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RESUMO 

 

Esta pesquisa de dissertação, intitulada “O UNIVERSO DA PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO SOBRE RELAÇÕES SOCIAIS DE RAÇA/ETNIA NOS ENPESS 
PÓS ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL - 2010 A 2016”, teve como proposta 
buscar elucidar questionamentos em torno da forma como são trabalhadas as 
relações étnico-raciais no âmbito do Serviço Social. Diante disso, buscamos realizar 
uma investigação sobre a produção de conhecimento em Serviço Social, 
essencialmente aquela concentrada nos ENPESS realizados após a aprovação do 
Estatuto da Igualdade Racial. Compreendemos que as manifestações racistas, a partir 
de práticas preconceituosas e discriminatórias são, como expressões da questão 
social, determinantes às vivências da população negra e pobre brasileira. Ademais, 
além de desigualdades, estas relações supõe resistência e luta, com conquistas 
significativas, como o referido Estatuto. O Serviço Social, como profissão interventiva, 
atua no enfrentamento às expressões da questão social, as quais o racismo se 
enquadra, o que exige da formação profissional um debruçar mais aprofundado sobre 
as condições de vida da população negra na contemporaneidade. Através de 
pesquisa qualitativa, realizamos aproximações à formação sócio histórica do Brasil e 
à forma como a população negra tem vivenciado a estrutura de desigualdades, que 
existe, mas é mascarada pelo Mito da Democracia Racial. Posteriormente adentramos 
ao campo de articulação entre Serviço Social e a luta antirracista, como forma de 
problematizar as respostas que a profissão tem dado às violações de direitos de 
negras e negros. Por fim, através de pesquisa bibliográfica e documental, por meio da 
investigação dos ANAIS dos ENPESS de 2010, 2012, 2014 e 2016, investigamos a 
forma como se manifestaram as produções acerca das relações étnico-raciais, 
sinalizando que temáticas foram mais abordadas e quais referenciais teóricos foram 
mais utilizados. Por meio da realização desta pesquisa, concluímos que muito ainda 
há que se avançar no Serviço Social com relação ao estudo das relações étnico-
raciais, o que se configura como desafio não só aos/as sujeitos/as pesquisadores, 
mas aqueles que estão no espaço da prática profissional, no intuito de compreender 
que, dissociando teoria de prática, incorremos no erro de realizar uma prática vazia 
de fundamentação teórica, ou realizar uma produção de conhecimento que não 
subsidie a prática qualificada à realidade concreta.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social. Produção de Conhecimento. Relações étnico-

raciais. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This Master’s Research, titled “The Ethnic-Racial Social Relations Knowledge 
Production Universe on ENPESS Post Racial Equality Statute – 2010 to 2016”, 
proposed to elucidate the questions about the way it’s worked the ethnic-racial 
relations on Social Work field. Therefore, we seek to carry out a research about the 
Social Work knowledge production, essentially the one concentrated in the ENPESS 
held post approval of Racial Equality Statute. We realized that racists manifestations, 
based on prejudicial and discriminatory acts are, as social question expressions, 
determinants for black and poor Brazilian populations livingness. Moreover, besides 
the inequalities, these relations suppose struggle and resistance, with significant 
achievements, as the mentioned Statute. The Social Work, as interventional 
profession, acts on confrontation of social question expressions, where racism fits, 
which requires that professional formation should take a more in-depth look into the 
living conditions of black population on contemporaneity. Through qualitative research, 
we approached Brazil socio-historical formation and the way that black population has 
been living the inequalities structure, which exists, but it’s hidden by Racial Democracy 
Myth. Subsequently, we entered in the articulation field between Social Work and the 
fight against racism, in order to discuss the answers that the profession has been giving 
to black people rights violations. Finally, through bibliographic and document research 
and examination of 2010, 2012, 2014 and 2016 ENPESS annals, we investigate how 
were manifested the ethnic-racial relations productions, pointing out which themes 
were more discussed and which theoretical references were more used. Across this 
research, we conclude that there’s a lot to advance on Social Work, with regard to 
ethnic-racial relation study, that appears to be a challenge, not only for the researchers, 
but for those who are in professional practice area, understanding that, decoupling 
theory from practice, we incur the mistake of doing a theorical foundation empty 
practice or a knowledge production which doesn’t give subsidies for a qualify practice 
to concrete reality.   
 

KEYWORDS: Social Work. Knowledge Production. Ethnic-Racial Relations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Reconhecer o racismo como expressão da questão social1 nos faz refletir 

que, para uma prática profissional qualificada como Assistentes Sociais, é necessário 

que se aprofundem as pesquisas sobre relações étnico-raciais, como consequência 

do aumento do número de publicações acerca de tais temáticas. Tomando como norte 

essa compreensão, buscamos através desse trabalho apreender como vem sendo 

abordadas as relações étnico-raciais na produção de conhecimento em Serviço 

Social. 

A herança que nos foi deixada do projeto de colonização brasileira 

demonstra seu caráter marcadamente escravista. A população que esteve presente 

nesse momento da história do país teve sua vida pautada pela exploração e foi, 

posteriormente, colocada em situação de vulnerabilidade. Ainda que tenham 

representado a maior parte da força de trabalho utilizada para a colonização do Brasil, 

a população escravizada teve seu papel quase inteiramente apagado nesse processo. 

Séculos de opressão e exploração da força de trabalho de negros e negras se 

passaram, até que uma falsa abolição os libertou da escravidão, sem que lhes fossem 

dadas condições objetivas de inserção em sociedade e de desenvolverem suas 

capacidades enquanto seres humanos livres. Rompe-se com a servidão absoluta de 

escravizados/as para senhores, mas se inicia um novo ciclo de desigualdade: a 

população negra passa a viver em situação de pobreza intensa, sem acesso 

qualificado ao mercado de trabalho, o que ocasiona um processo de marginalização, 

sobretudo no espaço das cidades. 

Pensando as relações sociais de opressão e exploração de raça/etnia e 

sexo de forma consubstanciada, temos a condição de vida das mulheres negras, que 

ocupam os piores índices no acesso a direitos básicos, tais como saúde, educação, 

habitação, dentre outros aspectos, o que impacta diretamente na possibilidade de 

ascensão econômica. É diante desses fatores que identificamos uma relação de 

continuidade da apropriação, principalmente das mulheres negras. Como exemplo da 

forma de opressão racista e machista e da dificuldade de ascensão social 

                                                           
1 Entendemos a questão social como sendo “o conjunto das expressões das desigualdades da 

sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o 
trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos mantém-se privada, 
monopolizada por uma parte da sociedade.” (IAMAMOTO, 2013, p. 27) 
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principalmente das mulheres negras, apontamos o mercado de trabalho, tal como 

coloca Maria Nilza da Silva, professora do Departamento de Ciências Sociais da 

Universidade de Londrina: 

 

As mulheres negras que conquistam melhores cargos no mercado de 
trabalho despendem uma força muito maior que outros setores da sociedade, 
sendo que algumas provavelmente pagam um preço alto pela conquista, 
muitas vezes, abdicando do lazer, da realização da maternidade, do namoro 
ou casamento. Pois, além da necessidade de comprovar a competência 
profissional, têm de lidar com o preconceito e a discriminação racial que lhes 
exigem maiores esforços para a conquista do ideal pretendido. A questão de 
gênero é, em si, um complicador, mas, quando somada à da raça, significa 
as maiores dificuldades para os seus agentes.” (SILVA, 2003, online) 

 

Com base em dados estatísticos, poderemos analisar de forma mais 

concreta esse segmento da sociedade brasileira. De acordo com o censo demográfico 

do ano de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 51,03% da 

população total do país é de mulheres2. Se observarmos a perspectiva de cor e raça, 

o IBGE nos mostra que há 97 milhões de pessoas que se identificam como negras 

(aquelas que são pretas e pardas) e as que se dizem brancas somam 91 milhões e 

há por volta de 2,5 milhões que se identificam como amarelos ou indígenas. Os 

brancos são a maioria (47%) da população, mas a quantidade de pessoas que se 

declaram assim caiu em relação a 2000. Em números absolutos, foi também a única 

categoria que diminuiu de tamanho. Como resultado, a taxa de crescimento da 

população negra na última década foi de 2,5% ao ano e a da branca aproximou-se de 

zero. 

As relações étnico-raciais são por nós compreendidas como relações 

sociais, portanto, apreendê-las se torna fundamental para o enfrentamento dos 

problemas sociais. São elas que demarcam lugares e papéis de brancos/as e 

negros/as na sociedade de classes. Assim, pontuamos que o estudo das relações 

étnico-raciais perpassa diretamente o processo formativo e interventivo do Serviço 

Social, dado o entendimento de que as expressões de violência racista e também 

                                                           
2 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população atual do país 

equivale a pouco mais de 209 milhões de habitantes, universo em que o número de mulheres ultrapassa 

o número de homens em, aproximadamente, 5 milhões (IBGE, 2018). Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao//index.html. Acesso em: 30 out. 2018.  

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html
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sexista e patriarcal, são expressões da questão social e, consequentemente, objeto 

de intervenção das/os assistentes sociais. Assim: 

 

(...) a apropriação da categoria raça/etnia pelos profissionais de Serviço 
Social faz-se necessária para uma melhor apreensão crítica das relações 
raciais e suas múltiplas determinações. A realidade sobre a qual o assistente 
social se debruça é complexa e multifacetada, o que o leva, a partir de uma 
perspectiva crítica do conjunto das relações sociais, nas quais a 
discriminação racial é atravessada por determinantes de classe, de gênero e 
de geração, a refletir sobre as ferramentas teórico-metodológicas disponíveis 
para a uma intervenção profissional comprometida com o enfrentamento de 
todas as formas de opressão e discriminação. E, é nessa perspectiva de 
totalidade social que buscamos compreender o fenômeno do racismo e suas 
múltiplas expressões na sociedade brasileira com vistas a sua superação 
(ROCHA, 2014, p. 01) 
 

Entendemos ser evidente que, falando em questão social não podemos de 

maneira alguma deixar de vinculá-la à questão racial, uma vez que para a construção 

de uma sociedade mais igualitária precisamos além de buscar a eliminação da miséria 

e da pobreza, que atingem de maneira mais forte a população negra, buscar também 

o fim do racismo e suas consequências. A partir dos primeiros anos do século XXI o 

debate sobre as relações raciais em conjunto ao debate da questão social, ganham 

mais relevância, como aponta Theodoro (2014, p. 207): 

 
(...) o tema das desigualdades raciais se afirmou no Brasil no bojo de um 
ampliado debate sobre a questão social. Em torno deste tema sobrepuseram-
se as demandas de enfrentamento ao racismo e à discriminação racial e as 
demandas de Combate às desigualdades sociais. O cruzamento das duas 
pautas foi realizado por meio do progressivo reconhecimento do racismo 
como mecanismo de produção e reprodução das hierarquias sociais e fator 
de restrição da mobilidade social da população negra, opondo assim 
poderosos obstáculos à dinâmica da igualdade de oportunidades, e 
marcando fortemente a natureza da desigualdade social brasileira. 
 

