
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Londrina 
2019 

 

ISABELA CRISTINA PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DISCUSSÃO DO COMBATE AO RACISMO NO 

CURRÍCULO DOS CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL DAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO PARANÁ 

 



Londrina 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A DISCUSSÃO DO COMBATE AO RACISMO NO 

CURRÍCULO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO PARANÁ 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Universidade Estadual de Londrina - UEL, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de Bacharel em Serviço Social. 
 
Orientador: Profa. Dra. Andréa Pires Rocha 

 

ISABELA CRISTINA PEREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Londrina, _____de ___________de _____. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

  Profª. Dra. Cassia Maria Carloto 
                                                             Componente da Banca 
                                                             Universidade Estadual de Londrina – UEL 

 

Orientador: Profª. Dra. Andréa Pires Rocha 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 
Prof. Dr. Wagner Roberto do Amaral 
Componente da Banca 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 

ISABELA CRISTINA PEREIRA 
 
 
 
 
 

A DISCUSSÃO DO COMBATE AO RACISMO NO CURRÍCULO DO 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS 

DO PARANÁ 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Universidade Estadual de 
Londrina - UEL, como requisito parcial para 
a obtenção do título de Bacharel em Serviço 
Social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostaria de dedicar este trabalho a todas as 

mulheres negras que caminham comigo, sejam minhas 

ancestrais, sejam as que estão presentes no meu dia a dia de 

forma mais íntima, sejam as que encontro no cotidiano em uma 

esquina qualquer etc., ao meu parça Alan, e sua querida prima 

Eloá, vítimas do Racismo Estrutural e a todos os olhos negros 

que me observam de perto e que estão nas correrias da vida. 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

Primeiramente gostaria de agradecer aos meus ancestrais, que 

apesar das opressões sofridas sempre foram um povo de muita luta e perseverança 

em manterem nossa cultura e nossa cor! Falo com orgulho hoje que me sinto contente 

em dizer que sou uma mulher negra e trilho caminhos em prol do nosso povo, em 

especial, das mulheres negras. 

Agradeço também a todas as forças Divinas, as quais acredito que 

me impulsionaram a buscar minha identidade neste mundo, que por muitas vezes 

leva-nos ao desânimo perante as violências cotidianas sobre o corpo preto. 

Agradecer a minha família, em especial meus pais e minhas avós que 

sempre me incentivaram aos estudos, vendo como um caminho de impulso a minha 

autonomia. 

Ao curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina, 

professores e colegas de turma por todas as construções e trocas de conhecimentos.  

Ao Centro Acadêmico de Serviço Social pelos espaços de discussões, 

afago e reflexões. 

A minha professora, amiga e orientadora Andrea Pires Rocha por todo 

conhecimento, trocas e paciência. 

A todos os companheiros do meu campo de estágio CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social) de Ibiporã-PR, em especial minha supervisora Aline 

Francieli, com quem eu tanto aprendi e cresci no decorrer do processo. 

Aos meus irmãos de caminhada, em especial, Gabriela Santana, 

Letícia Lupion, e William Naliw, que sempre me incentivaram a participar do 

Movimento Estudantil que foi um dos impulsionadores a manter a luta cotidiana. 

A minha primeira amiga desde que me mudei há 10 anos para Ibiporã-

PR, Elisete Santana, com quem estudei e me formei no Ensino Médio, hoje formada 

em Letras pela UEL, a qual admiro muito e sempre esteve ao meu lado me apoiando. 

As Deusas Negras, Esther Mariane e Poliana Prado e aos Deuses 

negros Vicente Ferreira e Paulo Henrique, que nesse processo todo de formação, luta 

diária, sofrimento e sorrisos, sempre foram pacientes e amigos, afinal, povo de 



Wakanda se fortalecem cotidianamente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) Navios negreiros e apelidos dados pelo 

escravizador 

Falharam na missão de me dar complexo de inferior

Não sou a subalterna que o senhorio crê que construiu

Meu lugar não é nos calvários do Brasil

Se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro

É porque a lei áurea não passa de um texto morto (...)

 

Mulheres negras são como mantas kevlar

Preparadas pela vida para suportar

O racismo, os tiros, o eurocentrismo

Abalam mais não deixam nossos neurônios cativos 

Mulheres Negras, Izalú

 
 

 
 

 
 



PEREIRA, Isabela Cristina. Discussão do racismo no currículo do curso de 
Serviço Social nas Universidades Estaduais do Paraná. 2019. 66 páginas. 
Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social – Centro de Estudos Sociais 
Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2019. 

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo geral conhecer como se dá a inclusão da 
discussão sobre racismo no processo de formação em Serviço Social nas 
universidades públicas estaduais do Paraná. O interesse pela pesquisa se deu pelo 
fato do assistente social trabalhar majoritariamente com a classe trabalhadora, classe 
essa que constantemente é a que mais sofre por falta de acesso exacerbado dos 
direitos básicos sociais e, neste contexto, a população negra é a mais prejudicada. 
Neste sentido, defendemos a necessidade de que se discuta raça atrelado à classe, 
pois desta forma, vamos ter um agir profissional intervindo nas relações sociais 
enquanto totalidade. A metodologia se centrou em pesquisa qualitativa que vinculou 
revisão bibliográfica e pesquisa documental. Para a revisão bibliográfica foram 
investigadas referências teóricas e pesquisas já analisadas e divulgadas, as quais me 
aproximaram-se dos fundamentos históricos e ideológicos do racismo estrutural no 
Brasil, como também como se deram as determinações históricas que levaram à 
população negra brasileira a uma condição de desigualdade extrema. Já a pesquisa 
documental, foi de cunho crítico e primeiro voltou-se aos Currículos Mínimos de 1982 
e 1996, como também nas Diretrizes Curriculares de 2001. E, para o desenvolvimento 
do debate específico teve como base os projetos pedagógicos, nos quais obtivemos 
as grades curriculares dos cursos de Serviço Social das universidades estaduais 
paranaenses e a partir da busca de palavras-chave, levantamos como o debate sobre 
o combate ao racismo aparece nos ementários. Feito isso, foi realizada uma análise 
se a forma que o debate se dá no processo formativo aparece de forma direta, com 
disciplinas específicas ou de forma indireta, como parte das ementas. Por fim 
observamos que o debate ainda aparece no processo formativo de forma tangencial, 
o que avaliamos ser prejudicial a formação de assistentes sociais comprometidas com 
o combate ao racismo.  
 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Racismo. Classe trabalhadora. Serviço Social. Formação 
Profissional. 
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ABSTRACT 

The general objective of this work was to learn how the discussion on racism is 

included in the process of training in Social Service in public universities in the state of 

Paraná. The interest in the research was due to the fact that the social worker works 

mainly with the working class, a class that constantly suffers the most due to lack of 

exacerbated access to basic social rights and, in this context, the black population is 

the most harmed. In this sense, we defend the need to discuss race linked to class, 

because in this way, we will have a professional acting intervening in social relations 

as a whole. The methodology focused on qualitative research that linked literature 

review and documentary research. For the literature review, theoretical references 

were investigated and research already analyzed and disseminated, which brought me 

closer to the historical and ideological foundations of structural racism in Brazil, as well 

as how the historical determinations that led to the Brazilian black population to a 

condition of extreme inequality were given. The documentary research, on the other 

hand, was of a critical nature and first focused on the Minimum Curricula of 1982 and 

1996, as well as on the Curriculum Guidelines of 2001. And, for the development of 

the specific debate, it was based on pedagogical projects, in which we obtained the 

curricula of the Social Service courses of the state universities of Paraná, and from the 

search for keywords, we raised how the debate on the fight against racism appears in 

the commentaries. Once this was done, an analysis was carried out as to whether the 

form that the debate takes place in the formative process appears directly, with specific 

subjects or indirectly, as part of the menus. Finally, we observe that the debate still 

appears in the formative process in a tangential way, which we evaluate as being 

harmful to the training of social workers committed to the fight against racism. 

Key-words: Racism. Working class. Social service. Professional training.  



9 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1   Disciplinas recomendadas no currículo de 1982  .................................. 50 

Quadro 2   Disciplinas recomendadas no currículo de 1996 ................................... 52 

Quadro 3   Cursos de serviço social nas universidades estaduais do Paraná ........ 55 

 



10 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABPSS                Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

ABESS                Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social 

CEDEPSS           Centro de Estudos de Políticas Sociais e Serviço Social 

CFESS                Conselho Federal de Serviço Social 

Cia                       Companhia  

MEC                     Ministério da Educação 

ONU                     Organização das Nações Unidas 

UEL                      Universidade Estadual de Londrina  

UEM                      Universidade Estadual de Maringá 

UEPG                    Universidade Estadual de Ponta Grossa  

UNESPAR             Universidade Estadual do Paraná 

UNICENTRO         Universidade Estadual do Centro Oeste 

UNIOESTE            Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

SUMÁRIO 
 
 
 

 INTRODUÇÃO .................................................................................................... ...8 
 
1 PRIMEIRO CAPÍTULO: reflexões sobre o lugar dos negros na história do brasil..15  
1.1 Racismo e escravidão: fundamentos da sociabilidade brasileira .......................15 
1.2 Racismo e estratificação social no contexto pós-abolição...................................26  
 
2 SEGUNDO CAPÍTULO: O RACISMO E SEU ENDEREÇO ATUAL...................... 29 
 
3 TERCEIRO CAPÍTULO: O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E 
O DEBATE SOBRE RACISMO................................................................................. 39 
3.1 O Serviço Social e vinculação com a questão de classe.................................... 39 
3.2 Os currículos mínimos e diretrizes: onde subsídios para o combate ao racismo 
aparecem na formação em Serviço Social? ............................................................. 45 
3.2.1 Currículo de 1982 e a perspectiva crítica da realidade.................................... 47 
3.2.2 Currículo de 1996 e as Diretrizes Curriculares de 2001................................... 51  
3.3 Presença do debate sobre relações étnico raciais e combate ao racismo nos 
ementários dos cursos de Serviço Social das universidades estaduais do Paraná.. 54 
3.3.1 Presença de disciplinas que tenham em sua centralidade a questão do racismo 
e/ou relações étnico raciais....................................................................................... 55 
3.3.2 Presença do debate sobre questão do racismo e/ou relações étnico-raciais 
como parte de ementas de disciplinas...................................................................... 56 
 
4 CONCLUSÃO......................................................................................................... 60 
  
REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 63 
 
ANEXOS ................................................................................................................... 72 
 
Anexo 1   Grade curricular do curso de Serviço Social (UEL)  
Anexo 2   Grade curricular do curso de Serviço Social (UEPG) 
Anexo 3   Grade curricular do curso de Serviço Social (UNIOESTE) Toledo  
Anexo 4   Grade curricular do curso de Serviço Social (UNICENTRO) 
Anexo 5   Grade curricular do curso de Serviço Social (UNESPAR) Paranavaí  
Anexo 6   Grade curricular do curso de Serviço Social (UNESPAR) Apucarana 
Anexo 7   Grade curricular do curso de Serviço Social (UEM)  
Anexo 8   Grade curricular do curso de Serviço Social (UNIOESTE) Francisco 
Beltrão  
 



12 

INTRODUÇÃO 

 

Compreendemos que a opressão praticada pelo racismo no Brasil se 

manifesta num extermínio social caracterizado nas mais diversas amplitudes, sob as 

quais direcionamos a entender as contrariedades que perseveram na organização 

social do país. No decorrer dos anos de formação profissional, uma das questões mais 

latentes era o fato de que, na maioria das matérias do curso de graduação em Serviço 

Social não aparecia a questão racial como parte das relações sociais. 

 Entendemos que o racismo está em nível estrutural, individual e institucional, 

sendo assim, esperávamos que este conteúdo tivesse mais centralidade nas várias 

discussões que travamos em várias matérias sobre a classe trabalhadora. O inicial 

entendimento sobre a questão racial veio a aparecer no primeiro ano de graduação, 

na matéria anual de Oficina de Serviço Social, a qual a professora recomendou a 

leitura o livro “Quarto de despejo: Diário de uma favelada” da autora Carolina Maria 

de Jesus, mulher negra, moradora da favela do Canindé em São Paulo e uma das 

primeiras escritoras brasileiras. 

Entre muitas críticas e desabafos sociais trazidos pela autora, pelo olhar de 

uma mulher batalhadora, pobre e negra, o que mais chamou a atenção foi sua forma 

de enxergar a realidade social sempre pensando na totalidade social observando o 

negro como protagonista da base social e vítima do racismo estrutural velado. A partir 

da leitura deste livro foi necessário buscar no curso esse olhar crítico e amplo da 

sociedade capitalista burguesa a qual Carolina Maria de Jesus se referia.  

No entanto, não se obteve sucesso no encontro do debate em disciplinas que 

considerassem como primordial a questão racial, motivo pelo qual então foi 

desenvolvido este Trabalho de Conclusão de Curso, o qual teve como problema de 

pesquisa a questão como a discussão sobre racismo tem sido incluída no processo 

de formação em Serviço Social ? O objetivo geral foi conhecer como se dá a inclusão 

da discussão sobre racismo no processo de formação em Serviço Social nas 

universidades públicas estaduais do Paraná. Como objetivos específicos podemos 

considerar o ato de conhecer os fundamentos históricos e ideológicos do racismo 

estrutural no Brasil, resgatar o histórico do debate sobre formação em Serviço Social 

e Diretrizes Curriculares a partir da década de 1980, apresentar o debate acerca da 

análise interseccional a partir das categorias classe, raça e gênero, e além disso, 
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situar nos projetos pedagógicos e currículos dos cursos de Serviço Social das 

universidades públicas estaduais do Paraná como aparece o debate sobre racismo. 

A metodologia se centrou em pesquisa qualitativa que vinculou revisão 

bibliográfica e pesquisa documental. Para a revisão bibliográfica realizamos leituras 

de obras e pesquisas já realizadas sobre o tema, as quais trouxeram subsídios e 

fundamentos históricos e ideológicos acerca do racismo estrutural no Brasil. Para isso 

fez-se necessário a intensificação nos estudos dos fundamentos intrínsecos ao 

racismo enquanto estrutura de violência, caracterizando as raízes históricas que lhe 

concedeu sustentação e proporcionou a estagnação desse componente excludente 

em nossa sociedade. Assim, pudemos problematizar e compreender elementos de 

fundo que levaram população negra brasileira a uma condição de desigualdade 

extrema.  

Dessa maneira, no primeiro capítulo foi trazido a questão do racismo como 

sustentadora de um projeto societário que se mostra em dois momentos. No primeiro, 

está a questão da escravidão, cunhado na espoliação da humanidade dos negros 

sequestrados de África e escravizados no continente americano, coisificados e 

violentados cotidianamente. E, após abolição da escravatura, este projeto societário 

racista é sustentado na política de genocídio via o embranquecimento social e 

aniquilação do negro brasileiro. Por isso, são apresentados no segundo capitulo o 

conceito de racismo e o mito da democracia racial, como formas de velar a história 

sangrenta e violenta pelo qual o Estado, em suas diferentes fases, sendo ele colonial, 

imperial e burguês, sempre se ancorou, agindo até os dias atuais.  

Diante de todas estas questões levantadas nos primeiros capítulos, no 

terceiro tecemos reflexões sobre como o curso de Serviço Social nas Universidades 

Estaduais do Paraná tem trazido a questão racial em seus respectivos currículos. 

Neste capítulo então se insere a questão da pesquisa documental, que foi de cunho 

crítico e teve como base os projetos pedagógicos dos cursos de Serviço Social das 

universidades estaduais paranaenses1, nos quais levantamos as grades curriculares 

e a partir de palavras-chave levantamos como o debate sobre o combate ao racismo 

 
1 Instituições essas: UEL – Universidade Estadual de Londrina;UEM – Universidade Estadual de 
Maringá; UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa;UNESPAR – Universidade Estadual do 
Paraná (Campus de Apucarana e Paranavaí); UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste 
(Campus de Guarapuava); e UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus de 
Toledo e Francisco Beltrão) 
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aparece nos ementários. Para a análise tentamos observar se o debate aparece de 

forma direta em disciplina específica ou de forma indireta como parte dos ementários.  

