu. Acho que os debates poderiam ser mais avançados”. “Sim. A disciplina 

me ajudou a entender melhor o racismo estrutural”. Outros disseram que  

 

“A disciplina em si, na época, não mostrou resultados significativos, até mesmo pela 

professora ser branca. Houveram palestrantes que sim deixaram ótimas contribuições. 

Acredito que a disciplina seja de suma importância e vale o aumento pra mais 2 

créditos da mesma. A disciplina tem grande potência na nossa formação, além disso, 

o Serviço Social da UFRRJ é pioneiro com a disciplina”. 

“Contribuiu pra eu entender que, por mais obrigatória que seja na UFRRJ, a 

disciplina precisa ser bem ministrada pra que tenha um bom aproveitamento e 

consiga passar algo para os demais alunos. Tive com uma professora com ideias 
racistas, não me senti nem um pouco bem no momento em que a cursei, porém, 

entendi também que a luta pra que o Serviço Social aborde de forma efetiva Questão 

Racial precisa ser fortalecida”. 

“Da forma que foi ministrada, foi um pouco confusa, mas não posso dizer que 

não houve contribuição. Acho que tive oportunidade de conhecer a fundo novos 

autores que falam sobre questões raciais, sobretudo aqueles que somos autorizados a 

usar, né? Os que são marxistas”. 

 

 

Um olhar atento às respostas dos discentes nos permite considerar que houve uma 

grande contribuição da disciplina na compreensão das expressões do racismo no cotidiano. No 

entanto, existem ressalvas a serem feitas, sobretudo quanto a forma com que a disciplina tem 

sido ministrada. A respeito disso, é interessante fazer um paralelo com a pesquisa de Silva Filho 

quando também buscou entender as abordagens da questão racial pelo curso de Serviço Social 

da UFF e o faz através de uma pesquisa com os discentes e docentes do curso. Uma das questões 

apresentadas pelo autor na ocasião da entrevista buscou constatar se os docentes acreditavam 

que adquiriam conhecimento suficiente sobre a temática étnico-racial que lhes possibilitassem 

transmitir aos discentes. Entre os 10 entrevistados, apenas um respondeu que sim: “sim, meus 
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estudos hoje me habilitam a debater o assunto, tenho uma enorme identidade com o tema, 

pesquiso–o constantemente (...)” (SILVA FILHO, 2004). Essa realidade certamente não é 

exclusiva do Serviço Social da UFF, mas também de outras escolas, até mesmo do Serviço 

Social da UFRRJ.  

 

Por último, perguntamos se os alunos acreditam que o Serviço Social está empenhado 

na luta pelo combate ao racismo. Destacamos algumas das respostas. 

 

“Existem artigos sobre o assunto, mas não sei se realmente existe esse empenho” 

“Acredito que tem tido esforços da categoria e entidades nesse sentido sim, mas ainda 

algo muito recente e que não considero enquanto unidade olhando a totalidade da 

profissão e profissionais”. 

“As pessoas pretas que entendem os impactos das violências do racismo e estão 

se formando sim”. 

“Não, rs. simplesmente porque as universidades que mais formam assistentes sociais 

são as privadas / EAD e não é novidade pra ninguém que essas plataformas passam 

de forma rasa por quase todas as discussões da profissão. E pela matriz teórica do 

curso, o recorte de classe sobresai sempre o étnico racial. Entendo que sim, eles 

fazem a associação dos pobres geralmente serem negros pelas determinações 

históricas, mas não vejo empenho dos professores em abordar isso de forma 

profunda . Parece que os brancos se imunem dessa discussão deixando pros 

professores negros e os negros preferem abordar outras discussões onde a racial fica 

em segundo plano sob a justificativa ‘só pq sou negro preciso trabalhar com isso como 

meu objeto de pesquisa?’”. 

“Sim, mas ainda falta muito a avançar, pois acredito que a discussão da temática 

possa ser mais aprofundada”. 