As bases que guiam a construção deste trabalho se relacionam com 

minhas vivências como discente do curso de Serviço Social da Universidade Estadual 

do Ceará – UECE e integrante do Laboratório de Estudos e Pesquisa em 

Afrobrasilidade, Gênero e Família – NUAFRO3. Enquanto mulher, negra, estudante e 

                                                           
3O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afrobrasilidade, Gênero e Família (NUAFRO) tem suas 

bases no Grupo de Pesquisa em Relações Étnico-raciais: Cultura e Sociedade, que se constituiu 
informalmente no segundo semestre de 2010, no âmbito do Curso de Serviço Social da Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). A partir de 2012 surge a necessidade de ampliação das discussões para 
questões que fossem transversais a temática do grupo, como as relações de gênero e família. Passado 
um ano de sua criação, o NUAFRO, através da Resolução de número 969/2013, tem seu regimento 
devidamente aprovado por unanimidade, pela Conselho Universitário – CONSU, da UECE. 
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pesquisadora das relações de gênero e étnico-raciais, identifiquei a necessidade de 

discutir tais temáticas, uma vez que, fora dos espaços de estudo e discussão do 

NUAFRO, via os temas serem fortemente secundarizados. Minhas percepções 

tiveram base no fato de, durante a minha graduação, nas experiências acadêmicas e 

políticas não ter avistado um espaço em que essas temáticas tenham sido abordadas 

com a centralidade que me parecem necessárias ao processo de formação de uma 

profissão de cunho interventivo como o Serviço Social. Assim, na ocasião da 

elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), intitulado “A inserção do 

debate de gênero e das relações étnico-raciais na formação acadêmico-

profissional das/os estudantes de Serviço Social da Universidade Estadual Do 

Ceará – UECE” (2015),  pesquisar sobre as relações de gênero e étnico-raciais na 

formação acadêmica da graduação em Serviço Social me surgiu como meio de buscar 

na história do curso como as categorias foram tratadas e como as/os discentes 

entendiam a importância das mesmas. Para alcançar o objetivo da pesquisa do TCC, 

foram feitas entrevistas semiestruturadas com 12 discentes do Curso de Serviço 

Social da UECE diurno. Foi a partir do processo de formulação do TCC que pude 

então ter maior experiência com as pesquisas sobre as referidas categorias no interior 

do Serviço Social e, nesse momento, enxergar o déficit que está posto na formação 

com relação a produção de conhecimento nestas áreas. O processo de busca de 

referências bibliográficas das produções feitas no Serviço Social sobre relações 

étnico-raciais e de gênero demonstrou a fragilidade e o baixo número de 

pesquisadoras/es que se dedicam à investigação das mesmas. Tendo em vista as 

dificuldades postas, vislumbramos a necessidade de investigar o estado da arte da 

produção de conhecimento sobre relações étnico-raciais e de gênero no Serviço 

Social, identificando que estas categorias são muito caras à formação e atual 

profissional. 

Nessa perspectiva, compreendemos que ter na formação social do país 

uma história marcada por negação de direitos e exclusão da população negra e das 

mulheres, faz com que ainda hoje essas camadas tenham as piores condições de 

vida, o que é prejudicial aos mesmos e ao desenvolvimento da sociedade como um 

todo. Dessa forma, essas populações se apresentam como alvo das políticas públicas 

e, portanto, das intervenções dos trabalhadores sociais como Assistentes sociais. 

Entendemos que o curso de graduação em Serviço Social objetiva formar 

e qualificar Assistentes Sociais não só para o trabalho nos espaços sócio 



 
14 

ocupacionais, mas para que estes estejam aptos a produzir conhecimento crítico 

sobre a realidade social, entendendo seu caráter dinâmico e dialético. É nesse sentido 

que a formação profissional se pauta na defesa de princípios éticos, além de se propor 

a oferecer rigor teórico, metodológico e histórico em se tratando da realidade social e 

da construção de um Serviço Social comprometido com as classes subalternas. 

Portanto, consideramos fundamental o papel do ensino superior e a da dimensão da 

pesquisa no desvelar da realidade social, uma vez que Iamamoto (2013, p. 200), 

afirma: 

 

O Serviço Social, em sua prática, dispõe de condições potencialmente 
privilegiadas, pela proximidade que tem ao dia a dia das classes subalternas, 
de recriar aquela prática profissional nos rumos aventados, exigindo que a 
formação universitária possa dotar os assistentes sociais de subsídios 
teóricos, éticos e políticos que lhe permitam – se assim o desejarem – 
contribuir, de mãos dadas, para o trajeto histórico em rumo aos novos 
tempos. 
 

O comprometimento da formação profissional em Serviço Social pauta-se 

também no humanismo e no caráter ético-político, buscando a construção de 

alternativas de intervenção no sentido de enfrentamento às expressões da questão 

social e da contribuição para a emancipação humana, orientando-se ainda pelos 

princípios do Código de Ética do Assistente Social, de 1993. Com argumenta Rocha 

(2011, p 14): 

 
Sob a perspectiva da totalidade social, questões relacionadas à classe, 
gênero, geração, etnia, raça, orientação sexual, entre tantas outras 
dimensões da formação e relação humana, devem ser consideradas 
imprescindíveis para a consolidação dos princípios que norteiam o projeto 
ético-político do Serviço Social. 

 

Ao fazermos uma observação cuidadosa podemos concluir que as relações 

étnico-raciais ainda são assunto pouco discutido nos cursos de graduação, inclusive 

no Serviço Social. Acerca da realidade do posicionamento das entidades 

representativas da categoria temos, por exemplo, em 14 anos de publicações do 

CFESS Manifesta, contando com 162 edições até agosto de 2018, apenas 094 delas 

se referiam a questões transversais às relações de raça/etnia. Em contrapartida, nos 

últimos anos, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – 

                                                           
4 Foram consideradas somente as publicações que, em seu título, indicavam a temática das relações 

étnico-raciais como objeto central de análise.  
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ABEPSS, entendendo a importância das temáticas, criou o Grupo Temático de 

Pesquisa sobre Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, Geração 

e Sexualidades para que se fortaleçam as discussões dentro do Serviço Social. O 

GTP foi criado em dezembro de 2010 durante o XII Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), realizado no Rio de Janeiro, como uma 

estratégia coletiva de fortalecimento e visibilidade das discussões sobre as relações 

sociais de gênero, raça/etnia, geração e sexualidades no âmbito do Serviço Social e 

ainda como “forma de resistência contra o produtivismo, a pressão e o isolamento 

dos/as pesquisadores/as, mediante a coletivização dos debates de ponta e a 

indicação dos temas relevantes para a área” (ABEPSS, 2013)5. 

Assim, posterior a tudo que foi exposto em relação às questões de 

raça/etnia e à importância de visibilizá-las na pesquisa e produção de conhecimento 

em Serviço Social, no sentido de qualificar a intervenção, tanto nos espaços sócio 

ocupacionais quanto acadêmicos e políticos, entendemos ser necessário investigar 

como a profissão vem formulando sobre as relações étnico-raciais nos Encontros 

Nacionais de Pesquisadores/as em Serviço Social - ENPESS, uma vez que a 

pesquisa e socialização da produção acadêmica nesse espaço contribui para a 

formulação de conhecimento comprometida com as demandas apresentadas à 

profissão. Tecer uma análise sobre a Pesquisa em Serviço Social relativa às questões 

étnico-raciais é também uma possibilidade de observar a categoria de forma 

articulada, entre docentes e discentes, da graduação e da pós-graduação, como 

pesquisadores, formuladores e construtores do Projeto Ético Político do Serviço 

Social. 

Dito isto, a pergunta que norteia este trabalho é: De que modo vem sendo 

abordadas as relações étnico-raciais na produção de conhecimento em Serviço 

Social, a partir da análise dos anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores 

em Serviço Social – ENPESS, de 2010 a 2016,  período posterior à instituição da Lei 

12.288 de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, uma vez 

que tal estatuto representou uma vitória para o movimento negro organizado e trouxe 

à tona o tema das desigualdades raciais.  

                                                           
5 Durante o período de construção deste trabalho, a Gestão do Conjunto CFESS-CRESS (2017-2020) 

realizou, em Agosto de 2018, a Campanha de Gestão intitulada “Assistentes Sociais no Combate ao 

Racismo”. Disponível em: http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1491.  

http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1491
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Nesse sentido, é necessário que nos indaguemos sobre: Qual o legado 

deixado à população negra no processo de formação sócio histórica do Brasil? O que 

as relações de raça/etnia determinam como papel social na atualidade? Qual o 

caminho percorrido pelo Serviço Social até a constituição do atual Projeto Ético-

Político Profissional e qual a interlocução entre este e as relações étnico-raciais? 

Como tem se dado o desenvolvimento da pesquisa em Serviço Social e qual sua 

centralidade para a profissão na cena contemporânea? Como o universo da produção 

de conhecimento em Serviço Social tem inserido às relações étnico-raciais em seu 

bojo, compreendendo essas como estruturantes na dinâmica da vida social? 

Consideramos ser importante a realização desta pesquisa, uma vez que é 

através dessa atividade que podemos desvendar a realidade social em sua totalidade, 

indo além do que está posta em sua aparência. Dessa forma, este trabalho tem como 

norteador o método marxista, propondo-se a fazer a análise do real, superando a 

distinção entre sujeito pesquisador e objeto pesquisado, considerando todas as 

mediações e relações que compõe a totalidade da realidade a ser apreendida. Lukács 

aponta que, para conhecer o real a partir do método, há dois fundamentos que devem 

ser considerados: historicidade e totalidade (ARAÚJO, 2003). 

Assim, compreendemos que, à luz do método materialista histórico 

dialético, qualquer realidade é composta e determinada por inúmeros complexos, o 

que torna necessário conhecer a historicidade do real para percebê-lo em totalidade. 

Consideramos fundamental apontar que, para Marx, o desvelamento do real, o 

conhecimento, tem em si uma função primordial, pois “ao propor um novo olhar sobre 

o real, chama a atenção para a função social do conhecimento no sentido do 

enriquecimento da práxis humana, na sua dimensão transformadora” (ARAÚJO, 2003, 

p. 265). 

Diante do exposto, afirmamos que aqui não se pretende trazer uma 

verdade sobre o objeto estudado, por compreendermos que sua essência é histórica. 

Nosso objetivo é desvelar o real, não apenas no sentido de contribuir teoricamente, 

mas de trazer transformações a realidade posta de maneira qualificada. 

Para que se tenha uma melhor organicidade, foi utilizada uma metodologia 

apropriada para a compreensão desta proposta. Podemos entender metodologia 

como o estudo dos métodos, da forma e dos instrumentos necessários à realização 

de uma pesquisa científica, sendo aquilo que vai nos permitir organizar o que 
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acumulamos de discussão sobre a temática proposta. Com base nas definições de 

Demo (1995), temos que: 

 

Metodologia adquire o nível de típica discussão teórica, inquirindo 
criticamente sobre as maneiras de se fazer ciência. Sendo algo instrumental, 
dos meios, não tem propriamente utilidade direta, mas é fundamental para a 
‘utilidade’ da produção científica. A falta de preocupação metodológica leva 
à mediocridade fatal” (DEMO, 1995, p. 12). 

 

Dessa forma, compreendemos a metodologia como procedimento 

fundamental para alcançarmos a realidade teórica e prática de um dado campo de 

análise. Para a realização desta pesquisa optamos por técnicas qualitativas, no 

sentido de contemplar questões mais particulares e que não podem ser APENAS 

quantificadas. Segundo Minayo (1995, p.21-22): 

 
(…) a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Em diálogo com Mioto e Lima (2007), consideramos fundamental partir da 

pesquisa qualitativa no entendimento o objeto de estudo proposto tem características 

que assim o definem. Segundo as autoras, na pesquisa qualitativa, qualquer objeto 

de estudo: 

 

a) é histórico – está localizado temporalmente, podendo ser transformado; 
b) possui consciência histórica – não é apenas o pesquisador que lhe atribui 
sentido, mas a totalidade dos homens, na medida em que se relaciona em 
sociedade, e confere significados e intencionalidades a suas ações e 
construções teóricas; c) apresenta uma identidade com o sujeito – ao 
propor investigar as relações humanas, de uma maneira ou de outra, o 
pesquisador identifica-se com ele; d) é intrínseca e extrinsecamente 
ideológico porque “veicula interesses e visões de mundo historicamente 
construídas e se submete e resiste aos limites dados pelos esquemas de 
dominação vigentes” (MINAYO, 1994, p. 21); e) é essencialmente 
qualitativo já que a realidade social é mais rica do que as teorizações e os 
estudos empreendidos sobre ela, porém isso não exclui o uso de dados 
quantitativos. 

