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O sangue e a esperança 
 
Corre corre o sangue nas veias 

Rola rola o grão das areias 

Só não corre só não rola a esperança 

o negro órfão que só corre e cansa 

  

Cansa do eito corre das correntes 

Corre e cansa do bote das serpentes 

Só não corre só não cansa de amar 

O amor da Mãe-África no além-mar 

  

Além-mar das águas e da alegria 

Mar-além do axé nativo que procria 

Aqui é o mar-aquém do desamor frio 

Aquém-mar do ódio do destino sombrio 

  

Sombrio corre o sangue derramado 

No mar-aquém de tanta luta devotado 

Mas o sangue continua rubro a ferver 

Inspirado nos Orixá que nos faz crescer  

 

Crescer na esperança do aquém e do além 

Do continente e da pele de alguém 

Lutar é crescer no além e no aquém 

Afirmando a liberdade da raça amém 

(Rio de Janeiro, 14 de março de 1982.) 

 

Abdias do Nascimento ( Nascimento, 
1982, p. 107) 
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RESUMO 

SANTOS, Jorge Willian da Silva dos. O Protagonismo negro na História do Brasil: 
visibilidade aos Assistentes Sociais Sebastião Rodrigues Alves e Maria de Lourdes 
Vale Nascimento. 2021/ 2022. 72 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço 
Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA), Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2022. 

O racismo estrutural faz parte das relações sociais brasileiras e, ao considerarmos 
que o Serviço Social é profissão que atua na execução, proposição e gestão das 
políticas sociais, tal como em diferentes expressões da Questão Social, torna-se 
fundamental pautar a discussão e expor estratégias para fortalecer a luta antirracista. 
Por isso, o objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso foi “Apresentar elementos 
sobre a vida pessoal, militância, formação e exercício do Serviço Social dos 
protagonistas Maria de Lourdes Vale Nascimento e Sebastião Rodrigues Alves”, 
ambos Assistentes Sociais atuantes na profissão e importantes expoentes do 
movimento negro. A metodologia se assentou em revisão bibliográfica sobre a 
temática e pesquisa documental cujas fontes foram informações sobre a vida dos 
protagonistas Maria de Lourdes Vale Nascimento e Sebastião Rodrigues Alves e a 
produção de conhecimento que tivemos acesso como fontes primárias. O trabalho se 
estrutura em três capítulos, sendo o primeiro “O racismo com substrato das relações 
sociais no Brasil”; o segundo denominado por “Resistência Negra e Seus 
Protagonistas”; terceiro ficou nomeado como “Protagonismo Negro no Serviço Social: 
da invisibilidade a inspiração” no qual vamos trazer a importância em destacar o 
histórico de vida, a participação enquanto ativistas do movimento negro e a 
importância destes dois profissionais para o Serviço Social. Por fim como conclusão 
e reflexão discorremos sobre a necessidade da/o Assistente Social buscar conhecer, 
compreender, estudar e atuar em uma perspectiva antirracista, buscando valorizar e 
evidenciar a cultura afrodescendente como todas as outras presentes na sociedade. 
Apesar de algumas iniciativas do Conselho Federal de Serviço Social, ainda faz se 
necessário maiores debates e ações para o combate a qualquer tipo de preconceito e 
racismo. Por fim, acreditamos que este trabalho poderá contribuir para o processo 
formativo, à medida que traz a importância de dois protagonistas históricos da 
profissão, os quais demonstraram-se muito críticos ao racismo estrutural antes 
mesmo dessas elaborações teóricas ganharem o corpo que possuem hoje. O fato de 
sabermos da existência de Assistentes Sociais que foram tão importantes para a 
construção do movimento negro brasileiro é essencial para nos orgulharmos dessa 
trajetória e potencializarmos a geração de processos antirracistas no exercício 
profissional.  

 
 
Palavras-chave: Protagonismo negro; Racismo; Serviço Social; Visibilidade; 
Assistentes Sociais negros.
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O racismo faz parte das relações sociais brasileiras, aplicando-se de forma 

individual, institucional e estrutural em diferentes esferas da vida social. A realidade 

da população negra no Brasil diz muito sobre seu histórico enquanto reflexo do 

período colonial até a atualidade, atingindo o dia a dia em suas mais variadas esferas. 

A lógica da sociedade escravocrata se perpetua e se arrasta até os dias de hoje, pois 

como bem sabemos, para a população afro-brasileira, o acesso ao trabalho livre no 

modo de produção capitalista não foi feito em igualdade. Ao contrário disso, o que 

ocorreu foi a ressignificação de estratégias racistas que limitam, negam, invisibilizam 

e mantém a inacessibilidade aos direitos garantidos na Constituição Federal. 

E, ao considerarmos que o Serviço Social é profissão que atua na execução, 

proposição e gestão das políticas sociais, tal como em diferentes expressões da 

Questão Social, torna-se fundamental pautar a discussão e expor estratégias para a 

não reprodução do racismo e seus estereótipos na formação e na atuação 

profissional. Um dos caminhos está em apresentar e colocar em destaque Assistentes 

Sociais negros e seu processo de ativismo na luta e na vida junto a profissão Serviço 

Social, fazendo que seja possível a aproximação e conhecimento desses 

invisibilizados por anos.  

O intuito aqui é demonstrar que desde meados do século XX já existiam 

profissionais negros dispostos a levantar pautas referentes ao povo negro, racismo 

estrutural e suas formas de estereotipar, explorar e reproduzir a lógica de negação 

desta população como se fosse sub-humana e não tivesse direito nenhum, ficando ao 

relento, sem perspectiva de sobrevivência e vida. Por isso, o objetivo da pesquisa, foi 

“Apresentar elementos sobre a vida pessoal, militância, formação e exercício do 

Serviço Social dos protagonistas Maria de Lourdes Vale Nascimento e Sebastião 

Rodrigues Alves”, ambos Assistentes Sociais atuantes na profissão e importantes 

expoentes do movimento negro brasileiro.   

Para isso tivemos como objetivos específicos: Conceituar o racismo estrutural 

como um dos determinantes das relações sociais brasileiras; apresentar o histórico 

de luta e resistência da população afro-brasileira; levantar o histórico do Movimento 

Negro brasileiro e a presença de protagonistas do Serviço Social. A metodologia se 



15 
 

assentou em revisão bibliográfica sobre a temática e pesquisa documental cujas  

fontes foram informações sobre a vida dos protagonistas Maria de Lourdes Vale 

Nascimento e Sebastião Rodrigues Alves e a produção de conhecimento que tivemos 

acesso como fontes primárias.  

O trabalho se estrutura em três capítulos, o primeiro “O racismo com substrato 

das relações sociais no Brasil” que aborda a sociedade escravocrata vista sobre a 

ótica da Quilombagem; os problemas da Política de Embranquecimento e do mito da 

Democracia Racial; e a Materialização do Racismo Estrutural no Brasil 

contemporâneo. Evidenciando o histórico das relações sociais no território, servindo 

de apresentação da realidade negra desde a escravidão até os dias de hoje, 

pontuando, que a realidade não mudou, apenas foram adaptadas as formas em que 

se dão as relações sociais. 

O segundo capítulo, denominado por “Resistência Negra e Seus 

Protagonistas”, vamos decorrer sob dois tópicos. No primeiro abordamos a 

“resistência negra e a luta por liberdade: quilombos e insurreições”, destacando o 

movimento de luta por liberdade por parte da população negra escravizada, método 

de organização entre eles chamado de quilombo e insurreição, acontecendo em 

estados do Brasil, cada um com uma história e um modo de nascer, desenvolver e 

organizar. O segundo tópico trazemos um breve Histórico do(s) Movimento(s) 

Negro(s), no qual destacamos o modo de organização da população negra no pós-

abolição, denominado já por movimentos sociais. Enfatizamos a Frente Negra 

Brasileira (1931); Teatro Experimental do Negro (1940); e do Movimento Negro 

Unificado (1978) à Coalizão Negra Por Direitos (2020).  

Ao abordarmos o histórico do movimento, demonstramos a participação dos 

Assistentes Sociais Sebastião Rodrigues Alves e Maria de Lourdes Vale Nascimento 

na construção destes movimentos em eclosão. Reflexões que se ampliam no terceiro 

capítulo, que teve como título “Protagonismo Negro no Serviço Social: da invisibilidade 

a inspiração”, no qual vamos trazer a importância em destacar o histórico de vida, a 

participação enquanto ativistas do movimento negro e a importância destes dois 

profissionais para o Serviço Social. Por fim como conclusão e reflexão iremos discorrer 

sobre a necessidade da/o Assistente Social buscar conhecer, compreender, estudar 

e atuar em uma perspectiva antirracista, buscando valorizar e evidenciar a cultura 

afrodescendente como todas as outras presentes na sociedade. 

A pesquisa se justifica em uma perspectiva de trazemos a luz do campo 
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acadêmico o trabalho de profissionais negros quase nunca citados na universidade 

em seus momentos formativos ou, quando citados, aparecem apenas em curtos 

momentos em datas especificas. Observar a falta de valorização e visibilidade aos 

escritores, autores e Assistentes Sociais negros torna mais difícil a identificação de 

novos discentes a se manter rumo a conclusão do processo formativo. 

Além disso, acreditamos que este trabalho poderá contribuir para o processo 

formativo, à medida que traz a importância de dois protagonistas históricos da 

profissão, os quais demonstraram-se muito críticos ao racismo estrutural antes 

mesmo dessas elaborações teóricas ganharem o corpo que possuem hoje. O fato de 

sabermos da existência de Assistentes Sociais que foram tão importantes para a 

construção do movimento negro brasileiro é essencial para nos orgulharmos dessa 

trajetória e potencializarmos a geração de processos antirracistas no exercício 

profissional.  
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2. RACISMO COMO SUBSTRATO DAS RELAÇÕES SOCIAIS BRASILEIRAS 
 

 
Se o assunto é racista, minha intenção é incômoda, 
dando mais motivos para me odiar, além do de eu 
só respira”. (FEBEM, youtube: Champions - A color 
show, 2022.) 

 

 
Neste capítulo discutiremos a questão do racismo como substrato das 

relações sociais brasileiras. Primeiro abordaremos o racismo como principal 

argumento para a escravização de corpos indígenas e negros, dando ênfase para os 

impactos na vida da população negra. Realizamos uma leitura sobre a história do 

Brasil a partir da categoria quilombagem, que demonstra o quanto a resistência negra 

também marcou os rumos do país. Na segunda parte a abordagem apresentará 

alguns elementos sobre a política de embranquecimento e genocídio físico, cultural e 

psicológico que a população negra foi submetida. E ao final do capítulo 

apresentaremos os impactos do racismo estrutural na sociedade contemporânea.  

Portanto, antes de tudo, é preciso demonstrar de forma breve o que 

entendemos por racismo estrutural. A principal reflexão parte da concepção teórica de 

Almeida (2019) o qual descreve e conceitua preconceito, discriminação e racismo. O 

autor relata em seus escritos que o racismo estrutural se mostra como,  

 
[...] uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 
fundamento, e que se manifesta  por meio de práticas conscientes ou 
inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios a indivíduos, a 
depender do grupo racial ao qual pertençam. (ALMEIDA, 2019, p. 32) 
 

 

Ou seja, a realidade vivida diante de preconceitos e discriminações partindo 

principalmente de um ideário que predispõe a raça ou etnia negra como inferior a 

branca, desta forma, os inferiorizando, limitando, não disponibilizando e neutralizando 

a desigualdade e legitimando o genocídio e segregação de grupos que são dominados 

por “minorias”. Segundo Almeida (2019) o sistema capitalista e suas contradições 

usam de mecanismos como o racismo para estruturar e manter o controle social como 

meio de ajustar e direcionar a sociedade de forma que não exista conflitos diretos.  

O racismo, antes mesmo de qualquer elaboração teórica, operava com base 

em características biológicas, elemento que ganha destaque nas explicações ditas 

científicas, que tiveram seu início no século XIX. No entanto, a questão biológica, 

assentada no fenótipo, nunca apareceu isolada à medida que o racismo se baseia em 
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características étnico-culturais de forma direta. Infelizmente, o racismo materializado 

no contexto contemporâneo se justifica a partir da soma de todos esses elementos, 

mostrando-se como estrutural e estruturante, determinando lugares para pessoas 

negras.  

Almeida (2019) ressalta também a existência de reflexos do racismo 

estrutural, conhecidos e denominados por racismo individual, que seria o ato sofrido 

diretamente ou indiretamente de um indivíduo para outro indivíduo, já no caso do 

racismo institucional, o racismo sofrido pelo indivíduo vem de qualquer instituição. 

Sendo estes parte do racismo estrutural que compõe o Estado e a estruturação da 

sociedade brasileira. 

Na atualidade com os avanços democráticos e a consolidação da Constituição 

Federal de 1988 fizeram com que o estado brasileiro assumisse a responsabilidade 

da garantia de direitos para todos. A Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989 dispõe 

em seu artigo primeiro que “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes 

de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 

 No ano de 2003 houve a conquista da Lei 10.639 que dispõe sobre o ensino 

da História da África e Afrobrasileira em todos os níveis de educação, a qual foi 

ampliada pela 11.645 de 2008, abrangendo também a história indígena. Destacamos 

a Lei 12.288/2010 conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, a qual institui o 

SINAPIR - Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, regulamentado pelo 

decreto nº 8.136/2013, o qual tem como objetivo organizar e articular políticas e 

serviços voltados à superação das desigualdades raciais no Brasil.   

Também vale a pena mencionarmos que o movimento negro também 

conquistou políticas afirmativas materializadas por cotas em concurso público e nas 

universidades públicas estaduais e nas federais a partir da Lei nº12.711, de agosto de 

2012. Porém, mesmo com todo avanço, o racismo estrutural ainda tem colocado a 

população negra em condição mais desfavorável dentro do contexto da desigualdade 

social e todos os mecanismos de opressões utilizados para manutenção do Estado 

neoliberal de cunho penal. 

 

2.1 A SOCIEDADE ESCRAVOCRATA VISTA SOBRE A ÓTICA DA QUILOMBAGEM 
 

O Brasil carrega um histórico expressivo de crueldade e escravização de 

povos indígenas e pessoas negras sequestradas do continente Africano até o Brasil. 
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Contexto este duradouro, envolvendo o processo de colonização, persistindo no pós 

independência até 1888, quando a adesão ao modo de produção capitalista impunha 

um modelo de Estado republicano, o que tornou-se inevitável em 1989. Ou seja, o 

desenvolvimento econômico, social e cultural do país se deu por um longo período 

mediante a exploração de corpos escravizados. Neste trajeto, mesmo após a 

implantação da modernização societária, ou seja, mesmo com a implantação da 

república, sem nenhuma política de reparação para as pessoas negras, a escravidão 

no Brasil tem reflexos perpétuos, até então, na Sociedade brasileira. Segundo o 

sociólogo, historiador e jornalista Clóvis Moura (2019): 

 

O fato leva a que possamos estabelecer uma série de níveis de 
reflexão sobre o que ocorreu em resultado da sua mudança para o 
chamado trabalho livre, as aderências históricas, sociais e culturais 
que permanecem em consequência de quase quatrocentos anos de 
trabalho escravo e os entraves estruturais que ainda persistem na 
sociedade brasileira em decorrência desse longo período 
traumatizante de nossa história. (MOURA, 2019, p. 259.) 

 
Além disso, observamos que as reflexões hegemônicas sobre esse período 

sombrio da história brasileira têm influência da lógica racista. E, materiais escritos que 

trazem a questão das relações raciais para se pensar a escravização e os ataques à 

cultura negra no Brasil, esses são silenciados, ignorados e não interpretados. Isso faz 

com que haja um histórico de atrasos e perpetue uma lógica eurocêntrica que ocupou 

e explorou este território, a partir de uma estrutura econômica baseada na lógica 

mercantilista e colonialista de pessoas negras e indígenas. 

 

Consideramos o seu primeiro aspecto: a duração do escravismo até o 
ano de 1988. O significativo e relevante aqui não é apenas o tempo 
em seu sentido cronológico, mas as transformações técnicas, sociais 
e econômicas que se operaram durante esse período na sociedade 
brasileira em decorrência das modificações que se registraram na 
economia mundial da qual éramos dependentes (MOURA, 2019, p. 
260) 

 
 

Segundo Moura (2019), a escravidão no Brasil foi dividida em dois períodos 

se complementando, mas cada um com suas características e particularidades. O 

primeiro momento foi marcado desde a chegada de mulheres, crianças e homens 

africanos sequestrados e trazidos à força para o Brasil em número expressivo, para 

serem explorados muitas vezes até a morte pelos senhores de engenho até o 
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surgimento da Lei Eusébio de Queiroz, que buscou extinguir o tráfico de pessoas 

negras do continente Africano em 1850. 