“Sinceramente acredito que não. Uma vez que a teoria social crítica é mais 

consolidada que o debate de raça e gênero. Porém, acredito que com uma maior 

atenção às temáticas citadas, o Serviço Social pode ter grande contribuição na luta 

antirracista. Acredito que seja fundamental pensar raça, gênero e classe. Entendo que 

a discussão da teoria social crítica seja fundamental para a análise da realidade 

da sociedade burguesa, no entendo, ela fica limitada quando não pensada junto 

à raça e gênero, ainda mais no Brasil”. 

“Sim. Acredito que haja um esforço do conjunto representante para a luta contra o 

racismo”. 

“Aos poucos, pois lentamente o debate sobre o racismo está sendo introduzido na 

profissão, quando realizei a pesquisa sobre esse tema: A relação do racismo na 

sociedade brasileira com o curso de Serviço Social da Faculdade Duque de Caxias, 

pude perceber que é necessário mais mecanismos para que a presença da temática 

racial no curso seja efetiva”. 

“Não. O Serviço Social, atualmente, só tem como pauta Questão Racial por uma 

pressão que vem de dentro da categoria. A atual gestão da ABEPSS tem como 

centralidade questões raciais, logo, a categoria se vê em um beco sem saída, tendo 

em vista toda a importância e relevância que a entidade possuí para o Serviço 

Social. Há uma negligência, penso eu, de toda a categoria frente à questões raciais, 

entendendo que, os usuários que chegam para o Serviço Social com necessidades 

diversas estão inseridos na pobreza. Levando em consideração a maioria pobre de 
acordo com estatísticas, pesquisas e estudos, compreendemos que essa grande massa 

de pobres é composta por pessoas negras (pretos e pardos), logo, se faz necessário a 

abordagem sobre questão racial, e não uma simples abordagem como o curso de 

Serviço Social da UFRRJ faz, e ainda se vangloria por ter como obrigatória a 
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disciplina, mas uma abordagem que torne tal assunto como centralidade junto a 

classe, que é o carro-chefe dos estudos em Serviço Social e gênero, que tem sido o 

grande assunto em ascensão”. 

“Não. Apenas na está, acho que essa questão de tratar a raça apenas como parte 

da totalidade não contribui em nada para a nossa formação e atuação 

profissional. Como é que a gente vai conseguir reagir a tudo isso? se quando vamos 

atender os usuários enxergamos que isso se dá de outra forma? A discussão sobra raça 

não pode ser superficial e academicista’. 

“Como umas das funções como profissão, existe um aumento sobre a discurssão ainda 

que seja longe de um combate em si”. 

“Nem todos, da parte da classe intelectual a maioria fodona não, só fingem mesmo. 

Porém, a gente vê essas campanhas aí, né... aparentemente há um interesse de 

combater, porém pra combater tem que mostrar que existe muito racismo ainda nessa 

área e colocar esse assunto pra escanteio pra mim tb é uma forma de racismo. Dos 

alunos acho que infelizmente muitos tb entram mais nesse tema pq rende assunto e dá 

certo status no mundo acadêmico, porém no nosso curso vejo que tem muitos negros 

empenhados nisso, é o seu caso por exemplo”. 

“Ainda está muito tímido, precisa se envolver mais.” 

 

 Ao observar as respostas percebemos que a maioria dos discentes acredita que o debate 

racial ainda é emergente no Serviço Social, apesar dos esforços de alguns setores da categoria.  