 

Lançaremos mão, primordialmente, de pesquisa bibliográfica e 

documental, no sentido de apreender e problematizar os rumos que a Pesquisa em 

Serviço Social vem trilhando nas últimas décadas e como vem sendo materializadas 
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as abordagens de gênero e raça/etnia na produção de conhecimento da categoria, 

através de análise do histórico de publicações nos ENPESS, dentro do período 

assinalado anteriormente. 

Ao optarmos pela pesquisa bibliográfica temos como objetivo conhecer 

produções anteriores e que podem servir como fontes indispensáveis para a 

investigação. Assim, consideramos ser necessária a utilização desta técnica para uma 

maior compreensão da totalidade e dos complexos que compõe a realidade a ser 

estudada nesta pesquisa, uma vez que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. (GIL, 1999, p. 65). Este tipo de pesquisa necessita ainda de rigor na 

escolha dos critérios e procedimentos metodológicos norteadores, possibilitando a 

utilização de um universo amplo, abrangendo diversas publicações diferentes e que 

estão dispersas umas das outras. Mioto e Lima (2007) identificam que, no que se 

refere à pesquisa bibliográfica, “a leitura apresenta-se como a principal técnica, pois 

é através dela que se pode identificar as informações e os dados contidos no material 

selecionado bem como verificar as relações existentes entre eles de modo a analisar 

a sua consistência” (MIOTO; LIMA, 2007, p. 41) 

Com relação à pesquisa documental, esta se difere da pesquisa 

bibliográfica na origem das fontes, sendo “realizada através de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não 

fraudados).” (PÁDUA, 2002, p. 65). Tendo em vista a aproximação e recorrente 

confusão entre pesquisa bibliográfica e documental, Silva et al. (2009), afirma: 

 

Tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica têm o documento 
como objeto de investigação. No entanto, o conceito de documento 
ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos. O documento como fonte 
de pesquisa pode ser escrito e não escrito, tais como filmes, vídeos, slides, 
fotografias ou pôsteres. Esses documentos são utilizados como fontes de 
informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para 
elucidar determinadas questões e servir de prova para outras, de acordo com 
o interesse do pesquisador (FIGUEIREDO, 2007). Tendo em vista essa 
dimensão fica claro existir diferenças entre pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica. (SILVA et al., 2009, p. 5) 
 

Assim, o trabalho estruturar-se-á em três capítulos, os quais estarão assim 

dispostos: o primeiro, intitulado “Relações étnico-raciais na sociedade brasileira e 

no Serviço Social”, será dedicado a realizar um breve resgate histórico sobre a 

formação da sociedade brasileira, desde a colônia, de forma que possamos 



 
19 

compreender como se estruturavam as relações econômicas, sociais e políticas, e 

principalmente qual o papel do escravismo (e da população escravizada) na 

construção do país. Entendida a forma como se deu o nosso desenvolvimento 

socioeconômico e histórico, podemos compreender de que forma relações sociais de 

raça/etnia foram e são determinantes dentro da sociedade. Entendemos que, dentro 

da formação social capitalista, racismo e o patriarcado são partes fundamentais da 

manutenção da ordem, a qual se apropria e oprime de forma mais aguda a população 

negra e mulheres. Compreender a formação socioeconômica e histórica acarreta em 

buscar a maneira como o capitalismo brasileiro se desenvolveu com relação ao 

desenvolvimento capitalista mundial. Partindo do entendimento de que, com a 

consolidação do capitalismo surgem as expressões da desigualdade e o antagonismo 

de classe, acreditamos ser pertinente fazer um breve retorno ao que fundamenta o 

Serviço Social e seu Projeto Ético Político Profissional, o qual é comprometido com a 

superação do atual modelo de sociedade. Pretende-se articular o projeto profissional 

do Serviço Social com as relações de raça/etnia, no sentido de sintonizar os debates 

e problematizar as razões que fazem com que questões como  racismo, e também 

machismo, patriarcado e outras formas de opressão e exploração, sejam objeto de 

discussão na profissão, sendo necessário que os mesmos tenham maior visibilidade 

e centralidade tanto para a atuação nos espaços sócio ocupacionais da/o Assistente 

Social, quanto no campo da pesquisa e produção de conhecimento. 

O segundo capítulo, de título “Produção de Conhecimento em Serviço 

Social: aproximações com o debate das Relações Sociais de Raça/Etnia”, 

submete o Serviço Social à uma análise crítica sobre o seu percurso como profissão 

e categoria que não só bebe dos conhecimentos produzidos pelas Ciências Sociais, 

como também formula seu próprio referencial. Para isso fazemos um processo de 

busca sobre o tempo histórico em que a pesquisa iniciou seu percurso para ter 

centralidade no Serviço Social contemporâneo. É neste capítulo que evidenciamos os 

Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social, como espaço de produção 

e socialização de conhecimentos de excelência do Serviço Social, apontando como 

necessário conhecer as origens e a importância de tal espaço. Cabe aqui a reflexão 

sobre qual o papel e o lugar ocupado pela produção de conhecimento com enfoque 

na questão étnico-racial no Serviço Social, entendendo-a como expressão da questão 

social que exerce influência no acesso aos direitos. Articulamos as questões de raça 

e gênero, o que, objetivamente significa apreender se e como está sendo feita a 
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interseccionalidade dessas categorias. De forma direta, como, e se, as mulheres 

negras vêm sendo tematizadas nas mais diversas formas em que estas podem ser 

investigadas no Serviço Social. 

O terceiro e último capítulo, “O universo da produção de conhecimento 

sobre relações sociais de raça/etnia nos ENPESS pós Estatuto da Igualdade 

Racial”, trata de explicitar como se deu a pesquisa, definindo como se configura uma 

pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico. Aqui pontuamos a justificativa do marco 

temporal da pesquisa, compreendida entre os anos de 2010 e 2016, bem como quais 

as ferramentas utilizadas na realização da mesma. Aqui se encaixará o estudo 

empírico da dissertação, onde apresentaremos os dados produzidos no período 

anteriormente referido, no que se refere à questão étnico-racial. Faremos uma análise 

dessas publicações com foco na observação de: onde se centram a maioria dos 

estudos e sob qual perspectiva da temática essas produções se dão. Feita a análise 

do atual estado das produções, finalizaremos problematizando a importância do 

estudo da temática para a atualidade da profissão, tendo em vista que, quanto mais o 

capitalismo se aprofunda, mais as expressões da questão social se agudizam e a 

população negra é colocada na base, como sujeitas/os oprimidas/os. 

 Ao final, trazemos as conclusões, onde demarcamos a posição de defesa 

a um movimento de crescimento das pesquisas e da produção de conhecimento que 

aborde as relações étnico-raciais no Serviço Social, de forma que esta categoria 

forme, conjuntamente à discussão de gênero, um campo central de estudo as/os 

Assistentes Sociais.  

Compreendendo a importância deste trabalho para fomentar o debate no 

Serviço Social, esperamos contribuir de forma qualitativa para a expansão da 

utilização da temática étnico-racial na produção de conhecimento, mas não somente 

isso. Pretendemos trazer para o centro da profissão a compreensão de que as 

relações étnico-raciais, bem como as de gênero e classe, são estruturantes nessa 

sociedade, o que significa dizer que elas são também parâmetros que devem ser 

considerados à medida que o capitalismo, e portanto as desigualdades, avançam. 

Defender e ser protagonista na construção do Projeto Ético Político Profissional, 

pautando a liberdade e a emancipação humana, se faz impossível caso não seja dada 

a importância necessária a essas temáticas e discussões. 
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2 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA SOCIEDADE BRASILEIRA E NO SERVIÇO 

SOCIAL 

 

2.1 ASPECTOS DA FORMAÇÃO SÓCIO HISTÓRICA E DO CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO NO BRASIL 

 

Pretendemos neste tópico realizar um breve resgate histórico sobre a 

formação da sociedade brasileira, desde o Brasil colônia, de forma que possamos 

compreender como se estruturavam as relações econômicas, sociais e políticas, 

principalmente, qual o papel exercido pelo população negra escravizada na 

construção do país. De forma a fundamentar nosso entendimento, nos ancoramos nos 

pensamentos de Caio Prado Jr. (2011), Darcy Ribeiro (2015), Heleieth Saffioti (2013), 

Jacob Gorender (2016) e Júlio José Chiavenato (2012), por acreditarmos que as 

formulações destes autores dão conta da breve discussão que pretendemos trazer 

neste ponto. 

Nos é sabido que o processo de colonização da América e, 

consequentemente do Brasil, não aconteceu por mera obra do acaso. Esta é resultado 

do processo de expansão dos países europeus, que visavam fortalecer o comércio 

marítimo, uma vez que esta modalidade representava uma nova alternativa de 

acumulação de riquezas (PRADO JR., 2011). Nesse período, que compreendia 

meados do século XVI, os comerciantes que vinham a América não tinham pretensão 

alguma de formar colônias de povoamento. Aqui, o que única e exclusivamente os 

interessava, era a obtenção de gêneros, os mais variáveis possíveis, para fins de 

comercialização, o que caracterizava as colônias de exploração. Prado Jr. (2011), 

afirma que a ideia de povoamento da América só surge a partir da percepção de que 

a realidade do continente era de:  

 

(...) um território primitivo habitado por rala população indígena incapaz de 
fornecer qualquer coisa de realmente aproveitável. Para os fins mercantis que 
se tinham em vista, a ocupação não se podia fazer como nas simples feitorias, 
como um reduzido pessoal incumbido apenas do negócio, sua administração 
e defesa armada; era preciso ampliar as bases, criar um povoamento capaz 
de abastecer e manter as feitorias que se fundassem e organizar a produção 
dos gêneros que interessassem ao seu comércio. A ideia de povoar surge 
daí, e só daí. (PRADO JR, 2011, p. 21) 
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Ainda segundo o autor, são as diferenças nas condições da América e da 

Europa que, se antes representavam certa dificuldade no processo de colonização, 

passam a significar uma nova possibilidade de obter mercadorias que não existiam na 

Europa, especificamente gêneros tropicais. Mesmo tendo como objetivo a expansão 

comercial, os colonos não estavam dispostos ao trabalho mais pesado, que exigia 

esforço físico. O papel deles era exclusivamente de dirigir o processo de produção, 

tendo outros que por ele trabalhassem. Nos trópicos, os colonos ainda 

experimentaram a experiência do trabalho, mas somente enquanto não se dispunha 

da mão de obra escravizada dos indígenas e negros/as africanos/as. Na realidade 

brasileira, nem mesmo esta experiência houve (PRADO JR., 2011). É neste processo 

que identificamos o papel dos portugueses na colonização: estes não foram pioneiros 

somente no desenvolvimento do comércio marítimo, mas também na escravização de 

negros/as vindos da África. De forma a resumir a essência brasileira, o autor afirma: 

 

Se somos a essência da nossa formação, veremos que na realidade nos 
constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde 
ouro e diamantes; depois, algodão e em seguida café, para o comércio 
europeu. Nada mais que isso. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado 
para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse 
daquele comércio que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras 
(PRADO JR., 2011, p. 29). 