Sendo assim, tencionamos ao problematizar as várias extensões pelas quais 

a marginalização social não apenas se estabeleceu, mas se reformula 

cotidianamente, bem como de que forma os debates acerca desta temática e da luta 

pela igualdade racial, vêm se incluindo na formação profissional dos assistentes 

sociais das universidades estaduais do Paraná. 

Essa discussão é justificada também pelo fato de que, a população negra 

brasileira está inserida em inúmeros processos de violência e de exclusão econômica, 

social, política e cultural. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) demonstram que as taxas de analfabetismo em 2016 da população branca 

eram de 4,2%, enquanto os de pretos e pardos eram de 9,9% (PNAD CONTÍNUA 

2016), em 2016, 1.835 crianças de 5 a 7 anos trabalhavam, e do total destas, 35,8% 

eram brancas e 63,8% pretas e pardas (PNAD CONTÍNUA 2016). Já as taxas de 

desocupação da população branca são de 9,5%, pardos 14,5% e pretos 13,6%, ou 

seja, do total de desempregados do Brasil, mais de dois terços é formado pela 

população negra (PNAD CONTÍNUA – 4º TRI 2017) e os rendimentos médios de todos 

os trabalhos da população branca são de R$2.814,00, pardos R$1.606,00 e pretos 

R$1.570,00 (PNAD CONTÍNUA 2017).  

Ressaltamos, portanto, a importância da discussão sobre este preconceito 

racial e a luta para superá-lo, pois é nítido que a argumentação sobre este tema é 

compromisso do Código de Ética da profissão e não tem como discutir classe, sem 

falarmos de gênero e de raça. Dando ênfase na questão do racismo, faz-se necessário 

compreender que esta sociabilidade excludente é forma organizacional de violência, 

ferramenta central para o surgimento de novos marcos do cotidiano. 
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1. PRIMEIRO CAPÍTULO: REFLEXÕES SOBRE O LUGAR DOS 

NEGROS NA HISTÓRIA DO BRASIL 

 

Neste capítulo a abordagem está voltada os lugares que foram determinados 

para a população negra na história do Brasil, com foco nos processos de escravidão 

e de abolição da escravatura como formas de ocultamento da vida e falsa 

emancipação humana da população negra e indígena2.  Ao longo da história 

aprendemos que houve nessas terras o descobrimento do Brasil. “Descobrimento é 

sinônimo de descoberta, achado” (SINÔNIMOS, 2019). Como que se descobre/acha 

um lugar já habitado? Pois sabemos que nesse território já habitavam 1400 povos 

originários, que o europeu nomeou de índios. 

 Vale ressaltar também que o Brasil sempre foi retratado como um país plural, 

bonito por natureza e como cita o hino nacional brasileiro “paz no futuro e glória no 

passado”. Qual paz no futuro será está mitificada em nosso hino, posto em uma 

sociedade capitalista, desigual e preconceituosa? Sociedade na qual a violência só 

aumenta (diga-se de passagem, em grande parte contra os pobres e negros 

marginalizados) e é naturalizada por vários veículos de comunicação de massa, como 

a TV, rádio, etc., nos quais a tragédia no cotidiano tornou-se algo aceitável e 

estimulante para agradecermos pela nossa vida miserável? Qual glória do passado? 

sabendo do processo de escravização dos índios e negros e apropriação das terras 

já habitadas? Dentre outras violências, não estaríamos emergindo de um mito?  

São esses questionamentos que precisamos interpretar, de modo que a 

historicidade seja compreendida verdadeiramente, como veremos a seguir. 

 

1.1 Racismo e escravidão: fundamentos da sociabilidade brasileira 

 

Para refletir acerca do racismo historicamente perpetrado na sociedade 

capitalista é necessário fazer um resgate histórico pelo qual a sociedade brasileira 

passou. Como ocorrido no Brasil e citado por Chauí (2000) em seu livro “Mito 

 
2 A questão dos povos originários também se situa neste contexto, no entanto, por conta dos limites do 
trabalho de conclusão de curso, iremos nos ater a questão da população negra.  
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Fundador e Sociedade Autoritária”, no qual três elementos surgem, entre os séculos 

XVI e XVII, como forma de manter a ideologia “sagrada” e conservadora do 

cristianismo como ordem dominante que diz respeito ao Brasil. São eles:  

-  A obra e representação de Deus, a Natureza;  

- A palavra de Deus, a história;  

- A vontade de Deus, o Estado e como gerador da terra e da população 

brasileira, formando assim, a “nação brasileira”. 

O significado disso é a centralidade da vontade divina para justificar as ações 

desumanas e violentas aplicadas pelas elites dominantes no modo de produção 

calcado na exploração da força de trabalho do negro escravizado, sendo 

inquestionável e aceita por grande parte da população. E descreve que,  

 
Passa-se, então, a afirmar a natural indisposição do índio para a 
lavoura e a natural afeição do negro para ela. A Natureza reaparece, 
ainda uma vez, pelas mãos do direito natural objetivo - pelo qual é 
legal e legítima a subordinação do negro inferior ao branco superior - 
e do direito natural subjetivo, porém não mais sob a forma da servidão 
voluntária e sim pelo direito natural de dispor dos vencidos de guerra. 
(CHAUI, 2000, p. 67). 

 
 

Os negros, transformados em escravos no sistema de produção estabelecido 

no Brasil, eram expostos como animais ou objetos. Costa (2010) menciona que a 

escravidão durou dos séculos XVI ao XVIII, com a justificativa de que ela auxiliava os 

negros a lutarem contra a ignorância em que estavam e os apresentavam a salvação 

eterna, segundo os desígnios da Providência Divina, através do cristianismo. 

Conforme tais argumentos, a ordem social não poderia ser alterada pelos homens, 

pois estava amparada pela Igreja e pelo Estado - comissões de Deus na terra.  Ou 

seja, esse tipo de espoliação humana se deu por conta de justificativas cunhadas em 

um primeiro momento no cristianismo e posteriormente ganhou forças a partir das 

teorias racialistas, as quais defendiam a existência de uma supremacia branca e a 

construção da ideologia de inferioridade dos negros.  

Além disso, o uso de saberes científicos acarretaria novas discriminações 

racistas. A combinação da ciência com os preconceitos já perpetrados na história 

deflagraria no mito ariano, um dos princípios ideológicos do nazismo de Adolf Hitler, 

como se confere a seguir: 
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Os europeus – arianos, mediterrâneos, alpinos etc. – neste contexto 
eram os brancos. A grande massa de povos colonizados era a 
população indistinta, e o denominador que as igualava era a vocação 
de servir, trabalhar para os brancos, que tinham o dom divino e 
biológico de governá-la. (MOURA, 1994, p. 05) 

 
Por isso, se faz essencial refletirmos, mesmo de que forma aligeirada, o lugar 

histórico, social e econômico que a escravização dos negros representa na história do 

brasil. Gorender (1970) menciona dois tipos principais de interpretações históricas, 

uma que é a aristocrática, que traz a questão de um suposto feudalismo e o segundo, 

seria a evidência no comércio exterior. 

 Segundo ele, a história do Brasil é dividida em fases: comércio exterior; ótica 

da exportação da economia colonial; de latifúndio; da monocultura, entre outros. No 

entanto aponta que a questão do trabalho escravo é negligenciada quando se busca 

uma análise sobre esses períodos. Compreende-se então, uma probabilidade 

mercadológica, que implica que essa sociedade colonial brasileira, era uma sociedade 

colonial capitalista. A questão é: como constituir uma sociedade colonial capitalista 

com escravos? São alguns embaraços que Gorender (1970) coloca e critica 

basicamente as duas, porque são unilaterais. 

Desta forma, nos defrontamos, com a afirmativa de que o racismo é uma 

forma estruturante de opressão e, como afirma o historiador, o escravismo colonial é 

um modo de produção com características novas, pois: 

 

Impõe-se por conseguinte, a conclusão de que o modo de produção 
escravista colonial é inexplicável como síntese de modos de produção 
preexistentes, no caso do Brasil, seu surgimento não encontra 
explicação nas direções unilaterais do evolucionismo nem do 
difusionismo. Não que o escravismo colonial fosse invenção arbitrária 
fora de qualquer condicionamento histórico. Bem ao contrário, o 
escravismo colonial surgiu e se desenvolveu dentro de determinismo 
socieconômico rigorosamente definido, no tempo e no espaço. Deste 
determinismo de fatores complexos, precisamente, e que o 
escravismo colonial emergiu como um modo de produção de 
características novas, antes desconhecidas na história humana. 
(GORENDER, 1970, p. 84) 

 

 

 É a partir de uma análise cunhada no materialismo histórico e dialético, que o 

autor coloca que o escravismo colonial pode ser entendido como um modo de 

produção vinculado ao mercantilismo. No entanto, ressalta que a escravidão na 

história brasileira sempre foi vista como um estado de exceção, como uma anomalia, 
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como algo a parte e não algo que formou realmente a sociedade brasileira. Ou seja, 

tentou-se negar o lugar estrutural da exploração da força de trabalho dos negros 

escravizados no processo de formação social brasileira, na esteira disso, também se 

nega que o racismo foi instrumento essencial para a manutenção da lógica 

escravocrata.  

 A profunda desumanização inerente a escravização e as violências que 

as acompanha foram, sem sombra de dúvidas, cometidas como política de Estado e 

muitos transformaram-se em leis, como por exemplo, durante o século XVI, para 

desempenhar cargos públicos o candidato era compelido a certificar ser sangue puro, 

ou seja, que não teria descendência de uma raça contaminada (mestiço, índio, negro, 

judeu). A questão da violência contra negros escravizados também esteve presente 

em legislações. Nos baseando na construção reflexiva de Chauí (2000) sobre a 

“identidade nacional” podemos visualizar que o negro é visto pela interpretação de 

paternalismo branco, que defende a propensão natural e a afeição que brancos e 

negros convivem, acrescentando-se juntamente, numa movimentação constante 

entre a casa grande e a senzala. Nas concepções de “identidade nacional”, o negro é 

designado como classe social, a dos escravos, de acordo com a lógica da escravidão 

como organização complexa que coisifica o negro, da qual o discernimento fica 

alienada e apenas resiste ligeiramente da alienação nos instantes de muita revolta. 

 Desta forma, essa colocação corrobora com o que afirma Chauí (2000, p.21) 

“(...) tirando desses homens e mulheres “sua capacidade de criar, de agenciar e ter 

consciências políticas diferenciadas”, numa palavra, despojando-os da condição de 

sujeitos sociais e políticos”. 

Neste sentido, a história convencional nega que inserido nesta contradição 

também está o protagonismo dos negros escravizados contra a condição imposta, 

elemento que Gorender (1970) aborda com frequência, pois a revolta contra o cativeiro 

e contra os senhores compunha as relações no contexto da sociedade escravocrata.  

Costa (2010) refere ainda que no decorrer do século XVIII, começaram a manifestar 

os primeiros pensamentos revolucionários e ideias teóricas abolicionistas, ferindo as 

doutrinas que fundamentavam a escravidão. Os revolucionários questionavam a 

soberania dos reis e exigiam a criação de formas representativas do governo, o 

homem livre com direito à propriedade, à liberdade e à igualdade de todos perante a 

lei.  

Alega ainda que essa iniciativa revolucionária amedrontava os senhores de 
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escravos, uma vez que discerniam como a elite colonial necessitava do trabalho 

escravo e que seria impossível contê-los em caso de revolta. Assim como ocorreu em 

1798, quando mulatos e pretos livres e escravos foram sentenciados na Bahia por 

seguirem ideologias de lutas revolucionárias baseadas nos princípios franceses e por 

planejarem contra os poderes constituídos. 

Costa (2010) também enfatiza que a cessação do antigo sistema colonial, no 

século XIX, com as mudanças econômicas, políticas e culturais, alterou em política de 

Estado o direito de que toda a nação deveria ser tratada de maneira igualitária perante 

a lei, porém estava longe de se legitimar esta igualdade na realidade. A autora aponta 

que em 1824 os negros escravizados tiveram seus desejos de liberdade 

desapontados, porque, apesar de a Carta Constitucional daquele ano ter um artigo 

reproduzindo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (semelhante à 

original francesa de 1789), na qual a liberdade era um direito humano, mantiveram-se 

os escravizados, os quais correspondiam à metade da população brasileira, 

considerados então como anomalias, indignos de direitos.  

Entretanto, a mesma autora também afirma que nem todas as camadas 

sociais concordavam com o fato de os negros escravizados não estarem 

contemplados como pessoas dignas de liberdade defendida pela constituição. 

Segundo ela,  nessa época os pasquins faziam muitas críticas à escravidão e estavam 

repletos de ataques ao latifúndio improdutivo, propostas de  emancipação dos 

escravos, denúncia dos preconceitos raciais, ataques aos estrangeiros que invadiam 

os mercados brasileiros, controlavam o comércio e destruíam o artesanato local, 

denúncias dos abusos cometidos pelas classes dirigentes, críticas à centralização 

política, ao Senado Vitalício, ao Conselho de Estado e também representavam as 

lutas de classes e de raças. Segundo Costa (2010), seus autores eram perseguidos e 

presos, porque divulgavam estas críticas dos grupos radicais, os quais por sua vez 

manifestavam-se em revoltas como a Confederação do Equador (1824), as rebeliões 

do Período Regencial (1831-1842) e a Revolução Pernambucana (1848), conhecida 

como Revolução Praieira. 

Nos anos de 1830 e 1840 ocorreram as revoltas populares a favor da 

emancipação, porém as elites se tornaram mais conservadoras mantendo a mão de 

obra escrava. Todavia, devido às pressões internacionais vindas da Inglaterra (que 

havia cessado com o tráfico de escravos em suas colônias em 1807), houve a 

aprovação da Lei de 1831 proibindo o tráfico de escravos no Brasil, em virtude da 
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interferência da Inglaterra na Independência do Brasil.  

Costa (2010) refere ainda que entre 1831 a 1850, ao contrário do estipulado 

na Lei, o tráfico negreiro persistiu, com a alegação de que, mesmo ilegal, ofertava 

grandes riquezas e a mão de obra escrava era necessária por conta das vendas dos 

produtos tropicais no mercado internacional. 

 A mesma autora aponta ainda que com o auxílio dos contrabandos de 

seres humanos, facilitado através de bandeiras falsas e pagamentos de propinas às 

autoridades, as famílias que detinham o poder continuavam violando a Lei. Decorrido 

15 anos a Lei ainda não havia sido respeitada e os traficantes de escravos 

manipulavam a opinião pública contra os ingleses. Esses, em contrapartida, 

subsidiaram publicações abolicionistas com o intuito de pressionar o Parlamento e 

fortalecendo a campanha contra os navios negreiros, além de invadirem as águas 

territoriais nacionais perseguindo os contrabandistas. Porém, no ano de 1849, o Brasil 

preocupado com as guerras na região platina e temendo um ataque ao Rio Grande 

do Sul, carecia do auxílio da Inglaterra. 

Costa (2010) menciona também que em 1850 uma nova Lei foi aprovada, na 

qual a importação de escravos foi considerada pirataria. Sendo assim, todas as 

embarcações apreendidas com escravos, teriam a carga vendida e os escravos a 

bordo seriam exportados para fora do Império e enquanto esse procedimento não se 

efetuasse, eles auxiliariam em trabalhos públicos sob a supervisão do governo. Com 

isso houve uma diminuição no contrabando, mas não seu encerramento. Declara que, 

como resultado da proibição do tráfico negreiro, os preços dos escravos subiram. 

Diante disso, os fazendeiros passaram a “cuidar” mais dos seus escravos, para que 

vivessem mais.  

Desse modo, com a escassez de escravos novos chegando ao país, os 

senhores buscavam outros trabalhadores. Primeiramente pensaram nos 

trabalhadores nacionais livres, entretanto, eles tinham acesso à terra de onde 

retiravam o necessário para viver e não aceitavam o trabalho contínuo nas fazendas. 