Alguns dos discentes apontam que a maneira com que a raça é pensada, por vezes como recorte 

ou expressão da questão social, pode implicar em reducionismos. Silva Filho (2004) acredita 

que uma das hipóteses que explicam a pouca adesão da questão racial pelo curso de Serviço 

Social da UFF, com a qual concordamos, seria “a adoção do materialismo histórico-dialético 

no pós-movimento de reconceituação”. Isto pois, a forma com que a teoria social crítica fora 

adotada pela categoria infligiu na compreensão das mazelas do capital pelo viéis econômico, 

com pouca mediação sobre as outras determinações, sobretudo a cor e a raça. Nos termos do 

autor, 

A raça, vinculada ao fenótipo ou cor da pele do indivíduo, como fator explicativo para 

essa desigualdade contraria a primazia do econômico na determinação coletiva da 

exploração. Daí a ênfase na divulgação da idéia sobre inexistência de ‘raças’, no 

contexto biológico, pois isto reforça o entendimento da questão do negro como uma 

questão de ‘classe’, uma questão econômica, que se resolvida acarretaria o fim das 

desigualdades sociais. Como já explanamos essa assertiva é falsa pois entre nós, a ‘cor 

da pele’ prevalece (SILVA FILHO, 2004, p.94).  

 

Outro ponto a ser pensado é que, como discute Munanga (2013), a partir da década de 

70 as causas minoritárias passam a ser compreendidas como racismo, pois o racismo é tido 

como ações de injustiça e de rejeição de um grupo sobre outro. O autor ressalta que essa 

concepção pode construir uma armadilha ideológica, pois banaliza as múltiplas expressões de 

racismo que acometem a população negra.  A partir desses autores, das respostas dos discentes 
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e pela experiência ao longo da graduação, concordamos que o Serviço Social acaba 

incorporando esses vieses. Parece que há uma dificuldade de apreender a raça como eixo central 

de análise.  

Pensar, pois, a questão do negro através da práxis negra 11, em Clovis Moura, seria um 

dos caminhos possíveis para a superação desta lacuna.  

 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este trabalho buscou evidenciar a lacuna existente no processo de formação em Serviço 

Social quanto ao debate das relações étnico-raciais no Brasil. Pudemos perceber que, a despeito 

dos avanços nesse sentido, pela pressão dos movimentos sociais negros e de algumas iniciativas 

das entidades representativas da profissão, a questão racial ainda não possui o enfoque devido, 

seja durante a formação, o que ficou evidente ao analisar as poucas produções teóricas, 

sobretudo da revista com grande notoriedade entre a categoria, seja no cotidiano profissional, 

através da perspectiva dos discentes do Serviço Social da UFRRJ em seus respectivos campos 

de estágio.  

  

 Diante desse cenário persistente mais questionamentos são provocados do que respostas. 

Nos parece que há um conjunto de fatores que tornam desafiantes para a efetivação do projeto 

ético-político profissional quanto ao combate de todas as formas de preconceitos e opressões. 

Este trabalho não buscou oferecer respostas, mas contribuir para o debate, até por entender a 

importância de apresentar um olhar sobre um curso novo na universidade, cuja primeira turma 

está em processo de conclusão de curso e que possui uma disciplina que se dispõe a trabalhar 

as questões de raça e etnia na sociedade brasileira. Quais as implicações desta disciplina para 

                                            
11 (...) as mediações realizadas por Moura a partir das categorias totalidade, modo de produção, dialética, alienação, 

contradição e práxis derivaram na construção de uma categoria nova, capaz de abranger as particularidades da 
ormação sócio-histórica brasileira, a práxis negra (...) Consideramos que Moura realiza um duplo movimento: a 

ruptura com os estudos culturalistas sobre o negro no Brasil a partir da teoria marxista e a crítica radical à sociologia 

academicista pela apreensão da perspectiva de totalidade que compreende a práxis como um complexo que articula 

teoria e prática política. E também confronta a tradição marxista ao colocar a noção de resistência negra como 

práxis em primeiro plano nas discussões sobre classes e estrutura de produção, sem, porém, desarticular essas 

dimensões (SILVA, s.d.).   
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os futuros profissionais da primeira universidade pública a oferecer o curso de Serviço Social 

na Baixada Fluminense?    