 

A produção, através do trabalho escravo cria um clima de fastígio da 
classe senhorial e os negros passam a ser os pés e as mãos dos 
senhores na expressão de um cronista da época. Essa consolidação 
do trabalho escravo reflete-se, por outro lado, naquilo que determinará 
esse fausto da classe senhorial: a situação de total dominação 
econômica e extra econômicos sobre o elemento escravizado, as 
condições  sub-humanas de tratamento, um sistema despótico de 
controle social e, finalmente, um aparelho do Estado voltado 
fundamentalmente para defender os direitos dos senhores e seus 
privilégios. Esses senhores, donos de escravos e terras, são, ao 
mesmo tempo, exportadores de tudo ou quase tudo o que se produzia 
no Brasil. (MOURA, 2019, p. 263) 
 
 

O modo de produção escravista no Brasil cria seu próprio sistema de 

desenvolvimento, diferente de outros países, aqui este mecanismo leva a uma 

estagnação econômica e social na qual os latifundiários criam à época estratégia 

única, denominada por Moura (2019, p. 276) como a síndrome do medo, assentada 

no “perigo de São Domingos”, o que torna  fundamental para explorar e condicionar 

os comportamentos em uma perspectiva de coibir resistências e evitar que os ares da 

revolução haitiana circulassem pelo país. Os níveis de repressão e o tratamento como 

coisa entre os senhores e os escravizados são extremos, fato este, que leva, a não 

possibilitar o escravizado a outras situações a não ser a de explorado naquele 

momento. 

Por outro lado, o autor ressalta que a escravidão perpassou todo o Brasil, mas 

teve lugares, estados e cidades que tornaram referência do movimento de luta contra 

hegemônica a época, desde canaviais no Nordeste, Bahia e Rio de Janeiro a campos 

de algodão no Maranhão, nas fazendas de café Paulistas e Fluminenses, nos quais 

quem produziu e criou foram os negros escravizados. A revolta dos negros 

escravizados ganha mais força e se mostra de várias formas, muitas violentas o que 

passou a desgastar o sistema escravocrata no Brasil. No caminho, passa a insurgir o 

que o autor categoriza como quilombagem. Explica que,  

  

Podemos constatar que onde há o pique do escravismo na sua 
primeira fase, há também, o pique de revoltas. Na fase colonial, temos 
Palmares, a que seja já nos referimos, e os seus desdobramentos 
posteriores na região nordestina que se prolongam até o século XIX. 
Em Minas Gerais, quando se chega ao auge da exploração aurífera e 
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diamantífera, o Quilombo do Ambrósio e inúmeros mais perturbam e 
desgastam a harmonia social e econômica da região. Há, como 
podemos ver, uma correspondência entre o nível de exploração e a 
incidência de revoltas. (MOURA, 2019, p. 268) 

 
 

Podemos constatar e visualizar durante o processo histórico de escravidão no 

Brasil que conforme as pessoas negras africanas e afrodescendentes passaram a se 

revoltar contra as condições da sociedade escravocrata em que eram condicionados, 

se elevava a realidade e condição para a “rebeldia”, implementando ações de reação 

por não suportar mais a violência, exploração, fragilidade e vulnerabilidade nos mais 

variados níveis.  

Por outro lado, a classe dominante passa a construir legislações direcionadas 

à população negra fundando-se meios de criminalizar a fuga de pessoas ainda 

escravizadas na época, especialmente aquelas que articulavam e organizavam fugas 

das fazendas e construíam a coletividade em quilombos. Eram também criminalizados 

os ex-escravizados já alforriados fortaleceram as fugas de escravizados, estes ainda 

estariam sob posse dos patrões e eram explorados ao extremo.  

Os quilombos se organizavam em coletivos e de forma comunitária, onde 

todos produziam desde cana de açúcar, pecuária, criação de animais em coletivo para 

todos de acordo com a possibilidade e capacidade de cada um. Em alguns casos 

como em Minas Gerais as pessoas tentavam desviar ouro e outras pedras preciosas 

enquanto meio de buscar recursos de forma clandestina, isso, pois passa incomodar 

aos senhores da classe dominante que veem o quilombo como um novo problema.  

 Nota-se no processo histórico escravista do Brasil uma relação de conexão 

entre a quilombagem e a legislação repressiva, pois a resistência negra impetrou 

perdas para a classe dominante decorrentes de desgastes ao sistema no âmbito 

econômico, político e psicológico. Como podemos observar no relato a seguir: 

 

Ainda no Ciclo de Palmares surge o Alvará de março de 1741, 
mandando que fosse ferrado com F em sua espátula todo escravo 
fujão encontrado em quilombo. No ciclo mineiro de revoltas 
encontramos, além do bando de Gomes Freire de Andrade, 
recomendando o cumprimento do alvará daquele ano, a Carta Regia 
de 24 de fevereiro de 1731, que autorizava o governador de Minas 
Gerais a aplicar a pena de morte aos escravos. Finalmente, vem o 
ciclo das insurreições baianas. Em consequência, surge, em primeiro 
lugar, a criação no Código Criminal do Império, em 7 de janeiro de 
1831, da figura jurídica de insurreição em relação à revolta dos 
escravos. Para os cidadãos livres que conspiravam contra a 
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tranquilidade pública, a denominação de conspiração ou rebelião. No 
artigo 113 do Código, era considerada insurreição a reunião de vinte 
ou mais escravos para haverem a liberdade pela força. (MOURA, 
2019, p. 269.) 
 
 

No âmbito político da época criou-se na classe senhorial dominante um receio 

para com a população negra de uma propagação de rebeliões contra as fazendas e 

nos novos insurretos urbanos, os negros escravizados na época passavam a se 

organizar em unidade independente diferente do praticado pelos escravistas, situação 

essa em resposta alternativa para o momento escravista. Os senhores e autoridades 

passaram a se organizar para reprimir as pessoas negras e as alianças quilombolas 

junto a insurretos negros para que de modo geral não houvesse a junção com os 

grupos oprimidos da sociedade escravista, assim, o senhores manifestam sua ação 

de forma política para a responsabilidade militar,  para agir com a população negra de 

modo que sofra com desgaste psicológico e em virtude de abuso sexual de mulheres 

negras, junto ao medo de revolta da população. O desgaste psicológico decorrente da   

síndrome do medo, continua a ser imposto pela  classe senhorial detentora dos 

recursos e dos meios de produção, ainda não satisfeita por todo os anos que 

perpetuou a exploração de pessoas negras, assim, busca estratégias para manter a 

exploração. 

A classe dominante passa a pensar uma nova estratégia para com a 

população negra africana e afrodescendente do Brasil, isto é, há uma espécie de 

modernização da classe senhorial na qual passam a se utilizar de legislações de 

controle voltadas à população negra, havendo “Há toda uma modernização das 

classes senhoriais que depois da lei de 1855 passam a procurar leis protetoras contra 

a massa escrava” (MOURA, 2019, p. 280). A repressão gerou um novo meio de 

controle social, o que mais a frente irá se cristalizar na construção das pessoas negras 

como inimigas.  

No entanto, Moura (2019) aponta que na segunda fase, a classe senhorial 

dominante já não tinha mais como intuito violentar a população negra. Neste período 

já não se pensava mais na necessidade de acabar fisicamente com a população negra 

aqui sobrevivente, mas em protegê-las pois com a proibição do Tráfico negreiro, os 

corpos negros passam a ter mais valor. Desta forma, surgem leis que dispunham de 

uma falsa proteção da população negra, por exemplo da Lei do Ventre Livre, Lei do 

Sexagenário, Lei de extinção da pena do açoite entre proibição de venda de 
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escravizados casados separadamente com objetivo de “proteção dos mesmos”, não 

dando a possibilidade de reposição de escravos. Legislações, que em um primeiro 

momento traziam alguns aspectos de proteção, quando na verdade, só favoreciam os 

senhores proprietários, ou seja, se referiam a proteção econômica aos senhores de 

escravos. Esta fase corresponde, para Moura, ao escravismo tardio, pois: 

 

Depois de 1850, com a extinção do tráfico, temos o início do que 
chamamos de escravismos tardio. O comportamento da classe 
senhorial e do legislador se alteram. Para conservar o escravo, cujo 
preço aumentará de forma drástica, surgem as primeiras leis 
protetoras. Por outro lado, o escravo negro, que até então lutara 
sozinho com a sua rebeldia radical contra o instituto da escravidão, 
começa a ser visto através de ótica liberal. As manifestações 
humanistas se sucedem. E as posições que refletiam uma consciência 
crítica contra a instituição também aparecem, especialmente entre a 
mocidade boêmia e alguns grupos adeptos de um liberalismo mais 
radical. (MOURA, 2019, p. 281.) 
 

 
 

Inicia nos anos entre 1852 a 1888 o encontro e cruzamento entre o escravismo 

tardio e o Capitalismo, com influência de outros países como por exemplo Inglaterra 

que investe com produtos, mercadorias e capital no Brasil, alcunhado no Imperialismo, 

não com interesse em mercadorias e produtos, mas oferecendo e fomentando aqui o 

retorno de capital. Há mudanças na vida e no posicionamento dos senhores, porém, 

as pessoas ainda continuam escravizadas em situação de vulnerabilidade social 

diante de um novo mercantilismo e forma de controle por parte dos senhores, muda-

se o conceito de propriedade dos senhores com as pessoas escravizadas aí, 

substituindo para o conceito de economia e capital fixo. “Depois de ocupado e 

dominado o mercado interno, a Inglaterra investe capitais para subalternizar 

estruturalmente a economia Brasileira” (MOURA, 2019, p. 284). 

O Sistema Capitalista emergindo e o Estado se estruturando, deixa nítido 

como funciona e o foco de crescimento sem perdas a partir da exploração, 

aumentando sempre o lucro sem desgaste ou perdas. O desgaste econômico aqui 

seria a "perda" do escravizado que era visto como coisa, objeto ou mercadoria pelo 

senhor. As pessoas escravizadas quando fugiam eram dadas como patrimônio 

subtraído, o que levava pausa na produção e em alguns casos na destruição de 

fazendas. Podendo aferir que o sistema escravista brasileiro chega ao final desta fase, 

e um novo ciclo se inicia, no qual o escravismo de lavoura torna-se menor com o 

tempo. 
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A consolidação do capitalismo monopolista europeu se deu no mesmo 

contexto do escravismo tardio brasileiro. Essa característica da economia mundial 

deixa evidente a evolução da sistemática escravista no país, o controle social se dá 

de novas formas, a classe dominante tem como tática o genocídio da população como 

meio de invisibilizar a realidade histórica nacional. Foi neste contexto que se deu a 

guerra, conhecida como “Guerra do Paraguai”, perdurando de 1864 e 1870, a qual 

também foi o instrumento genocida, à medida que se enviou pessoas negras para 

lutarem com a promessa de caso houvesse o retorno das pessoas antes escravizadas 

voltariam libertas notadamente alforriadas. As baixas de pessoas negras na guerra 

foram grandes e o genocídio nítido, o Brasil, como testemunhamos, tem várias 

características eloquentes que escancaram que o país se estruturou em cima de 

corpos negros que foram explorados desde o período colonial até a atualidade.  

Em síntese, ao refletir sobre a realidade histórica do negro no Brasil e o 

processo histórico, cultural e social de sobrevivência de negros africanos - 

afrodescendentes, Moura (2019) demonstra que todo o processo de escravidão no 

país caminha juntamente com a insurreição. Neste sentido revela que a abolição 

também foi resultado da resistência da população negra. No entanto, no contexto pós 

abolição são inúmeros os mecanismos de controle que ressignificam o racismo 

estrutural, dentre eles, destacamos a seguir a implementação da política de 

embranquecimento e a construção do mito da democracia racial.   

 

2.2 POLÍTICA DE EMBRANQUECIMENTO E O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL 
 

 

A política do embranquecimento no Brasil se deu enquanto sistema pensado 

para embranquecer e solucionar um suposto “problema” dado a época, denominado 

por “mancha negra”, que seria um incômodo por parte dos detentores dos meios de 

produção, latifundiários e elite econômica e política daquele período que, até então 

toleravam a presença negra enquanto pessoas escravizadas, passam a fortalecer a 

ideia de que pessoas negras eram sub-humanas e prejudicavam o desenvolvimento 

do país.  Segundo Abdias do Nascimento (2016), importante escritor, ativista e 

militante do movimento negro:  

 
Para a solução deste grande problema - a ameaça da “mancha negra” 
- já vimos que um dos recursos utilizados foi o estupro da mulher negra 
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pelos brancos da sociedade dominante, originando os produtos de 
sangue misto: o mulato, o pardo, o moreno, o parda-vasco, o homem-
de-cor, o fusco, e assim por diante, mencionados anteriormente. O 
crime de violação e de subjugação sexual cometido contra a mulher 
negra pelo homem branco continuou como prática normal ao longo 
das gerações. (NASCIMENTO, 2016, p. 83) 

 

O processo estratégico de miscigenação, nome dado ao período de 

embranquecimento do Brasil perpetuado até hoje é, e sempre foi, puramente genocida 

e tendenciosamente de exploração sexual de mulheres negras. Durante esse período 

era aprovado e compartilhado materiais, jornais e documentos elaborados pela classe 

dominante que repercutiam entre os mesmos com a intenção de eliminação da 

população afrodescendente no país a partir da coação progressiva de clareamento. 

Essa lógica era repercutida por escritores da época que exaltaram informação de 

desvalorização da população negra no Brasil, como por exemplo cita em seu livro 

Preto no Branco o escritor Thomas Skidmore referente a um comentário de José 

Veríssimo: 

 

Como nos asseguram os etnógrafos, e como pode ser confirmado à 
primeira vista, a mistura de raça é facilitada pela prevalência  do 
elemento superior. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai 
eliminar a raça negra daqui. É óbvio que isso já começa a ocorrer. 
(VERÍSSIMO apud SKIDMORE, 1976, p.90) 

 
 

A política de embranquecimento exposta a época, meados do século XIX, 

recebia o apoio de escritores que serviam de alicerce a classe dominante, mas 

também, existiam outros apoiadores desta ideia no período histórico, como, também 

a igreja católica, importante articuladora que endossou a partir da religiosidade a 

reprodução deste ideário propagado junto a burguesia, a ideia de que negros e negras 

possuíam o sangue infectado. 

O autor refere que a elite dominante em conjunto com a igreja católica, passa 

a estruturar a ideologia do embranquecimento direcionada a população sobrevivente 

no Brasil, buscando legitimar relações interraciais, mesmo não sendo comum, mas 

enquanto tática de embranquecimento que passou a ser estruturada posteriormente 

com casamentos forçados nitidamente discriminatórios, forma está pensada a partir 

de um ideário eurocêntrico de que a raça ariana seria superior a negra, buscando 

limitar de qualquer maneira o crescimento da população negra. Elementos esses em 

total consonância com as políticas imigratórias que passaram a ser implantadas desde 
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meados do século XIX, que inclusive serviram de instrumentos básicos para o 

embranquecimento da população.  

O processo de embranquecimento da população brasileira afrodescendente 

que era considerada pela classe dominante como inferior, feia e geneticamente 

diferente por conta da relação com a genética Africana que era reforçada por 

escritores como Arthur de Gobineau (1816-1882), francês que visitou o Brasil e 

posicionou-se contrariamente a miscigenação, colocando a população brasileira como 

inferior por esta causa. Thomas Skidmore, cita referente ao pensamento de Gobineau 

(1869), “fortalecer-se com os valores mais altos das raças europeias” (apud 

SKIDMORE, 1976, p.46).  Silvio Romero (1851-1914), influenciado pelo pensamento 

de Gobineau, reforçava linguagens e estereótipos que reproduziam o modelo já 

praticado de coisificação da população negra. Oliveira Viana foi outro pensador 

influente na construção do racismo brasileiro,  

 

Esse admirável movimento imigratório não concorre apenas para 
aumentar rapidamente, em nosso país, o coeficiente da massa ariana 
pura: mas também, cruzando-se e recruzando-se com a população 
mestiça, contribui para elevar, com igual rapidez, o teor ariano do 
nosso sangue. (VIANA, Oliveira apud SKIDMORE, 1976, p. 221) 

 

Entre essas e outras teorias científicas de apoio ao processo de 

embranquecimento que propunha a erradicação da população negra aconteceram 

também manifestações racistas baseadas na ideologia arianista, dada por Sílvio 

Romero (1879): “A minha tese, pois, é que a vitória na luta pela vida, entre nós, 

permanecerá, no porvir, ao branco” (apud SKIDMORE, 1976, p.53.). 

Skidmore (1976) explica que ao se dar o processo de imigração no país pós-

abolição, nota-se estratégias sob as vias da burocracia burguesa, a qual limitaria o 

acesso da população negra no Brasil, mantendo ainda o reflexo de eliminação da 

"mancha negra”. Elemento comprovado no decreto em 28 de junho de 1890 

autorizando a entrada pessoas aptas a trabalhar, exceto indígenas da Ásia e da África 

que no caso fossem de um dos dois continentes deveriam pedir autorização ao 

Congresso Nacional para trabalhar.  