Outra possibilidade dada pelos fazendeiros paulistas de cafezais, era a mão-de-obra 

imigrante. Com o amparo da empresa paulista Vergueiro e Cia, os imigrantes vinham 

para o país sustentados pelos fazendeiros e ressarciam esse débito realizando 

trabalhos na fazenda. Problematizamos esta descrição da autora na medida em que, 

reproduz a mão-de-obra escrava e o racismo velado, a população negra sendo 

utilizada como mera moeda de troca/mercadoria, retirando de contexto as lutas 
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incessantes para manterem-se até hoje em evidência e em busca de suas garantias 

mínimas de sobrevivência. 

Costa (2010) refere ainda que os colonos – em sua maioria suíços e alemães 

– desapontados com o trabalho na fazenda e afirmando serem tratados como 

escravos, se revoltaram contra os senhores indo embora após a quitação da dívida 

ou fugindo antes disso. Com essa investida falha, os fazendeiros continuaram a 

comprar escravos, mesmo que estivessem mais caros. Portanto, os escravos eram 

realocados do meio urbano para o meio rural, onde havia mais demanda de trabalho. 

Propiciando que, em 1860, os trabalhadores livres dominassem o território urbano. E 

diferente deles, que cresciam cada vez mais, a população de escravos diminuía, 

porque a taxa de mortalidade era superior à de natalidade. 

A mesma autora alude que em 1865, devido ao fim da escravidão no sul dos 

Estados Unidos, ocasionado pela repercussão da Guerra da Secessão, o Brasil e as 

colônias espanholas tornaram-se símbolos de uma conduta ultrapassada, a 

escravidão. Fundamentado nisso muitas pessoas, como os estudantes, poetas, 

pasquins, classes populares, os países vizinhos, os negros em luta constante, 

solicitavam a emancipação. Desta forma, salienta-se o protagonismo de resistência 

do povo negro em toda a história, de modo que: 

 

(...) a população negra no Brasil sempre se organizou em novos 
grupos ou se envolveu em grupos já existente no intuito de se 
preservar, manter sua cultura, tentar encontrar momentos de lazer 
entre os pequenos períodos de descanso da labuta, preservar padrões 
africanos e resistir ao regime de opressão durante a escravidão 
(FARIAS, 2016, p. 41). 

 

Mesmo com a dura realidade da escravidão perpetrada, podemos observar 

até hoje como os movimentos de preservar a cultura africana são incessantes, como 

por exemplo a capoeira que resiste até hoje. Ao longo da história sempre 

defrontaremos com o povo negro e indígena (pensando no processo de escravidão 

no Brasil) como povos em permanente luta para sua sobrevivência. 

Costa (2010) expõe também que no ano seguinte o governo decretou 

liberdade àqueles escravos que servissem ao Exército, mas a medida alcançou 

poucos escravos, exceto durante a Guerra do Paraguai (1864 - 1870), quando muitos 

foram emancipados para ir no lugar de seus senhores.   

A autora argumenta também que sucederam várias tentativas de 
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emancipação, porém o que foi aprovado foram projetos de Lei em 1869, em que 

proibiam a separação de casais e de pais e filhos menores de quinze anos e os leilões 

públicos de escravos, resguardado algumas exceções. E permitiu que os escravos 

comprassem sua alforria em caso de morte do seu senhor, mas somente se não 

houvesse contraposição dos herdeiros ou credores. 

A historiadora também relata que no ano de 1871 foi apresentado um projeto 

de lei chamado A Lei do Ventre Livre, causando grande tumulto na imprensa. A 

população se dividiu em dois grupos: os defensores os quais comunicavam que o 

trabalho livre era mais produtivo e que a escravidão atrapalhava a imigração, já os 

opositores reiteraram que a emancipação ameaçava a propriedade garantida pela 

Constituição, a economia nacional e a ordem pública. E mesmo com parte da 

população contra o projeto de Lei, o mesmo foi aprovado naquele ano. No entanto, 

alguns proprietários se recusavam a entregar os filhos de escravos ao Estado, isso 

impulsionou os abolicionistas a exigirem repreensões mais eficazes. 

Contestamos ainda esta lei, pois retirar as crianças das mães escravizadas 

foi um ato desumano, crianças afastadas de suas mães, que eram mantidas como 

escravas e seus filhos levados para também servirem como mão-de-obra escrava, 

desestruturando o laço familiar, retirando o mínimo de afeto e motivação de resistência 

que ainda lhe sobravam. 

Durante a década de 1880, começaram a ser incorporados na produção 

muitos aperfeiçoamentos que melhoravam a produtividade e a qualidade dos 

produtos, da mesma forma alterava-se o ritmo de produção. Ocorreu também um 

progresso no meio de transportes pois, as estradas de ferros contribuíam no 

transporte de produtos, aumentando os lucros. Costa (2010) alega que com essas 

mudanças, não era mais necessário manter o trabalho escravo o ano todo, tornando 

mais acessível e barato a adesão de trabalhadores livres. Mas mesmo identificando 

que empregar os trabalhadores livres traziam benefícios, os senhores ainda 

contrariavam a abolição, pois preferiam manter a mão-de-obra escrava lhes garantiam 

trabalhadores para suprir suas necessidades, mesmo que com a abolição poderiam 

mantê-los dependentes do trabalho, pois não dando oportunidades iguais aos 

escravizados de acordo com as pessoas livres, o caminho seria o mesmo já ofertado, 

de forma implícita, porém dominante. 

Ainda assim, como traz Costa (2010), com medo das ameaças da validação 

da abolição e para garantir a reprodução dos seus lucros, os fazendeiros voltaram-se 
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novamente para a imigração. Porém, dessa vez os olhares se dirigiram para os 

chineses, dado que eles tinham a reputação de aceitar qualquer trabalho e salários 

baixos. Entretanto, alguns fazendeiros se opuseram a tal ideia, pois argumentavam 

que os chineses seriam má influência para o povo brasileiro. Os senhores mantinham, 

no entanto, a vinda dos imigrados de outros países e alguns fazendeiros acreditavam 

que sem a escravidão poderiam promover mais a imigração.  

A historiadora defende ainda que durante a década de 1880, a população e 

os segmentos da classe trabalhadora simpatizavam cada vez mais com o 

abolicionismo, que passou a ser visto como uma causa cristã e filantrópica por 

pessoas a favor da abolição, e que começaram a fazer protestos, requerendo do 

Império o fim da escravidão. Contudo os proprietários de escravos exigiam à Câmara 

dos Deputados que pusessem fim a esses protestos, justificando que o movimento 

abolicionista ameaçava o futuro da nação. Como é possível observar no trecho a 

seguir:   

 

“O movimento abolicionista que pretende acelerar a liberdade 
completa da escravidão no país não cogitando das terríveis 
consequências desse passo precipitado para a lavoura e o país em 
geral, obriga-nos a recorrer ao Parlamento Brasileiro, insistindo por 
adoção de medidas enérgicas e urgentes a fim de evitar essa 
avalanche medonha em sua queda vertiginosa venha arrancar 
completamente o futuro da lavoura, tão empenhada em nossos dias, 
não só pela carestia de braços, como pela falta de confiança e de 
capitais. Não há brasileiro que não sinta palpitar em seu peito o nobre 
e generoso sentimento de liberdade, não há lavrador que não aspire 
ver resolvido esse magno problema que agita o país, mas o momento 
não é chegado, essa solução não tem razão de ser com a marcha 
acelerada que fora da legalidade lhe querem dar os abolicionistas... 
Na ocasião oportuna, quando estiver a lavoura preparada para esse 
golpe decisivo, em nossos corações ecoará também esse grito 
simpático de liberdade…  
Esboroando-se essa grande coluna do Estado, a lavoura, de encontro 
a imprudência de alguns homens sedentos de gloria, com certeza o 
paiz ver-se-á arrastado a uma destruição completa…” (COSTA, 2010, 
p. 80-81) 

 

E como também é possível observar neste outro trecho: 

 

“Mais que um bem patrimonial, mais que um elemento da fortuna 
privada, o escravo é uma instituição social, é um elemento de trabalho, 
é uma força de produção e da riqueza nacional em fim. 
A lavoura e o comércio desta província não são escravagistas, como 
ninguém o é no século em que vivemos. Mas a escravidão tendo 
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entrado em nossos costumes, em nossos hábitos, em toda nossa vida 
social e política, acha-se por tal forma a ela vinculada que extingui-la 
de momento será comprometer a vida nacional, perturbar sua 
economia interna, lançar esta indigência, na senda do crime e no 
precipício de uma ruína incontável.” (COSTA, 2010, p. 82) 

Compreende-se então, que o escravo não era visto como um ser humano 

digno de direitos básicos de sobrevivência e liberdade, mas como mercadoria e 

inerente a servir aos senhores que queriam apenas manter e aumentar seus lucros 

econômicos e a “ordem social”. O pouco apoio popular que os escravos 

revolucionários tinham acarretava em rígidas represálias dos seus senhores, pois eles 

se sentiam ameaçados.  

No meio dessa confusão foi apresentado à Câmara o projeto de emancipação 

dos sexagenários, pelo presidente do Conselho de Ministros, o liberal Manuel Pinto 

de Souza Dantas. A Câmara se dividiu entre os abolicionistas e os escravistas, cada 

um com sua opinião sobre o projeto. Então, Rui Barbosa, um dos líderes abolicionistas 

na Câmara, afirmava: 

 

O movimento parlamentar da emancipação não retrocede uma linha. 
Não há maioria com força para o deter. As vossas vitórias aparentes, 
reverter-se-ão contra vós. De casa uma delas, o espírito libertador 
reerguer-se-á mais poderoso, mais exigente, mais afoito...As 
concessões moderadas, que hoje recusadas, amanhã não satisfarão 
a ninguém. (COSTA, 2010, p. 85) 

 

Costa (2010) refere ainda que, entretanto, seu discurso e o de outros não 

tiveram grande efeito e, mesmo com a pressão pública impulsionando o processo 

abolicionista, foi preciso criar um novo projeto, capaz de moderar o desagrado dos 

escravistas.  

O novo projeto estabelecia que os escravos emancipados aos sessenta anos 

ficavam obrigados a trabalhar mais três anos gratuitamente (ou até atingirem a idade 

de 65 anos), para compensar os seus senhores. E concedia vantagens aos senhores 

que se decidissem espontaneamente a emancipar seus escravos, como a 

indenização. Alude que diante da dificuldade dos liberais para a aprovação da Lei, o 

imperador chamou o barão Cotegipe, para criar um novo Gabinete e em 1885, graças 

a ele, a lei que ficou conhecida como a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários, 

foi aprovada. 

Além dessa aprovação, a abolição tinha o apoio das mais variadas camadas 

da população, além do apoio do imperador e da princesa em detrimento da economia, 



25 

a vantagem de lucro através dos trabalhadores livres, porém em nenhum momento 

pensando sobre a vida e emancipação do povo negro. Em 1887, os militares enviaram 

à princesa uma petição para serem dispensados da perseguição aos escravos, pois 

achavam desonroso. Os escravos, então, começaram a abandonar as fazendas em 

massa e se rebelarem vigorosamente nas senzalas. 

A autora ainda narra que tais atos rebeldes eram apoiados por sociedades 

secretas. Entre elas estavam os caifazes, organizados em São Paulo por Antônio 

Bento. Essas organizações denunciavam pela imprensa os repúdios da escravidão, 

defendiam na Justiça a causa dos escravos, organizavam atos públicos em favor 

emancipação e arrecadavam dinheiro para alforrias. Assim, perseguiam os capitães 

de mato incumbidos de capturar escravos fugidos, boicotavam a ação policial e 

denunciavam os abusos causado por senhores, exprimindo-os à condenação pública. 

Buscavam, ainda por intermédio da imprensa e da propaganda, manter a população 

informada. Além de auxiliar nas fugas e encaminhar os escravos a pontos seguros 

e/ou fazendas onde pudessem trabalhar de forma assalariada. 

Ficava nítido que a abolição atingia interesse de alguns populares e quando 

havia manifestações, a polícia usava a intimidação e, às vezes violência física, para 

dispersar esses grupos. Já os fazendeiros, percebendo que a situação estava fora de 

controle, por causa das fugas, decidiram conceder alforrias condicionais, ou seja, os 

escravos eram emancipados com a exigência de continuarem trabalhando na fazenda 

por um período entre dois a cinco anos. Em 1887, os fazendeiros preocupados com a 

situação, tentaram recorrer à justiça. Todavia a instituição escravista não era mais 

sustentável na opinião do poder público. Eles, por sua vez, sugeriram que até em 1890 

todos os fazendeiros fornecessem liberdade incondicional aos seus escravos.  

Ainda em 1887, a Igreja declarava seu apoio a favor da abolição, o Partido 

Republicano Paulista, que a princípio foi contra, passou a aprovar um projeto de Lei 

que previa a libertação dos escravos até 1889. 

Em 1888, o Ministério de Cotegipe se desfez e João Alfredo Correia de 

Oliveira foi convocado pela princesa Isabel para originar um novo Gabinete. O político 

apresentou, então, um projeto de lei para abolir a escravidão. E em 13 de maio de 

1888, a princesa Isabel assinou a lei, conhecida como a Lei Áurea, que aboliu a 

escravidão. No entanto a autora afirma que a Lei Áurea abolia a escravidão, mas não 

seu legado, pois segundo ela, trezentos anos de opressão não se eliminam com uma 

simples assinatura. Esse evento foi a primeira etapa da emancipação do negro. 
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Apesar de ser um progresso na história da escravidão, seu resultado é limitado. Na 

síntese de Abdias do Nascimento (2018) sobre esse histórico de legislações que 

antecederam a abolição, o ativista dos direitos das populações negras assevera que:  

 

Não passava, a liberdade sob tais condições, de pura e simples forma 
de legalizado assassínio coletivo. As classes dirigentes e autoridades 
públicas praticavam a libertação dos escravos idosos, dos inválidos e 
dos enfermos incuráveis, sem lhes conceder qualquer recurso, apoio, 
ou meio de subsistência. Em 1888, se repetiria o mesmo ato 
“libertador” que a história do Brasil registra com o nome de Abolição 
ou de Lei Áurea, aquilo que não passou de um assassinato em massa, 
ou seja, a multiplicação do crime, em menor escala, dos “africanos 
livres. (NASCIMENTO, 2018, p. 79) 

 

Com esta afirmativa provocativa trazida pelo ativista dos direitos civis e 

humanos das populações negras, nos faz refletir acerca da libertação dos escravos e 

sua inserção na sociedade de classes, sem ajuste histórico aos “africanos livres”, pois 

esta liberdade não é no sentido real da palavra, como ser humano livre no sentido de 

escolhas, direitos e lugar social. 

 

1.2  Racismo e estratificação social no contexto pós-abolição 

As celebrações de 13 de maio encobriram toda a violência passada, tornando-

se um presente da princesa Isabel e um ato benevolente do Parlamento. Tirando sua 

responsabilidade daqueles que eles libertavam, como houve com Gregório Bezerra 

conforme mencionado pela autora: 

 

(..) conta em suas memórias a história de um negro que era feitor em 
uma fazenda do Nordeste, onde Bezerra trabalhou ainda menino (na 
primeira década do século XX). “Ele tinha sido escravo e continuava 
pior que escravo”, escreveu Bezerra: “E tinha saudade da escravidão, 
porque, segundo ele, naquela época comia carne, farinha e feijão à 
vontade e agora mal comia um prato de xerém com água e sal. 
(COSTA, 2010, p.131) 

 

Observa-se que após a abolição, não aconteceu o reparo histórico dos anos 

de escravidão em nenhum âmbito: político, econômico, social, cultural, etc., muito pelo 

contrário, o que se identificou foram medidas de censurar o meio político dos 

escravizados que foram libertos, através do qual o governo republicano de 1889, 
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retirou o direito ao voto dos analfabetos, excluindo assim os negros livres de votações 

e direito de representações políticas de sua preferência, ocorreu também aumento da 

repressão policial e cotidiana, através da política de higienização das ruas dos 

desocupados e ambulantes, considerados “vadios e vagabundos”. Além de condenar 

e perseguir as demonstrações culturais de origem africana, como o samba, capoeira, 

entre outros. 