 

 Vemos no GERESS uma expressão do compromisso dos estudantes negros dos curso 

de Serviço Social em trazer o debate sobre raça à tona. Não só neste grupo, mas também em 

alguns outros nomes, como a professora Pinto, orientadora e participante da pesquisa de 

Marquês Junior (s.d) quando lá nas idas dos anos 80 foi uma das primeiras a abordar a questão 

racial no CBAS. Antes mesmo, os assistentes sociais negros que se debruçavam sobre a questão 

racial e foram respostáveis por significativas mudanças de paradigmas no interior da profissão, 

como observado na dissertação de Ferreira (2010). A assistente social Roseli Rocha e a maioria 

dos autores com os quais trabalhamos neste trabalho, negros, preocupados com a questão racial.  

 

Silva Filho aponta alguns dos fatores que podem explicar a timidez com que raça é 

abordada pelo Serviço Social. Aqui gostaríamos de pontuar duas delas: 

 

 O despreparo e/ou a falta de interesse dos professores (...). A insistência de alguns 

setores influentes no Serviço Social, defensores da ortodoxia, em não incorporar a 

questão racial ou a questão do negro como uma questão social, passível de ser 

vislumbrada como uma questão de Política Social, de Proteção Social e objeto de 

Políticas Públicas (SILVA FILHO, 2004, p. 107).  

 

 Salientamos que, no entanto, o racismo não se reduz a uma expressão da questão social, 

como vimos também no primeiro tópico deste trabalho, mas é a chave para compreender a 

formação da sociedade brasileira. Para Silva (2017, p. 222) 

 

O racismo é uma forma de compreensão do modo de funcionamento da sociedade e 

um dos agentes expressivos na manutenção das relações de exploração de classe. 

Refere-se à estrutura da sociedade tendo significado material na vida dos sujeitos, mas 

também atua na produção de suas subjetividades. Isso significa que a reprodução das 

condições de desigualdades raciais ocorre em todos os contextos da vida social. 

 

Tendo isto posto, cabe pensar que o Serviço Social ao se apropriar desta perspectiva 

muito tem a contribuir para a transformação da realidade.  
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Concordamos com Iamamoto (2014, p. 611) que a atuação profissional do Serviço 

Social permite ultrapassar o campo da imediaticidade e buscar “no movimento da realidade e 

na aproximação as forças vivas de nosso tempo, tendências e possibilidades aí presentes 

passíveis de serem apropriadas pelo profissional e transformadas em projeto de trabalho 

profissional”. Portanto, esperamos que este trabalho cumpra o objetivo de somar na provocação 

já levantada por outros autores, a de pensar mudanças para o currículo do Serviço Social na 

expectativa de traduzir mudanças concretas no cotidiano dos principais usuários das políticas 

sociais, a população de pele preta. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS DISCENTES DO CURSO DE SERVIÇO 

SOCIAL DA UFRRJ 

 

 

a) Em qual período você está? 

 

b) Qual é a sua cor? 

( ) Preta 

( ) Parda 

( ) Branca 

( ) Amarela 

 

c) Qual a sua cidade de origem e em qual cidade está morando no momento? 

 

d) Está em estágio obrigatório? Qual deles? 

 

( ) Estágio I 

( ) Estágio II 

( ) Estágio II 

( ) Já concluí 

 

e) Estagia em qual área e equipamento? 

 

f) No seu campo de estágio os instrumentos de registro fazem referência ao quesito cor/raça? 

Caso já tenha concluído, responda com base no seu ultimo período de estágio 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sei 

 

g) Se sim, você, sua surpervisora e demais profissionais costumam preenchê-lo? 



62 
 

 

h) Já se sentiu constangido em perguntar ao usuário sobre a sua cor/raça? 

 

i) Já presenciou casos de racism no seu campo de estágio? Como você agiu? Descreva. 

 

j) Já presenciou casos de racism no curso? Como você agiu? Descreva. 

 

k) Já cursou a disciplina “Relações Étnico-raciais e Diversidade Cultural”? Acredita que esta  

disciplina contribuiu para a sua formação? De que forma? 

 

l) Você acredita que o Serviço Social está empenhado na luta pelo combate ao racismo? 

Disserte. 
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