Já no período de  1921 e 1923 a Câmara de Deputados do país discutiu leis 

nas quais proibia pessoas de cor preta de entrarem no Brasil. Neste caminho, em 

meados do fim do governo ditatorial de Getúlio Vargas, especificamente na data de 

18 de setembro de 1945, o decreto-lei – n. 7.967, que tinha o intuito de regular a 
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composição étnica da população, destacando que a característica obtida como 

referência conveniente para comparação e padrão seria a europeia, logo, descrito no 

artigo segundo da própria lei. 

O processo de abolição da escravidão no Brasil se deu de maneira diferente 

de países como Estados Unidos, ou legalizado como o apartheid na África do Sul, no 

Brasil a classe dominante passou a institucionalizar a níveis oficiais de governo 

compreendendo que a antiga tática de embranquecimento e retirada da “mancha 

negra” não daria certo passando apenas a misturar as “raças”. Mesmo com o apoio 

da igreja católica para com a burguesia, o contingente da população negra no país já 

era muito alto, não aceitando mais tal condição, surgindo o mito da “democracia racial” 

que passa a direcionar e penetrar sob o tecido da sociedade tendo reflexos sociais, 

econômicos, culturais e psicológicos. Nascimento (2016, p. 112) destaca:  

  
 
Monstruosa máquina ironicamente designada “democracia racial” que 
só concede aos negros um único “privilégio”: aquele de se tornarem 
brancos, por dentro e por fora. A palavra-senha desse imperialismo da 
brancura, e do capitalismo que lhe é inerente, responde a apelidos 
bastardos como assimilação, aculturação, miscigenação; mas 
sabemos que embaixo da superfície teórica permanece intocada a 
crença na inferioridade do africano e de seus descendentes.  
 

Na sociabilidade burguesa, o capitalismo ressignifica o racismo, reconstruindo 

formas e meios de organizar, regular e limitar a sociedade se dá por ações de governo, 

leis, sistema policial e forças armadas, passando a ter mudança no sistema de 

coerção, mas mantendo os mesmos detentores dos meios de produção. O poder é, 

portanto, majoritariamente branco, levando pessoas e famílias a dominarem o controle 

social, a cultura, os sistemas de educação, a imprensa e meios de informação em 

massa como o rádio e televisão, passando a controlar e limitar o acesso à informação 

pela população brasileira. Desta maneira ao observar a complexidade da sociedade 

brasileira o escritor da época Silvio Romero discorre “Nós temos a África em nossas 

cozinhas, América em nossas selvas, e Europa em nossas salas de visitas”. 

(ROMERO, 1879, apud NASCIMENTO, 2016, p. 113.) 

Nascimento (2016) expõe que o sistema educacional seria o principal 

instrumento usado para estruturar a discriminação a partir da cultura evidenciando a 

prática eurocêntrica como guia:  
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O sistema educacional funciona como aparelhamento de controle 
nesta estrutura de discriminação cultural. Em todos os níveis do ensino 
brasileiro - primário, secundário, universitário - o elenco das matérias 
ensinadas, como se executasse o que havia previsto a frase de Sílvio 
Romero, constitui um ritual da formalidade e da ostentação das salas 
da Europa e, mais recentemente, dos Estados Unidos. 
(NASCIMENTO, 2016, p.113) 

 
 

As universidades no Brasil reproduzem a lógica elitista do modelo ocidental 

Europeu e Norte Americano, com acesso voltado para pessoas brancas detentoras 

dos meios de produção, ou seja, da classe dominante, excluindo de forma 

discriminatória e racista, pessoas afrodescendentes, indígenas e pobres. O 

mecanismo era o mesmo de não disponibilizar e invisibilizar a população negra, 

assentada na negação e proibição de se falar ou propagar a cultura e identidade 

negra. 

2.3 MATERIALIZAÇÃO DO RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 
 
 

O Atlas da Violência 2021 organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) que contaram 

com a parceria do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) evidenciaram análise de 

dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. Destaca-se 

que na última década 405.811 pessoas negras foram mortas, número equivalente à 

capital do Tocantins. E traz o perverso índice de que 77% das pessoas assassinadas 

em 2019 eram negras. Entre 2009 e 2019 o atlas coloca que o número de negros 

mortos vítimas de homicídio subiu 1,6% enquanto o número de não negros mortos 

diminuiu 33%, o número de mulheres negras assassinadas subiu 2% enquanto 

mulheres não negras assassinadas diminuiu 26,9% ficando explícito a violência contra 

esta população.  

O Atlas explicita também os índices de homicídios nos últimos anos, sendo 

que pessoas negras são: 75,8% das vítimas de homicídios; 64,3% das vítimas de 

latrocínio; 75,3% das vítimas de lesão corporal seguidas de morte. Neste caminho, a 

chance de uma pessoa negra ser vítima de homicídio no Brasil é 2,6 vezes maior que 

uma pessoa branca, sendo a taxa de mortalidade para pessoas negras 29,2 por 100 

mil habitantes e no caso de pessoas brancas o número é muito menor, sendo 11,2 
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por 100 mil habitantes. Esses dados denunciam o quanto ser negro no Brasil já coloca 

a pessoa em risco de perder a vida por morte violenta. 

O número de policiais negros assassinados em 2020 permeia 62,7% dos 

oficiais mortos, logo, as vítimas negras mortas em intervenções policiais, também em 

2020, perpassam 78,9% da população. Logo, podemos encontrar no relatório, Visível 

e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil, em sua terceira edição no ano 2021, 

que na pandemia houve um aumento no índice de violências por gênero, no qual,  

61,8% da vítimas de feminicídio no ano de 2020 foram negras. Além disso, dos casos 

de mulheres que sofreram algum tipo de  violência entre maio de 2020 e abril de  2021, 

onde 23,5% eram brancas, 24,6% pardas e 28,3% pretas, ficando evidente a 

coisificação da mulher negra.  

A condição em que se encontra a grande maioria das mulheres negras deixa 

mais evidente o lugar de subalternização em que a sociedade as coloca, isto é, 

mulheres negras concentram os piores índices de qualidade de vida. Durante a 

pandemia toda classe trabalhadora teve sua renda reduzida, no entanto há uma 

distinção no quesito raça/cor, pois entre mulheres brancas foi de 48,5%, mulheres 

pardas 48,8% e mulheres pretas 57,0%. 

 Os números revelam que mulheres negras foram as que mais perderam seus 

empregos na pandemia, o índice de mulheres pardas foi de 32,9% e a de mulheres 

pretas chegou a 41,5%, entre as mulheres brancas foi de 28,2%. 

Observa-se as evidências do estado genocida estruturado junto a sociedade 

brasileira que ainda mantém com violência e exploração descritos em dados 

expressivos da realidade vivida pela população negra, onde os números deixam 

nítidos quem está na mira policial e da falsa democracia racial, isto é, ficando evidente 

a necessidade de um contato mais cuidadoso e minucioso referente a realidade da 

população negra. 

Na perspectiva de pessoas ocupadas (com atividade de trabalho 

semanalmente) ou desocupadas (com atividade de trabalho mínima de uma vez na 

semana), empregado ou com trabalho no mercado informal, podemos observar  de 

acordo com os indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE:  

 

O contingente dos desocupados no Brasil no 1º trimestre de 2012 foi 
estimado em 7,7 milhões de pessoas, quando os pardos 
representavam 49,0% dessa população; seguido dos brancos, 40,0% 
e dos pretos 10,2%. No 4º trimestre de 2021, esse contingente subiu 
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para 12,0 milhões de pessoas e a participação dos pardos passou a 
ser de 50,0%; a dos brancos reduziu para 35,4% e dos pretos subiu 
para 13,5%. (IBGE, 2021, p.37) 

 
Podemos ver que o contingente de pessoas desempregadas ou desalentadas,  

ainda é composto majoritariamente por pessoas negras, mesmo sabendo que 

pessoas estão em condições de trabalho, as mesmas não são contratadas por vários 

motivos seja eles por desemprego propriamente dito ou principalmente pela negação 

de emprego em decorrência do racismo estrutural ou pela limitação ao acesso a 

informações relacionadas ao emprego, pode-se dizer na relação de pessoas negras 

e emprego a existência de vários possíveis motivos para a não contratação negra 

todos permeando e baseado no racismo. 

 A educação da população brasileira ainda segue com muitas limitações, fato 

que leva, a manter as desigualdades sociais em todas as etapas de ensino público e 

privado, neste sentido com toda a população, ficando em evidência como pessoas 

negras sofrem com a falta de acesso à educação. Esta população está em defasagem 

em todas as instâncias de ensino, como destaca o Anuário Brasileiro de Educação 

Básica - 2021, o acesso a educação básica de crianças de 0 a 3 anos em creches 

corresponde a 40,7%  de pessoas brancas, para pessoas pretas 40,3% e pessoas 

pardas 33,2%.  

No ensino fundamental o anuário expõe sobre o ano de 2020 disponibilizando 

sobre a porcentagem de crianças e jovens de 6 a 14 anos matriculados no Ensino 

Fundamental brasileiro sendo 98,0% de pessoas brancas e pardas matriculadas, 

número este acima da média, logo, para pessoas negras 97,1% abaixo da média.  A 

Porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental no Brasil 

para pessoas brancas o percentual destaca 87,3% acima da média, para pessoas 

pardas 79,6% e pretos 77,5% abaixo da média isso influenciado por vários fatores 

seja de pandemia, permanência, alimentação, moradia, locomoção entre outros. 

O ensino médio no Brasil tem número e influências ainda maiores para evasão 

pois neste período a população  passa a acessar o mercado de trabalho de forma 

direta e muitas vezes passa a abandonar os estudos, no trajeto, a porcentagem de 

jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio brasileiro no ano de 2020, 

percorre o número de 81,4% para pessoas brancas isso acima da média, para 

pessoas pardas 72,8% e para pessoas pretas 70,8% ambos abaixo da média, sendo 

assim, o acesso ao ensino médio uma realidade para apenas 70,5% dos jovens em 
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situação de pobreza. 

Para o ensino superior sabemos que ainda não é uma realidade com índices 

altos para a população afrodescendente e pobre do Brasil, porém, atualmente 

podemos dizer que existe um trabalho de tentativa de inclusão e disponibilização de 

vagas para que estes acessem ao ensino superior através de políticas de ações 

afirmativas. No que tange a porcentagem de pessoas de 18 a 24 anos que frequentam 

o ensino superior em relação à população dessa faixa etária Brasil no ano de 2020 no 

qual as pessoas brancas são 32,7% acima da média, já pessoas pardas o número é 

bem menor de 18,0% e pessoas pretas 17,0% abaixo da média nacional, fato que 

deixa nítido que o ensino superior não é uma realidade garantida.  

Por tudo isso, é necessário que haja um trabalho pesado, organizado e 

articulado entre os níveis de ensino básico e superior visando garantir a Lei no 10.639/ 

2003 que  “Altera o no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira, e dá outras 

providências". 

No caminhar cabe às instituições de ensino articulado aos entes federativos 

um trabalho pensando na extrema importância de desenvolvimento da lei nas 

instituições de educação compreendendo estes espaços como um campo da 

sociedade que poderá direcionar crianças e adultos para a não reprodução de 

estereótipos e ideários de exploração e não valoração de culturas variadas que não 

seja a eurocêntrica. Nesta linha, aqui enfatizamos neste trabalho a importância em 

explicar, expor e envolver a nova realidade de valoração da cultura afro-brasileira 

compreendendo esta análise e partindo das ações afirmativas como as leis e pela 

política de permanência estudantil entendo não apenas pela matrícula, mas pela 

garantia também de transporte, alimentação e outros. 

 O Estado neoliberal de cunho penal se constrói diante do racismo estrutural, 

assim como o Brasil, junto a isso carrega ao mesmo tempo o racismo institucional e 

individual como processo mecânico de articulação e dominação da sociedade. Mais 

uma vez destacando a importância da manutenção do racismo na sociedade brasileira 

para alicerçar o encarceramento em massa, a guerra às drogas e principalmente o 

Estado Penal (ROCHA, 2020). 

O avanço Neoliberal no Brasil faz com que estes elementos entrem ainda mais 

em evidência enquanto desafio para os Assistentes Sociais, compreendendo-os 
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enquanto elementos históricos crescentes que passam a ser uma lacuna ainda maior 

conforme o processo de precarização do trabalho, das políticas públicas e do aumento 

da criminalização de pessoas negras que, por conta de inúmeros determinantes, 

acabam se adentrando em ações delituosas.  

No que tange o trabalho a ser desenvolvido no dia a dia pelos Assistentes 

Sociais, entende-se a necessidade de aproximação com a cultura e não reprodução 

de estereótipos em uma perspectiva antirracista tendo como foco o conhecimento das 

leis, políticas públicas e ações afirmativas que valorizem e desenvolvam mudanças 

na realidade vivida pela população afrodescendente com o intuito de alavancar e 

valorizar a cultura afro enquanto estratégia de emancipação do indivíduo e da 

população negra. 

Diante disto é necessário que o Serviço Social esteja sempre estudando tanto 

a conjuntura atual quanto o racismo estrutural, entendendo que a população em 

situação de vulnerabilidade em sua maioria é formada por pessoas negras e indígenas 

justamente por conta do processo de colonialidade do Brasil como foi abordado neste 

capítulo. 
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3. RESISTÊNCIA NEGRA E SEUS PROTAGONISTAS  
 
Os Movimentos Sociais emergem das lacunas da sociedade como uma ação 

coletiva que se une com um interesse comum, enquanto movimento de identidade 

coletiva expresso no cotidiano, faz que este reconhecimento mútuo entre a população 

em busca de fatores que os favorecem, fazendo uma frente organizada em prol de 

sujeitos que se percebem nas mesmas condições de fragilidade e marginalização, isto 

é, criando uma consciência coletiva dentro das situações de conflito. Como definido 

aqui pela escritora Maria da Glória Gohn: 

 

Movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, 
construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e 
camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo 
político de força social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a 
partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de 
conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo 
social e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao 
movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade decorre 
da força do princípio da solidariedade e é construída a partir da base 
referencial  de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. 
(GOHN, 2000, p. 13) 

 

Os Movimentos Sociais carregam consigo uma visão organizada ou a ser 

organizada de um projeto possível, relacionado a ideologias e a identidades étnico 

racial, gênero entre outros, se construindo em coletivo e tencionando a realidade da 

sociedade visando a garantir e construir ações que respondam às demandas e tornem 

possível melhorar, tornando visão comum entre o todo. 

Neste capítulo, iremos abordar exemplos de resistência negra no Brasil. Ao 

refletirmos sobre o Movimento Social no Brasil é importante destacar que antes de 

existir essa nomenclatura, a população negra já se organizava em busca de libertação 

no período de escravização. Como mencionamos no capítulo anterior, a resistência 

negra enraizada no Brasil desde a exploração escravista fez que a população negra 

se organizasse inicialmente em Quilombos, Insurreições, Balaidas, Congadas, 

Sabinadas e entre outras formas de organização e Resistência da luta do negro no 

Brasil. 

Ou seja, a criação de uma consciência coletiva da população negra se dá 

desde o Brasil colônia, na qual o estopim de organização da época era a escravização 

e desumanização deste povo, no caminho, atualmente a possibilidade dessa 

consciência se dá diante de reivindicações de políticas sociais e direitos humanos 
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desta população entendendo que este movimento segue uma perspectiva única de 

garantia de direitos, mas não uma homogeneidade de pensamentos. 

Iniciamos mencionando a importância das expressões que antecedem o fim 

da escravidão, à exemplo dos quilombos e insurreições, que foram as primeiras 

organizações pela liberdade, antirracismo e anticolonial. Na sequência destacaremos 

a eclosão do movimento negro no início do Século XX e seus protagonistas. 

Evidenciaremos três importantes expressões históricas da luta antirracista no Brasil, 

se não, os principais movimentos sociais de representação e organização do 

movimento negro brasileiro, os quais tiveram como princípio a sobrevivência, a 

garantia de direitos sociais e o acesso a políticas públicas no país, buscando garantir 

o direito à vida. Ao final do capítulo mencionaremos as novas expressões dos coletivos 

negros, os quais são construídos como uma perspectiva de organização dos jovens 

negros que têm ocupado os espaços públicos.  

 

3.1 RESISTÊNCIA NEGRA E A LUTA POR LIBERDADE: QUILOMBOS E INSURREIÇÕES 
 

Os Quilombos em um primeiro momento eram conhecidos como espaços nos 

quais as pessoas negras escravizadas poderiam se manter escondidas em fuga do 

senhor de engenho, geralmente em lugares remotos em meio às matas. A localização 

dessas comunidades era conhecida apenas pelas pessoas envolvidas nas resistência 

enquanto esquema de segurança para o não acesso das pessoas que trabalhavam e 

perseguiam as  pessoas negras escravizadas em fuga. Segundo Clóvis Moura (2019), 

neste período a Quilombagem era o meio usado e nominado para descrever a forma 

de organizar os negros em fuga no período do escravismo tardio. 