Desta forma, compreendemos que a luta pela emancipação do povo negro é 

longa e árdua. A exclusão do negro é estrutural, como Almeida (2018) traz em seu 

livro Racismo Estrutural, o qual concebe que o preconceito racial não é conjuntural ou 

uma patologia social, mas algo naturalizado, no sentido de que compõe as relações 

sociais. Trata-se de uma forma de racionalidade, de normalização, que forma as ações 

conscientes e inconscientes, economia, política e subjetividade dos seres humanos, 

fazendo parte da dinâmica do cotidiano: 

 
(...) 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 derivado 
de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é 
parte de um processo social que “ocorre pelas costas dos indivíduos 
e lhes parece legado pela tradição”. Nesse caso, além de medidas que 
coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo 
refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e 
econômicas. (ALMEIDA, 2018, p. 38-39) 

 

Precisaríamos entender que os princípios dos senhores de terras do sistema 

colonial, do Império e da República Velha acabariam pela circunstância do 

procedimento de urbanização e industrialização (que aconteceu por deslocamento de 

setores industriais internacionais para o Brasil, em detrimento do baixo custo da mão-

de-obra) mas o âmbito agrário-exportador nunca perdeu força social e política.  

Desta forma, a modernização tornou-se a aprovação da percepção de justiça 

social e, conjuntamente, com a recusa da luta de classes e a estímulo de uma 

sociedade do bem-estar, como aborda Oliveira (2016) ao afirmar que: 

 

 (...) tendo em vista que a manutenção de uma ordem social nesses 
termos – racista e concentradora de riquezas – só é possível por meio 
da permanência de instrumentos de repressão continuada. As 
demandas sociais são tratadas como “casos de polícia”, o espaço para 
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a negociação é reduzido, e a criminalização dos movimentos sociais 
se mostra uma constante” (OLIVEIRA, 2016, p. 34) 

 

 
Podemos sintetizar o racismo estrutural ao longo da história brasileira de 

forma evidente, como uma das particularidades essenciais das concepções racistas 

que é legitimar, por meio de alegações deturpadas, a predominância de uma raça 

superior, sobre outra.  

Para desmistificar o racismo é preciso fazer uma análise de seu 

funcionamento na sociedade, como na constituição das mentalidades, por meio da 

justificativa das práticas racistas, que compreende, com princípios organizados a um 

sistema racista (culturais, científica e/ou religiosas, etc.). Como essa proposição se 

consolida nas manifestações emocionais (ódio, indiferença, desagrado); hábitos 

(gestos, maneiras); literárias (poemas, romances); culturais (música, fotografia, 

teatro); e institucionais (portarias, decretos, leis). À vista disso, para ocultar as 

ambições econômicas, sociais e políticas dos grupos dominantes, em sua atuação em 

oposição aos “desagradáveis” (negros).  

Por isso, no próximo capítulo iremos abordar como o racismo estrutural 

continua delineando as relações sociais brasileiras nos dias de hoje.  
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2. SEGUNDO CAPÍTULO: O RACISMO E SEU ENDEREÇO ATUAL 

 

O capítulo se encarregará de explicar como o racismo estrutural continua 

impactando e delineando a sociabilidade brasileira. Reforçamos que o cenário pós 

abolição é de cobrança de uma reparação histórica para com os negros pois, mesmo 

após tantos anos dela acontecer, a autonomia social da população negra ainda não 

se fortalece e, o que vemos é o aumento de exposições de violência, ódio e extermínio 

desta população, uma vez que os negros foram “expostos a toda espécie de agentes 

de destruição e sem recursos suficientes para se manter” (SKIDMORE apud 

NASCIMENTO, 2018, p. 88).  

Como já apontando no capítulo anterior, o Brasil tem como referência de 

expansão econômica e social o modelo europeu, o qual mantêm a segregação do 

negro na sociedade, mantendo-o em espaços precários e marginalizados da 

sociedade, como segue: 

 

Esse projeto vencedor provocou sucessivos deslocamentos de 
mulheres e homens negros dos poucos espaços de prestígio 
conquistados para outros muito desqualificados que somente ganham 
visibilidade quando se pretende reforçar a segregação ou a imagem 
negativa desses sujeitos sociais (ALMEIDA, 2017, p.34).  

 
 

Vale ressaltar que a população negra nesses espaços de opressão, trava uma 

luta diária de sobrevivência e de busca por seus direitos sociais básicos, mesmo a 

sociedade velando sua resistência, os negros desde o período colonial sempre foram 

sujeitos de relutância e oposição às forças de poder as quais lhe foram impostas 

durante todos os períodos históricos, até a contemporaneidade. No entanto, essa 

história de resistência é negada e, na maioria das vezes omitida, pois o racismo 

prevalece introjetado nas relações sociais brasileiras, algumas vezes de maneira 

explícita, outras veladas.   

Portanto, reflexões sobre o conceito de racismo que visam desconstruir o mito 

da democracia racial são imensamente necessárias, pois este mito leva a população 

a pensar que todos temos as mesmas oportunidades de condição e ascensão social,  

 
A negação do debate da questão étnico-racial dificulta o combate ao 
racismo não somente por ocultar as razões das discriminações raciais, 
que por conta disso aparecem como discriminações sociais ou 
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culturais, mas por, aliado a isto, implicar dois movimentos 
complementares: atribuir a incapacidade de mulheres e homens 
negros à sua condição socioeconômica em um discurso meritocrático, 
já que, ideologicamente, todos(as) possuem as mesmas condições 
democráticas de ascender socialmente; E isentar aos(as) brancos – e 
o Estado – de qualquer responsabilidade pela condição da população 
negra e da extrema espoliação que esta população sofre em toda a 
história de formação do Brasil. (SOUZA e BARBOSA, 2016, p. 02-03) 

 
Abdias Nascimento (2018), nos explica que além da negação do racismo, 

houve a utilização de formas de aniquilação da população negra para 

embranquecimento do país que: 

 

Com o crescimento da população mulata, a raça negra iria 
desaparecendo com a coação do progressivo clareamento da 
população do país. Tal proposta foi recebida com elogios calorosos e 
grandes sinais de alívio otimista pela preocupada classe dominante. 
(NASCIMENTO, 2018, p. 84).  

 

Em vista disso, o racismo é uma das formas que o Estado brasileiro utiliza 

para governar por meio de seu extermínio velado, pregando uma ideologia 

democrática racial ilusória, a qual também reverbera na identificação dos sujeitos 

sociais negros com a ideologia ariana, na medida em que se constrangem em 

declararem-se enquanto negros, mas como pardos, mulatos ou até mesmo brancos, 

reproduzindo o ideal da classe dominante, o ideal branco. Desta forma,  

 

(...) a presunção de que as pessoas de origem índia ou africana 
preferem ser rotuladas de brancas e de que a benevolência da 
estrutura social em lhes conceder o privilégio da condição de “branco” 
honorário constitui prova da ausência de preconceito ou discriminação 
racial!” (NASCIMENTO, 2018, p. 91)  

 

Sem a reflexão crítica do lugar social destas pessoas, só declarar-se enquanto 

brancas não muda o fato de estarem na base do sistema de exploração e violência. 

E, como já problematizamos acima, como resultado desta disparidade, é veiculado no 

país a ideia de uma democracia racial, na qual, supostamente os direitos sociais, 

políticos e etc., são iguais, com a justificativa de um princípio de miscigenação que 

nada mais é que um processo forçado e político.  

Ressaltamos aqui que esse processo começou pelo estupro das mulheres 

negras no período colonial pelos portugueses, com o ideal de embranquecimento da 

população negra e perda de sua identidade para transformar o país de acordo com as 
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ideologias dominantes, que consequentemente se torna conforme Castro (1998 apud 

CARNEIRO, 2011, p. 17) “uma poderosa construção ideológica, cujo principal efeito 

tem sido manter as diferenças inter-raciais fora da arena política, criando severos 

limites às demandas do negro por igualdade racial.”  

Compreendemos que, o mito da democracia racial é imensamente prejudicial 

na luta antirracista pois, nos leva à ideia equivocada de que não há racismo no Brasil. 

Como se pode combater um fenômeno inexistente? Como estudantes de Serviço 

Social podem se formar sem um debate estruturante sobre racismo? É preciso que 

rompamos com a negação do racismo, entendendo-o para combatê-lo.  

Silvio Almeida (2018) explica que existem três concepções de racismo, sendo 

elas: individualista, institucional e estrutural. No campo do racismo individualista, o 

autor explica que se costuma destacá-lo como uma deficiência patológica, proveniente 

de preconceitos, e que deste modo, para aplicar medidas cabíveis é necessário exigir 

medidas jurídicas para penalização destes sujeitos.  

O autor aponta ainda que o racismo individualista é uma discriminação direta, 

mesmo quando ocorre indiretamente e assim, para o combater, medidas estruturais 

de mudanças são necessárias, pois está no âmbito pessoal da construção social dos 

indivíduos. Porém, não devemos conceber o racismo individualista como determinante 

para explicar as violências sofridas pela população negra, porque defrontamos com a 

justificativa que deve apenas haver mudanças comportamentais, mas por outro lado, 

não é problematizado o fato de que muitas das opressões ao negro ocorrem por 

políticos, religiosos etc., pessoas que sempre deterão poder na ordem dominante. 

Em contrapartida, o racismo institucional, vai além de apenas 

comportamentos individuais, pois ele delineia o exercício institucional, no qual ministra 

vantagens e desvantagens a partir da raça, ressaltando que o Estado deve agir de 

forma a abarcar as demandas da classe trabalhadora dentro da perspectiva 

democrática, sendo os negros majoritariamente protagonistas desta classe, desse 

modo seria urgente o atendimento de suas demandas também na ordem institucional. 

Não obstante, a segurança pública é um dos campos da atuação estatal em 

que a exclusão racial se transfigura mais evidente, de maneira mais singular, a 

polícia, que é responsável primária em desempenhar o papel da segurança pública 

em contato direto com os cidadãos. Neste caso, a exclusão é invertida, pois a política 

de segurança é uma das quais mais focaliza a população negra em uma perspectiva 

de criminalizá-la e controlá-la. Ou seja, no bojo de um Estado excludente, a 
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segurança pública é inclusiva para a população negra, não como proteção, mas como 

opressão. Podemos comprovar esta afirmativa com os números da violência 

determinada à população negra, que são alarmantes: 

 

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dos 5.896 
boletins de ocorrência de mortes devido a intervenções policiais entre 
2015 e 2016, 76,1% das vítimas eram negros: 5.769 homens e 42 
mulheres. Grande parte é jovem: 35,5% têm idades entre 18 e 29 
anos. Em 2018, o número de mortes cometidas por policiais na ativa 
subiu para 6.160 pessoas. (RFI, 2019) 

 
 

Expõe-se que há insegurança no Brasil e as estatísticas comprovam o fato 

de ser negro, fator que desprotege ainda mais enquanto cidadãos, por estereotipar o 

estilo de pessoa mais propícia ao crime. Deste modo como aponta Magali Almeida 

(2017), os órgãos responsáveis por esta política pública desempenham seu trabalho 

de forma transversal, desservindo esta população e não se empenhando no 

incremento da equidade social, conforme considera: 

 
Traço histórico do racismo no Brasil, a concentração dos(das) 
negros(as) nas ocupações precárias e de menor remuneração, na 
verdade, reflete a ideia de que, em decorrência dos seus atributos 
‘inferiores’, essas condições de trabalho são as que melhor lhes 
enquadram, sobretudo porque ao seu oposto cabem as melhores 
posições/ocupações no mercado e os melhores salários. Aqui reside 
a funcionalidade da raça em um mercado de trabalho historicamente 
caracterizado pela flexibilidade e que a partir da ‘reforma trabalhista’ 
acentua o grau de flexibilidade estrutural e precariedade das 
ocupações, resultando na alta rotatividade dos trabalhadores (PRONI 
apud MARTINS, 2012, p. 152, apud, ALMEIDA, 2017, p. 37). 

 

Portanto, o racismo estrutural, diante da conduta “comum” com que o racismo 

está existente nas relações sociais, jurídicas, políticas e econômicas, faz com que o 

compromisso individual e institucional por atitudes racistas não desenraízem a 

reprodução da desigualdade racial. Ou seja, no Brasil o racismo é estrutural e desta 

maneira, entende-se que age como um sistema de dominação, o qual não deve ser 

pensado indissociável do modo de produção capitalista burguês.  

Além disso, o fato de ser planejado e, ao mesmo tempo negado, facilita 

construir um aparato normativo e legislativo cunhado na seletividade penal e em 

legislações excludentes.    

Por isso, entendemos que reflexões que estão na esfera do debate acerca da 
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questão de classe devem considerar o racismo como um de seus determinantes. 

Almeida (2018, p. 23) aborda como o debate sobre o racismo acontece no campo da 

tradição marxista só ganha notoriedade ao longo do século XX, por conta de suas 

inúmeras transformações sociais, o que exige uma reconstrução teórica, envolvendo 

“temas como constituição de subjetividade e ideologia, Estado capitalista e as crises 

e papel das minorias na luta de classes”. Desta forma, o pensamento marxista pauta 

os princípios históricos raciais para as relações sociais hoje estabelecidas. 

Englobar a luta antirracista na luta de classes não deve ser vista como 

posicionamentos divergentes ou desconexos, “(...) o que implica afirmar que a 

eliminação do racismo é parte constitutiva da luta de classes propriamente dita” 

(DEVULSKY, 2016, p. 28), pois, trazer a discussão racial é compreender a classe 

trabalhadora na sua totalidade social, de modo que ainda defrontamos com o 

preconceito racial como delineador para os lugares sociais. 

As construções teóricas e sociais representativas da classe trabalhadora, 

também tem o papel de se articular com os movimentos sociais e, consequentemente, 

com a comunidade, visto que o Estado institucionaliza e cria regras a estes 

movimentos e expressões do povo, podendo assim, se distanciar de suas demandas 

e tendo como resultado a reprodução deste sistema opressor, racista e sexista. 

Apesar das várias formas de oprimir a população negra, conforme trazido 

acima, nas concepções de racismo destacamos a constante e interminável luta dos 

negros na sociedade de classes, pois a violação de direitos sociais básicos desta 

população ainda repercute no cotidiano, provando através de dados estatísticos essa 

afirmativa. Complementamos com a reflexão sobre o conceito de racismo trazido por 

Sueli Carneiro (2016) na entrevista realizada pela revista Margem Esquerda (2016), a 

qual enfatiza que “(...) o racismo é um sistema de dominação, exploração e exclusão 

que exige a resistência sistemática dos grupos por ele oprimidos, e que a organização 

política é essencial para esse enfrentamento.” 

Diante desta reflexão, podemos afirmar que o racismo abrange o cotidiano em 

todos os âmbitos. Assim, uma das formas de seu enfrentamento utilizado pela 

comunidade negra é a organização e funcionamento de ações através do Movimento 

Negro, não apenas no âmbito social, mas também buscando espaço e autonomia no 

âmbito político mediante as contradições do modo de produção capitalista.  

É de extrema importância ocupar estes espaços para obter voz e reivindicar 

políticas públicas voltadas a esta população, construindo maneiras de enfrentamento 
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das expressões da questão social no qual o negro é o principal protagonista como 

retoma Oliveira:  

 
O movimento negro e antirracista cumpriu papel importantíssimo 
quando, em 199, durante a marcha à Brasília de celebração dos 
trezentos anos de Zumbi dos Palmares, forçou o governo brasileiro 
pela primeira vez, a reconhecer oficialmente a existência do racismo 
no país. Naquele momento, o então presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso recebeu uma comissão executiva da marcha e 
nomeou um Grupo de Trabalho Interministerial para pensar políticas 
públicas de combate ao racismo (OLIVEIRA, 2016, p. 31) 

 

Porém, ainda defrontamos em todas as camadas de poder, a hegemonia 

branca, burguesa e majoritariamente masculina reverberando os costumes 

conservadores de um passado colonial. Diante deste cenário, o Movimento Negro e a 

comunidade buscam inúmeras formas de resistência ao longo da história, 

demonstrando, segundo Carneiro (2018, p. 17) que houve o fortalecimento e “a 

conquista de um pensar negro: uma perspectiva política afrocentrada para o 

desvelamento e o enfrentamento dos desafios para a efetivação de uma cidadania 

afrodescendente no Brasil.” 