 

Bem como Prado Jr. (2011), Saffioti (2013), também dá destaque há alguns 

dos elementos constitutivos da formação econômica brasileira, entendendo que, no 

processo de colonização brasileira, o principal objetivo era o estabelecimento de uma 

economia dependente e que fosse funcional ao capitalismo mercantil europeu. Assim, 

a formação econômica do Brasil foi sempre determinada de fora, servindo aos 

interesses burgueses. Saffioti (2013), definia o Brasil como uma engrenagem que 

tinha papel determinante na articulação do sistema capitalista internacional.  

Compreender a formação social, econômica e histórica do Brasil requer que 

nos esforcemos na apreensão da realidade social que aqui estava posta quando os 

colonos portugueses desembarcaram. É sobre essa realidade que Ribeiro (2015) se 

debruça ao definir, em sua obra “O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil”, 

a forma como entraram em contato pela primeira vez, indígenas e colonos brancos.  

Para os indígenas nativos do Brasil, era uma surpresa a chegada do branco 

europeu. Tinham pensamentos otimistas, que foram desfeitos tão logo os portugueses 

iniciaram o processo de dominação ao qual foram submetidos. Assim, os indígenas 
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se viram completamente violados em sua cultura, valores e vida social com a chegada 

dos colonos. Muitos deles, especificamente aqueles que não conseguiam fugir, se 

deixavam sucumbir até morrer, não enxergando uma maneira de resistir à dominação 

e, é nesse momento de exaustão, que a ação catequizadora entra em cena (RIBEIRO, 

2015). 

Ribeiro se refere ao encontro entre brancos e nativos como “enfrentamento 

dos mundos”, o que seria uma forma de compreender o choque vivenciado por um e 

por outro, causado pelas diferentes formas de viver e de explorar a natureza. Sobre 

esse aspecto, o autor descreve: 

 

Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se 
viver, tão rico de aves, de peixes, de raízes de frutos, de flores, de sementes, 
que podia dar as alegrias de caçar, de pescar, de plantar e colher a quanta 
gente aqui viesse ter. Na sua concepção sábia e singela, a vida era dádiva 
de deuses bons, que lhes doaram esplêndidos corpos, bons de andar, de 
correr, de nadar, de dançar, de lutar. Olhos bons de ver todas as cores, suas 
luzes e suas sombras. Ouvidos capazes da alegria de ouvir vozes estridentes 
ou melódicas, cantos graves e agudos e toda a sorte de sons que há. Narizes 
competentíssimos para fungar e cheirar catingas e odores. Bocas magníficas 
de degustar comidas doces e amargas, salgadas e azedas, tirando de cada 
qual o gozo que podia dar. E, sobretudo, sexos opostos e complementares, 
feitos para as alegrias do amor (RIBEIRO, 2015, p. 36) 

 

Em contrapartida, os povos indígenas:  

 

Aos olhos dos recém-chegados, aquela indiada louçã, de encher os olhos só 
pelo prazer de vê-los, aos homens e às mulheres, com seus corpos em flor, 
tinha um defeito capital: eram vadios vivendo uma vida inútil e sem prestança. 
Que é que produziam? Nada. Que é que amealhavam? Nada. Viviam suas 
fúteis vidas fartas, como se neste mundo só lhes coubesse viver (RIBEIRO, 
2015, p. 36). 
 

Além do encontro e enfrentamento entre a cultura, os valores e a vida social 

de colonos e indígenas, outro aspecto deve ser levado em consideração. Com a vinda 

dos Europeus para o Brasil, inicia-se o extermínio dos indígenas: primeiro pelas 

epidemias trazidas pelos colonos e, posteriormente, pelo processo de escravização. 

Ainda que os indígenas tenham vivenciado esse processo, nos detemos agora a 

escravização dos negros e negras trazidos da África, uma vez que, no caso destes, a 

escravidão foi determinante e se deu em variadas nuances.  

Gorender (2016), é categórico em definir o modo de produção que se 

instaurava no Brasil, com o início da expansão comercial marítima da Europa no 

Brasil, de escravismo colonial. Entendendo que este era um modo de produzir novo, 
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o autor dedica-se um pouco mais em trabalhar a escravidão como categoria de análise 

no campo sociológico, de forma que possamos identificar as nuances e os limites entre 

aquilo que pode ser definido como modo de produção e o que deve ser observado 

como categoria de análise.  

Aqui, compreende-se a escravidão como categoria sociológica que pode 

ser identificada a partir de aspectos definidos. O primeiro deles se assenta no 

entendimento de que, a escravidão nada mais é, do que a propriedade de um ser 

humano por outro. Ou seja, o que caracteriza o “ser escravo” é o pertencimento à 

outrem. Dessa forma, o escravo é entendido apenas como mais um instrumento de 

trabalho, que apresenta a peculiaridade de ser vivo, ser uma propriedade viva. Ao 

refletir sobre a noção de propriedade, Gorender (2016), afirma:  

 

Ser propriedade (com o seu correlativo da sujeição pessoal constitui o atributo 
primário do ser escravo. Deste atributo primário decorrem dois atributos 
derivados: os da perpetuidade e da hereditariedade. O escravo o é por toda 
a vida e sua condição social se transmite aos filhos (GORENDER, 2016, p. 
90) 

 

Analisando o contexto de escravização dos negros e negras no Brasil, 

Chiavenato (2012), percorre essa realidade desde o transporte até os locais onde a 

mão de obra era empregada em maior ou menor contingente. A forma como os negros 

e negras eram comercializados era através de pesagem e medições, onde cada 

tonelada ou metro de escravizados tinha um valor correspondente. A precariedade 

era um fator inerente ao transporte nos navios negreiros. Eram as condições de 

insalubres dos navios que causavam as grandes epidemias. Contraindo doenças e 

contaminando outros, os escravizados geravam prejuízos aos seus comerciantes. 

Esses, a fim de evitar ao máximo perder “peças” (maneira como os negros/as eram 

tratados), jogavam ao mar os corpos mais adoecidos, prevenindo a epidemia e a perda 

da carga. Além da falta de higiene, comida e água também era fornecidas na 

quantidade mínima possível à sobrevivência (CHIAVENATO, 2012). 

 

Nos navios o espaço era “economizado” para os africanos. Reduzia-se o 
“supérfluo”: geralmente o alimento que os negros consumiriam na travessia 
da costa africana à brasileira. Chegava à faltar água: os capitães dos 
tumbeiros descobriram que um copo d’água a cada três dias era suficiente 
para não morrer de sede. E foi essa a ração d’água: para 120 dias de 
travessia dos primeiros tempos do tráfico, cada negro recebia quarenta copos 
d’água. Tudo para ganhar espaço, eliminando-se os tonéis. Muitos negros 
não suportavam o regime: eram os 20% (ou metade deles em algumas 
ocasiões) despejados no mar – mas os restantes compensavam. A relação 
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entre o espaço ganho com a redução dos tonéis d’água e os negros que 
morriam de sede foi favorável aos comerciantes (CHIAVENATO, 2012, p. 
104).  
 

Diante dessas afirmações nos é possível compreender o valor que o/a 

negro/a escravizado/a tinha para seus comerciantes e o peso que a perda de alguns 

deles significava, monetariamente, para os mesmos.  Em decorrência das agruras 

vivenciadas no péssimo transporte, os negros/as chegavam ao Brasil debilitados, o 

que gerava a necessidade de um período de recuperação, principalmente de sua 

saúde e força física, para que fossem vendidos. Uma vez recuperados, negros e 

negras eram expostos como mercadorias, para serem vistoriados por seus possíveis 

compradores (CHIAVENATO, 2012). O autor afirma que os negros e negras “eram 

examinados como animais: apalpados, dedos enfiando-se pelas bocas, procurando 

os dentes para adivinhar a idade ou conferir se o vendedor não mentia” 

(CHIAVENATO, 2012, p. 106). No caso específico das negras, estas tinham seus 

seios e órgãos genitais violados, como forma de avaliar se eram boas o suficiente para 

servir sexualmente seus senhores.  

 

FIGURA 1 – MAPA DA DIÁSPORA 
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FIGURA 2 – NEGROS NO FUNDO DO PORÃO DE NAVIO (1835) 

 
Fonte: Google (2018)6. 

Referente às condições de trabalho, trazemos a realidade das minas, 

canaviais e cafezais. O trabalho nas minas era um dos que apresentava maior índice 

de mortalidade, de forma que 70% dos negros/as escravizados/as que entravam no 

Brasil morriam no trabalho nas minas. Nesse ambiente era frequente a ocorrência de 

furtos, principalmente ouro e pedras preciosas. Os donos de escravos/as contavam 

com revista rigorosa e, ao contrário do que se pensava, muitos desses furtos não 

tinham motivação na busca da alforria (CHIAVENATO, 2012). Nos canaviais e 

cafezais não se alterava muito a realidade. É importante delimitarmos que o escravo 

não era somente um trabalhador, mas antes, ele representava um investimento, o que 

justificava sua máxima exploração. 

De acordo com o autor, o único momento ocioso do negro escravizado era 

aquele em que ele buscava repor sua energia para dar continuidade ao trabalho. 

Chiavenato (2012), complementa o raciocínio nos fazendo compreender que, ainda 

que a exploração intensa do trabalho do escravo o desgastasse até o esgotamento 

total, para os senhores era mais barato substituí-lo, quando não mais atendesse suas 

                                                           
6Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=FIGURA+2+%E2%80%93+NEGROS+NO+FUNDO+DO+POR%C3

%83O+DE+NAVIO+(1835)&rlz=1C1SQJL_pt-

BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQptvs9OjfAhXgIbkGHTObC34Q_AU

IDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=1CduZfdUj7XDoM.  

https://www.google.com/search?q=FIGURA+2+%E2%80%93+NEGROS+NO+FUNDO+DO+POR%C3%83O+DE+NAVIO+(1835)&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQptvs9OjfAhXgIbkGHTObC34Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=1CduZfdUj7XDoM
https://www.google.com/search?q=FIGURA+2+%E2%80%93+NEGROS+NO+FUNDO+DO+POR%C3%83O+DE+NAVIO+(1835)&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQptvs9OjfAhXgIbkGHTObC34Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=1CduZfdUj7XDoM
https://www.google.com/search?q=FIGURA+2+%E2%80%93+NEGROS+NO+FUNDO+DO+POR%C3%83O+DE+NAVIO+(1835)&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQptvs9OjfAhXgIbkGHTObC34Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=1CduZfdUj7XDoM
https://www.google.com/search?q=FIGURA+2+%E2%80%93+NEGROS+NO+FUNDO+DO+POR%C3%83O+DE+NAVIO+(1835)&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQptvs9OjfAhXgIbkGHTObC34Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=1CduZfdUj7XDoM
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necessidades, do que investir em sua manutenção. Assim, a medida que o mercado 

se ampliava e exigia uma maior produção, mais severas se tornavam as condições de 

trabalhos para os escravizados. 

Não era somente nas minas, cafezais e canaviais que se empregava a mão 

de obra escrava. Haviam também os negros e negras de ganho. Estes eram os que 

cuidavam de negócios dos seus proprietários e à eles entregavam o ganho ao final do 

dia. Ainda que tal função pudesse parecer menos dolorosa, aparentemente, muitos 

negros/as de ganho eram alugados como animais de carga, sendo utilizados para 

transporte de mercadorias e pessoas. Dependendo do esforço desempenhado pelos 

negros/as, essas atividades causavam por vezes deformações físicas e até uma 

brusca redução na expectativa de vida, que nessa época não era maior que 7 anos 

(CHIAVENATO, 2012).  