Pode se dizer que os quilombos foram os primeiros espaços organizados de 

lutas da população negra, onde inicialmente, eram tidos como esconderijos destes em 

fuga e posteriormente como espaço coletivo e comunitário, construindo uma lógica de 

convívio em contraposição a lógica da escravidão e do colonialismo. A produção de 

itens para alimentação como cana de açúcar, pecuária e criação de animais em 

coletivo para todos de acordo com a possibilidade e capacidade de cada um. Como 

explica Nascimento (2019, p. 209) 

 

O quilombismo se estruturava em formas associativas que tanto 
podiam estar localizadas no seio de florestas de difícil acesso que 
facilitava sua defesa e sua organização econômico-social própria, 
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como também assumiram modelos de organizações permitidas ou 
toleradas, frequentemente com ostensivas finalidades religiosas 
(católicas), recreativas, beneficentes, esportivas, culturais ou de 
auxílio mútuo. Não importam as aparências e os objetivos declarados: 
fundamentalmente todas elas preencheram uma importante função 
social para a comunidade negra, desempenhando um papel relevante 
na sustentação da continuidade africana. Genuínos focos de 
resistência física e cultural. 
 

Os quilombos se tornaram polos de resistência da cultura africana e afro-

brasileira, elemento essencial para a reconstrução da realidade do negro no Brasil. 

Ou seja, a capoeira e outras expressões culturais afro-brasileiras foram e continuam 

sendo importantes instrumentos de orientação social e política da população negra. 

Pois, como nos explica Abdias do Nascimento (2019), o genocídio do negro brasileiro, 

além de atacar os corpos, também se materializa no embranquecimento da cultura, 

como discutimos no capítulo anterior. 

Posteriormente, com a abolição do período de escravização no país, os 

Quilombos passaram a tomar, ocupar e manter um ideal mais político de referência 

para a população negra que havia sido alforriada, mas não tinha condições mínimas 

de vida e de sobrevivência naquele período. Assim, os quilombos têm uma importante 

posição na história do Brasil e no movimento de luta da população negra, fato que 

leva a existência de alguns quilombos até os dias de hoje.  

 Clóvis Moura (2019) também indica que as insurreições brasileiras foram 

outro importante movimento de luta pela abolição da população negra escravizada no 

país. Foram mecanismos de defesa destes fragilizados em situação de 

vulnerabilidade que passaram a esquematizar estratégias para boicotar o escravismo 

tardio que ainda existia no país. No período, observava-se mudanças nas formas de 

exploração das pessoas negras no espectro do trabalho livre compreendendo a nova 

realidade exposta no contexto histórico do Brasil, tendo uma nova aderência 

econômica e social. 

O Brasil pós-colonial em processo de manifestação e estruturação do sistema 

capitalista, no qual o país tem como referência econômica e social o modelo europeu 

de exploração e subalternização da classe trabalhadora, especialmente da população 

negra que buscava enquanto população marginalizada  criar espaços de convívio 

onde seria aceita sem que fosse tratada de forma discriminatória ou segregatória. No 

trajeto, sem ter para onde ir, a população negra cria estratégias de sobrevivência para 

que não tenha a vida ceifada pelo genocídio imposto por uma lógica subsidiada pela 
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suposta supremacia branca.  

 

3.2 BREVE HISTÓRICO DO(S) MOVIMENTO(S) NEGRO(S)  
 

 

Como vimos acima, os passos da resistência negra no Brasil vêm de muito 

tempo, portanto, esse legado irá se materializar de outras formas no contexto da 

sociedade capitalista. Por isso, iremos referenciar e dar ênfase ao histórico do 

movimento negro no Brasil, demostrando como exemplo de articulação, estratégia, 

denuncia, busca por direitos humanos e reconhecimento do negro enquanto pessoa 

humana. Esta forma de compreender a história do Movimento Negro no Brasil se 

assenta na consideração do posicionamento contra hegemônico no terreno da 

realidade brasileira. Neste caminho, vamos destacar importantes expressões de luta 

da população negra sendo elas: a Frente Negra Brasileira – FNB (1931), o Teatro 

Experimental do Negro – TEN (1940), o Movimento Negro Unificado – MNU (1978) 

até as expressões de coletivos e da Coalização Negra por Direitos (2020). 

3.1.1 Frente Negra Brasileira  

A Frente Negra Brasileira (FNB) foi fundada na cidade de São Paulo em 

meados de 1931, sob a liderança de Arlindo Veiga dos Santos, José Correia Leite e 

outros. A FNB passa a ser pioneira do movimento negro brasileiro, mantendo-se ativa 

até 1938. Neste período tem como objetivo unir a população negra na defesa de 

direitos e contra o que, na época, era denominado como “preconceito de cor”. 

Segundo Márcio Barbosa, autor do livro “Frente Negra Brasileira — Depoimentos”, o 

objetivo formal “da FNB era a afirmação dos direitos históricos da gente negra e 

elevação moral, intelectual e social da população negra” (QUILOMBHOJE, 1998 apud 

CAMAZANO, 2021). 

A FNB tinha como princípio de eclosão e diretriz a educação e participação 

política negra. O trabalho de incentivo a educação e difusão que tivessem como 

estímulo à cultura afrodescendente, inserção da população negra no convívio social, 

político e cultural da época, relacionando o assimilacionismo e a prática cultural. A 

frente chegou ao ponto de tornar-se partido político vanguardista extinguido pela 

ditadura militar. 
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O primeiro grande movimento ideológico pós-abolicionista, a Frente 
Negra Brasileira (1931-1938), buscou sintetizar ambas as práticas, na 
medida em que atraiu os dois tipos de entidades para o seu seio. Por 
aí, dá pra entender também o sucesso de sua mobilização. Afinal, ela 
conseguiu trazer milhares de negros para seus quadros. Precedida 
pelo trabalho de uma imprensa negra cada vez mais militante, a FNB 
surgiu exatamente no grande centro econômico do país que era e é 
São Paulo. Mais exatamente, na cidade de São Paulo, estendendo-se 
para outras cidades do interior. Com isso estamos querendo ressaltar 
o seu caráter eminente urbano, uma vez que é o negro da cidade que, 
mais exposto as pressões do sistema dominante, aprofunda sua 
consciência racial. (GONZALEZ E HASENBALG, 1982, p. 22 e 23) 
 
 

Segundo Domingues (2008) com a perspectiva de organização da luta contra 

o racismo no Brasil, a  FNB se instalou em 1931 enquanto sede da entidade no 

Palacete Santa Helena, localizado na praça da Sé, no centro de São Paulo. Com o 

número de filiados crescendo, a FNB precisou mudar de endereço para a rua 

Liberdade, também no centro de São Paulo, onde atualmente é a Casa de Portugal.  

 

A sede era imensa. No seu interior havia salas da presidência, da 
secretaria, da tesouraria, de reuniões e dos diversos departamentos. 
Mantinha-se um salão de beleza, barbeiro, bar, local para jogos, 
gabinete dentário, um posto de alistamento eleitoral (Pinto, 1993, p. 
53). Contava-se ainda com espaço para o funcionamento de uma 
escola, de cursos profissionalizantes, de um grupo teatral e de um 
grupo musical, além de um salão para as realizações das festas e 
cerimônias oficiais. (DOMINGUES, 2008, p. 521) 

 

Camazano (2021) relata que a FNB passou a ser a maior organização em 

defesa de direitos e políticas sociais da população negra no tempo de pós-abolição. 

A FNB passou a migrar para outros territórios além de São Paulo, estados como Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco entre outros. Não existe um consenso 

quanto a quantidade de filiados do início ao fim da FNB mas, segundo a autora, 

acredita-se que o movimento organizado teve entre 50 mil pessoas a 200 mil pessoas 

associadas, as quais trabalharam junto a luta negra que tinha como pauta presente 

evidenciar a ausência de políticas públicas para esta população que anteriormente 

era escravizada e posteriormente foi alforriada sem direito a nenhum tipo de política 

de proteção. 

 

Além da ausência de políticas públicas para essa população no 
período pós-abolição, o que a destinava ao desemprego ou aos 
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subempregos, havia também uma situação de precariedade na área 
da saúde, com muitos casos de tuberculose.” em entrevista Barbosa 
para a Folha de São Paulo. (CAMAZANO, 2021) 
 
 

A autora informa ainda que a FNB ganha muita força e compreende com parte 

da organização um pilar necessário para seguir o caminho, dividindo-se e 

organizando-se por departamentos. A entidade também tem como pilar fundamental 

a educação, fato que a leva a ofertar aulas de alfabetização para crianças e adultos. 

A frentenegrina tinha como intuito a elevação da moral, intelectual e social da 

população negra, entendia-se já, a educação como tática estratégica para a 

superação da situação de marginalização do negro na época, buscando marcar a 

pessoa negra enquanto pessoa humana, pessoa política.  

 

Para essas pessoas, a situação econômica era um obstáculo, mas, a 
partir de sua inserção na FNB, elas conseguem fazer a associação 
dessa situação econômica com o racismo estrutural e conseguem sair 
do plano individual para o coletivo”. em entrevista Barbosa para a 
Folha de São Paulo. (CAMAZANO, 2021) 

 

 Cabe destacar que, segundo Domingues (2008), dentre muitos cursos 

oferecidos, a FNB organizou um curso de “Formação Social” 

 

É com grande júbilo que vimos [noticiar] a fundação do Curso de 
Formação Social. Suas aulas já estão em funcionamento. Tivemos o 
feliz ensejo de assistir as aulas do 1º ano, as de francês, aritmética, 
geografia, coreografia, contabilidade, história pátria, geral, ciências 
físicas e naturais, ministradas por professores e auxiliares de 
conhecida capacidade. Mediante módica contribuição, têm os srs. 
Frentenegrinos um curso fundamental qual é o ginasial. (A Voz da 
Raça, 11 maio 1935, p. 4 apud DOMINGUES, 2008, p. 527)  

 

Segundo o autor, mesmo o curso tendo sido equiparado ao ginasial, tudo 

indicava que não era um curso regular, mesmo assim, “ainda que de maneira 

embrionária, as lideranças frentenegrinas começaram a desenvolver um 

posicionamento crítico em face do sistema de ensino” (DOMINGUES, 2008, p. 527), 

problematizando a forma que as instituições escolares e professores tratavam 

estudantes negros, bem como no que se referia aos conteúdos escolares. 

Camazano (2021) ressalta que com o tempo, a FNB tornou-se não apenas 

uma frente política organizada, mas também era um espaço de sociabilidade e 

convívio entre as pessoas negras. Neste contexto, além da educação, na FNB 
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também havia uma banda de um time de futebol, assistência jurídica, médica, 

atividades culturais, palestras, teatro entre outras atividades relacionadas à cultura e 

realidade da população negra. As mulheres e a imprensa tiveram uma grande 

importância durante o período de vida da FNB.  

Segunda ela, as mulheres negras que contribuíram no processo de luta da 

FNB criaram um grupo batizado por Rosas Negras, no qual as mulheres negras 

desenvolviam atividades artísticas e culturais, junto a atividades assistencialistas e 

ações beneficentes. A imprensa também teve sua importância para a FNB, mais 

especificamente em 1933, criando o próprio jornal organizado pelas pessoas negras 

que construíram a frente, sendo denominado como “A Voz da Raça”. Conforme a 

figura 1. 

 

Figura 1 – Jornal A Voz da Raça 

 

Fonte: https://www.palmares.gov.br/?p=53622 

 

 

Consequentemente, de acordo com Camazano (2021), o processo de 

estruturação e fundamentação da FNB se torna marcante e de extrema importância 

para a população negra, refletindo sobre o seu significado e, após sua eclosão, é 

exigido do Estado brasileiro o reconhecimento acerca da presença do racismo em sua 

estrutura. Isso é fato que durante o longo processo de luta da população negra no 

Brasil a FNB passa a vir afirmar a realidade de uma população invisibilizada, explorada 

e totalmente sem condições de sobrevivência passando a tomar frente a uma 
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perspectiva organizada. 

Camazano (2021) indica o envolvimento da FNB com política partidária, 

tornando-se um partido político em 1936, com uma divisão entre os frentenegristas da 

época por conta do apoio a Getúlio Vargas em São Paulo, surgindo neste lapso a 

Legião Negra, partido este de duração de apenas um ano, pois o mesmo Getúlio 

aboliu todos os partidos daquele tempo. 

3.1.2 Teatro Experimental do Negro 

 

O Teatro Experimental do Negro (TEN) toma formação em 1944 na cidade do 

Rio de Janeiro, após o seu fundador Abdias do Nascimento (1914-2011), observar o 

quanto o negro no Brasil e sua história de vida estavam sendo prejudicados em 

perspectivavas econômicas, sociais e culturais, silenciados e invisibilizados pela 

concepção genocida, eugenista, eurocêntrica e racista de desvalorização da pessoa 

negra. Abdias, já em construção do trabalho, militância e de vida, fez parte 

anteriormente da FNB, seguindo posteriormente como escritor, ator, professor e 

multiartista, construindo parte de seu legado relacionado a extrema importância para 

o Movimento Negro, no teatro e na cultura do Brasil.  

 Abdias do Nascimento (2004) relata que em uma viagem a Lima no Peru, 

após assistir uma peça de teatro, com atores e atrizes com os rostos pintados de preto 

para representar pessoas negras, hoje conhecido com “Black face”, observou o 

quanto ainda estava presente a realidade europeia, estereotipada e marcante na 

realidade teatral, exposta não só no Brasil, mas também na América Latina. 

Nascimento se incomoda com aquela situação odiosa de silenciamento de toda uma 

população e cultura negra, então decide criar um organismo teatral aberto ao 

protagonismo do negro, segundo como o mesmo descreve,  

 

Ao fim do espetáculo, tinha chegado a uma determinação: no meu 
regresso ao Brasil, criaria um organismo teatral aberto ao 
protagonismo do negro, onde ele ascendesse da condição adjetiva e 
folclórica para a de sujeito e herói das histórias que representasse. 
Antes de uma reivindicação ou um protesto, compreendi a mudança 
pretendida na minha ação futura como a defesa da verdade cultural do 
Brasil e uma contribuição ao humanismo que respeita todos os 
homens e as diversas culturas com suas respectivas essencialidades. 
Não seria outro o sentido de tentar desfiar, desmascarar e transformar 
os fundamentos daquela anormalidade objetiva dos idos de 1944, pois 
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dizer teatro genuíno – fruto da imaginação e do poder criador do 
homem – é dizer mergulho nas raízes da vida. E vida brasileira 
excluindo o negro de seu centro vital, só por cegueira ou deformação 
da realidade. (NASCIMENTO, 2004, p.210). 
 
 

 O protagonista explica que o TEN nasce com uma perspectiva revolucionária 

de fundamento e inclusão de negros e negras, pretendia-se explicitar e dar acesso a 

estas pessoas excluídas da arte elitizada. Busca forças para organizar o TEN 

inicialmente, e é rechaçado pelo intelectual Mário de Andrade, pois a ideia de criar o 

Teatro Experimental do Negro foi considerada muito perigosa para aquela época. 

Porém, Nascimento consegue seus primeiros apoiadores, sendo eles: o pintor Wilson 

Tibério, o Advogado Agnaldo de Oliveira Camargo, Teodorico dos Santos, Arlinda 

Serafim, Ruth de Souza e Marina Gonçalves, as três empregadas domésticas, 

Claudiano Filho, Oscar Araújo, José da Silva, Antônio Barbosa, Antonieta, Natalino 

Dionísio e alguns outros contribuíram e apoiaram para o nascer do TEN. Dentre os 

protagonistas, destacamos Sebastião Rodrigues Alves, Assistente Social que iremos 

mencionar no último capítulo deste trabalho. Segundo Nascimento,  

 

Teríamos que agir urgentemente em duas frentes: promover, de um 
lado, a denúncia dos equívocos e da alienação dos chamados estudos 
afro-brasileiros, e fazer com que o próprio negro tomasse consciência 
da situação objetiva em que se achava inserido. Tarefa difícil, quase 
sobre-humana, se não esquecermos a escravidão espiritual, cultural, 
socioeconômica e política em que foi mantido antes e depois de 1888, 
quando teoricamente se libertara da servidão. (NASCIMENTO, 2004, 
p. 211) 
 

 

Segundo ele, as pessoas negras, de periferia, domésticas e pessoas 

desempregadas ou em trabalho autônomo entre outros critérios relacionados a 

população em situação de vulnerabilidade sem acesso a direitos básicos como 

políticas sociais e socioeconômica, como moradia e emprego, estes era o alvo 

principal do TEN tencionando a inserção destes em espaços como o teatro, 

oferecendo uma nova forma de leitura de mundo para povo negro enxergar e ocupar, 

o campo afro-brasileiro do teatro em contexto nacional. O TEN teve como principal 

trabalho a formação dos primeiros atores e atrizes negros no Brasil, dando acesso e 

criando uma nova experiência, partindo da linguagem própria dos negros, 

oportunizando-os de dar protagonismo de suas próprias histórias. Lélia Gonzalez e 

Carlos Hasenbalg (1882, p. 24) destacam que,  
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O Teatro Experimental do Negro (TEN), no Rio de Janeiro, foi a mais 
alta expressão desse tipo de entidade. Sua posição crítica em face do 
racismo e suas práticas, seu trabalho concreto de alfabetização, 
informação, formação de atores e criação de peças que apontam para 
a questão social, significou um grande avanço no processo de 
organização da comunidade. O TEN inaugurou um importante 
processo que se estenderia pelos anos sessenta até os dias atuais 
(apesar do auto-exílio do seu fundador Abdias do Nascimento, nos 
Estado Unidos, a partir de 1968). 
 