Para compreendermos a importância da inclusão da pauta antirracista trazida 

principalmente pelo Movimento Negro, é necessário entendermos o racismo como já 

citado anteriormente, como parte das relações sociais e estruturais. Neste sentido, 

reforçamos a tese de que o racismo é o elemento delineador das diferenças sociais, 

políticas, econômicas a que os negros são submetidos, pois mesmo na sociedade tida 

como livre, essa população é a mais afetada pelas questões das expressões sociais, 

segundo confirmam as estatísticas levantadas em 2016. 

Ainda se faz importante mencionarmos que no conjunto das relações 

determinadas por questões de classe, raça e gênero, a mulher negra é colocada em 

lugar mais desfavorável de que outros grupos sociais. Carneiro (2018) problematiza a 

questão do lugar imposto à mulher negra nas relações de trabalho, dentre outras 

opressões vivenciadas. Além disso, tece problematizações acerca do lugar que a 

questão do racismo alcançava no bojo do movimento feminista brasileiro, como a 

seguir: 

 

As mulheres negras assistiram, em diferentes momentos de sua 
militância, à temática específica da mulher negra ser secundariza na 
suposta universalidade de gênero. Essa temática da mulher negra 
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invariavelmente era tradada como subitem da questão geral da 
mulher, mesmo em um país em que as afrodescendentes compõem 
aproximadamente metade da população feminina. Ou seja, o 
movimento feminista brasileiro se recusava a reconhecer que há uma 
dimensão racial na temática de gênero que estabelece privilégios e 
desvantagens entre as mulheres. Isso se torna mais dramático no 
mercado de trabalho, no qual mulheres negras são preteridas (no 
acesso, em promoções e na ocupação de bons cargos) em função do 
eufemismo da ‘boa aparência’, cujo significado prático é: preferem-se 
as brancas, melhor ainda se forem louras.  (CARNEIRO, 2018, p. 121) 

 

Ou seja, de acordo com Carneiro (2018, p. 121) a consciência dessas pautas 

determinam “o surgimento de organizações de mulheres negras de combate ao 

racismo e ao sexismo”, e tem como base “a capacitação de mulheres negras, assim 

como estímulo a participação política [...] a formulação de propostas concretas de 

superação da inferioridade social gerada pela exclusão de gênero e raça”. 

Neste sentido, o Movimento Negro, em uma esfera geral, e os movimentos de 

mulheres negras, hoje conhecidos como componente do Feminismo Negro, 

protagonizaram a luta pelos direitos sociais, em 2001. Junto às esferas do governo 

brasileiro organizaram o Brasil para atuar na III Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, convocada pela ONU, na qual promoveram seminários, pré-conferências 

temáticas que trouxeram como consequência, na conferência em Durban do país o 

empenho com intervenção de políticas de ação afirmativa, com o objetivo de combater 

o racismo no país.  

Perante isso, as temáticas das cotas raciais e de políticas públicas voltadas a 

população negra se fortaleceram, entendendo que as políticas públicas universais não 

atendiam de forma ampla à diversidade da população. Podemos verificar os 

resultados consideráveis que vieram a suceder com estes protagonismos, como: 

 

 a tipificação do racismo como crime inafiançável e imprescritível 
na Constituição de 1988, regulamentada pela Lei Caó (Lei n. 
7.716/89); 
 Lei n. 10.639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e torna obrigatório o ensino de história da África e 
de cultura africana e afro-brasileira no ensino básico; 
 o Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/10), de autoria do 
senador Paulo Paim, que no artigo 1º define como objetivo “garantir à 
população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa 
de direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e combate à 
discriminação e às demais formas de intolerância étnica”; 
 a criação de organismos específicos para tratar de políticas de 
combate ao racismo e de promoção de igualdade racial; 
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 a implantação das cotas raciais e sociais nas universidades 
federais por meio da Lei n. 12.711/12 e das cotas raciais para os 
concursos públicos (Lei n. 12.990/14), que reservam 20% das vagas 
para aqueles que se autodeclararem negros.  (OLIVEIRA, 2016, p. 32) 

 
 

Porém, Oliveira (2016) problematiza, pois mesmo com os avanços na esfera 

legal, a efetivação da promoção de igualdade para a população negra ainda é baixa, 

diante desta afirmativa, o Movimento Negro trouxe à tona a concepção de racismo 

institucional, na medida em que, neste órgão, os representantes públicos obtêm um 

posicionamento, pensamento e ações racistas, não lutando ou até mesmo 

defendendo as legalidades postas acima. Um dos métodos utilizados pelo movimento, 

diante desta demonstração de racismo no órgão institucional é a ampliação da 

participação, de forma a pressionar e levar pautas que abranjam esta população. 

Consideramos que as lutas por direitos sociais, políticos, culturais, por meio 

de políticas afirmativas correspondem a pautas reparatórias no que diz respeito aos 

500 anos de exclusão. Pois, como observamos acima, as ações são pontuais e 

irrisórias para toda violência sofrida historicamente, como podemos observar adiante: 

 
Eis aqui uma das razões por que, nas palavras de Anani Dzidzienyo: 
“não há dispositivos legais que obriguem ele – o negro – a permanecer 
em posição desvantajosa; de fato não há necessidade para isso 
porque as estruturas econômica, social e política do Brasil, por sua 
própria natureza, operam contra os interesses dos negros” 
(NASCIMENTO, 2018, p. 112) 

 
Ora, para abranger na esfera pública as legalidades institucionais da 

população negra, mudanças estruturais são essenciais e isso o Estado burguês não 

contempla em suas pautas. Problematizamos então que este modo de produção 

capitalista jamais irá pautar pela emancipação da população negra e do racismo, pois 

depende dessas e demais opressões/violações para manter sua hegemonia. É neste 

contexto que se situa o debate sobre a necropolítica, pois: 

 
Com efeito, em termos foucaultianos, racismo é acima de tudo uma 
tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, “aquele velho 
direito soberano de morte”.  Na economia do biopoder, a função do 
racismo é regular a distribuição de morte e tornar possível as funções 
assassinas do Estado. Segundo Foucault, essa é “a condição para a 
aceitabilidade do fazer morrer”. (MBEMBE, 2015, p. 07) 

 
O conceito de bipoder de Michel Focault é ampliado por Mbembe (2015), a 

medida em que está atrelado à ideia de reger sobre a normativa dos sujeitos que 
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devem morrer e os que devem viver, como uma política de Estado e extermínio, 

referenciando-se à população negra através do racismo. 

A população negra, sempre vista como menos humana leva à naturalização 

da desigualdade de direitos, reverberando na rejeição de uma luta coletiva e 

consequentemente, conduzindo-os a marginalização/exclusão social. Desta forma, 

herdou-se do período escravocrata no Brasil, como abordamos no primeiro capítulo, 

o racismo científico, o qual hierarquiza raças e sua humanidade, o que vem se 

repercutindo até os dias de hoje.  

Reproduz-se, desta forma, o pensamento colonial na atualidade. Além do mito 

da democracia racial, há também no Estado brasileiro a alusão à meritocracia para 

justificar a falta de políticas de ações afirmativas a população negra que como já 

afirmamos, é desprotegida historicamente, aumenta-se além das desigualdades 

sociais, o progresso do país e vela-se a falta de inclusão social desta população em 

todos os níveis, como afirma Carneiro (2011): 

 
No combate em que parcelas das elites nacionais travam contra as 
políticas de promoção da igualdade racial, elas se servem da 
desqualificação público dos movimentos negros e de seus parceiros e 
aliados, da negação do racismo e da discriminação racial, da 
deslegitimação acadêmica de estudos e pesquisas que há décadas 
vêm demonstrando a magnitude das desigualdades raciais e a 
utilização de experiências genéticas para consubstanciar a 
miscigenação e a negação do negro como sujeito social demandador 
de políticas específicas e de seu direito democrático de reivindicá-las. 
(CARNEIRO, 2011, p. 38) 

 
Defrontamos assim, com um apartheid social no Brasil, os dados estatísticos 

confirmam esta realidade, o que de acordo com (CARNEIRO, 2011, p. 60) “não 

permitem chegar a outra conclusão, senão a da necessidade de tomá-la como agente 

prioritário de políticas públicas com vistas ao desenvolvimento e à inclusão social mais 

equitativos no país.”  

O racismo na atualidade nada mais é do que uma forma de governar sobre os 

corpos negros, com autonomia que está atribuída através da falsa ideia da democracia 

racial, miscigenação, meritocracia, permitindo que o Estado brasileiro violente, retalhe, 

vulnerabilize esta população, mantendo a ordem dominante e predominantemente 

omissa ao assunto das pautas da população e do Movimento Negro, segundo o 

excerto adiante: 
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[...] o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida 
de alguém, para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do 
Estado só pode ser assegurada desde que o Estado funcione, no 
modo do biopoder, pelo racismo. (FOUCAULT, apud, CARNEIRO, 
2011, p. 92)  

 
Sendo o racismo uma forma da ordem dominante manter seu poder, 

compreende-se então que é preciso fazer uma análise intensa sobre as formas de 

dominação pois, se o Estado governa desta forma, restringe as categorias de controle 

social, que por sua vez “tem cor e sexo, e a política social tem de expressar essas 

dimensões” (CARNEIRO, 2011, p. 161), e “portanto, é preciso agir sobre os 

mecanismos que perpetuam a exclusão de base racial. O Estado não pode 

compactuar com os processos de exclusão racial renitentes.” (CARNEIRO, 2011, p. 

163-164). Concordamos que “sobrevivemos à escravidão, temos sobrevivido à 

exclusão, sobreviveremos aos periódicos genocídios. Somos “uma pretalhada 

inextinguível”, como disse, em desespero, Monteiro Lobato. Viveremos!” (CARNEIRO, 

2011, p. 85). 

Concluímos que, desde os primórdios a busca da ordem dominante era 

eliminar a população negra no Brasil dentro de poucos anos, porém o que ficou foi a 

resistência caracterizada até hoje pela ocupação de espaços e cobrança de reparos 

históricos. Por isso, o debate desta pesquisa nos leva a considerar a essencialidade 

do debate acerca das questões étnico-raciais e de combate ao racismo de forma mais 

efetiva nos processos formativos em Serviço Social, como será abordado no próximo 

capítulo.  
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3     TERCEIRO CAPÍTULO: O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

SOCIAL E O DEBATE SOBRE RACISMO 

Com o foco da formação profissional no Serviço Social, este capítulo vem 

tecer reflexões sobre a inclusão da discussão acerca das questões étnico-raciais 

dentro da formação profissional em Serviço Social ao longo da história em uma 

perspectiva geral e, em específico, sobre o racismo e seu combate. 

 

3.1 O Serviço Social e vinculação com a questão de classe 

Iamamoto (2014) nos leva a problematizar a interpretação social do Serviço 

Social (no Brasil ) na produção e reprodução das relações sociais, numa compreensão 

de totalidade histórica. Segundo a autora, o Serviço Social vem se atualizando ao 

longo da história, a medida que em sua gênese foi delineada essencialmente como 

uma profissão de caráter conservador, assistencialista, que atuava em prol do 

fortalecimento da hegemonia burguesa e apaziguamento das reivindicações da classe 

trabalhadora, através de atendimentos pontuais.  

A profissão surge no século XX, com caráter conservador, para atender às 

demandas do Estado, da classe dominante burguesa e da Igreja Católica, a qual era 

predominantemente a religião das elites dominantes e sendo assim, a que detinha 

mais prestígio social.  

O intuito do aparecimento da profissão era atender as demandas da classe 

trabalhadora, de forma a manter o controle social sobre elas, que neste momento da 

história, estavam revoltadas e exigindo seus direitos sociais, em meio a isso “há uma 

aliança entre os interesses da Igreja, do Estado e do empresariado nessas 

intervenções sobre a classe trabalhadora” (IAMAMOTO, 2011, apud, SOUZA e 

BARBOSA, 2016, p. 02). No entanto, a partir dessa forma de se entender o Serviço 

Social a autora refere que ao longo da história, essa característica essencialmente 

conservadora passou a sofrer mudanças, conduzindo a profissão para um 

deslocamento político, entrando em um lugar de resistência social, o que leva à 

construção de uma pluralidade teórico metodológico cunhada por perspectivas mais 

críticas, segundo as considerações a seguir: 
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[...] nas três últimas décadas, construímos coletivamente um 
patrimônio sociopolítico e profissional que atribui uma face peculiar ao 
Serviço Social brasileiro no cenário da América Latina e Caribe e no 
circuito mundial do Serviço Social. O núcleo desse patrimônio é 
compreensão da história a partir das classes sociais e suas lutas, da 
centralidade do trabalho e dos trabalhadores. Ele foi alimentado 
teoricamente pela tradição marxista — no diálogo com outras matrizes 
analíticas — e politicamente pela aproximação das forças vivas que 
movem a história; as lutas e movimentos sociais. (IAMAMOTO, 2014, 
p. 5) 

 
 Vê-se, portanto, que essa vivência com os movimentos sociais e pautas 

classistas é o que leva o Serviço Social na contemporaneidade a optar por um 

exercício profissional em defesa da classe trabalhadora com um arcabouço teórico-

crítico que busca compreender a realidade social através da vivência dos usuários dos 

serviços e dos movimentos que eles atuam. Nesta mesma linha de pensamento, 

Souza e Barbosa (2016) referenciam que a profissão adotou uma postura voltada às 

necessidades da classe trabalhadora nos anos de 1960 na América Latina e 1970 no 

Brasil, alterando assim o norte social de atuação, com base no materialismo histórico 

e dialético direcionado à realidade social e com os princípios marxistas, 

consequentemente, apresentando uma teoria crítica profissional. 

Diante destes feitos coletivos, Iamamoto (2014) evidencia algumas 

conquistas, tais como: a mudança do caráter individualista dos profissionais, para um 

caráter mais coletivo buscando atualizar-se de acordo com a realidade social e do 

comprometimento com serviços de maior qualidade, em atendimento às demandas 

do público; o abandono do caráter assistencialista, pois a profissão hoje tem 

evidenciado sua atuação na perspectiva dos direitos sociais em simultaneidade aos 

interesses dos sujeitos sociais; e a potencialização da compreensão do assistente 

social como um trabalhador assalariado, pertencente ao trabalho social coletivo, por 

meio de posicionamentos críticos e interventivos por melhores condições de trabalho.  

No entanto, assim como todas as profissões, o Serviço Social também tem 

uma funcionalidade para o Estado burguês, desta forma vive em uma contradição 

entre intervir no campo das políticas sociais que respondem à parte das solicitações 

da classe trabalhadora e, por outro lado, manter a hegemonia dominante de 

exploração, conforme o autor ressalta:  

 
O exercício profissional é necessariamente polarizado pela trama das 
relações e interesses sociais e participa tanto dos mecanismos de 
exploração e dominação quanto, ao mesmo tempo e pela mesma 
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atividade, de respostas institucionais e políticas às necessidades de 
sobrevivência das classes trabalhadoras e da reprodução do 
antagonismo dos interesses sociais (Iamamoto, in Iamamoto e 
Carvalho, 1982, apud, IAMAMOTO, 2014, p. 2). 

 
A autora ainda reforça o fato de que um dos maiores empregadores do 

assistente social é o Estado, pois este profissional atua nas políticas públicas, com 

relativa autonomia. Porém, Iamamoto (2014) alerta sobre a necessidade de se 

compreender que este profissional não é o responsável pela garantia de direitos, haja 

visto que a operacionalização das políticas públicas é de responsabilidade 

governamental, seja no âmbito da gestão, de elaboração e financiamento. 

 Esse esclarecimento deve ser nítido no agir do profissional, seja para com a 

instituição, seja para com os usuários do serviço. Além da tensão acerca do lugar que 

o Serviço Social ocupa no bojo das relações sociais capitalistas, a autora enfatiza que  

são inúmeros os projetos sociais que atravessam a sociedade, os quais representam 

posições na luta de classes, situando neste terreno a escolha política e ideológica do 

Projeto profissional do Serviço Social, que, segundo ela, “é essa presença de forças 

sociais e políticas reais — e não mera ilusão — que permite à categoria profissional 

estabelecer estratégias político-profissionais no sentido de reforçar interesses das 

classes subalternas, alvo prioritário das ações profissionais. (IAMAMOTO, 2014, p. 2–

3). 