O autor afirma ainda que, na realidade das negras de ganho, o destino era 

a prostituição a partir dos 15 ou 16 anos. A violação do negro e da negra era 

socialmente aceita, baseada na superioridade do branco em relação ao negro, posta 

pelo escravismo. No campo da sexualidade, Chiavenato (2012), propõe que ocorria 

um grande desequilíbrio, também decorrente da escravidão. Faltavam mulheres para 

os negros e esse “problema” se agravava, à medida que os portugueses, fartos das 

mulheres indígenas, passava a buscar as negras. Os casamentos entre brancos e 

negras não eram permitidos, mas a prática sexual era livremente vivenciada, gerando 

no imaginário social a ideia de que as negras deveriam estar prontas a servir 

sexualmente seus senhores.  
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FIGURA 3 – FOTOGRAFIA DO FILME “12 ANOS DE ESCRAVIDÃO” – 2013 

 

Fonte: Google (2018)7.  

 

Chiavenato (2012), compreende que a mestiçagem no Brasil representava 

não um paraíso, mas uma opressão a mais, uma nova forma de imposição da 

superioridade do colono branco em relação aos negros e negras escravizados. Ele 

identifica que, a tão propagada democracia racial brasileira8 , representa, nada mais 

nada menos, que um mito advindo da violência sexual, sustentado e legitimado pela 

sociedade.  

A opressão à qual os negros/as eram submetidos tinham como 

sustentáculo o castigo. Para que este fosse realizado, não era raro que se encontrasse 

instrumentos de tortura à venda em lojas comuns. Entretanto, mesmo com a 

existência de métodos os mais variados, o meio mais duro de castigo ainda era o 

                                                           
7 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=FIGURA+3+%E2%80%93+FOTOGRAFIA+DO+FILME+%E2%80%9C12+ANOS+

DE+ESCRAVID%C3%83O%E2%80%9D+%E2%80%93+2013&rlz=1C1SQJL_pt-

BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilgdOh9ejfAhVcLLkGHRaqCr8Q_AUIDigB&biw=1

366&bih=626#imgrc=kTeDpR3gkoCc8M.  

8 O mito da democracia racial nada mais é do que a ideia da mestiçagem como coisa positiva, que fazia 
do povo negro e branco no Brasil, um todo harmônico, que colocava o país como paraíso racial, onde 
não havia preconceito, descriminação ou racismo (THEODORO, 2014). 
 

https://www.google.com/search?q=FIGURA+3+%E2%80%93+FOTOGRAFIA+DO+FILME+%E2%80%9C12+ANOS+DE+ESCRAVID%C3%83O%E2%80%9D+%E2%80%93+2013&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilgdOh9ejfAhVcLLkGHRaqCr8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=kTeDpR3gkoCc8M
https://www.google.com/search?q=FIGURA+3+%E2%80%93+FOTOGRAFIA+DO+FILME+%E2%80%9C12+ANOS+DE+ESCRAVID%C3%83O%E2%80%9D+%E2%80%93+2013&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilgdOh9ejfAhVcLLkGHRaqCr8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=kTeDpR3gkoCc8M
https://www.google.com/search?q=FIGURA+3+%E2%80%93+FOTOGRAFIA+DO+FILME+%E2%80%9C12+ANOS+DE+ESCRAVID%C3%83O%E2%80%9D+%E2%80%93+2013&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilgdOh9ejfAhVcLLkGHRaqCr8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=kTeDpR3gkoCc8M
https://www.google.com/search?q=FIGURA+3+%E2%80%93+FOTOGRAFIA+DO+FILME+%E2%80%9C12+ANOS+DE+ESCRAVID%C3%83O%E2%80%9D+%E2%80%93+2013&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR829BR829&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilgdOh9ejfAhVcLLkGHRaqCr8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=kTeDpR3gkoCc8M
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açoitamento no tronco. Gorender (2016), afirma que, do ponto de vista dos 

escravocratas, o castigo aplicado aos escravos é necessário e justo.  

 

Pois bem: trabalho e castigo são termos indissociáveis no sistema escravista. 
O escravo é inimigo visceral do trabalho, uma vez que neste se manifesta 
totalmente sua condição unilateral de coisa apropriada, de instrumento 
animado. A reação ao trabalho é a reação da humanidade do escravo à 
coisificação. O escravo exterioriza sua revolta mais embrionária e indefinida 
na resistência passiva ao trabalho para o senhor. O que, aos olhos deste 
último, aparece como vício ou indolência inata. Daí se tornarem 
indispensáveis a ameaça permanente do castigo e sua execução exemplar, 
conforme o arbítrio do senhor. Uma característica dos regimes escravagistas, 
sem exceções nacionais, é que conferem ao senhor o direito privado de 
castigar fisicamente o escravo. Nem poderia ser senão direito privado, 
aplicável no dia a dia comum, sem intermediação da autoridade pública, pois, 
doutra forma, o funcionamento da economia escravista ficaria 
irremediavelmente emperrado (GORENDER, 2016, p. 99) 

  

FIGURA 4 – APLICAÇÃO DO CASTIGO DE AÇOITE, DE JEAN-BAPTISTE 

DEBRET 

 
Fonte: Folha de São Paulo (2018). 

 

Chiavenato (2012), conclui que a cor é o que desqualifica e coloca, todos 

os pretos e pretas, em condição de escravidão ou não, como negros/as. Era, e ainda 

é, essa lógica, que limitava o acesso dos negros/as à educação, independentemente 

de serem escravos ou libertos. Nem sempre a alforria significava liberdade no seu 

sentido verdadeiro, ao invés disso, representava mais possibilidade de 

marginalização.   
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 Em suas formulações, Saffioti (2013), afirma que a colonização brasileira 

apresenta alguns traços das estruturas feudais europeias, principalmente no que se 

refere à divisão social em castas. No seu entendimento, as relações de produção que 

prevaleciam na ordem escravocrata e a permanência desses traços da divisão em 

castas, se apresentavam como decisivas na definição de papéis que as mulheres 

ocupariam, fossem elas de uma ou outra casta (senhoras ou escravas), sendo que, 

as escravas estavam sempre um patamar abaixo. Além das funções impostas pela 

escravidão dos negros/as, “(...) cabia à escrava, além de uma função no sistema 

produtivo de bens e serviços, um papel sexual, via de uma maior reificação e, 

simultaneamente, linha condutora do desvendamento do verdadeiro fundamento da 

do sociedade de castas” (SAFFIOTI, 2013, p. 236). 

A miscigenação exercia enorme influência no lugar que era ocupado pelas 

duas raças na sociedade, o que leva à reflexão de que, a exploração das escravas, 

em alguma medida, representava uma subversão da ordem, tanto no sentido 

econômico – dado que a exploração sexual não gerava lucro direto ao senhor -, quanto 

do ponto de vista familiar -  por representar uma forma de interação sexual à parte do 

que era socialmente instituído (SAFFIOTI, 2013). 

Saffioti (2013), compreende que o escravismo não era funcional somente 

ao desenvolvimento do sistema produtivo, mas às imposições da forma de 

colonização adotada, baseada na família e onde, à mulher, estava destinado o papel 

de mãe da prole legítima do senhor.  

 

As mulheres brancas da época escravocrata apresentavam os requisitos 
fundamentais para submeter-se, sem contestação, ao poder do patriarca, 
aliando à ignorância uma imensa imaturidade. Casavam-se, via de regra, tão 
jovens que aos 20 anos eram praticamente consideradas solteironas. Era 
normal que aos 15 anos a mulher já estivesse casada e com um filho, 
havendo muitas que se tornavam mães aos 13 anos. Educadas em ambiente 
rigorosamente patriarcal, essas meninas-mães escapavam ao domínio do pai 
para, com o casamento, caírem na esfera de domínio do marido (SAFFIOTI, 
2013, p. 241).  

 

Assim, o casamento parecia a única escolha possível para as mulheres, na 

forma como se organizou a família patriarcal no Brasil. Fora esta alternativa, restavam 

apenas os conventos. Se para as mulheres brancas, era normal que aos 15 anos já 

tivesse acontecido o casamento e, em algumas situações, esta já possuísse filhos, 

para as negras, era nessa faixa etária que se iniciava a prostituição. É nesse momento 

que se relaciona a castidade das mulheres brancas com a prostituição das mulheres 
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negras. Eram estas últimas que garantiam a castidade das primeiras (SAFFIOTI, 

2013).   

Concordamos com Saffioti (2013), quando esta afirma que, o fator universal 

na sociedade escravocrata brasileira, era a submissão das mulheres aos homens. À 

época, ter propriedade de território significa a possibilidade de vivenciar os direitos 

políticos. Como não possuíam propriedades, as mulheres ocupavam na sociedade 

escravocrata, lugar relativo ao dos escravos, no que se refere aos direitos políticos. É 

somente a partir do século XIX, com o advento da urbanização, que se altera a 

realidade das mulheres da camada senhorial. Estas alterações começam a ser mais 

percebidas com o fim da escravidão. Ainda assim, mesmo que com o fim da 

escravidão se alterasse a estratificação em castas (baseada nas diferenças entre 

senhores e escravos), não ocorreu a mesma alteração na estratificação por sexo. Isso 

fica melhor exemplificado quando observamos que, formalmente, a negra goza do 

mesmo status de liberdade que o negro, mas, nem negras e nem brancas exercia 

plenamente seus direitos de pessoa humana, não podendo, por exemplo, exercer o 

direito ao voto (SAFFIOTI, 2013).  

Com o processo de desenvolvimento capitalista, se alterava a dinâmica dos 

grupos familiares e, consequentemente, a condição de vida das mulheres, que passa 

a ter maior participação no mundo econômico. O que pretendemos trazer à tona 

nestas formulações é que, no processo de formação social, econômica e política da 

sociedade brasileira houveram inúmeros fatores determinantes, com destaque para a 

organização da economia nacional inicialmente voltada totalmente para o mercado 

externo. Diante disso, é preciso considerar os papéis exercidos por camadas sociais 

tão importantes para a construção histórica do país, leia-se indígenas e, com maior 

destaque no nosso trabalho, a população negra. Partiremos agora da compreensão 

de como se desenvolveram as relações raciais no Brasil, posto que, em sua fase 

colonial, negras e negros são oprimidos e explorados, mesmo tendo papel 

fundamental no desenvolvimento capitalista nacional. Assim, consideramos 

fundamental apreender a estruturação das relações raciais na sociedade 

contemporânea, como fatores que contribuem para manutenção do sistema 

capitalista, racista e patriarcal. 
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2.2 RELAÇÕES SOCIAIS DE RAÇA E SUA DIMENSÃO ESTRUTURANTE NA 

SOCIEDADE 

 

Entendida a forma como se deu o desenvolvimento socioeconômico e 

histórico no Brasil, podemos compreender de que forma os marcadores de raça/etnia 

foram e são determinantes da sociedade brasileira. Corroboramos com a tese de que, 

inserido na formação social capitalista, o racismo é parte fundamental de manutenção 

da ordem, a qual se apropria e oprime de forma mais aguda a população negra, 

destacadamente as mulheres. Disto isto, pretendemos tão somente construir um 

debate sobre os indicadores das desigualdade de raça/etnia, buscando resgatar qual 

a base material que fundam as relações de opressão e exploração inerentes a ela. 