 

Nascimento (2004) explica que o TEN emerge como processo de trabalho, 

em uma fase única, dita por prática diferente da realidade geralmente apresentada em 

estudos acadêmicos. O teatro não tinha interesse em escritos, documentos tidos por 

“correto” que ditavam e deduziram sobre teorias influenciadoras para transformar e 

realizar interações sociais entre os povos. Essa prática desenvolvida pelo TEN, seria 

no sentido de pôr em prática palestras e atividades coletivas sem a necessidade de 

se aprofundar em autores ou teorias. 

 

Cerca de seiscentas pessoas, entre homens e mulheres, se 
inscreveram no curso de alfabetização do TEN, a cargo do escritor 
Ironides Rodrigues, estudante de direito dotado de um conhecimento 
cultural extraordinário. Outro curso básico, de iniciação à cultura geral, 
era lecionado por Aguinaldo Camargo, personalidade e intelecto ímpar 
no meio cultural da comunidade negra. Enquanto as primeiras noções 
de teatro e interpretação ficavam a meu cargo [Abdias dos 
Nascimento], o TEN abriu o debate dos temas que interessavam ao 
grupo, convidando vários palestrantes, entre os quais a professora 
Maria Yeda Leite, o professor Rex Crawford, adido cultural da 
Embaixada dos Estados Unidos, o poeta José Francisco Coelho, o 
escritor Raimundo Souza Dantas, o professor José Carlos Lisboa.  
(NASCIMENTO, 2004, p.211). 
 

 

Aponta que se passou uma média de seis meses entre exercícios práticos, 

debates e aulas de atuação em cena, o TEN promove os primeiros artistas, entende-

se no período a existência e preparo para se apresentar publicamente a missão que, 

naquela altura era o “resgate do legado cultural e humano do africano no Brasil” 

(NASCIMENTO, 2004, p.212). O TEN cria o que batizaram de "reminiscência" onde 

passaram a divulgar e valorizar a cultura afro-brasileira relacionada a rituais do 

candomblé. 

 

Sob intensa expectativa, a 8 de maio de 1945, uma noite histórica para 
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o teatro brasileiro, o TEN apresentou seu espetáculo fundador. O 
estreante ator Aguinaldo Camargo entrou no palco do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro, onde antes nunca pisara um negro como intérprete 
ou como público, e, numa interpretação inesquecível, viveu o trágico 
Brutus Jones, de O’Neill. Na sua unanimidade, a crítica saudou 
entusiasticamente o aparecimento do Teatro Experimental do Negro e 
do grande ator negro Aguinaldo Camargo, comparando-o em estrutura 
dramática a Paul Robeson, que também desempenhou o mesmo 
personagem nos Estados Unidos. Henrique Pongetti, cronista de O 
Globo, registrou: “Os negros do Brasil – e os brancos também – 
possuem agora um grande astro dramático: Aguinaldo de Oliveira 
Camargo. Um anti-escolar, rústico, instintivo e grande ator”. 
(NASCIMENTO, 2004, p. 213) 
 
 

Naquele momento, o TEN se apresenta ao Brasil, segundo Nascimento 

(2004), não apenas como teatro negro ou atores negros, mas também como 

movimento de luta da população negra no país. Evidenciando um novo rumo no teatro 

brasileiro, no qual a pessoa negra não é apenas sinônimo de palhaçada no teatro, 

mas passa a poder trilhar outro caminho, ir além, enquanto atores ou atrizes. O TEN 

passa a abrir novos caminhos no teatro para a população negra, fato esse, podendo 

existir novas possibilidades, mas nada garantido, pois quem ainda são os grandes 

empresários majoritariamente são brancos, mantendo a lógica de invisibilização e não 

valoração do trabalho do negro no teatro. 

Reforça que o TEN  expressa sua primeira vitória no âmbito do teatro nacional, 

passando a não apenas protagonizar atores negros, mas também a criar peças 

dramáticas brasileiras para artista negros, quebrando o primitivismo folclórico 

presente no Brasil carregado pelo histórico escravocrata ainda presente no território. 

O TEN vem a criar literaturas dramáticas relacionada a realidade do negro brasileiro, 

junto a isso, também desenvolvendo um trabalho de ação social junto a essa 

população fragilizada e marginalizada no país. 

 
No seguinte ano de 1947, houve, afinal, o encontro com o primeiro 
texto brasileiro escrito especialmente para o TEN:—O filho pródigo, 
um drama poético de Lúcio Cardoso, inspirado na parábola bíblica. 
Com cenário de Santa Rosa, o artista que renovou a arte cenográfica 
do teatro brasileiro, e interpretação principal de Aguinaldo Camargo, 
Ruth de Souza, José Maria Monteiro, Abdias do Nascimento, Haroldo 
Costa e Roney da Silva, O filho pródigo foi considerado por alguns 
críticos como a maior peça do ano teatral. Em seguida, o TEN montou 
Aruanda, outro texto especialmente criado para ele, escrito por 
Joaquim Ribeiro. Trabalhando elementos folclóricos da Bahia, o autor 
expõe de forma tosca a ambivalência psicológica de uma mestiça e a 
convivência dos deuses afrobrasileiros com os mortais. 
(NASCIMENTO, 2004, p. 215) 
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Entre os trabalhos aqui citados por Nascimento, o teatro teve outros trabalhos 

desenvolvidos pelo e para o TEN, ou seja, de pessoas negras para pessoas negras, 

todos seguindo a temática e o propósito de seu fundamento de trabalho e valorização 

da cultura africana e afro-brasileira. O TEN seguiu com a tentativa de proporcionar à 

população negra no Brasil a libertação histórica carregada de genocídio e exploração, 

buscando trazer inspiração de sobrevivência para a população vítima do racismo 

enraizado que tem reflexos em várias dimensões na vida das pessoas negras, 

 

No Brasil, enfrentando o tabu da “democracia racial”, o Teatro 
Experimental do Negro era a única voz a encampar consistentemente 
a linguagem e a postura política da negritude, no sentido de priorizar 
a valorização da personalidade e cultura específicas ao negro como 
caminho de combate ao racismo. Por isso, o TEN ganhou dos porta-
vozes da cultura convencional brasileira o rótulo de promotor de um 
suposto racismo às avessas, fenômeno que invariável e erroneamente 
associavam ao discurso da negritude. (NASCIMENTO, 2004, p. 218) 
 
 

 Nascimento (2004) ressalta que o TEN auxiliou no acesso ao caminho da 

população negra em ocupar espaços como o teatro, não apenas como telespectador, 

mas enquanto protagonista de sua realidade. Teve um papel de precursor de atores 

e atrizes ao ádito teatral, ao mesmo tempo em que se consolidava enquanto 

movimento de luta, ocupando espaços e agenciando uma ação social naquele 

período. Com a proposta de trabalho contra o racismo no teatro, propunha também 

na época a reflexão sobre a perversa relação ostensiva contra as pessoas 

afrodescendentes no Brasil, isso, reproduzido não só no campo do teatro, porém, 

também na televisão, rádio, espaços educativos todos reproduzindo uma lógica 

perversa de desvalorização e desumanização do negro no Brasil. O TEN sobretudo 

buscou sempre a articulação coletiva da população afro-brasileira discriminada, onde 

trabalhou em busca do acesso a políticas sociais, trabalho e aspectos de vida melhor 

em sociedade. 

 
O TEN visava a estabelecer o teatro, espelho e resumo da peripécia 
existencial humana, como um fórum de ideias, debates, propostas, e 
ação visando à transformação das estruturas de dominação, opressão 
e exploração raciais implícitas na sociedade brasileira dominante, nos 
campos de sua cultura, economia, educação, política, meios de 
comunicação, justiça, administração pública, empresas particulares, 
vida social, e assim por diante. Um teatro que ajudasse a construir um 
Brasil melhor, efetivamente justo e democrático, onde todas as raças 
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e culturas fossem respeitadas em suas diferenças, mas iguais em 
direitos e oportunidades. (NASCIMENTO, 2004, p. 221) 
 
 

A história relatada por Abdias do Nascimento (2004) mostra o quanto o 

processo do trabalho de cunho inicialmente social não demora muito para tornar-se e 

ocupar posteriormente terrenos políticos, passando a organizar o Comitê Democrático 

Afro-Brasileiro, pensando, logo, em atuar a nível político de reivindicações 

relacionadas ao direito do povo negro, intervindo, portanto, em prol da comunidade 

africana e afro-brasileira. O TEN organiza a Convenção Nacional do Negro em São 

Paulo em 1945 e no Rio de Janeiro em 1946. Em 1946 a convenção encaminha a 

Constituição desse mesmo ano, por meio do Senador Hamilton Nogueira, uma 

proposta de inserção da discriminação racial como crime de lesa-pátria com medidas 

e práticas com anseio a eliminação do racismo, ficando conhecida a lei 

antidiscriminatória como Lei Afonso Arinos. 

O TEN também passa a organizar um jornal, trabalho desenvolvido e realizado 

por estes que o construíram, denominado por jornal Quilombo. 

 

O jornal Quilombo: vida, problemas e aspirações do negro divulgou os 
trabalhos do TEN em todos os seus campos de ação, entre 1948 e 
1951. O jornal trazia reportagens, entrevistas, e matérias sobre 
assuntos de interesse à comunidade. A precariedade dos recursos 
financeiros do TEN, e do poder aquisitivo de seu público, não lhe 
permitiu uma permanência maior. (NASCIMENTO, 2004, p. 223) 

 
 

Sobre o Jornal Quilombo é essencial destacarmos que a nossa protagonista 

Maria de Lourdes Vale Nascimento era responsável pela coluna Fala Mulher, que 

voltaremos a abordar no próximo capítulo.  

Para além das reflexões empreendidas por meio do Jornal, dos debates 

promovidos pelo  Comitê e nas Convenções, o TEN organizou em 1950 o I Congresso 

do Negro Brasileiro, no Rio de Janeiro, cinco anos depois a fim de dar continuidade 

no trabalho, promoveu o Concurso do Cristo Negro ministrado pelo sociólogo 

Guerreiro Ramos, no Rio de Janeiro, em 1955. Além destes trabalhos no âmbito de 

criação de espaços coletivos nos quais a pauta principal e emergencial era o negro 

afro-brasileiro, sua realidade e cultura a ser dialogada e pensada. A meta era pensar 

caminhos para a superação das mazelas do pauperismo impregnado nas vidas 

dessas pessoas, quais os limites e possibilidades para valoração de emancipação 

étnico racial deste povo.  
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No ano de 1968 já com uma certa consolidação do TEN, o teatro lança uma 

exposição de arte no Museu da Imagem e Som do Brasil, sendo a primeira coleção 

do Museu de Arte Negra, mas, por conta do período de perseguição de militantes, 

artistas e políticos que lutavam contra realidade conservadora, patriarcal e militar a 

exposição tem sua censura. A política vivida pelos militantes e artistas da época era 

a de repressão coordenada pelo regime militar que abusaram e perseguiram, com 

represália e interrupção, a expressão negra e de quem não concordava com eles, 

fazendo que o fundador do TEN, Abdias do Nascimento, fizesse um autoexílio por 

conta de pressões da ditadura. Tornou-se professor nos EUA e passou a empreender 

denúncias em fóruns pelo mundo, referente ao racismo latente na realidade brasileira. 

3.1.3 Do Movimento Negro Unificado à Coalizão Negra Por Direitos 

O Movimento Negro Unificado (MNU) nasce de forma inédita em São Paulo, 

com ativistas que tiveram um papel decisivo para sua fundação em julho de 1978,  

sendo eles Flávio Carrança, Hamilton Cardosom, Vandelei José Maria, Milton 

Barbosa, Rafael Pinto, Jamu Minka e Neuza Pereira. Esses protagonistas foram 

impulsionados pela ocorrência de um assassinato de um homem negro, o que levou 

os ativistas e população se organizaram em frete ao Teatro Municipal de São Paulo 

para se manifestar seguinte ao acontecido.  

 

Finalmente em julho de 1978, a comunidade negra volta a se 
manifestar, e desta vez de forma inédita, uma concentração de 3000 
pessoas frente ao Teatro Municipal de São Paulo, em protesto pelo 
assassinato de Robson Silveira da Luz, operário negro assassinado 
pela polícia de Guainazes, e contra a discriminação de atletas negros 
no Clube Tietê, em São Paulo. Desta Manifestação nasceu o 
MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO. Nasceu da luta, na rua, pelo 
combate ao racismo assassino que tira vida aos negros através dos 
órgãos policiais, apoiado no regime de opressão mantido a força pelo 
Regime Militar. (JORNAL MNU, 1980) 

 

O MNU segue reivindicando a mesma linha de pautas dos outros movimentos 

já citados, mas amplia as discussões evidenciando também a questão da violência 

policial no país e a sua forma de controle social baseada no racismo estrutural e 

falseada com a democracia racial. 

Observa-se entre os movimentos de luta da população negra aqui citados, 

uma espécie de pausa entre um e outro, referente à organização dos movimentos 

sociais do povo negro, os motivos podem ser variados, porém o principal se referia a 
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questão da opressão da ditadura militar e da polícia. O MNU surge no fim da ditadura 

na eclosão de variados movimentos sociais no Brasil, todavia, as reivindicações da 

população negra continuavam quase que as mesmas, surgindo a carência de uma 

organização contra o genocídio da população negra, pelo fim da discriminação racial 

e por melhores condições de vida, trabalho e educação. 

O MNU rapidamente passou a migrar para estados do Brasil, seu crescimento 

fez com que suas reivindicações adquirissem mais força e ganhassem apoio da 

população. Junto a outros movimentos sociais e a população que os construíam 

naquele tempo, entendem o dia 13 de maio como uma data de denúncia da situação 

negro no Brasil. Transformação essa que levou a haver atos pelo país, denunciando 

a insatisfação desta população oprimida, diante disso, entendeu–se que a data não 

era uma data de representatividade para a pessoa negra, mas sim no dia 20 de 

novembro, data de morte de Zumbi dos Palmares. 

Tendo como ênfase principal o trabalho e a educação da população negra na 

luta antirracista, usando a representatividade de Zumbi contra a exploração e o 

racismo, o movimento foi emergente para o protagonismo de intelectuais negros na 

época. Os militantes, que no período eram estudantes, passaram a registrar, 

documentar e compartilhar estudos que se fortaleceram e construíram parte dos 

estudos atuais referente a este movimento de luta e os outros dois citados, a partir 

disso e da subjetividade de vida de cada um e das relações étnicos raciais no Brasil. 

No ano de 1980 o MNU criou um jornal para que pudesse se comunicar com 

seus apoiadores e divulgar as informações e discussões no momento. O jornal 

denominado como “Jornal do Movimento Negro Unificado” era produzido na cidade 

de Campinas, onde o MNU tinha muita força e serviu como instrumento de divulgação 

das pautas, lutas, atividade e ideias da organização. No jornal fica visível uma nova 

percepção do movimento negro brasileiro, no qual a crítica a democracia racial no país 

vem a ser uma prioridade, além disso, a violência policial e o privilégio da branquitude 

passam a ser mencionados, visto que o movimento começa a compreender que esses 

dois fatores fazem parte do modo de controle social quando relacionada a população 

negra. 

Hoje, mais do que nunca, é necessário questionar a validade da 
chamada democracia racial que se tenta atribuir à sociedade 
brasileira. Principalmente, quando se vê, após mais de noventa anos 
de abolição, a situação precária em que se encontra a maioria da 
população negra brasileira. Por trás dessa falsa imagem de igualdade 
racial, se mascara uma realidade de marginalidade e opressão que cai 



48 
 

sobre o negro, procurando descaracteriza-lo cada vez mais como 
cidadão livre e respeitável socialmente. (JORNAL MNU, 1980) 
 
 

No documento podemos identificar reflexões que se referem ao estado policial 

racista e a necessidade de organização da população negra no Brasil para enfatizar 

o boicote das ações policiais em defesa do caráter racista, conservador da moral e 

dos bons costumes ditados pela sociedade branca. Colocando a população negra 

sempre como indivíduo perigoso por conta de orientações repassadas ao policiamento 

já com cunho racista ainda mantendo e reproduzindo a ideologia eurocêntrica, 

misógina e genocida. 

 
Por isso mesmo, o negro continua sendo perseguido, preso e 
assassinado sem que as autoridades governamentais se preocupem 
sequer era investigar os culpados, quanto mais em punir esses 
assassinos que são sempre acobertados pela justiça dos brancos. Ê 
hora de nós negros tomarmos uma posição concreta diante dessa 
situação que nos causa humilhação física, moral e psicológica. 
(JORNAL MNU, 1980) 
 

O MNU em seu plano de ação seguiu com seus princípios de desmistificação 

da democracia racial brasileira, organização política do negro no Brasil, a 

transformação do movimento negro em um movimento massificado, na formação de 

alianças na luta contra o racismo e a exploração do trabalhador, organizando para 

enfrentar a violência policial, junto aos sindicatos e partidos políticos, pela luta e 

introdução da História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares e a 

busca por apoio internacional contra o racismo no país. 