Neste sentido, torna-se primordial que o Assistente Social faça uma escolha no 

campo da luta de classes e opte por enxergar-se como parte da classe trabalhadora, 

buscando dentro dos campos institucionais exprimir propostas a favor de todos 

aqueles que estão submetidos à diferentes formas de opressão, sendo elas 

determinadas por questões vinculadas as categorias classe, raça e gênero. 

Compreendemos que o assistente social tem hoje em seus campos de trabalho suas 

dificuldades e desafios, que a questão racial é evidenciada nesta pesquisa como 

importante no agir profissional, porém enfatizamos que o assistente social tem 

buscado realizar um trabalho profissional de cunho crítico e interventivo, que ao 

evidenciarmos a questão racial, estaremos agindo de uma forma mais totalizante na 

realidade social. Portanto, é necessário que o profissional busque estratégias para 

superar as demandas institucionais (que por muitas vezes são demandas 

emergenciais) e tenha uma maior aproximação com os movimentos sociais e das 

reivindicações populares. Assim sendo, entende-se que: 
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Os(as) assistentes sociais têm nas múltiplas expressões da “questão 
social”, tais como vividas pelos indivíduos sociais, a “matéria” sobre a 
qual incide o trabalho profissional. Ela é moldada tanto pelas políticas 
públicas quanto pelas lutas sociais cotidianas de diferentes segmentos 
subalternos que vêm à cena púbica para expressar interesses e 
buscar respostas às suas necessidades. (IAMAMOTO, 2014, p. 3) 

 
Por isso, reafirmamos que o racismo é estrutural na constituição das relações 

sociais brasileiras a medida em que delineia um projeto societário cunhado na 

opressão que coloca a população negra em condição de inferioridade imposta pela 

condição da cor da pele, que se materializa, inclusive, nas relações de trabalho 

contemporâneas, como abordamos no segundo capítulo. Como afirmam Souza e 

Barbosa (2016, p. 2) “[...] uma das questões estruturais que sustentam o capitalismo 

de países pós-coloniais como o Brasil é a questão étnico-racial”. 

Portanto, a linha argumentativa que temos apresentado neste trabalho nos 

leva a considerar que todo o acúmulo crítico que a categoria profissional construiu 

historicamente, não poderia deixar a questão das relações étnico-raciais e do racismo 

como temas tangenciais no processo de formação em Serviço Social.  

Magali Almeida (2014|) menciona Rocha (2014) para trazer a discussão em 

torno da revisão curricular que se principiou nos anos de 1980, o qual aperfeiçoa o 

debate da formação profissional empreende-se o debate da questão étnico-racial, 

através debates importantes, que culminaram em dois acontecimentos importantes. 

O primeiro se refere ao próprio Código de Ética de 1993, o qual legitima a supressão 

de preconceitos de forma explicita em, pelo menos, três princípios: 

 

VI-Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação dos grupos 
socialmente discriminados e à discussão das diferenças; opção por 
um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 
nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e 
gênero  
[...] 
VIII-Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação, 
exploração de classe, etnia e gênero;  
[...] 
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 
(CFESS, 1993). 

 

Ou seja, foi uma grande conquista a aprovação do Código de Ética do Serviço 
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Social vinculado a um projeto societário. E, para além disso, Almeida (2017) também 

traz um segundo acontecimento, que foi a discussão da inclusão da questão de gênero 

e a questão étnico-racial no currículo mínimo, reportando que: 

 
A proposta nacional de currículo mínimo para o curso de serviço social 
que fora aprovada na II oficina Nacional de Formação Profissional que 
também fomentou o debate sobre a temática em tela, propondo sua 
inclusão como tópico de discussão no núcleo de fundamentos da 
formação sociohistórica da sociedade brasileira, como uma 
necessidade teórico-metodológica e ético política para análise das 
expressões da questão social.(ALMEIDA, 2017, p.36) 

 
 Compreendemos como um avanço na formação profissional a inclusão destas 

pautas, pois a questão racial e gênero fazem parte do sistema de opressão capitalista 

burguês, o qual os assistentes sociais lidam diariamente em seus campos 

profissionais: 

 
[...] o assistente social comprometido com esse projeto profissional 
procura afirmar valores como a liberdade, a democracia, a justiça 
social, a cidadania, e todos os valores que representam a afirmação 
de direitos historicamente conquistados e a ampliação do acesso a 
riqueza socialmente produzida (BRITES, 2012, p. 53, apud, ALMEIDA, 
2017, p. 36).        

 

 Por isso, problematizamos que a questão racial deve ser refletida em 

consonância com a questão de classe, situando-as na mesma totalidade, como já 

explicitado nos capítulos anteriores, o racismo sempre foi uma forma de dominação e 

de construção social, a medida em que: 

 
O racismo antinegro é um fenômeno capitalista. Em séculos anteriores 
ao capitalismo industrial e imperialista, a ideologia racista surgiu como 
justificativa para escravista e foi um dos pilares da acumulação 
primitiva do capital [...]. (ALMEIDA, 2017, p. 38-39) 

 
 A autora ainda levanta mais uma questão, a que “Marx justificou a origem do 

racismo como uma justificativa ideológica para a escravidão, o sequestro, o tráfico 

[...]” (SILVA, 2016, p. 26, apud, ALMEIDA, 2017, p. 39). Ou seja, o racismo define o 

lugar histórico e social da população negra, que se encontra na base deste sistema 

hierarquizado, base essa, muitas vezes desprovida das condições mínimas de 

sobrevivência, base que é majoritariamente a que atendemos em nossos campos de 

trabalho para acesso aos benefícios sociais. 

Portanto, se temos todas as afirmativas acima mencionadas em relação à 
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realidade da população negra, desta forma questionamos o porquê do fato da questão 

de classe se sobrepor às questões étnico-raciais que delineiam a sociabilidade 

brasileira. Pois, uma não está deslocada da outra e a relação dialética entre as 

categorias raça, classe e gênero, determinam lugares sociais, políticos, econômicos, 

dentre outros, definindo a estratificação social.  

Refletindo sobre a formação em Serviço Social, profissão que trabalha 

majoritariamente com a classe trabalhadora e com as várias expressões da questão 

social, dentre elas o racismo, tenciona-se que: 

 
A crítica ao serviço recai sobre o reconhecimento do racismo como 
mediação estruturante do domínio do capital que não deve ser 
negligenciado na produção das desigualdades sociais no Brasil. O 
silêncio sobre suas consequências nefastas sob as vidas dos sujeitos 
sociais também contribui para sua manutenção. Naturalizá-lo é 
destituir de sua dinâmica sua dimensão política e econômica. Ideal de 
branqueamento sendo reiterado pela mídia e ainda pelas instituições 
de educação contribuem para a persistência do mito da democracia 
racial o qual precisamos insistentemente combater. (ALMEIDA, 2017, 
p. 42) 

  
 Além do mais, a profissão tem um compromisso ético-político com a classe 

trabalhadora e, a partir do momento em que nos colocamos a serviço dela, com um 

arcabouço crítico da realidade é preciso visualizar de forma integral as questões 

estruturantes, as quais os mantêm vulneráveis socialmente e as várias 

particularidades e cisões internas à própria classe trabalhadora, conforme afirma o 

trecho a seguir: 

 
Para uma profissão que em determinado momento assumiu o 
compromisso ético-político de direcionar sua atuação a classe 
trabalhadora faz-se necessário transpassar esse mecanismo 
ideológico histórico para dar conta da realidade em que irá intervir. 
Pois, segundo Ferreira (2010) quando não nos atentamos para as 
particularidades da realidade, podemos nas generalizações ocultar 
elementos fundamentais para compreendê-la. (SOUZA e BARBOSA, 
2016, p. 03) 

 
 Almeida (2017) traz a reflexão de Audre Lorde, ativista dos 

direitos civis, com quem concordamos que não há hierarquia de opressão. Pensar em 

visibilidade para as variadas opressões as quais estão em nosso cotidiano é 

primordial, sendo assim é importante complementar que: 

 
é necessário desvendar as desigualdades sociais em suas 
características étnico-raciais, relações de gênero, geração e 
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formações regionais, e aliado a isto é extremamente importante 
reconhecer as diversas resistências desses sujeitos sociais, 
respeitando-os como sujeitos históricos portadores de conhecimento 
e escolhas (IAMAMOTO, 2001, apud, SOUZA e BARBOSA, 2016, p. 
03). 

 
Por isso é essencial considerarmos a historicidade em que as relações étnico 

raciais se situam, somente assim pode-se ter certeza de que o racismo é uma forma 

de opressão estrutural e estruturante nas relações. Devemos pensar formas de 

intervenção e encaminhamentos das reivindicações desta população, pois se os 

trabalhos mais precários estão sendo ocupados pela população negra, ou a falta deles 

(desemprego) como uma expressão do racismo perpetrado em nossa sociedade, é 

de extrema importância que dentro da formação profissional, haja relevância dessa 

opressão estruturante e social, para alcançarmos a classe trabalhadora como um 

todo.  

É nosso dever dar destaque à esta opressão, pois ela tem cor e têm história, 

e resiste diariamente de várias formas, “[...] considerando que os valores ou existem 

de forma universal e absoluta ou inexistem justiça social” (BRITTES, 2012, p. 58, 

apud, ALMEIDA, 2017, p. 37).  

Além disso, observamos que têm aumentado as pesquisas sobre as distintas 

configurações de organização dos trabalhos e dos trabalhadores, levando em 

consideração as subjetividades que intervém em suas vidas, como a questão 

econômica, de gênero, racial, entre outras. Esse aspecto é importante para que outras 

etapas se desenvolvam: 

 
Os estudos sobre os processos de reestruturação produtiva, relações 
e processos de trabalho têm sido complementados com a pesquisa 
sobre a diversidade das formas de organização dos trabalhos e perfis 
de segmentos dos trabalhadores, além de estudos sobre o mercado 
de trabalho. Destacam-se, ainda, estudos sobre cultura, identidades e 
subjetividades dos sujeitos, considerando a família, a sociabilidade e 
o cotidiano dos sujeitos, em seus recortes econômicos, políticos, de 
gênero, etnia e geração. (IAMAMOTO, 2014, p. 23) 

 
Destaca-se como primordial que essas pesquisas continuem a efetuar-se, 

pois assim, estaremos trabalhando em defesa da totalidade dos sujeitos, suas 

relações e violações na sociedade. E, para podermos analisar a discussão do racismo 

nos currículos e ementários do curso de Serviço Social em universidades estaduais 

do Paraná, é necessário buscarmos historicizar a transição das diretrizes curriculares 

e currículo mínimo de 1982; 1996 e as diretrizes de 2002, que regem hoje sobre a 
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formação profissional. 

 

3.2 Os currículos mínimos e diretrizes: onde subsídios para o combate 

ao racismo aparecem na formação em Serviço Social? 

  
Como vimos, os anos de 1980 foram importantes na medida em que as 

mudanças ocorreram principalmente no conhecimento teórico, que antes era 

fundamentado num caráter conservador europeu e norteamento social católico, daí 

em diante passa e ter uma direção para uma teoria mais crítica da realidade e assim 

vem se construindo até os dias atuais, como ressalta o trecho a seguir: 

 
É na tensão entre produção da desigualdade, da rebeldia e do 
conformismo que trabalham os assistentes sociais, situados nesse 
terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é 
possível abstrair — ou deles fugir — porque tecem a trama da vida em 
sociedade. (IAMAMOTO, 2014, p. 10) 

  
É importante ressaltar a importância de mencionarmos um breve histórico da 

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

formação profissional do assistente social. Devemos lembrar que primeiramente essa 

Associação chamava-se ABESS (Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social) 

e foi implantada em 10 de outubro de 1946,  

 
Inicialmente, a principal preocupação da ABESS foi à regulamentação 
do ensino em Serviço Social de nível único e superior no Brasil, 
buscando, ainda, promover a adoção de um padrão mínimo de ensino, 
bem como representar os interesses coletivos das escolas. A 
implantação do Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas 
Sociais e Serviço Social – CEDEPSS, em meados de 1980, veio com 
o objetivo de suprir as novas demandas potencializadas com o 
surgimento dos programas de Pós-Graduação, a partir de 1972. 
(GARCIA, et al., 2013, p. 03) 

 
Segundo GARCIA et al., (2013), na segunda metade da década de 1990 há a 

mudança do nome de ABESS, para ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social), pois concluiu-se o entendimento que ensino, pesquisa 

e extensão são intrínsecos, o que levou também ao fim da CEDEPSS (Centro de 

Estudos de Políticas Sociais e Serviço Social). 

 Sendo assim: 
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Art. 2° - A ABEPSS tem como finalidades: I - propor e coordenar a 
política de formação profissional na área de Serviço Social que 
associe organicamente ensino, pesquisa e extensão e articule a 
graduação com a pós-graduação; II - fortalecer a concepção de 
formação profissional como um processo que compreende a relação 
entre graduação, pós-graduação, educação permanente, exercício 
profissional e organização política dos assistentes sociais; III - 
contribuir para a definição e redefinição da formação do assistente 
social na perspectiva do projeto ético-político profissional do Serviço 
Social na direção das lutas e conquistas emancipatórias; IV - propor e 
coordenar processos contínuos e sistemáticos de avaliação da 
formação profissional nos níveis de Graduação e Pós-Graduação; V – 
estimular intercâmbios e colaborações nacionais e internacionais entre 
as Unidades de Formação Acadêmica, grupos de pesquisa, 
pesquisadores, entidades representativas da categoria dos 
assistentes sociais; VI - promover articulação entre associações 
acadêmicas e científicas congêneres; VII - apoiar iniciativas de criação 
de Programas de Pós-Graduação na área de Serviço Social no país; 
VIII - acompanhar o processo de autorização, reconhecimento e 
renovação dos cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação; 
IX - fomentar e estimular a formação e consolidação de grupos de 
pesquisa nas universidades e/ou outras instituições voltadas para a 
pesquisa; X – estimular a publicação da produção acadêmica na área 
de Serviço Social e assegurar a publicação semestral da Revista 
Temporalis como revista nacional da ABEPSS; XI- divulgar cadastro 
de pesquisadores em Serviço Social; XII - promover eventos 
acadêmico-científicos na área do Serviço Social; XIII - manter 
atualizadas as subáreas de conhecimento e especialidades em 
Serviço Social nos órgãos de fomento à pesquisa adequando-as aos 
eixos temáticos de orientação acadêmico-científica definidos no 
âmbito da ABEPSS; XIV - representar e defender os interesses da 
área de Serviço Social, nas agências de fomento no que se refere ao 
ensino, pesquisa e extensão; XV – fortalecer a concepção de ensino 
de graduação presencial, denso, crítico, laico e numa perspectiva de 
totalidade. (Estatuto da ABEPSS, 2008). 

 
Ou seja, uma das principais funções da ABEPSS é o subsídio e o 

acompanhamento do processo formativo em Serviço Social nas instituições de Ensino 

Superior, por isso, os debates promovidos por essa instituição são essenciais. 