Realizando uma análise sobre as relações étnico-raciais e o racismo, 

podemos verificar que a sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos 

étnico-raciais que a caracterizam, em termos culturais, como uma das mais ricas do 

mundo. Entretanto, sua história é marcada por desigualdades e discriminações, 

especificamente contra negros/as e indígenas, impedindo, desta forma, seu pleno 

desenvolvimento econômico, político e social (UNESCO, 2015). 

Ao identificarmos o racismo como umas das formas de manifestação da 

questão social, estamos analisando a sociedade brasileira pelo viés da população 

mais exposta às desigualdades sociais, fundadas no escravismo colonial perpetuadas 

ainda hoje, na sociedade do mercado, onde o povo, inclusive o negro, é “livre”. De 

acordo com Silva (2009), as desigualdades de classe e raça no Brasil caminham 

juntas e refletem o processo histórico que se manifesta ainda no presente, uma vez 

que “pensar o acesso da população negra aos direitos sociais, econômicos, culturais 

e jurídicos no Brasil é considerar o processo histórico que marca e define “o lugar” dos 

negros e negras na sociedade brasileira”. (SILVA, 2009, p. 197). 

O racismo trata de reunir em seu bojo um conjunto de noções 

preconcebidas que dão valor maior a certos seres humanos de acordo com sua matriz 

racial. Tal crença foi utilizada como justificativa nos processos de escravidão de muitos 

povos e pelo complexo de inferioridade que hoje encontramos na sociedade, de um 

povo com relação a outro. Assim, o racismo é uma ideologia que, em linhas gerais, 

classifica e hierarquiza indivíduos em função de seu fenótipo, numa escala de valores 

que tem o modelo branco europeu ariano como o padrão superior e, do outro lado, o 

modelo negro africano como o padrão inferior. (THEODORO, 2014).  
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O racismo se manifesta em algumas vertentes, dentre elas o preconceito 

racial, a discriminação e o racismo institucional. Ainda para Theodoro (2014), a 

discriminação se apresenta como racismo em ato, podendo se manifestar através de 

xingamentos, agressão física, entre outros. Em consonância com as formulações de 

Nascimento (2017), destacamos a discriminação como uma ferida passível de ser 

visualizada mesmo com a análise mais simples da realidade social brasileira, tendo 

na ocupação de cargos no mercado de trabalho, sua expressão mais notória. O autor 

complementa: 

 

Os pequenos negócios, os quais em geral não vão além da atividade de 
modestos vendedores de rua, nos quais os negros participam como 
“empregadores”, não tem virtualmente nenhuma significação econômica; 
enquanto a categoria dos brancos empregadores tem o comando dos meios 
de produção, do mercado, dos recursos financeiros, enfim detêm nas mãos a 
economia do estado em todo seu peso e extensão (NASCIMENTO, 2017, p. 
98-99). 

 

Já o preconceito é menos explícito e se relaciona com a incorporação de 

valores racistas que dão sustentação as práticas cotidianas, podendo ser usado como 

exemplo a dificuldade de ascensão profissional da população negra. O racismo 

institucional se manifesta de forma menos direta, ocorrendo no interior das 

instituições, naturalizando e reproduzindo a desigualdade racial. Tal como coloca 

Theodoro (2014), esta é a forma mais acabada de mecanismo de exclusão e de 

negação da igualdade. A definição de racismo institucional apresentada pelo 

Programa de Combate ao Racismo Institucional que foi implementado no Brasil em 

2005, depois de um longo processo de debates entre o movimento negro e o governo 

no sentido de se fazer cumprir o que havia sido acordado na Conferência Mundial 

contra o Racismo do ano de 2001, diz: 

 

O racismo institucional é o fracasso das instituições e organizações em prover 
um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, 
origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e 
comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais 
são resultantes do preconceito racial, uma atitude que combina estereótipos 
racistas, falta de atenção e ignorância. Em qualquer caso, o racismo 
institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos 
discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados 
pelo Estado e por demais instituições e organizações. (CRI, 2006, p 22) 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

demonstram que entre o período de 2004 à 2014 a realidade do país se modificou no 
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que tange a questão de raça e etnia. Relacionado ao número de pessoas que se 

identificaram como negras (pretas ou pardas), o número subiu de 48,2% para 53,6%. 

Sobre o indicador de educação, a taxa de conclusão do ensino médio por um jovem 

negro, em 2014, era menor do que aquela atingida pelos jovens brancos em 2004. 

Sobre a posição no mercado de trabalho, o percentual de pessoas brancas no 

mercado informal, nesse mesmo ano, era de 35,3%, e de 48,4% entre pessoas 

negras. Por fim, como forma de resumir as condições as quais a população negra 

vivencia, temos que: 

  

(…)  a desigualdade de rendimentos segundo a cor ou raça da população, 
que, historicamente, atinge de forma mais desfavorável às pessoas que se 
identificam como de cor ou raça preta ou parda. Estes últimos representavam 
76,0% das pessoas entre os 10% com menores rendimentos e 17,4% no 1% 
com maiores rendimentos, em 2014. Mesmo com o crescimento da proporção 
de pretos ou pardos no topo da distribuição (eram 12,4% em 2004), persiste 
uma grande diferença em relação àqueles que se declaram brancos, que 
eram quase 80% no 1% com maiores rendimentos em 2014. É importante 
ressaltar que a baixa participação da população de cor preta ou parda no 
estrato de maiores rendimentos contrasta com sua elevada participação na 
composição da população geral, que chegou a 53,6% em 2014, (…) (IBGE, 
2015, p. 89) 

 

A população negra não é a maior vítima nos indicadores sociais somente 

no que diz respeito ao menor acesso à condições básicas de vida, mas também no 

que se refere às mortes de forma violenta. O Mapa da Violência por arma de fogo no 

Brasil, de 2016, representa em números a elevação da vitimização da população 

negra em crimes violentos entre os anos de 2003 e 2014, conforme a tabela abaixo: 
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Demonstrativo da evolução da vitimização por arma de fogo da população 
brasileira por raça e cor - 2014. 

  

Fonte: Mapa da Violência, 2016, p. 55. 

 

Partindo da análise da tabela acima, enquanto a vitimização por arma de 

fogo entre as pessoas brancas teve uma queda de 26,1% no período compreendido, 

vitimização da população negra teve um aumento 46,9% entre 2003 e 2014.  A 

realidade brasileira ainda apresenta outros agravantes, dentre eles o “mito da 

democracia racial”, que é reivindicado em nome de negar a existência do racismo no 

Brasil. De acordo com Theodoro (2014), o “mito da democracia racial” significa: 

 

A ideia de democracia racial enfatizava a dimensão positiva da mestiçagem, 
em torno da qual teria se constituído a unidade racial e cultural do povo 
brasileiro, propiciando uma convivência harmônica que permitiria ao país 
escapar dos problemas raciais observados em outros países. (THEODORO, 
2014, p. 206) 

 

Assim, o racismo carrega em sua essência a compreensão de que uma 

raça é superior a outra. Etimologicamente, o conceito de raça veio do italiano razza, 

que por sua vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. Na história 

das ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente usado na Zoologia e na 

Botânica para classificar as espécies animais e vegetais. Como a maioria dos 

conceitos, o de raça tem seu campo semântico e uma dimensão temporal e especial. 

Cabe aqui dizer que quando trabalhamos com a categoria raça, não nos referimos a 

ela tal como a Biologia e a antropologia física que: 

 

[…] criaram a ideia de raças humanas, ou seja, a ideia de que a espécie 
humana poderia ser dividida em subespécies, tal como o mundo animal e de 
que tal divisão estaria associada ao desenvolvimento diferencial de valores 
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morais, de dotes psíquicos e intelectuais entre os seres humanos. 
(GUIMARÃES, 2003, p. 96). 

 

Partimos de uma análise sociológica que aborda a discussão sobre as 

raças como “discursos sobre a origem de um grupo, que usam termos que remetem 

a transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, psicológicas, 

etc., pelo sangue. (GUIMARÃES, 2003). Este autor aponta ainda que raça “é um 

conceito que denota tão somente uma forma de classificação social, baseada numa 

atitude negativa frente a certos grupos sociais”. (Idem, 1999). De tal forma, 

trabalhamos o conceito de raça em sua configuração como raça social, não biológica. 

Para a Professora Nilma Lino Gomes (2005), a adoção do termo raça por intelectuais 

e militantes do movimento negro, tem significado político, alicerçado em uma 

abordagem a partir do contexto histórico cultural que envolve o racismo à brasileira.  

O racismo é geralmente abordado a partir da raça, dentro da extrema 

variedade das possíveis relações existentes entre as duas noções. Com efeito, com 

base nas relações entre “raça” e “racismo”, o racismo seria teoricamente uma 

ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em grandes grupos 

chamados raças contrastadas, que têm características físicas hereditárias comuns, 

sendo estas últimas suportes das características psicológicas, morais, intelectuais e 

estéticas e se situam numa escala de valores desiguais. Visto deste ponto de vista, o 

racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela 

relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. 

Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, 

têm um ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou 

cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo território. 

Algumas etnias constituíram sozinhas nações. Assim o caso de várias sociedades 

indígenas brasileiras, africanas, asiáticas, australianas, etc., que são ou foram etnias 

nações. (MUNANGA, 1996). As formulações de Gomes (2005), apontam ainda que o 

conceito de etnia passou a ser amplamente utilizado quando se rejeitou utilização do 

termo raça, uma vez que fazia referência à diversidade dos povos. 

Entendemos então que articular raça, no seu sentido social, e etnia, é mais 

pertinente a nós uma vez que “torna-se sócio historicamente mais situado e 

abrangente e condizente com a multiplicidade identitária que compõe a população 

afro-brasileira deste país.” (SILVA, 2008). A partir dos primeiros anos do século XXI o 
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debate sobre as relações raciais em conjunto ao debate da questão social, ganharam 

maior destaque, como aponta Theodoro (2014, p. 207): 

 

[…] o tema das desigualdades raciais se afirmou no Brasil no bojo de um 
ampliado debate sobre a questão social. Em torno deste tema sobrepuseram-
se as demandas de enfrentamento ao racismo e à discriminação racial e as 
demandas de Combate às desigualdade sociais. O cruzamento das duas 
pautas foi realizado por meio do progressivo reconhecimento do racismo 
como mecanismo de produção e reprodução das hierarquias sociais e fator 
de restrição da mobilidade social da população negra, opondo assim 
poderosos obstáculos à dinâmica da igualdade de oportunidades, e 
marcando fortemente a natureza da desigualdade social brasileira. 
 

Sabe-se que as desigualdades étnico-raciais, tais como as de classe e 

sexo, exercem papel estruturante na formação social do Brasil. No decorrer dos anos, 

principalmente a partir da década de 1960, com o esforço dos movimentos sociais, 

destacadamente os movimentos feminista9 e negro10, foram colocadas para a 

sociedade e o governo pautas de suma importância para o desenvolvimento desses 

contingentes populacionais, no sentido de desenvolver sua igualdade social, política 

e econômica. O Serviço Social, enquanto profissão de cunho interventivo, tem papel 

fundamental na formulação e viabilização do acesso aos direitos sociais, o que nos 

faz considerar que estão diretamente relacionados dois fatores: o desenvolvimento de 

políticas sociais públicas e a forma com a categoria de Assistentes Sociais foi, ao 

longo das últimas décadas, abordando as relações sociais de raça. No tópico seguinte 

trataremos de fazer a análise da relação entre o Serviço Social e a luta antirracista.  