 

A única maneira de darmos um basta a essa situação de insegurança 
é nos organizarmos e nos fortalecermos, através da união e 
solidariedade entre negros e juntamente aos setores não racistas, 
denunciando e exigindo o cumprimento da lei contra qualquer ato de 
discriminação e injustiça praticados contra a comunidade negra. Isto 
significa garantir na prática, nossos direitos de homens livres. 
(JORNAL MNU, 1980) 
 

O MNU teve um papel importante junto ao movimento de luta e de 

implementação do projeto de Lei 10.639/2003 de inclusão de estudos da História da 

África e dos Africanos, a luta do povo negros brasileiro, valoração da cultura negra e 

o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. Hoje com 42 

anos o MNU ainda se mantém vivo espalhado pelo Brasil buscando se manter 
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organizado e  articulado entre todas as frentes ainda vivas em estados do país, usando 

os meios tecnológicos atuais como site e rede social para se comunicar e expor a 

realidade do Movimento Negro Unificado. No entanto é essencial reforçar que além 

do Movimento Negro Unificado, há no Brasil muitos outros movimentos, à exemplo do 

Movimento Negro Socialista, Anarquismo Negro, Movimento Feminista Negro, entre 

outros. Os quais, mesmo possuindo particularidades no que tange as correntes 

político ideológicas, se encontram nas trincheiras da luta antirracista.  

Há ainda que se destacar a questão do Ativismo e do Coletivismo negro, como 

discussão contemporânea.  Essas expressões ampliam a compreensão que se tem 

acerca dos Movimentos Sociais enquanto movimento de organização e luta, fato este, 

que veio e ter transformações organizativas e nas formas de aplicação no cotidiano. 

O ativismo segue o caminho conjunto dos movimentos sociais praticando a luta, 

valorização e emergência em valorizar a voz e visibilidade à população invisibilizada, 

assim, de maneira mais singular o ativismo se aplica na prática diária antirracista de 

reconstrução histórica do Brasil. O ativismo ou a militância pode ser desenvolvida de 

maneira individual, mas também juntamente aos movimentos sociais e suas refrações 

pautada nas requisições, demandas e reivindicações do movimento negro. 

Os coletivos seguem uma nova realidade na prática de defesa da população 

negra, a partir do acesso do negro às universidades. A Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) tem implementado as cotas étnico raciais desde o ano 2005, tendo 

sido uma das primeiras do Brasil. A nível federal, a política de cotas étnico raciais se 

estabelece a partir da Lei 12.711/2012 que “Dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e 

dá outras providências”. 

 No trajeto, com a implementação do projeto de lei em universidades federais 

e estaduais, faz forçoso a organização deste contingente no espaço para garantir seus 

direitos e a permanência estudantil. Este modo de organização enquanto coletivos de 

luta se dá a partir de grupos de estudos e ações de reivindicações com cunho político, 

não limitando-se apenas a universidade, mas, seguindo a construção em territórios 

periféricos e comunitários. 

Por fim desse breve resgate histórico da resistência negra e dos movimentos 

negros no Brasil, é essencial mencionarmos a organização da Coalizão Negra Por 

Direitos, que envolve mais de 100 movimentos negros. O site da organização 

apresenta a Carta Proposta da Coalizão Negra Por Direitos, 
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Nós, organizações, entidades, grupos e coletivos do movimento negro 
brasileiro, reafirmamos nosso legado de resistência, luta, produção de 
saberes e de vida. Historicamente, seguimos enfrentando o racismo, 
que estrutura esta sociedade e produz desigualdades que atingem 
principalmente nossas existências. Durante os quase quatrocentos 
anos de escravização e desde o início da República, somos alvo de 
violações de direitos, do racismo anti-negro, da discriminação racial, 
da violência e do genocídio. Mesmo assim, temos construído, com 
nossas trajetórias individuais e coletivas, a riqueza deste país.[...] 
Compreendemos que as opressões sofridas por nossa gente se 
relacionam a um sistema global capitalista-neoliberal, supremacista 
branco e patriarcal. Portanto, a articulação pela libertação deve se dar 
para além das fronteiras nacionais, em diálogo e ações conjuntas com 
movimentos e territórios transnacionais em uma perspectiva 
internacionalista de reconhecimento de tais opressões como parte de 
um projeto político mundial. A História exige da população negra 
brasileira e de toda a diáspora africana, ações articuladas para o 
enfrentamento ao racismo, ao genocídio e às desigualdades, injustiças 
e violências derivadas desta realidade. Esta Coalizão se reúne para 
fazer incidência política em nosso próprio nome, a partir dos valores 
da colaboração, ancestralidade, circularidade, partilha do axé (força 
de vida herdada e transmitida), oralidade, transparência, autocuidado, 
solidariedade, coletivismo, memória, reconhecimento e respeito às 
diferenças, horizontalidade e amor. Em defesa da vida, do bem-viver 
e de direitos arduamente conquistados, irrenunciáveis e inegociáveis, 
seguiremos honrando nossas e nossos ancestrais, unificando em luta 
toda a população afro-diaspórica, por um futuro livre de racismo e de 
todas as opressões. (COALIZÃO POR DIREITOS, 2022) 
 
 

 Por mais que essa citação tenha ficado longa, acreditamos em sua importância, 

principalmente no que se refere ao ponto principal desta pesquisa. Pois na sequência 

apresentaremos um pouco da história de duas pessoas, Assistentes Sociais, que 

foram protagonistas da resistência negra, mas que não tem o merecido 

reconhecimento no Serviço Social. 
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4. PROTAGONISMO NEGRO NO SERVIÇO SOCIAL: DA INVISIBILIDADE A 
INSPIRAÇÃO 
 

4.1 METODOLOGIA DA PESQUISA  
 

 

A metodologia se assentou em revisão bibliográfica apresentada nos capítulos 

anteriores, a partir dos quais pudemos alcançar os objetivos específicos da pesquisa, 

ou seja: Conceituar o racismo estrutural como um dos determinantes das relações 

sociais brasileiras; apresentar o histórico de luta e resistência da população afro-

brasileira; levantar o histórico do Movimento Negro brasileiro e a presença de 

protagonistas do Serviço Social.  

Para o alcance do objetivo geral que foi apresentar elementos sobre a vida 

pessoal, militância, formação e exercício do Serviço Social dos protagonistas Maria 

de Lourdes Vale Nascimento e Sebastião Rodrigues Alves, realizamos pesquisa 

documental, que segundo Gil (1999) se refere a materiais que não receberam um 

tratamento analítico específico, ou seja, há uma reelaboração da análise de acordo 

com o objetivo da pesquisa. O desenvolvimento,  

 

Segue os mesmos passos da pesquisa bibliográfica. Apenas há que 
se considerar que o primeiro passo consiste na exploração das fontes 
documentais [...] Existem de um lado, dos documentos de primeira 
mão, que não receberam qualquer tratamento analítico [...] De outro 
lado, existem os documentos de segunda mão, que de alguma forma 
já foram analisados [...] (GIL, 1999, p. 66) 

 

No caso da pesquisa documental feita neste trabalho, as fontes foram 

informações sobre a vida dos protagonistas e a produção de conhecimento que 

tivemos acesso como fontes primárias. As informações aqui apresentadas decorrem 

de uma busca por documentos, livros, artigos, revistas e jornais que trouxessem 

informações sobre a vida de Sebastião Rodrigues Alves (Rodrigues Alves) e Maria de 

Lourdes Vale Nascimento e a relação desses protagonistas com o Serviço Social 

brasileiro. Buscamos também trazer a importância do ativismo de ambos na 

construção e fundamentação do movimento negro. 

A coleta de dados caminhou em dois momentos, inicialmente por meio de 

informações, documentos, textos e leituras que fossem descritivas referente a todo o 
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contexto histórico que estes profissionais vivenciavam. Em segundo momento, 

podemos mencionar a descrição individual de vida dos dois Assistentes Sociais e seu 

processo de atuação profissional junto ao movimento negro e a profissão.  

A análise dos dados girou em torno das experiências geradas pela vivência e 

ativismo desses profissionais, no entanto, o primeiro desafio foi a dificuldade de 

informações, inclusive no que se refere a menções da própria categoria profissional, 

o que deixou escancarado o silenciamento e invisibilização destes Assistentes 

Sociais. O que, por outro lado, reforça a importância da pesquisa à medida que 

descrevemos parte do trajeto e a realidades desses profissionais na época, criando 

espaços de troca de informações enquanto estratégia e instrumento de 

aquilombamento da profissão e de profissionais. 

 

4.2 PROTAGONISTAS NEGRAS E NEGROS NO SERVIÇO SOCIAL  
 

   
A produção de conhecimento em Serviço Social assenta no materialismo 

histórico e dialético, centralizando-se na luta de classes como determinante de todas 

as expressões da Questão Social. Concordamos que a tradição marxista é essencial 

para a compreensão do modo de produção capitalista, no entanto, como abordamos 

ao longo do trabalho, a história da luta de classes brasileira só pode ser entendida 

quando regressamos historicamente e entendemos o lugar da escravidão em nossa 

sociabilidade, tal como do contraponto construído pela quilombagem. Ou seja, a 

resistência negra na luta pela liberdade, que causou fissuras na sociedade 

escravocrata, como explica Clóvis Moura (2018).  

Neste sentido, a compreensão das relações étnico raciais como elementos 

que estruturam mercantilismo colonialista e escravocrata, persistem na lógica 

moderna subsidiando a consolidação do modo de produção capitalista. Assim, só 

conseguiremos entender que o racismo não é uma expressão da Questão Social, mas 

sim um elemento estrutural e estruturante da sociabilidade burguesa (ALMEIDA, 2014; 

GONÇALVES, 2018; ROCHA 2021a; 2021b).  

Porém, o processo formativo em Serviço Social tende a discutir os 

fundamentos sócio-históricos do Brasil a partir das lentes da luta de classes europeia. 

Essa leitura traz prejuízos para compreensão da história do país e para a própria 

compreensão do Serviço Social. A negligência desse debate, somada a influencia do 
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mito da democracia racial, que também interfere o pensamento da esquerda, fez com 

que protagonistas negras e negros sofressem com a imposição da invisibilidade. 

Percepções essas que também fizeram com que acreditássemos que até pouco 

tempo não houvesse intelectuais negras produzindo conhecimento no Serviço Social. 

Em texto escrito por Magali da Silva Almeida, Roseli da Fonseca Rocha e 

Suelma Inês de Deus Branco (ALMEIDA; BRANCO; ROCHA, 2019), as autoras 

trouxeram grandes contribuições sobre a trajetória de profissionais negras e negros 

pouco visibilizadas na história do Serviço Social. Apontam que a fundação do 

Movimento Negro Unificado em 1978 fomentou o debate sobre a farsa da democracia 

racial e profissionais de serviço social se engajaram no movimento. Apontam ainda 

que  

 

A presença das(os) assistentes sociais negras(os) dessa geração com 
atuação na década de 1980 deram significativa contribuição ao 
processo de redemocratização nos sindicatos, nos movimentos 
sociais, nos partidos políticos progressistas e na renovação da 
profissão. Nos espaços sócio-ocupacionais por onde passaram, o 
ativismo desses assistentes sociais deixou registro da necessidade de 
enfrentamento da violência racial e sexista. Suas proposições de 
enfrentamento às discriminações de gênero e raça produziram 
fissuras que desestabilizaram a pretensa “ordem social” 
(des)organizada pelo racismo. (ALMEIDA; BRANCO; ROCHA, 2019, 
p. 170) 

 

Destacam a forte presença de mulheres negras na organização da Marcha 

contra a Farsa da Abolição em 1988 e da Marcha Zumbi dos Palmares, contra o 

Racismo, pela Cidadania e pela Vida de 1995. Na construção das políticas públicas 

enfatizam a importância de Maria Inês Barbosa e Edna Muniz como intelectuais 

negras que colaboraram para construção da Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra. Também trazem nomes de protagonistas importantes na década 

de 1990, especificamente no contexto do governo de Fernando Henrique Cardoso,  

 

[...] grupo de assistentes sociais negras ocupam a cena pública, dando 
o tom antirracista nas entidades d categorial, assim como na produção 
intelectual: Matilde Ribeiro, Elisabete Aparecida Pinto, Suelma Inês 
Alves de Deus, Maria José Pereira, Magali da Silva Almeida e Fátima 
Cristina Rangel Sant’Anna e, no fim da década de 1990, Roseli Rocha, 
Maria Isabel Assis (Mabel), dentre outras (ALMEIDA; BRANCO; 
ROCHA, 2019, p. 172) 
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Relatam também que após a III Conferência Mundial contra Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata realizada em 2001 em 

Durban, África do Sul, abriu-se um novo horizonte dentro do Serviço Social, o que 

levou a primeira campanha de combate ao racismo organizada pelo CFESS em 2003. 

Contexto que estimula a organização de uma nova geração de intelectuais negras e 

negros no Serviço Social. Mencionam, 

 

Joilson Santana Marques Junior, Marcia Campos Eurico, Teresa 
Cristina Martins, Raquel Gouveia, Ana Paula Procópio, Valdenice 
Raimundo, e mais recentemente Leonardo Ortegal, Sheila Dias, 
Gracyelle Costa, Renata Gonçalves, Kajali Lima Vitório, Guilherme 
Silva de Almeida, Heide de Jesus Damasceno, dentro outras 
importantes contribuições.  ALMEIDA; BRANCO; ROCHA, 2019, p. 
173) 

 

 Outro destaque importante feito por Almeida, Branco e Rocha (2019) foi a 

Campanha do Conjunto CFESS/CRESS de 2017 que teve como mote “Se cortam 

direitos, que é preta e pobre sente primeiro – a gente combate racismo é no cotidiano”. 

Ou seja, essas e esses intelectuais negras e negros na profissão tem ganhado 

visibilidade ao longo dos anos e tensionando a pauta antirracista. Foi a partir da 

provocação e produção de conhecimento desses profissionais é que o CFESS lançou 

em 2016 a série de cadernos “Assistente Social no Combate ao Preconceito” com sete 

cadernos cada um com uma temática, abordando temas como preconceito, o racismo 

e a transfobia entre outros, materiais muito importantes para o avanço da categoria 

no debate sobre a temática. 

 E foi a partir desses impulsos que optamos por regredir um pouco na história 

do Serviço Social brasileiro e optamos por identificar, referenciar, ouvir a voz e 

visibilidade de outros protagonistas negros por meio da busca da história de vida e 

construção de trabalho de dois Assistentes Sociais Maria de Lourdes Vale Nascimento 

e Sebastião Rodrigues Alves, ambos com materiais escritos e participação ativa na 

organização do Movimento Negro Brasileiro. Esses protagonistas sempre 

tencionaram por políticas e garantia de direitos para a população negra que, em sua 

maioria, foi colocada à margem da margem, em situação de vulnerabilidade social, 

cultural, psicológica e econômica.  
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Por fim, vamos destacar as vivências, trabalho desenvolvido e a participação 

no Movimento de Luta no povo negro, dialogando junto ao trabalho da/o Assistente 

Social em uma perspectiva Antirracista, porém, o trabalho destes profissionais segue 

invisibilizado tanto na formação em Serviço Social, quanto pelas entidades da 

categoria. Acreditamos que isso se dá por conta do racismo estrutural e suas 

expressões, como discutimos no primeiro capítulo deste trabalho, ou seja, o 

silenciamento que a população negra é submetida também reverbera na profissão.  

Por isso, esperamos valorizar o histórico de vida e profissional desses protagonistas.  

4.1.2 Sebastião Rodrigues Alves 

Sebastião Rodrigues Alves ou Rodrigues Alves, como gostava de ser 

chamado, nasceu na cidade de  Guaçuru, no Espírito Santo (ano desconhecido). 

Segundo consta no site do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros - 

IPEAFRO, Rodrigues Alves ficou órfão de mãe aos 7 anos de idade, fazendo que 

iniciasse seu trabalho junto ao pai nas terras da família. Após um período trabalhando 

como soldado no Corpo de Bombeiros, resolveu seguir carreira militar, tornando-se 

cabo do Exército do Estado do Espírito Santo. 

 

Figura 2 – Sebastião Rodrigues Alves 

 

 
Fonte: IPEAFRO 

 

 

Fontes documentais que relatam sobre a vida, idade, nascimento e morte de 

Rodrigues Alves são muito limitadas. Cabe ressaltar que documentos referentes ao 

seu processo acadêmico e trabalho também são quase inexistentes, não somente, 
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por falta de registro, mas também pelo racismo estrutural, que durante a história do 

Brasil esteve sempre voltado para a destruição, apagamento, não exposição e 

desvalorização do povo negro e de pessoas negras como Rodrigues Alves. 