 

3.2.1 Currículo de 1982 e a perspectiva crítica da realidade 

 
A primeira mudança curricular já com interferência da perspectiva crítica 

ocorreu em 1982, com o intuito de atualizá-lo de acordo com a realidade social, visto 

que até o momento, era um currículo desatualizado, que prevalecia que: 
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na formação desse profissional, uma visão fragmentada da realidade, 
em que deveria atuar, com a especificidade dos seus estudos volta 
dos para o Serviço Social de Casos, em contraposição ao de Grupo 
ou de Comunidade. Essa metodologia levava a uma irreal divisão do 
indivisível, razão pela qual tem sido criticada e, tanto quanto possível 
nos planos dos cursos de maior qualidade, sendo, aos poucos 
substituída por uma ótica mais realista de ação a nível da globalidade 
social. (ABESS, 1982, p. 2)  

 

 Desta maneira, 

 
Este foi proposto pela ABESS em 1979, em pleno período ditatorial, 
incorporando alguns avanços do movimento de reconceituação latino-
americano. O currículo mínimo expressa um processo de transição, 
parte da resistência acadêmica e política tanto à ditadura militar 
implantada no país (1964-85) quanto ao Social Work, em sua difundida 
trilogia, composta por Serviço Social de caso, de grupo e de 
comunidade. (IAMAMOTO, 2014, p. 6) 

 
Importante frisar que as mudanças curriculares no Serviço Social ocorreram 

em decorrência do envolvimento com os movimentos sociais, luta dos trabalhadores, 

principalmente no período ditatorial, que leva a profissão a: 

 
uma ampla e fecunda organização da categoria em suas bases 
sindicais, acadêmicas e profissionais, que vão dar sustentação ao 
projeto O Serviço Social no Brasil, uma experiência inovadora no 
cenário profissional mundial. (IAMAMOTO, 2014, p. 7) 

 
 

Neste sentido, buscamos visualizar os elementos presentes no Currículo 

Mínimo de 1982 e observamos que segundo a ABESS (1982), estrutura-se em duas 

áreas: “Área de Conhecimento Básicos” e “Área de conhecimentos 

profissionalizantes”. Vimos que a primeira área também se mostra em duas frentes, 

na primeira delas está o contexto social de acordo é apresentada:  

 
1) Área dos Conhecimentos Básicos:  
1.1. Conhecimento de contexto social.  
Esta área compreende o conhecimento do contexto social que 
historicamente situado, se daria a níveis:  
1.1.1. do contexto da própria sociedade;  
1.1.2. das Organizações que expressam o contexto institucional da 
sociedade e possibilitam a formação do profissional e a pratica do 
Serviço Social;  
1.1.3. da instituição Serviço Social como prática especifica que se 
realiza no contexto das organizações e da sociedade.  
síntese, este conhecimento, que é também o conhecimento social da 
Historia económica e Politica da sociedade em geral e particularmente 
do Brasil e suas repercussões no processo de institucionalização da 
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profissão e na sua prática atual, possibilita ao profissional a 
compreensão do âmbito de sua ação, na perspectiva histórica em que 
a profissão se institucionaliza. (ABESS, 1982, p. 03) 

 
Compreendemos de acordo com a citação acima que esta área do contexto 

social está atrelada a ideia do conhecimento e agir profissional estar cunhado no 

âmbito social e institucional das relações, com entendimento histórico das 

transformações sociais, abarcando então, uma totalidade social e democrática de 

ação. Já a segunda frente da área de conhecimentos básicos se volta para a questão 

do conhecimento da realidade da “clientela”,  

 
1.2. Conhecimento da realidade da Clientela:  
Esta área compreende o conhecimento da realidade da clientela em 
suas relações sociais de trabalho, cidadania e cultura, e supõe a 
compreensão de dois movimentos: o dirigido (quer o seja pelo Estado 
que pelas instituições da sociedade civil) e os espontâneos.  
As relações que se estabelecem entre esses dois movimentos 
constituem objeto relevante de análise do Serviço Social como 
condição que permite seu posicionamento objetivo junto às 
populações. Isto se dá porque na relação entre os dois movimentos 
surge a possibilidade de atuação do Assistente Social no sentido de a 
clientela assumir o movimento dirigido como sujeito desse processo.  
A representação que a população tem do contexto social em que se 
insere, é também importante, pois é condição para que o Assistente 
Social possa conseguir junto a ela, um nível de consciência capaz de 
perceber a sua realidade nas relações sociais e nas relações inter-
humanas. A perspectiva do homem como sujeito histórico pressupõe 
a consciência de si e do outro no processo da construção do mundo. 
(ABESS, 1982, p. 03) 

 
Deste modo, podemos observar a importância para o exercício do Serviço 

Social as vivências dos usuários, para além de conhecer o cotidiano, o profissional 

deveria ter um posicionamento de troca de conhecimentos, pois é da população 

usuária que apresentam as demandas institucionais e conhecendo a realidade deles 

é que conseguiremos trilhar caminhos para agir em consonância com as suas 

reivindicações.  

No que tange a Área de Conhecimentos Profissionalizantes, observamos que,  

  
02) Área dos Conhecimentos Profissionalizantes  
Como pontos fundamentais na área do conhecimento 
profissionalizante, destacam-se: 
2.1. Conhecimentos sistemáticos do objeto e objetivos da intervenção 
do Serviço Social. Esse conhecimento envolve a prática do Serviço 
Social, seus elementos constitutivos e análise dos diferentes agentes 
implicados na prestação do Serviço Social.  
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2.2. Conhecimentos e habilidades quanto a estratégias de intervenção 
em contextos institucionais diferenciados. (ABESS, 1982, p. 03-04) 

 
Observamos a importância de o assistente social ter discernimento do que é 

responsabilidade do Serviço Social dentro dos campos institucionais de atuação, para 

agir de acordo com o que é dever da profissão e não de forma a receber todas as 

requisições que a instituição lhes impuser. Neste período, portanto, o profissional teria 

como base teórica os referenciais acima mencionados, com o intuito de relacionar 

teoria e prática na ação profissional e diante dessa base, surge a recomendação de 

currículo mínimo: 

 
QUADRO I - DISCIPLINAS RECOMENDADAS NO CURRÍCULO DE 1982 

CURRÍCULO DE 1982 

Área Básica: Área Profissional: 
 Filosofia  
 Sociologia  
 Psicologia  
 Economia  
 Antropologia  
 Formação Social, Económica e Política 

do Brasil  
 Direito e Legislação Social  

 Teoria do Serviço Social Metodologia do 
Serviço Social História do Serviço Social 
Desenvolvimento da Comunidade 

 Política Social  
 Administração em Serviço Social  
 Pesquisa em Serviço Social  
 Ética Profissional em Serviço Social  
 Planejamento Social 

FONTE: sistematização do Currículo de 1982 

 
Iamamoto (2014) avalia um grande avanço no currículo de 1982, 

principalmente pelo fato de ser inserida a questão da política social na formação 

profissional em Serviço Social, visto que, as políticas públicas junto com o Estado 

burguês e a sociedade capitalista, definem a importância social da profissão:  

 
No currículo aprovado pelo MEC em 1982, a matriz do ensino do 
Serviço Social centra-se nas ementas voltadas para História do 
Serviço Social, Teoria do Serviço Social e Metodologia do Serviço 
Social além do estágio supervisionado —, o que representou um 
enorme desafio teórico e de pesquisa no sentido de dar sustentação a 
estes conteúdos. É desse período a introdução da política social no 
universo da formação acadêmica, quando se vincula o exercício 
profissional às políticas sociais públicas, sendo as relações entre o 
Estado e a sociedade de classes decisivas para decifrar o significado 
social da profissão. (IAMAMOTO, 2914, p. 6) 
 

 
Sintetizamos então, a importância da proposta do currículo de 1982 para 

muitos dos avanços na formação profissional do assistente social no cotidiano, a 

aproximação com as políticas sociais públicas é fundamental para refletirmos 
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maneiras de atender os usuários e buscar compreensão sobre, com o objetivo de 

intervir no acesso desta população a essas políticas. 

E, ao analisarmos as ementas e buscarmos a presença de debates 

pertinentes a questão racial, que é o intuito deste trabalho, encontramos apenas 

como parte constitutiva da disciplina de Antropologia a menção “minorias raciais”, 

conforme citado abaixo: 

 
Antropologia  
A introdução do estudo da Antropologia no Currículo Mínimo prende-
se a necessidade de compreensão das diferentes/ formas de 
manifestação cultural, incluindo o estudo da Cultura / Popular, formas 
de religiosidade popular, o estudo antropológico da formação 
brasileira, das minorias raciais, das características regionais e dos 
grupos fundamentais. (ABESS, 1982, p. 6) 

  
Elemento este que nos leva a refletir que a discussão racial é 

comentada de forma mínima como parte constitutiva de uma disciplina, o que 

problematizamos no sentido de que ser parte de uma disciplina, não leva 

necessariamente à obrigatoriedade do professor ministrador em trabalhar a 

questão racial, muito menos de centrar uma discussão importante sobre. 

 

3.2.2 Currículo de 1996 e as Diretrizes Curriculares de 2001 

 
Sabemos que a história se transforma ao longo do tempo, sendo assim, as 

mudanças sociais interferem diretamente na vida da classe trabalhadora. O Estado 

brasileiro, atua na mediação entre o capital e o trabalho, para manter as forças 

dominantes e o controle social sobre a classe trabalhadora, também se mantém com 

reformas ao longo da história.  

Neste sentido, o assistente social, sendo um profissional que atua nas 

expressões da questão social, deve ter sua formação profissional focada na realidade 

social que lhe é imposta, para isso, é necessária uma formação também de acordo 

com as mudanças sociais. Ou seja, os anos 1990, foi um período de grandes 

mudanças, com: 

 
[...] profundas transformações nos processos de produção e 
reprodução da vida social, determinados pela reestruturação 
produtiva, pela reforma do Estado e pelas novas formas de 
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enfrentamento da questão social, apontando, inclusive, para a 
alteração das relações entre o público e o privado, alterando as 
demandas profissionais. 
O trabalho do Assistente Social é, também, afetado por tais 
transformações, produto das mudanças na esfera da divisão 
sociotécnica do trabalho, no cenário mundial. (ABEPSS, 1996, p. 4) 

 

 Portanto, foi a partir da análise de todo este aparato histórico que surgiu a 

proposta de uma nova reforma curricular, a de 1996 a qual estabelece uma nova lógica 

curricular, aparece como parte constitutiva em três Núcleos Fundamentais, sendo 

eles:  

 
Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social: este 
núcleo comtempla o estudo da constituição do ser social como 
totalidade histórica, das relações sociais e dos conhecimentos que 
deles provêm, pois são diretamente a população que são alcançadas 
pela falta de direitos básicos sociais; Núcleo de fundamentos da 
particularidade da formação sócio-histórica da sociedade brasileira 
[...]; Núcleo de fundamentos do trabalho profissional: este núcleo vai 
determinar o objetivo da profissão como “especialização do trabalho e 
sua prática como concretização de um processo de trabalho que tem 
como objeto as múltiplas expressões da questão social. (ABEPSS, 
1996, p. 12) 

 
Os núcleos se perpassam transversalmente e, além disso, o currículo propõe 

o debate acerca do que é o trabalho do assistente social nos campos de atuação e 

sua relação em nível social, institucional e principalmente coletivo. Destacamos, no 

entanto, o núcleo de fundamentos da particularidade da formação sóciohistórica da 

sociedade brasileira, pois: 

 
Este núcleo remete ao conhecimento da constituição econômica, 
social, política e cultural da sociedade brasileira, na sua configuração 
dependente, urbano-industrial, nas diversidades regionais e locais, 
articulada com a análise da questão agrária e agrícola, como um 
elemento fundamental da particularidade histórica nacional. Esta 
análise 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) 

 
Ao realizarmos a pesquisa, observamos, portanto, que este é o único núcleo 

que vai trazer a menção da questão étnico-racial como parte constitutiva, porém 

entendemos que a questão racial constitui todas as camadas sociais. 
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QUADRO II - DISCIPLINAS RECOMENDADAS NO CURRÍCULO DE 1996 

CURRÍCULO DE 1996 

Núcleo de Fundamentos 
Teórico-Metodológicos da 

Vida Social 

Núcleo de Fundamentos 
da Formação 

Sóciohistórica da 
Sociedade Brasileira 

Núcleo de Fundamentos 
do Trabalho Profissional 

 Sociologia  
 Ciência  
 Política  
 Economia  
 Política Filosofia  
 Psicologia  
 Antropologia 

 Formação 
sóciohistórica do Brasil  

 Direito  
 Política Social 
 Acumulação 

Capitalista e 
Desigualdades Sociais 

 

 Fundamentos 
Históricos e Teórico-
metodológicos do 
Serviço Social 

 Processo de Trabalho 
do Serviço Social 

 Administração e 
Planejamento em 
Serviço Social 

 Pesquisa em Serviço 
Social Ética 
Profissional 

FONTE: sistematização do Currículo de 1996 

 

Como já apontamos, os núcleos são transversais, no entanto fizemos o 

exercício de distribuir as disciplinas sugeridas no currículo a partir da maior ênfase 

observada nas ementas. Consideramos muitos avanços nesta nova proposta 

curricular, oferecendo disciplinas de várias categorias sociais os quais são 

indispensáveis para a formação profissional do assistente social, na medida em que 

é um profissional que vai trabalhar com as expressões da questão social, que interfere 

na vida das pessoas em muitas esferas sociais.  

Porém, assim como no currículo de 1982, o currículo de 1996 não traz nos 

pressupostos que norteiam a formação profissional o debate da questão racial, e a 

única menção vai aparecer na disciplina de Acumulação Capitalista e Desigualdades 

Sociais, conforme citado abaixo: 

 
Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais: A inserção do 
Brasil na divisão internacional do trabalho e a constituição das classes 
sociais, do Estado e nas particularidades regionais. Perspectivas de 
desenvolvimento desigual e combinado das estruturas fundiárias e 
industrial, e a reprodução da pobreza e da exclusão social nos 
contextos urbano e rural. As perspectivas contemporâneas de 
desenvolvimento e suas implicações sócio-ambientais. A constituição 
da democracia, da cidadania e dos direitos sociais e humanos no 
Brasil. Constituição de sujeitos sociais, estratégias coletivas de 
organização de classes, categorias e grupos sociais. Relações de 
gênero, étnico-raciais, identidade e subjetividade na constituição 
dos movimentos societários.(ABEPSS, 1996, p.17) 
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Mesmo comparecendo em disciplina distinta, a questão étnico-racial aparece 

de forma mínima novamente, o que problematizamos a continuidade da falta de 

relevância da questão racial ser estruturante nas relações sociais, sendo assim, é 

necessário que seja discutida de modo mais significativa. 

Outra alteração importante a se referir é que após a construção desta proposta 

de Currículo Mínimo, o Ministério da Educação substituiu os currículos mínimos por 

Diretrizes Curriculares, que estão materializadas na Resolução n°. 15 de 13 de Março 

de 2002 da então Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação e 

Desporto, as quais direcionam os projetos pedagógicos hoje do curso.  

No entanto, essa modificação enxuga os currículos e mesmo tendo mantidos 

os núcleos e a lógica do Currículo Mínimo de 1996, observamos que, apesar de ser 

um documento muito importante e excelente na formulação da questão de classe e 

trazer que o profissional do Serviço Social atua nas expressões da questão social, não 

desmembra na importância de reconhecer o racismo como estrutural, sendo 

primordial para o exercício profissional.  

 

3.3  Presença do debate sobre relações étnico raciais e combate ao 

racismo nos ementários dos cursos de Serviço Social das universidades 

estaduais do Paraná 

 
 Esta pesquisa documental foi desenvolvida em uma perspectiva de 

levantarmos na realidade como este debate tem aparecido nos ementários dos cursos 

de Serviço Social das universidades estaduais do Paraná. Ressaltamos a importância 

da discussão sobre racismo e que a luta para o superar deve compor o processo de 

formação em Serviço Social de maneira mais efetiva e propositiva, fazendo com que 

os futuros profissionais considerem o histórico processo de opressão que a população 

negra brasileira vem sofrendo e como isso se reverbera nas relações sociais 

contemporâneas. 

A metodologia da pesquisa se centrou em pesquisa qualitativa que vinculou 

revisão bibliográfica e pesquisa documental. A revisão bibliográfica aconteceu a partir 

de referências teóricas e pesquisas já analisadas e divulgadas, nas quais buscamos 

os fundamentos históricos e ideológicos acerca da temática central da pesquisa. A 
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pesquisa documental foi de cunho crítico e se centrou na análise dos ementários dos 

cursos de Serviço Social das universidades estaduais paranaenses. 