 

2.3 SERVIÇO SOCIAL: CONSTRUÇÃO E DEFESA DO PROJETO PROFISSIONAL 

E SUA RELAÇÃO COM A LUTA ANTIRRACISTA 

 

O Serviço Social se configura como profissão que assume caráter 

sociopolítico, crítico e interventivo, utilizando-se de instrumental científico pautado na 

                                                           
9O movimento feminista pode ser visto como uma teoria social e como um movimento político. Na 

perspectiva da ação política, o feminismo está vinculado aos movimentos em defesa dos direitos 

humanos e ligado diretamente as lutas permanentes pela defesa da qualidade de vida tanto no que diz 

respeito à defesa das liberdades civis, aos direitos sociais. Ou seja, está vinculado a um novo projeto 

de sociedade. Sua importância, como expressão política, tem servido como referência meta-societal 

de movimentos sociais, tornando-se assim um instrumento de pressão política (SANTOS, 2011). 

10Podemos definir o movimento negro como sendo o conjunto de diversos movimentos sociais 

afrodescendentes que lutam com o objetivo de resolver seus problemas na sociedade, em particular os 

provenientes do preconceito e da discriminação e do racismo. 
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interdisciplinaridade entre as Ciências Humanas e Sociais para análise e intervenção 

nas diversas expressões da questão social. Dessa forma, o Serviço Social intervêm 

no conjunto de desigualdades originadas a partir da contradição entre capital e 

trabalho, entre quem é dono dos meios de produção e se apropria do excedente 

produzido e quem tem apenas a força de trabalho como posse.  

A emergência do Serviço Social enquanto profissão data da década de 

1930, momento em que o Estado brasileiro vê-se obrigado a intervir na realidade das 

manifestações da questão social, que tem se agravado nesse período, em virtude do 

aprofundamento da acumulação capitalista. Assim, o Estado passa a ter que se 

desdobrar entre garantir a segurança da propriedade privada e regular as condições 

sociais, no sentido de controle das tensões, para permitir a reprodução do capital. Vale 

ressaltar que ainda nesse período o Serviço Social sofre influências fortes do 

catolicismo europeu. 

Carvalho e Silva (2011) destacam que o Serviço Social surge para dar 

respostas às questões sociais emergentes, sendo instituído pelo Estado através de 

ações normativas e de cunho assistencial, objetivando controlar a sociedade e 

desmotivar a classe operária que tinha suas mobilizações se expandindo. Diante 

disso, temos a criação da primeira escola para formação profissional de assistentes 

sociais no ano de 1936, no estado de São Paulo, sendo acompanhada pela criação 

de outras escolas no Rio de Janeiro e cidades com maior avanço do capital. Nesse 

sentido, Cisne (2012, p. 33), nos ajuda a compreender que: 

 

Esse cenário faz emergir o Serviço Social pela necessidade de o Estado 
implementar políticas sociais que viessem atender aos interesses das classes 
exploradas, o que garantiria a amenização dos conflitos de classe e atenderia 
também a necessidade de o capital controlar a pauperização crescente da 
força de trabalho, assegurando, além do seu controle, a sua reprodução. É 
nessa relação com as políticas sociais do Estado que o Serviço Social 
encontra seu significado sócio histórico. 

 

No decorrer dos anos 1940 e 1950, com a ascensão norte-americana à 

hegemonia econômica mundial, o Brasil se desenvolve na condição de país 

dependente, o que demanda do Estado a incorporação de medidas 

desenvolvimentistas. (SILVA, 2015). Florestan Fernandes (2005), identifica o tipo de 

capitalismo que se desenvolvia no Brasil como “capitalismo dependente”, e que 

apresentava particularidades. Em 1953 é oficializado, por meio da Lei N° 1.889 , o 
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Curso Superior de Serviço Social. Em 1957 é sancionada a Lei 3.252/195711, que se 

soma ao Decreto 994 de 1962 para regulamentar a profissão. Já na década de 1960, 

se inicia no âmbito da profissão, um processo de busca de ruptura com o 

conservadorismo posto desde as protoformas do Serviço Social. Esse movimento é 

freado pelo Golpe Militar de 1964122 que “limita o movimento de reconceituação à sua 

expressão de “reatualização do conservadorismo”, devido ao cerceamento político 

vivenciado durante a ditadura”. (CISNE, 2012, p. 58). 

É somente no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, que a profissão 

passa por um processo de redirecionamento político ideológico, através da maior 

aproximação com a teoria crítica marxista. O grande marco da reconceituação do 

Serviço Social é o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), conhecido 

como “Congresso da Virada”13.  Nas décadas de 1980 e 1990, esse movimento se 

desenvolve, como explica Silva (2015): 

 

A “Virada” teve o sabor de descortinar novas possibilidades de análise da vida 
social, da profssão e dos indivíduos com os quais o Serviço Social trabalha. 
Dali em diante, a realidade em sua dinamicidade e dimensão contraditória 
torna-se o chão histórico prenhe de lições cotidianas por meio do 
protagonismo das lutas da classe trabalhadora e dos sujeitos profssionais que 
passaram a apreender as necessidades reais vivenciadas pela população 
como demandas postas ao Serviço Social (CFESS, 2009, p. 1) 
 

Nesse sentido, é esse processo de renovação e as alterações pelas quais 

o Serviço Social passa nesse período histórico, que dão início à construção do Projeto 

Ético Político. Teixeira e Braz (2009), apontam que é possível identificar elementos 

que constituem o projeto ético-político profissional, sendo eles o compromisso com 

princípios e valores éticos, uma matriz curricular ao qual esteja associado, a crítica ao 

modelo capitalista e sua manifestação nas lutas e posicionamentos políticos que vão 

sendo acumulados ao longo dos processos de organização da classe trabalhadora. 

Como forma de materializar esses elementos, de torná-los concretos, temos o Código 

de Ética Profissional de 1993, as Diretrizes Curriculares de 1996 e a Lei 8.662 de 

1993, lei que regulamenta a profissão. 

                                                           
11 Regulamenta o exercício da profissão de Assistente Social. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-3252-27-agosto-1957-354707publicacaooriginal-
1-pl.html.  
12 Sobre o desenvolvimento do Serviço Social nesse período, ver: NETTO, José Paulo. Ditadura e 
Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil Pós-64. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
13 O Congresso foi realizado entre os dias 23 e 28 de setembro de 1979, na cidade de São Paulo, tendo 
como temática “Serviço Social e Política Social”.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-3252-27-agosto-1957-354707publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-3252-27-agosto-1957-354707publicacaooriginal-1-pl.html
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Sobre os componentes que materializam o projeto profissional é essencial 

dizer que a constituição destes passou também por processos de revisão, acumulo e 

superação das características conservadoras. No que diz respeito ao Código de Ética 

de 1993, atualmente vigente, foi o quinto Código de Ética formulado pela profissão, 

representando um avanço com relação do Código de 1986 e sendo completamente 

oposto aos de 1947, 1965 e 1975. Sobre a revisão do Código de Ética de 1986, temos: 

 

A revisão a que se procedeu, compatível com o espírito do texto de 1986, 
partiu da compreensão de que a ética deve ter como suporte uma ontologia 
do ser social: os valores são determinações da prática social, resultantes da 
atividade criadora tipificada no processo de trabalho. É mediante o processo 
de trabalho que o ser social se constitui, se instaura como distinto do ser 
natural, dispondo de capacidade teleológica, projetiva, consciente; é por esta 
socialização que ele se põe como ser capaz de liberdade. Esta concepção já 
contém, em si mesma, uma projeção de sociedade - aquela em que se 
propicie aos trabalhadores um pleno desenvolvimento para a invenção e 
vivência de novos valores, o que, evidentemente, supõe a erradicação de 
todos os processos de exploração, opressão e alienação. É ao projeto social 
aí implicado que se conecta o projeto profissional do Serviço Social - e cabe 
pensar a ética como pressuposto teórico político que remete para o 
enfrentamento das contradições postas à Profissão, a partir de uma visão 
crítica, e fundamentada teoricamente, das derivações ético-políticas do agir 
profissional. (BRASIL, 2011, p. 21-22) 

 

Como princípios norteadores da prática profissional, o Código de Ética de 

1993, nos aponta a liberdade como valor central, a defesa intransigente dos direitos, 

defesa do aprofundamento da democracia e da cidadania, defesa da equidade e da 

justiça, defesa do pluralismo, comprometer-se com um projeto profissional vinculado 

à construção de uma nova ordem societária sem dominação e exploração de classe, 

gênero e etnia, articulação com outras profissões que se identifiquem com estes 

princípios, comprometimento com os serviços prestados e empenho em eliminar todas 

as formas de opressão e preconceito, bem como o exercício do Serviço Social sem 

discriminar e ser discriminada(o). (BRASIL, 2011). 

Em relação ao debate das Diretrizes Curriculares de 1996, estas vieram a 

partir de: 

 

(…) um amplo e sistemático debate realizado pelas Unidades de Ensino a 
partir de 1994, quando a XXVIII Convenção Nacional da Associação 
Brasileira de Ensino de Serviço Social - ABESS, ocorrida em Londrina - PR, 
em outubro de 1993, deliberou sobre os encaminhamentos da revisão do 
Currículo Mínimo vigente desde 1982 (Parecer CFE nº 412, de 04.08.1982 e 
Resolução n.º 06 de 23/09/82).  (ABEPSS, 1996, p. 03) 
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Dentro do que é definido pelas Diretrizes Curriculares de 1996, como 

essencial aos cursos de Serviço Social no sentido de fundamentar a Formação 

Profissional qualificada e alinhada com o projeto da profissão, apresenta-se como 

central: o rigor teórico histórico e metodológico na análise da realidade social, a 

adoção da teoria crítica como espelho de analise, a busca da superação da 

fragmentação curricular, indissociabilidade do tripé universitário (ensino, pesquisa e 

extensão), estabelecimento da ética e das dimensões investigativa e interventiva 

como princípios formativos e a preocupação com a indissociabilidade entre estágio e 

supervisão acadêmica e de campo. Parte central do que está definido nas Diretrizes 

Curriculares de 1996 se exemplifica nas suas exigências, que destacamos:  

 

(...) 2. Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e 
do Serviço Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios 
com os quais o profissional se defronta no universo da produção; e 
reprodução da vida social; 

3. Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da 
totalidade social em suas dimensões de universalidade, particularidade e 
singularidade; 

(...) 5. Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como 
princípios formativos e condição central da formação profissional, e da 
relação teoria e realidade; 

(...) 10. Ética como princípio formativo perpassando a formação curricular (...) 
(ABEPSS, 1996, p. 6 – 7). 

 

Assim, faz-se importante dizer que a construção e defesa da hegemonia do 

Projeto Profissional do Serviço Social é fruto de articulação constante das entidades 

representativas da categoria (CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO), que nadam na 

contracorrente do que é imposto pela sociedade capitalista, entendendo que a 

profissão atua sobre a realidade, mas também é parte dela, o que exige da categoria 

compromisso ético e político com o Serviço Social e com a classe trabalhadora. 

Podemos compreender que o Projeto Ético Político em seus elementos 

concretos anteriormente colocados, tem como principal objetivo a defesa e construção 

permanente de uma profissão engajada e comprometida com os interesses das 

classes exploradas e oprimidas, defesa que se inicia desde a preocupação com uma 

formação profissional crítica e se estende à busca de uma prática profissional que 

contribua com a construção de outro modelo de sociedade e respeite a diversidade 

dos sujeitos que demandam à intervenção profissional.  
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Identificamos, sobremaneira, relação direta do Projeto Ético que dá norte a 

profissão de Serviço Social com a luta antirracista, uma vez, é compromisso não só 

ético, mas político da profissão, a defesa dos direitos e humanos, bem como:  “Opção 

por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero” (CEP, 1993, p. 24 

– grifo nosso).  