Vamos usar dados expostos no site do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-

Brasileiros - IPEAFRO que tem em um de seus destaques, “personalidades” um 

resumo sobre a história de vida de Rodrigues Alves. 

 

Rodrigues Alves e Abdias Nascimento eram cabos do Exército (este 
lotado no quartel de Quitaúna, São Paulo) na época da Revolução 
Constitucionalista de São Paulo de 1932. Eles chegaram a participar 
de combates no mesmo campo de batalha, sem se conhecerem ainda. 
Com a vitória das forças federais, a unidade de Rodrigues Alves se 
mudou para São Paulo, onde o Tenente Theodomiro, amigo de 
Rodrigues Alves, morava na pensão da Dona Fortunata. Abdias 
Nascimento, então escriturário do Exército, morava fora do quartel 
nessa mesma pensão. Rodrigues Alves e Abdias Nascimento 
iniciaram ali uma amizade cimentada e aprofundada ao longo de suas 
vidas. (site: IPEAFRO - PERSONALIDADES, 2022) 

 

A trajetória de militância de Rodrigues Alves começa a se desenvolver ao 

conhecer Abdias do Nascimento e se tornarem amigos. No auge da juventude, tinham   

disposição para dialogar e expor as pessoas brancas que impetravam racismo e o 

preconceito racial. Os amigos Abdias e Sebastião não aceitavam atos desse tipo, 

portanto estavam sempre dispostos a brigar e quebrar o espaço que estivessem, se 

caso fosse necessário, para expor atitudes comumente racistas e estereotipadas. 

Dentre as situações de desentendimentos pela cidade a dupla arruma briga e um dos 

chefes do exército presencia o fato. Pouco tempo depois os dois perdem a carreira 

militar. Sem ter onde morar, por serem expulsos do exército, Rodrigues Alves e Abdias 

do Nascimento permaneceram em situação de rua por um tempo. Neste contexto, 

precisavam criar condições para se alimentar, fazer as necessidades básicas e residir. 

No seguir da vida, segundo descrito no IPEAFRO, Rodrigues Alves se separa 

de Abdias e decide ir para o Convento dos Frades Franciscanos, no Estado de Santa 

Catarina, entretanto, em razão da cor não poderia continuar para ser ordenado a 

padre. Então ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro, onde acabou reencontrando 

Abdias do Nascimento em meados de 1940. Os dois, em parceria com outros 

protagonistas, fundaram o Comitê Democrático Afro-Brasileiro em 1945 e o Diretório 

Negro Petebista em 1946. 
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O Comitê Democrático Afro-Brasileiro (1945) foi o pontapé inicial de 

organização e participação de Rodrigues Alves junto a luta do povo negro no Brasil. 

O comitê tem como pauta a anistia de presos políticos, bem como a luta por direitos e 

o rompimento com o mito da democracia racial. Os componentes do comitê entendem 

como importante para a afirmação de direitos sociais a construção de uma declaração 

de princípios, de modo que haja um respaldo material sobre o comitê, enquanto 

fundamental para concretização das reivindicações. Sendo esses princípios,  

 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DO COMITÊ DEMOCRÁTICO 
AFRO-BRASILEIRO 

1.°) Reunião da Assembléia Nacional Constituinte pelo voto direto e 
secreto, sem distinção de sexo. 2.°) Anistia ampla e incondicional para 
os crimes políticos e conexos. 3.°) Extinção imediata do Tribunal de 
Segurança e do D.I.P. 4°.) Intensificação do esforço de guerra do 
Brasil contra o fascismo. 5.°) liberdade da palavra escrita e falada, 
liberdade de agremiação. 6.°) Direito de voto aos membros das forças 
armadas, sem limitação de categoria ou posto, para a Assembléia 
Constituinte, onde quer que se encontre. 7.°) Direito de voto a bordo 
de navios mercantes nacionais para tripulantes e passageiros quando 
em viagem ou nos portos de escala, extensivo aos ferroviários, 
rodoviários e aeroviários. 8.°) Reconhecimento do direito de greve de 
acordo com a Declaração de Chapultepec. 9.°) Reconhecimento 
imediato da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 10.°) 
Autonomia do Distrito Federal. 11.°) Liberdade e unidade sindical, 
extinguindo-se as intervenções compressivas. 12.°) Direito de 
sindicalização para o trabalhador das organizações autárquicas, 
paraestatais e oficiais. I3.°) Direito de sindicalização para as 
empregadas domésticas, para que elas gozem dos direitos de todos 
os operários. 14.°) Completo apoio e assistência ao trabalhador rural, 
com aplicação das leis trabalhistas. 15°) Liberdade de culto das 
religiões afro-brasileiras. 16.°) Ensino gratuito nos cursos secundários 
e superiores, assim como no ensino profissional. 17.°) Punição às 
empresas que fazem seleção racial e de cor. 18°) Abolição das 
seleções raciais e de- cor na diplomacia. 19.°) Abolição das seleções 
raciais e de cor nas escolas militares. 20.°) Participação do negro nos 
assuntos de colonização e imigração. 21.°) Democratizar todas as 
organizações negras, aproximando-as das organizações dos brancos. 
22.°) Fazer a aproximação quanto possível das organizações 
populares, como as escolas de samba, clubes dançantes, associações 
esportivas, sociedades beneficentes, organizações religiosas, 
livrando-as das explorações políticas e comerciais. 23.°) Criar cursos 
de alfabetização por todo o território nacional. 24.°) Realizar um 
Congresso Popular Brasileiro antes das eleições, patrocinado pelas 
associações afro-brasileiras. 25.°) Colaborar com o Congresso de 
Artistas Plásticos e todos os movimentos de democratização. 26.°) 
Que toda a Diretoria de organização afro-brasileira seja eleita em 
bases democráticas, isto é, por assembléia geral de seus membros e 
associados. 27.°) Lançamento de uma campanha pró-monumento a 
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José do Patrocínio. (MOURA, 1983, p.151) 

 

Sendo muito interessante observarmos que já naquela época os ativistas se 

posicionavam contra o avanço do fascismo, reconhecimento das republicas 

soviéticas, liberdade sindical e de greve, sindicalização das empregadas domésticas, 

respeito a cultura afro-brasileiras, defesa da educação pública e de qualidade, entre 

outros pontos muito importantes e concretos para a vida da população negra 

brasileira.  Podemos perceber um envolvimento de Rodrigues Alves com as causas 

sociais, no Rio de Janeiro concluiu a graduação em Serviço Social (ano e escola 

desconhecidos) e seguiu fortalecendo o movimento de luta da profissão e dos 

profissionais. E em uma perspectiva de organizar a categoria profissional, colaborou 

na fundação do Sindicato dos Assistentes Sociais. 

 

Como escritor e pesquisador, Rodrigues Alves dedicou-se a temática 
da valorização do negro. Ele investigou as condições da população 
menos favorecida nas suas frequentes visitas aos morros cariocas. 
Pesquisador incansável dos assuntos afro-brasileiros, ele apresentou 
trabalhos em vários congressos e convenções; ele publicou os livros 
Ecologia do grupo afro-brasileiro (1966), Sincretismo Religioso (1966) 
e Canto à amada (1972). (IPEAFRO - PERSONALIDADES, 2022) 

 
Dentre as publicações de Rodrigues Alves vamos apresentar um pouco do 

livro “Ecologia do Grupo Afro-brasileiro” que foi sua dissertação de conclusão do curso 

superior e acabou sendo publicado em 1966. Como vemos, o livro de Rodrigues Alves 

tem o propósito de estudo e pesquisa direcionando ao condicionante da população 

negra no Brasil junto ao trabalho do Assistente Social. O livro foi publicado em três 

capítulos sendo eles: 1. Das Teorias Raciais e Seus Efeitos Através dos Séculos; 2. 

O Elemento Afro-Brasileiro, A Proclamação e Reconhecimento dos Direitos 

Fundamentais da Pessoa Humana em Face do Serviço Social; 3. Ao Serviço Social 

Compete Solucionar o “caso” Afro-Brasileiro. 

No primeiro capítulo do livro Rodrigues Alves busca reforçar a presença do 

ainda chamado “preconceito de cor” no Brasil, partindo de relatos de escritores, 

estudiosos e artistas por entrevistas transcritas. No documento, tenta comprovar essa 

realidade diante de aspectos apresentados por esses, que vivem o racismo na pele 

naquele tempo, reforçando a importância em desenvolver um trabalho nesta 

perspectiva. No segundo capítulo busca afirmar que o Assistente Social trabalha na 
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perspectiva de direitos, colocando que todo humano tem direitos, posicionando-se 

contrário a qualquer forma de segregação. 

No terceiro capítulo Sebastião Rodrigues Alves descreve a época sobre as 

competências do Assistente Social junto ao “caso” ou solução dos problemas da 

população afro-brasileira e os problemas sociais do momento. Traz o trabalho do 

profissional em um ideário democrático que deveria buscar um bem comum a toda a 

população de forma que favoreça a todos sem distinção por classe, raça, gênero, ou 

crença religiosa, mas sim, de forma em que exista uma equidade. 

 

Como criatura de Deus, substância individual completa, composta de 
natureza intelectual e senhor de suas ações, autônomo no sentido lato 
do vocábulo, é a base e o fundamento da sociedade, e, destarte, tem 
direito ao respeito e à proteção do Serviço Social. É por essa razão 
que êste tem por fim demonstrar que em nossa pátria, o Serviço Social 
além de sua finalidade específica, terá de lutar para vencer a barreira 
existente contra o grupo Afro. (ALVES, 1966, p. 56) 
 

Podemos observar que, mesmo apresentando uma visão conservadora, 

assentada na lógica neotomista, o autor insere a questão do antirracismo de forma 

prioritária para a “finalidade” do Serviço Social. Devemos observar que o Serviço 

Social daquele tempo seguia uma perspectiva assentada no neotomismo, porém, para 

o contexto Rodrigues Alves já criticava e refletia sobre a atuação desses profissionais 

naquele período. Em seus escritos discorre sobre o emaranhado em que o profissional 

enfrenta no meio social, onde junto às crenças, costumes e tradições presentes entre 

outras maneiras de pensar, vamos nos deparar da mesma forma com a pobreza, 

desemprego, doenças entre outras várias refrações da questão social no sistema 

capitalista.  Almeida, Branco e Rocha (2019, p. 175 - 176) trazem informações 

apontando que, 

 

Ferreira (2010) destaca que nos anos 1960 o assistente social 
Sebastião Rodrigues Alves denunciava o racismo no âmbito das 
instituições de assistência social e o imobilismo das/os profissionais 
de Serviço Social frente à discriminação racial. À época chegou a 
sugerir a criação de uma disciplina no curso de Serviço Social que 
abordasse a questão do negro na sociedade brasileira  

 

Elementos que pudemos constatar ao ler o já mencionado livro “Ecologia do 

Grupo Afro-brasileiro”, no qual o autor expõe que a desigualdade entre os seres 



60 
 

humanos, a luta pela vida e as forças culturais fazem parte do cotidiano de vida dos 

usuários e o Assistente Social deve possibilitar a inclusão. Neste caminho, os negros 

que na grande maioria das vezes são colocados em condição de marginilização, 

merecem uma atenção não só como pessoa em busca de atendimento, mas 

igualmente enquanto pessoa negra. Faz uma reflexão sobre o compromisso e 

comprometimento do Assistente Social com a população negra destacando pontos 

para atendimento individual e em grupo, apresentando limites e possibilidades de 

atuação em uma perspectiva antirracista da época. A fim da conclusão de seu trabalho 

e sugestão para ações contra o racismo, Rodrigues Alves diz, 

 

1º) Que o “caso” “afro-brasileiro” é uma questão de reeducação; 
2º) Reeducar o branco para receber o negro sem preconceito, sem 
restrições; 
3º) Reeducar o negro para intrometer-se na sociedade, sem o 
complexo de inferioridade; 
4º) O complexo de inferioridade do negro é um reflexo do preconceito 
de cor; 
5º) Deverá ser criada uma cadeira nos Cursos de Assistente Sociais, 
com os conhecimentos de bioantroposociologia para completa 
elucidação do problema negro-brasileiro; (ALVES, 1966, p. 104) 
 

É muito interessante observamos a pertinência das reflexões de Rodrigues 

Alves, especialmente por se tratar de ponderações feitas em meados da década de 

1960, quando a profissão ainda não tinha o marxismo como referência teórico-

metodológica. Se não analisarmos o texto de forma anacrônica, podemos observar 

que os cinco pontos expostos no trabalho enquanto “solução do problema 

afrobrasileiro”, que significa o problema do racismo, são relevantes até para os dias 

atuais se analisados a partir dos avanços teóricos que temos no momento.  

Em primeiro lugar o autor enfatiza que os avanços rumo a superação do 

racismo se dão na esfera da reeducação que deve ser direcionada ao todo. O segundo 

ponto defende a reeducação das pessoas brancas, visando o fim do racismo no que 

se refere  a superação do preconceito, estereótipos e restrições. O terceiro ponto diz 

respeito ao empoderamento das pessoas negras, estimulando-as a participação 

sociopolítica em todos os espaços da sociedade, sem se entender como inferior, mas 

enquanto negro com uma cultura gloriosa.  

No quarto ponto reafirma que o complexo presente do negro como “inferior” 

decorre do próprio racismo, que tende a diminuir, inferiozar, negligenciar a realidade 

da população negra, isso faz, com que as pessoas negras carreguem consigo o 
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complexo de inferiorização em vários os momentos da vida. O quinto ponto exposto, 

talvez o mais importante para o Serviço Social nos dias atuais, se refere a introdução 

dos conhecimentos acerca das relações étnicos raciais no processo formativo em 

Serviço Social, o que pode proporcionar uma melhor compreensão acerca da 

realidade da população negra. 

4.1.2 Maria de Lourdes Vale Nascimento 

Sobre Maria de Lourdes Vale do Nascimento encontramos mais informações 

sistematizadas, principalmente decorrentes da pesquisa realizada por Giovana Xavier 

(2020) e publicada no livro “Maria de Lourdes Vale Nascimento - Uma intelectual negra 

pós-abolição” que destaca sua vida, atuação e ativismo. 

Filha de Dona Dulcineia Nascimento do Vale (13/04/1889 - 18/08/1971) e 

Laureano Antônio do Vale (05/03/1884 - 31/12/1967), Maria de Lourdes Vale 

Nascimento nasceu em Franca, interior de São Paulo, no dia 02 de setembro de 1924 

e faleceu em 23 de Maio de 1995. Giovana Xavier (2020), com base em depoimentos, 

aponta que Maria de Lourdes foi esposa de Abdias do Nascimento nos anos 1940 e, 

que segundo relatos, também era primo dela.  

Figura 3 - Maria de Lourdes Vale do Nascimento 

 

 
(Foto da internet) 

 

Estudou música na juventude, o que a levou a desenvolver um apreço 

também pela literatura, disponibilizando a ela um caminho em busca dos estudos, 

diferente da realidade de seus familiares. O investimento familiar de ascensão 

radicalizada com base na educação, fez que ela atingisse um reconhecimento do 

papel político familiar negro em produzir, segundo Gioavana Xavier (2020, p. 33), uma 
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espécie de “sentidos de cidadania e brasilidade ligados a uma espécie de 

‘racialização’ afirmativa”. A base familiar negra fez que, assim como nos Quilombos, 

se organizassem entre os membros para que parte trabalhasse para manter as 

necessidades objetivas da família, enquanto os mais novos tinham como exemplo a 

realidade dos mais velhos para seguir. No caso de Maria Nascimento, por ser uma 

das últimas a nascer, acabou crescendo junto aos seus sobrinhos, isso fez que os 

pais tivessem uma visão dela como neta, mesmo sabendo que era filha. Isso também 

colaborou para que ela estudasse, assim como seus sobrinhos e sobrinhas que 

tinham sua idade, seguindo todos de forma firme e contundente o processo de 

letramento.  

O fato de seguir com a experiência de letramento a tornou fonte de inspiração 

para aqueles que a cercavam, assim como, outras mulheres de seu tempo buscaram 

na educação criar estratégias para pensar um ativismo intelectual. 

 

O estudo da música, as relações familiares estabelecidas, o 
casamento. A aposta no seu papel de educadora, o cuidado com as 
crianças, a migração para o Rio de Janeiro. Cidade escolhida para, ao 
lado de Abdias do Nascimento, fundar o Teatro Experimental do Negro 
(1944) e se afirmar como uma intelectual reconhecida dentro da 
organização como liderança feminina. (XAVIER, 2020, p. 25) 
 
 

   Como podemos ver, ela foi uma das fundadoras do Teatro Experimental do 

Negro, atuando no movimento com educadora. Desenvolveu o curso de Contabilidade 

ainda em Franca e posteriormente fez Serviço Social, atuou também como Jornalista 

e Professora. Todas as atividades que desenvolvia estavam relacionadas à vida como 

ativista nos movimentos sociais negros, mais especificamente, no direito das mulheres 

negras e empregadas domésticas da época. São poucos os documentos, ou quase 

nenhum, que descrevem sobre o histórico acadêmico de Maria de Lourdes, problema 

que decorre da invisibilidade imposta as intelectuais negras e negros, como aconteceu 

com Sebastião Rodrigues Alves.  