Após a revisão bibliográfica, construímos categorias de análise que 

subsidiaram a pesquisa documental, categorias iniciais: racismo, questão social, 

desigualdade racial, ideologia e etc., as quais foram sistematizadas nos eixos 

analíticos: Presença de disciplinas que tenham em sua centralidade a questão do 

racismo e/ou relações étnico raciais; Presença do debate sobre questão do racismo 

e/ou relações étnico-raciais como parte de ementas de disciplinas. O universo de 

pesquisa, como já exposto foi composto pelos cursos de Serviço Social das 

universidades estaduais do Paraná, sendo elas: 

 
QUADRO III – CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS 

DO PARANÁ 

UNIVERSIDADE LOCAL ANO DE FUNDAÇÃO NÚMERO DE 
VAGAS 

OFERECIDAS 
PARA 

SERVIÇO 
SOCIAL 

UEL Londrina/PR 1972 80 
UEPG Ponta Grossa/PR 1973 44 
UNIOESTE Toledo/PR 1986 40 
UNICENTRO Guarapuava/PR 2001 40 
UNESPAR Paranavaí/PR 2002 50 
UNESPAR Apucarana/PR 2002 50 
UEM Ivaiporã/PR 2010 40 
UNIOESTE Francisco Beltrão/PR 2015 40 
FONTE: informações levantadas pela pesquisadora 

 

Os procedimentos iniciaram com pesquisa nos sites das universidades 

públicas do Paraná em busca dos Projetos Pedagógicos e dos Ementários, quando 

indisponíveis no acesso público, fizemos contato com as coordenações dos cursos 

solicitando-os. Com os ementários em mãos, elencamos a busca das seguintes 

palavras-chave: Racismo; Racial; Étnico; Racialismo; África; Afro-brasileira; 

Negra/negro. 

 

3.3.1 Presença de disciplinas que tenham em sua centralidade a 

questão do racismo e/ou relações étnico raciais 
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A pesquisa demonstrou que apenas um dos cursos de Serviço Social das 

universidades estaduais do Paraná apresentou uma disciplina que tem o debate em 

sua centralidade, como podemos observar a tabela abaixo: 

 
 

 
 

No entanto, observamos que a disciplina é optativa e sua oferta não está 

prevista sistematicamente no currículo. De qualquer forma, o destaque vale a pena, 

pois a iniciativa está de acordo com todo o debate que empreendemos nesta pesquisa.  

 

3.3.2 Presença do debate sobre questão do racismo e/ou relações 

étnico-raciais como parte de ementas de disciplinas  

 
Por outro lado, levantamos que quase a totalidade dos cursos apresentam em 

suas ementas o debate de forma secundária, como parte de ementas de disciplinas, 

com exceção da UNESPAR – Apucarana, como na tabela abaixo: 

 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus Apucarana 
Ano/período 

da oferta 
Disciplina Ementa 

------- ------- 
 

Não há nada de acordo com as palavras chaves 
 
Só menciona os Direitos Humanos em Seminários 
Temáticos II no 4º ano 

  
 Nos outros cursos observarmos que a maior recorrência de debate se centra 

nos anos iniciais como nos quadros abaixo: 

 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

Ano/período Disciplina Ementa 

 
3 Ressaltamos o curso de Serviço Social desta universidade aparecerá no próximo item com disciplinas 
que apresentam o debate no ementário  
 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) – Campus Ivaiporã3 
Ano/período 

da oferta 
Disciplina Ementa 

------- Disciplina optativa: 
Questões afro brasileira 

e indígena e Serviço 
Social – 
 68 h/a 

 

As questões racial e indígena Brasil e a interface com 
as Políticas Públicas e Direitos Humanos. 
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da oferta 
1ª série – Anual 405110 - QUESTÃO 

SOCIAL E SERVIÇO 
SOCIAL, 102 h/a 

 

As diferentes concepções sobre a questão social no 
debate contemporâneo do Serviço Social. A questão 
social como um fenômeno histórico da sociedade 
capitalista e suas diferentes expressões na 
atualidade. Os conhecimentos da realidade social 
local e a ação do Serviço Social no enfrentamento das 
expressões da questão social; relações étnicos-
raciais, afrodescendentes e indígenas. 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Toledo-PR 
Ano/período 

da oferta 
Disciplina Ementa 

1ª série, anual Antropologia, 68 h/a A diversidade cultural e suas expressões - étnico 
raciais, indígenas, afro-brasileira e outras - na 
formação da sociedade brasileira a partir de 
abordagens teórico-antropológicas.  

 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Francisco Beltrão-PR 

Ano/período 
da oferta 

Disciplina Ementa 

1ª série, anual Antropologia, 68 h/a A constituição da Antropologia como disciplina; O 
campo e objeto de estudo; Alteridade; Cultura e 
Sociedade; as expressões culturais da sociedade 
brasileira a partir de abordagens teórico-
antropológicas. Etnocentrismo. Relativismo cultural. A 
formação da sociedade brasileira; Questões étnico-
raciais, culturais e sociais; História e cultura afro-
brasileira, africana e indígena; A imigração e seus 
contextos políticos-culturais.  

1ª série, anual Psicologia Social, 68 h/a  
A psicologia como ciência. A psicologia e sua 
diversidade: breve contextualização. A Psicologia 
Social Crítica, seus fundamentos e principais 
categorias de análise. Bases epistemológicas e 
ideológicas das suas concepções de Psicologia 
Social. A constituição da subjetividade no mundo 
contemporâneo. Recortes teórico-metodológicos 
críticos enfocando a construção social dos indivíduos. 
Categorias psicossociais e representações sociais, 
consciência e identidade. Teorias e aspectos 
psicológicos e sociais sobre o comportamento 
humano primeira infância, adolescência, idade adulta 
e velhice e desenvolvimento interpessoal. Relações 
Étnico-Raciais e populações Afro-Brasileira, Africana 
e Indígena. 

1ª série, anual Sociologia, 68 h/a Contexto histórico do surgimento da sociologia. A 
sociologia como ciência. Teorias sociológicas. As 
matrizes clássicas do pensamento sociológico: 
Durkheim, Weber, Marx. Principais categorias de 
análise sociológica. Conhecimentos sociológicos 
enquanto instrumento de desvelamento da realidade 
social. A realidade brasileira e o exercício da 
cidadania. Processos sociais fundamentais: 
industrialização, modernização, urbanização e seus 
constitutivos classes sociais, movimentos sociais, 
instituições, e relações/populações de Cultura Afro-
Brasileira, Africana e Indígena. 

 
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus Paranavaí-PR 

Ano/período Disciplina Ementa 
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da oferta 
1ª série – anual CC-SS-05-02 -Formação 

Sociohistórica do Brasil 
68 h/a 

As particularidades do processo de desenvolvimento 
histórico do Brasil, a diversidade sócio - cultural 
presente na formação do povo brasileiro, com ênfase 
para elementos da cultura africana e indígena. A 
constituição do Estado Brasileiro nos diferentes 
momentos históricos e suas relações com a 
sociedade civil. 

 
Porém, destacamos que mantêm-se a questão racial apenas como parte do 

Ementário, o que não comprova que será feita uma discussão integral referente ao 

racismo estrutural e estruturante nas relações sociais conforme entendemos como 

primordial para a formação profissional. 

Observamos que em alguns cursos aparece a discussão racial como parte do 

Ementário das disciplinas no 2º ano e no último ano, conforme tabelas abaixo: 

 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) – Campus Ivaiporã 

Ano/período 
da oferta 

Disciplina Ementa 

2ª série – 2º 
semestre 

9.1 - Classes e 
movimentos sociais, - 68 

h/a 

As teorias sobre classes sociais e sujeitos coletivos. 
A estrutura de classes na sociedade brasileira 
enfatizando as classes subalternas em suas 
condições de vida, trabalho, manifestações 
ídeopolíticas e socioculturais Movimentos sociais em 
suas relações de classe, gênero e étnico-raciais. 
Identidade e subjetividade na construção dos 
movimentos societários. Formas de lutas e 
organização das classes subalternas. 

 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) – Guarapuava-PR 

Ano/período 
da oferta 

Disciplina Ementa 

4ª série – 
segundo 
semestre 

3234 - DIVERSIDADE E 
GÊNERO, 68 h/a 

As relações étnico-raciais. As relações de gênero. 
Relação entre classes sociais, etnias e gênero. 
Relações de poder e suas manifestações sociais: 
preconceito, discriminação, racismo, homofobia, 
estigma, entre outros. Diversidade e gênero e o 
Serviço Social. 
 

 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Ano/período 
da oferta 

Disciplina Ementa 

1ª série – Anual 6SER075 - OFICINA DE 
SERVIÇO SOCIAL I A, 

60 h/a 
 

Investigação da realidade social. A expressão da 
questão social no cotididiano da profissão. A 
contribuição do Serviço Social no estudo da questão 
social. Educação das Relações Étnico-Raciais. 

4ª série – 1º 
semestre 

6SER084 – 
SEMINÁRIOS 

TEMÁTICOS II, 60 h/a 

Políticas Transversais: gênero, idoso, criança e 
adolescente, pessoas com deficiência, relações 
étnico raciais e história e cultura afro-brasileira e 
africana e tendências atuais: concepção, marcos 
regulatórios e práticas profissionais. 
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Diante dos dados, apresentados nos quadros acima, podemos observar que 

a questão racial não é trabalhada como um componente essencial para formação em 

Serviço Social, perspectiva defendemos que ela seja. Aparece de forma tímida como 

parte dos ementários das disciplinas, contudo destacamos o avanço da profissão no 

sentido de, majoritariamente, as disciplinas que aparecem a discussão racial serem 

anuais.  

Portanto, concluímos que a questão racial deveria aparecer no processo 

formativo de maneira mais consolidada, pois compreendemos que o racismo não se 

resume a uma expressão da questão social, a medida em que é estrutural e 

estruturante, delineia lugares sociais. E, como já trouxemos, Mbembe (2015), enfatiza 

que o racismo delineia quem vive e quem morre. Sendo o Serviço Social uma 

profissão crítica sobre a realidade social, que trabalha majoritariamente com a classe 

trabalhadora, ou seja, com sujeitos que estão na base deste sistema capitalista 

burguês. Por isso devemos olhar para cor desta população e considerar que têm cor 

e tem história.  

É, portanto, essencial que os profissionais rompam com o mito da democracia 

racial e analisem a realidade política, social, econômica, cultural, a partir da 

dialeticidade que envolve as categorias classe, raça/etnia e gênero. Isto posto, 

avaliamos que a profissão vem trazendo em seus documentos base para a formação 

profissional questões como a questão racial, conforme o Código de Ética de 1993 que 

estrutura a profissão, necessitando, portanto, que tenha mais conexão entre o projeto 

ético-político que rege a profissão e as grades curriculares que forma estes 

profissionais.  
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4. CONCLUSÃO 

 
Consideramos que como parte de qualquer movimento crítico está a 

percepção da realidade social e seus determinantes essenciais, o que buscamos fazer 

nesta pesquisa, nesse caso, por meio da indagação principal: de que forma a 

discussão racial aparece nos currículos do curso de Serviço Social nas Universidades 

Estaduais do Paraná? Diante desta pergunta, o trabalho se esmiuçou pelo meio de 

pesquisa bibliográfica e documental, metodologia de pesquisa esta que possibilitou 

apontar que as relações constitutivas da realidade brasileira e as estratégias de 

reprodução do capital, têm vigorosamente uma sustentação respaldada na opressão 

das questões étnicas e raciais.  

Avaliamos que através do processo de pesquisa desenvolvido, que a grande 

maioria dos objetivos foram alcançados. Porém, por conta de limites vivenciados no 

processo, não conseguimos dar conta do objetivo que girava entorno do 

aprofundamento do debate sobre a questão da relação dialética, interseccional e 

consubstancial entre as categorias socio-analíticas de classe, raça e gênero, 

apresentando este debate de maneira muito resumida. 

De qualquer forma, a pesquisa permitiu a compreensão de que vivemos em 

constante mudanças sociais e de que devemos estar sempre atentos aos modus 

operandi pelo qual o modo de produção capitalista rege sobre nós, entendendo os 

mecanismos que ele utiliza para manutenção da sociabilidade burguesa. Neste 

sentido, pudemos tecer reflexões acerca do lugar que a profissão do assistente social 

se situa historicamente, levantando o caráter conservador e assistencialista, 

retomando a gênese da profissão. Pudemos também observar os avanços críticos que 

a profissão vivenciou historicamente, inclusive sobre a constituição dos currículos 

mínimos de 1982 e 1996.  

A análise documental se deu a partir dos Projetos Pedagógicos dos cursos 

nos quais localizamos os ementários. Como já apontado, a busca por esses 

documentos foi feita inicialmente nos sites das Instituições de Ensino Superior, 

entendendo que são documentos públicos, porém, obtivemos dificuldade de acesso a 

alguns dos documentos, principalmente os Ementários, os quais foram solicitados via 

e-mail para os/as respectivos/as coordenadores/as. do curso. 

Desta forma, observamos na pesquisa, através da análise documental dos 
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ementários que as grades curriculares trazem a temática racial nas ementas de 

algumas disciplinas, com maior acúmulo no primeiro ano de curso. No entanto, 

observamos que mesmo apresentando o debate como parte dos ementários, essa a 

presença do debate sobre a questão racial ainda é bem sutil. O desenvolvimento desta 

analise levou-nos a concluir que, após 131 anos da abolição da escravatura, ainda 

reverbera-se o racismo velado em todos os âmbitos, inclusive no institucional. 

Pautamos, portanto, que uma formação com pouco debate sobre questões étnico-

raciais irá prejudicar um exercício profissional compromissado com o combate ao 

racismo.  

Avaliamos que esta constatação é extremamente contraditória tendo em vista 

que assistentes sociais, atuantes em grande medida na execução de políticas sociais 

públicas ou em ONG´s, têm majoritariamente como público alvo a classe trabalhadora 

atingida pelas diferentes expressões da questão social, com as desigualdades sociais, 

como a falta de acesso à moradia, à saúde, à educação, à alimentação, entre outros 

e, sendo a população negra a que está na base dos mecanismos de opressão neste 

sistema capitalista burguês, compreende-se que é de extrema importância que os 

currículos do curso de Serviço Social tragam com mais empenho a questão racial. 

E, se o racismo é estrutural e estruturante das relações sociais brasileiras, a 

população negra ainda vive, predominantemente, em situação de vulnerabilidade 

social em todos os campos sociais, o Serviço Social sendo uma profissão de cunho 

crítico, analítico e interventivo da realidade social, que traz em seu projeto ético-

político manifestado no Código de Ética de 1993 a importância da questão racial para 

entender e agir na totalidade social,  necessita conduzir o cumprimento dos princípios 

que orientam o trabalho do assistente social, dando um novo sentido a história da 

população negra na formação profissional, desta forma, estaremos indo ao encontro 

de um trabalho coletivo, crítico e integralmente social. 

Desta maneira, destacamos que para a formação profissional causar 

alterações na ação profissional do assistente social no que se refere a realidade social 

da população negra, é necessário que o debate acerca das questões étnicos-raciais 

tenham centralidade no processo de formação profissional, ampliando a luta 

antirracista. Sendo assim, o Serviço Social enquanto profissão inserida na divisão 

social e técnica do trabalho, deve considerar que o racismo estrutural deve ser 

aprofundado no processo de formação profissional. 

Concluímos que, o fato de se estruturar e agir com a totalidade social apenas 
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enquanto classe não abrange a classe trabalhadora em si, defendemos que é preciso 

compreender que a totalidade social é composta pela questão de classe, raça e 

gênero, que essa raça tem cor e que deve ser vista e refletida na formação profissional 

e no agir profissional, para que abarquemos de fato, a classe trabalhadora e 

atendamos em um caráter de amplitude da realidade social 

Por fim......concluímos que, assumir o racismo como fenômeno estrutural neste 

sistema que depende da forma de opressão para gerir, não é tarefa fácil o trazer em 

pauta em todos os meios, pois se ele é estrutural está nas várias formas de relações 

e ações dos sujeitos socais. Porém, evidenciá-lo através de pesquisas como essa é 

um grande avanço e forma de resistência do povo negro, resistência essa que 

travamos desde que viemos a habitar este território na colonização.  

Defendemos a ideia de um país democrático e respaldado na relação de 

equidade entre as diferentes formas que o Estado burguês interfere em nossas vidas, 

buscamos antes de tudo o direito à vida, a sermos vistos para além de homens e 

mulheres negras, mas como homens e mulheres, que nossa cor não seja evidenciada 

no sentido de nos segregar, mas como seres humanos distintos por suas diferentes 

culturas, dignos de acesso aos direitos socais de sobrevivência.   
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