Podemos supor também que a invisibilização e silenciamento de Maria de 

Lourdes pode ser relacionado ao machismo, pois o fato de ter sido esposa de Abdias 

do Nascimento e trabalhar ao lado dele fez que a história de vida e luta desta mulher 

grandiosa, a frente de seu tempo, ficasse ofuscada. Junto a isso, o próprio fato de ser 

mulher e negra, pode ser compreendido como outro fator para a invisibilidade,  ficando 
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nítido a subalternização da mesma por parte do machismo e do racismo parte 

estrutura social brasileira. 

Oriunda da classe trabalhadora, observa e relaciona a sua realidade de vida 

à realidade profissional de busca de uma construção identitária da mulher negra 

enquanto parte da estrutura social do Brasil. Já como companheira de Abdias do 

Nascimento e parte da construção e fundamentação do TEN, em 1948 Maria 

Nascimento já figurava como diretora e gerente do teatro. Além disso, foi articulista 

em paralelo do jornal Quilombo no qual assinava uma coluna denominada por “Fala 

Mulher”. A coluna tinha como proposta tornar público o debate e conscientização das 

desigualdades raciais e de gênero naquele período.  

Apresentaremos aqui algumas das publicações feitas por Maria de 

Nascimento segundo a autora Giovana Xavier (2015), decorre no artigo “Fala a 

Mulher” ou a Mulher Também Fala? Maria de Lourdes Vale do Nascimento e as 

articulações entre gênero, raça e classe no jornal Quilombo (Rio de Janeiro, 1948 - 

1950). A autora dispõe e comenta sobre a pauta das empregadas domésticas no que 

tange a regularização enquanto reparação histórica para com as mulheres negras e 

em seguida traz algumas colunas escritas por Maria Nascimento. 

 

É inacreditável que numa época em que tanto se fala em justiça moral 
possam existir milhares de trabalhadoras como as empregadas 
domésticas, sem horário de entrar e sair no serviço, sem amparo na 
doença e na velhice, sem proteção no período de gestação e post-
parto sem maternidade, sem creche para abrigar seus filhos durante 
as horas de trabalho. Para as empregadas domésticas o regime é 
aquele mesmo regime servil de séculos atrás, pior do que nos tempos 
da escravidão. (NASCIMENTO, Maria, 1949 apud XAVIER, 2015 p.3) 
 

Maria Nascimento (1949)  se destaca enquanto referência para as mulheres 

negras, a busca por direitos é seu princípio de trabalho na época, o se faz necessário 

a adequar e criar leis para o trabalho das empregadas domésticas, a denúncia feita  

com base na realidade das mulheres negras, elencando no período de como ainda 

existia a reprodução da mulher negra enquanto “serviçal” dos patrões, assim com feito 

no período colonial. Maria de Lourdes Nascimento pautava o atraso da sociedade em 

ainda não disponibilizar e garantir às empregadas domésticas os direitos trabalhistas. 

As lutas em busca pela emancipação da mulher negra, fez parte do cotidiano 

de Maria Nascimento, que tem como princípio de trabalho a busca por direitos 

trabalhistas principalmente a mulher negra, tencionando para a regulamentação das 
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empregadas domésticas no Brasil enquanto trabalho na Consolidação das Leis de 

Trabalho - CLT, visto que grande parte destas mulheres em trabalho doméstico são 

negras sem seus direitos garantidos de forma concreta. 

Maria Nascimento em todos os momentos denuncia a realidade da mulher 

negra, colocada sempre em lugar de submissão, desamparada, encontrando-se 

muitas vezes desempregada, com filhos, sem apoio do progenitor, entre outros casos. 

No tocante, fica visível o compromisso que Maria Nascimento tem com a população 

negra, não limitando-se a isso, dando prioridade às pautas das mulheres negras 

naquele momento. Tendo no sangue a vivência deste povo sofrido colocado em 

condição inóspita, mas também enquanto Assistente Social que trabalha na garantia 

de direitos sociais e desenvolvimento da classe trabalhadora. 

A frente do seu tempo, observava a necessidade de fundar um Conselho de 

Mulheres Negras, o que ocorreu em 1950, junto ao TEN, o que foi uma conquista 

fundamental como espaço jurídico de apoio alçado ao movimento negro. Diante da 

sua atuação e prática profissional como Assistente Social, desenvolveu um papel de 

trabalho no Serviço de Assistência Social da Guanabara como defensora da “infância 

negra”. O cotidiano profissional fez que a mesma observasse as mazelas sociais, 

escrevendo sobre a realidade da população nas colunas do jornal Quilombo, como 

também em outras produções de trabalhos sobre assuntos importantes à população 

afrodescendente.  

As colunas escritas por Maria Nascimento seguiam uma lógica temática de 

acordo com os temas organizado pela Assistente Social que observava a realidade 

da população negra e escrevia de acordo com situações e demandas presenciadas 

por ela. Outro ato intelectual escrito por Nascimento na coluna fala mulher segundo 

Xavier (2015) é “ato O “racista-criança” e a empregada doméstica “de inteligência 

espontânea e viva”, 

 

No dia 9 de dezembro de 1948, “com a simplicidade de verdadeiras 
amigas e irmãs que se amam”, Maria Nascimento convocou as 
“patrícias de cor” para debaterem sobre uma figura um tanto 
preocupante: o “racista-criança”. O caso envolvia uma amiga, 
empregada doméstica “de inteligência espontânea e viva”, o garoto de 
sua patroa e a “filhinha” da trabalhadora. Robertinho ficou indignado 
ao constatar que “crianças brancas e pretas” dividiam as mesmas 
salas na creche. O “menino de dez anos”, cheio de si, protestou com 
palavras sobre a composição racial das turmas: “Não, não gostei. 
Muita mistura. Crianças brancas e pretas, todas nas mesmas salas”. 
(NASCIMENTO, Maria, 1949 apud XAVIER, 2015, p.4.) 
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Na coluna escreve sobre o caso do filho de um patrão de uma amiga que ao 

entrar em uma nova escola observou a presença de outras não brancas, situação essa 

que o incomodou fazendo-o proferir de falas racista referente a outras crianças. Maria 

Nascimento junto a suas "patrícias de cor” (companheiras de luta) desempenham um 

debate para um direcionamento sobre o caso. Sua trajetória segue enquanto parte de 

extrema importância a história do Brasil e da sociedade brasileira, a sua inteligência e 

olhar atento à realidade dos seus, naquele período se faz complemento dos espaços 

de ativismos e trabalho como o de Assistente Social. 

 

Noutro artigo da colunista para o Quilombo, sua preocupação com a 
educação das crianças negras, que entendia ser uma das 
“dificuldades sociais que teremos de enfrentar”, reafirma-se. Ao 
mesmo tempo em que informa às leitoras sobre a organização do 
Departamento Feminino do Teatro Experimental do Negro, que 
“deverá funcionar em breve com o nome de Conselho Nacional das 
Mulheres Negras”, Maria notícia estar em estudo a “criação imediata 
de uma Escola de Artes Domésticas”, “de um Abrigo do Negrinho 
Abandonado” e do “Jardim de Infância, Teatro Infantil (curso de dança, 
canto e música), Teatro de Bonecos”.  (NASCIMENTO, Maria, 1949 
apud XAVIER, 2015, p.4.) 
 

Maria Nascimento traz nesses escritos a preocupação com as mulheres 

negras e as crianças naquele período, enquanto dificuldade a ser enfrentada. 

Nascimento usou do seu conhecimento e posição enquanto parte da organização do 

TEN para escrever sobre estes e para estes enquanto interesse da população negra. 

É importante destacar que a coluna Fala mulher não se limitava a esses dois temas, 

esses foram apenas os usados para referenciar o trabalho, mas havia outras pautas 

expostas na coluna.  

 O pensamento sobre a regularização do trabalho de doméstica naquele 

tempo vem a ter frutos só no ano de 2012 com a aprovação da conhecida “PEC das 

domésticas", Lei complementar número 150 de 01 de junho de 2015, quando entra 

em vigor dispondo “sobre a regularização do trabalho doméstico". 

 A participação de Maria Nascimento segue sendo espelho para as mulheres 

negras do Rio de Janeiro e do Brasil, sempre projetando um futuro melhor para as 

mulheres afrodescendentes, levantando debates, palestras, reflexões e 

posicionamentos da mulher negra perante a sociedade e sobre a realidade da 

população negra. A denúncia profunda e critica representa uma realidade ativa da luta 

das mulheres negras por interação social e inserção na sociedade, o que se tornou 
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uma das pautas do I Congresso Negro Brasileiro, realizado entre 29 de agosto a 4 de 

setembro de 1950. 

A incansável luta de Maria Nascimento deixa avultoso o objetivo em demarcar 

e resistir sobre a realidade de sujeitos negros e da mulher negra no Brasil, destacando 

a partir de seu ativismo as opressões presentes no território brasileiro. O trabalho de 

reconstituição identitária da população negra faz parte de seu trabalho, não apenas 

como parte de sua militância. O trabalho de Maria Nascimento atuando como 

Assistente Social desenvolve trabalhos com o TEN e outros articuladores como o 

Conselho da Mulher Negra, convertendo-se a importância desses espaços no 

combate às desvantagens sociais, culturais e econômicas de inferiorização da mulher 

negra. Desenvolvendo também ações educativas por meio da imprensa como 

colunista e jornalista, sendo umas das primeiras mulheres negras na imprensa do Rio 

de Janeiro.  

A ativista Maria Nascimento e sua perspectiva de organizar parte do 

movimento negro com olhar voltado para as mulheres negras, todas as suas ações 

são de trabalho e afirmação dos impactos sofridos pelo genocídio da comunidade 

negra. Tendo como eixos para a reflexão sobre o status do negro no Brasil, Maria 

Nascimento usa como estratégia a educação, família, trabalho, movimentos sociais, 

gênero, raça, classe atrás do ponto de vista da mulher negra pós-abolição, 

tencionando a articular, fortalecer e demarcar o direito das mulheres naquele período 

e da população negra como um todo.  
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4. CONCLUSÃO 
 

A população negra no Brasil ainda vive os resquícios da lógica colonial que 

promoveu a atrocidade do escravismo, fazendo com que populações africanas fossem 

sequestradas e obrigados a viver escravizados no país.  E, no pós abolição, o Estado 

brasileiro se assentou no pensamento eugenista que ressignificou o racismo e o 

manteve presente em nossa realidade. O afrodescendente ou afro-brasileiro se vê no 

interior das relações sociais como marginalizado e desumanizado, fruto de um 

histórico genocida de invisibilização e não valoração destas pessoas. A população 

negra sem perspectiva de vida, garantia de direitos sociais com base nas políticas 

públicas, muitas vezes não se enxerga como parte da sociedade, justamente pelos 

reflexos engendrados na realidade brasileira até a atualidade. 

Por isso, a luta Antirracista é potencializada quando o protagonismo negro e 

ressaltado, com foi exposto neste trabalho de conclusão de curso, demonstrado 

principalmente pela população negra que tem lutado por liberdade, direitos humanos 

e garantia de políticas sociais desde muito tempo. Atualmente o antirracismo tem 

tomado novas proporções com os avanços no que tange o aprofundamento sobre o 

tema, a produção de conhecimento, os avanços tecnológicos com o acesso à internet, 

o que potencializa a disseminação do debate e a qualificação de uma cobrança maior 

e mais politizada da população ao se posicionar e ver situações de crime de racismo.  

No que corresponde a compreensão de que o racismo estrutural é que 

determina diferentes expressões do racismo no cotidiano, as quais se mostram em 

ações individuais, institucionais e nas relações sociais de uma forma geral, 

culminando no genocídio e diferentes formas que violência que a população negra e 

indígena é submetida.  Desta forma, é essencial a compreensão do racismo não 

apenas, no ato crime, mas na busca por conhecimento para não reprodução de 

estereótipos, práticas, símbolos e ideários que coloque em risco o povo negro. 

No Brasil, assim como a Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que legisla 

sobre o crime de racismo no país, temos também, outras leis de proteção e garantia 

de direitos a povos e etnias não brancas. Neste sentido, é importante destacar que a 

Lei número 12.288, de 20 de julho de 2010 que institui o Estatuto da Igualdade Racial, 

em seu primeiro artigo, logo, descreve:  

 

Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à 
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população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa 
dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 
discriminação e às demais formas de intolerância étnica. (Estatuto da 
Igualdade Racial, 2010, p.7). 

 

Pois bem, podemos observar o evidente avanço na forma democrática, 

jurídica e burocrática a explicitar uma tentativa de assegurar e garantir à população 

negra afro-brasileira e a outros povos étnicos o direito de sobreviver, além da 

Constituição Federal. 

A pesquisa seguiu como objetivo apresentar os Assistentes Sociais Sebastião 

Rodrigues Alves e Maria de Lourdes Nascimento à luz da realidade de materiais 

possíveis e de acesso disponível. No caminho, dentro das limitações para a 

construção do trabalho de conclusão de curso, compreendo ter alcançado a 

apresentação destes dois profissionais tão importantes para o movimento de luta da 

população negra e para o Serviço Social. 

Em síntese, trago como necessário evidenciar o quanto ainda precisamos 

preparar os profissionais já atuantes e os futuros profissionais para não reprodução 

do racismo no Serviço Social, buscando trabalhar em uma perspectiva antirracista e 

antifascista de denúncia e trabalho de promoção junto às ações afirmativas. Com isso 

cabe ao Assistente Social buscar conhecimento referente a temática aqui abordada, 

não reproduzir estereótipos, falas e palavras que mantenham uma percepção racista, 

trabalhando no dia a dia uma nova ideia de equidade da população negra tencionando 

a valorizar a cultura e as pessoas negra, dando elas, também o direito de viver. 

O Estado Brasileiro deve buscar assentar um maior compromisso junto a 

população negra, visto, a partir de dados que não tem acontecido, como podemos ver 

todos os dias jovens e adultos são mortos pela política higienista, eurocêntrica, 

criminilizatória, machista, homofóbica que ceifa de várias formas vidas negras no 

Brasil. 

O genocídio no Brasil ainda está presente, mesmo o país tendo assinado o 

decreto número 30.822, de 6 de maio de 1952 que “Promulga a convenção para a 

prevenção e a repressão do crime de Genocídio, concluída em Paris, a 11 de 

dezembro de 1948, por ocasião da III Sessão da Assembleia Geral das Nações 

Unidas”. Como vemos em meios de comunicação, internet e nas ruas, o Brasil ainda 

não garante a efetivação, fato esse, que faz manter presente os abusos policiais dia 

após dia. Cabe também às lideranças políticas atuais, seja a nível Federal, Estadual 
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ou Municipal, compromisso real com as pautas da população negra, pois ainda vemos 

que estes só buscam esta população em tempos de eleição. 

Por fim, enquanto proposta para o Serviço Social coloco o compromisso em 

primeiro lugar dos profissionais e futuros profissionais em ter base teórica para lidar 

com as demandas da população negra em uma perspectiva antirracista. Se faz 

necessário que o mito da democracia racial seja rompido no Serviço Social, 

reverberando ações suas ações diárias antirracistas, que possam também romper 

com a manutenção do pacto da branquitude.  

Os Assistentes Sociais devem buscar se respaldar também por autores 

negros enquanto protagonistas desta realidade brasileira. Assim como Rodrigues 

Alves coloca, se faz necessário que o Serviço Social inclua em matrizes curriculares, 

matéria, textos, livros e artigos que destrave e trabalhe sobre o direito social, 

econômico, político e cultural da pessoa negra de modo que valorize esta população, 

garantindo a todos os direitos prescritos na constituição. 

Para as pessoas negras do Serviço Social espero que sirva de inspiração para 

seguir no processo acadêmico e consiga direcionar outros e outras ao mesmo 

caminho de maneira que ocupem cada vez mais a universidade. O caminho é 

doloroso, mas traz conquistas, cabe a nós nos mantermos vivos para materializar e 

criar estratégias para contrariarmos as estatísticas, permanecendo na universidade, 

concluindo-a e gerando processos de luta.  

Deixo este trabalho como real evidência da necessidade entre nós pessoas 

negras dentro da universidade, enquanto espaço elitista e racista, reprodutor ainda 

dos reflexos e adversidades da contradição sistêmica capitalista. Construir os espaços 

políticos quando possível, dentro da universidade, para se respaldar ao máximo e 

constituir o por-vir, fortalecer e direcionar os nossos ao acesso a esse espaço 

institucional, para que ocupemos como um todo instituições a níveis Federais, 

Estaduais e Municipais, fazendo parte do processo contra hegemônico. Por fim, 

acredito que para a branquitude este trabalho servirá como acesso a conhecimento 

histórico antirracista, mas principalmente aqui, pretendo, inspirar e gerar forças em 

pessoas negras para seguir na luta, ocupando espaços, inclusive dentro do Serviço 

Social.  
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