À vista disso, julgamos necessário problematizar como essa relação tem 

se dado no espaço da materialização nas pesquisas e produção de conhecimento em 

Serviço Social, haja vista a visibilidade que a profissão vem construindo enquanto área 

de conhecimento reconhecida no espaço das ciências sociais aplicadas. É nítido que 

o Projeto Ético Político do Serviço Social (PEPSS), direciona a abordagem profissional 

para a busca da superação das desigualdades e da sociedade de classes. O que nos 

cabe na continuidade deste trabalho é apresentar de que forma essa condução tem 

se dado concretamente, acerca da produção de conhecimento sobre as relações 

étnico-raciais, especificamente.  
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3 PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL: APROXIMAÇÕES 

COM O DEBATE DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE RAÇA/ETNIA 

 

O principal objetivo das discussões que se segue é submeter o Serviço 

Social à uma análise crítica sobre o seu percurso como profissão e categoria que, não 

só se utiliza dos conhecimentos produzidos pelas Ciências Sociais, como também 

formula seu próprio referencial teórico. Para isso é necessário que façamos um 

processo de busca sobre o tempo histórico em que a pesquisa iniciou seu percurso 

para ter centralidade no Serviço Social contemporâneo. 

Feita esta análise, partimos em busca de desvendar a origem e a 

importância dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social – 

ENPESS, como espaço de publicação de excelência do Serviço Social, uma vez que 

este é um dos principais e mais massivos espaços de socialização da produção de 

conhecimento no âmbito da categoria. Diante disse, cabe a reflexão sobre qual o papel 

e o lugar ocupado pela produção de conhecimento, com enfoque na questão racial, 

no Serviço Social, dado que compreendemos que as relações sociais de raça na 

atualidade são expressões da questão social e exercem influência no acesso e 

materialização de direitos, seja em seu reconhecimento institucional/legal, seja na 

intervenção do estado via políticas públicas . 

 

3.1 PESQUISA E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL: 

ANÁLISE CRÍTICA 

 

A emergência do Serviço Social enquanto profissão se dá em consonância 

com o desenvolvimento da sociedade moderna, instituído pelo Estado e com o 

objetivo de regular as relações de contradição entre trabalhadores e detentores dos 

meios de produção. Inicialmente influenciada pelo conservadorismo católico, a 

profissão passa por processos em busca de uma melhoria no que se referia ao âmbito 

da técnica, inspirada nos modelos norte-americano e europeu, e na matriz teórica 

positivista. Entre as década de 1930 e 1960, portanto, a profissão vivenciou formas 

de atuação que não tratavam de mudanças no status social, focando sua intervenção 

apenas na dimensão da manutenção da ordem e do funcionalismo (CARVALHO; 

SILVA E SILVA, 2005). 
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Esta perspectiva de análise e intervenção na realidade social pelo Serviço 

Social passa, a partir dos anos 1960, a se modificar, com o início de um amplo e 

necessário processo de reconceituação na profissão, expresso não só no Brasil, mas 

na América Latina de maneira geral. Nas palavras de Lara (2008, n.p.): 

 

Nos anos de 1960, sob a tutela da ditadura militar, a categoria profissional, 
impossibilitada de questionar as condições políticas, sociais e econômicas da 
realidade brasileira, inicia um ciclo de indagações sobre o objeto, os objetivos, 
os métodos e os procedimentos de intervenção do Serviço Social, dando 
início ao movimento de reconceituação. Os encontros14 que marcaram esse 
período tiveram avanços que possibilitaram aos assistentes sociais 
questionar a natureza do Serviço Social. No decorrer do movimento de 
reconceituação, segmentos progressistas da profissão se aproximaram dos 
movimentos sociais, de perspectivas teóricas críticas, de grupos de esquerda 
das Universidades e questionaram o tradicionalismo da profissão, dando 
início ao que se afirmou, a partir dos anos de 1980, como ruptura com o 
Serviço Social tradicional. 

 

Assim, é com o advento do movimento de reconceituação da profissão que, 

a partir da década de 1970, o Serviço Social passa não só a se aproximar da teoria 

crítica, mas também tem início a sua produção intelectual, atribuindo maior destaque 

a prática da pesquisa. É também nesta década que se tem a criação dos primeiros 

cursos de pós-graduação em Serviço Social, o que traz como consequência o 

desenvolvimento da pesquisa e produção de conhecimento. Concordando com Sales 

(2015), entendemos que a relação entre pesquisa e Serviço Social tem fundamento 

na maturação intelectual pela qual passa a profissão, à medida que se reconhece o 

ato de pesquisar como uma ferramenta de qualificação da intervenção na realidade 

social, bem como de produção de conhecimento crítico e engajado. Bourguignon 

(2005), identifica que:  

 

Na trajetória histórica da profissão a atitude investigativa se faz presente 
sendo constitutiva e constituinte da prática profissional. Constitutiva porque a 
prática profissional está fundamentada na relação dinâmica teoria/prática, 
fazendo parte da natureza da profissão buscar compreender criticamente os 
fenômenos sociais para fundamentar sua intervenção. Constituinte porque, 
inegavelmente, os avanços observados na esfera da produção de 
conhecimento, da prática profissional no âmbito das políticas públicas e da 
formação profissional mobilizam a reconstrução crítica da própria natureza 
profissional (BOURGUIGNON, 2005, p. 4) 

                                                           
14 Os encontros que nos referimos são os “seminários de teorização”: Araxá (1967); Teresópolis (1970); 

Sumaré (1978) e Alto da Boa Vista (1984). Nesses seminários ocorreram reflexões inscritas no 

processo de renovação do Serviço Social no Brasil. 
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A criação dos cursos de pós-graduação permite que o Serviço Social se 

insira na esfera universitária enquanto área de conhecimento15, o que possibilita aos 

profissionais não só o aprimoramento intelectual por meio dos cursos de mestrado e 

doutorado, mas também cria-se a oportunidade de a profissão se firmar no âmbito 

acadêmico. Dois grandes marcos para essa inserção no campo da intelectualidade 

acadêmica no Serviço Social no fim da década de 1970 e início de 1980, foram: a 

aproximação da profissão com campos teóricos  de referências  e, em particular, com 

a teoria crítica, através dos escritos marxianos e marxistas, bem como dos 

pensamentos de Gramsci, Agnes Heller, Georg Lukács e outros (CARVALHO; SILVA 

E SILVA, 2005); e, o reconhecimento do Serviço Social como área de conhecimento, 

inserido nas Ciências Sociais Aplicadas, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico Tecnológico (CNPq) e pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) (BALDIOTI, 2013). 

Os anos 1980 tem importância fundamental ao desenvolvimento da 

pesquisa e produção de conhecimento em Serviço Social, uma vez que em 1982, com 

a Reforma do Currículo Mínimo, a pesquisa aparece como exigência da formação 

profissional e, em 1986, são criados os Cadernos de Pesquisa do CEDEPSS e 

Cadernos ABESS16 (LARA, 2008). Para o autor:  

 

Sob a coordenação do CEDEPSS e com a participação das demais entidades 
da categoria, a pesquisa ganhou novo impulso. Houve investimento na 
produção do conhecimento, conformaram-se posições científicas e políticas 
pela construção de uma coletividade que nos ambientes universitário, político 
e associativo, foi audaz em estabelecer caminhos fecundos para pensar a 
realidade social brasileira (LARA, 2008, n.p.). 

 

Torna-se necessário afirmar que, o desenvolvimento da pesquisa e 

produção de conhecimento em Serviço Social é responsável por uma maior integração 

                                                           
15 A organização das área de conhecimento/avaliação da CAPES se organizam em: 3 colégios e 9 

grandes áreas. Os 3 colégios são: Colégio de Ciências da Vida, que compreende como grandes áreas 

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde; Colégio de Ciências Exatas Tecnológicas 

e Multidisciolinar, que compreende as grandes áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e 

Multidisciplinar; e Colégio de Humanidades, compreendendo Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas e Linguística, Letras e Artes. 
16 Os Cadernos de Pesquisa do CEDEPSS e Cadernos ABESS foram, posteriormente, substituídos 

pela Revista Temporalis, um dos principais meios de publicação da produção de conhecimento em 

Serviço Social da atualidade. Ao todo, foram produzidas 7 edições dos Cadernos ABESS, com 

temáticas diversas. Não foram encontrados dados exatos sobre o número de publicações dos Cadernos 

de Pesquisa do CEDEPSS.  
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entre a graduação e a pós-graduação, o que possibilita à categoria profissional 

alcançar a excelência no espaço acadêmico, articulando-se na garantia do tripé 

universitário ensino-pesquisa-extensão e buscando a superação da formação 

profissional tecnicista (IAMAMOTO, 2015).  

Compreendemos que, a pesquisa e o desenvolvimento da produção de 

conhecimento em Serviço Social tem grande responsabilidade na construção e 

hegemonia do atual Projeto Ético-Político Profissional, dado esta ter um caráter 

histórico e estar relacionada como os princípios do Código de Ética de 1993, com as 

Diretrizes Curriculares de 1996 e com os direcionamentos da Lei de Regulamentação 

da Profissão (Lei 8.662/1993). Para Kameyama (1998), o Serviço Social comporta em 

si as dimensões intelectual e investigativa, uma vez que tem como desafio o 

desvelamento da dinâmica da sociedade em sua relação com o Estado e a maneira 

como esta determina a profissão. Partindo desta análise e da perspectiva da práxis 

profissional, concordamos com Sales (2015), ao entendermos que não é só a 

aproximação com o teoria crítica que influencia o fazer profissional, mas:  

 

É a inserção dos assistentes sociais, enquanto crítica prática, que põe a 
esses profissionais a necessidade de um modo mais intenso, a partir dos 
anos 1980, que a própria profissão vai reconhecendo a necessidade de uma 
reflexão que dê conta dessa experiência. Logo, é a experiência prática do 
Serviço Social, no sentido da ação reflexiva (práxis), que reposiciona a 
profissão tanto do ponto de vista teórico quanto prático (SILVA, 2015, p. 54-
55). 
 

Conforme afirmamos, a criação dos cursos de pós-graduação em Serviço 

Social no Brasil representam o marco inicial para a construção da pesquisa e produção 

de conhecimento na profissão. Importante registrar  os primeiros cursos que surgiram 

foram oferecidos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) - 

(1971); Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RIO) - (1972); 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRG) - (1976); Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) - (1977); Universidade Federal da Paraíba 

(UFPb) - (1979); Universidade Federal de Pernambuco (UFPe) - (1979) (LARA, 2008). 

Nestas quase 5 (cinco) décadas de desenvolvimento, a pós-graduação se consolida 

e se expande, de forma que pode ser identificado um crescimento cada vez mais 

significativo na pesquisa e na produção teórica, na constituição de uma bibliografia 

própria da categoria e na amplitude de meios de socialização da produção de 
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conhecimento, materializada em periódicos, livros encontros de pesquisadores/as, 

dentre outros.  

Substituindo as publicações dos Cadernos de Pesquisa do CEDEPSS e 

dos Cadernos ABESS, passa a ser publicada a Revista Temporalis. A 

responsabilidade pela edição da revista é da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), tendo como finalidade agregar trabalhos 

científicos sobre temáticas da atualidade na matéria do Serviço Social e áreas afins. 

Esta revista tem caráter de publicação semestral, estando atualmente no sua edição 

de número 18 e volume 35, referente ao período de janeiro à junho de 2018. Uma 

particularidade sobre as publicações da Revista Temporalis é que, trabalhos 

apresentados nos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social 

(ENPESS), que tenham sido recomendados pelos pareceiristas, podem ser 

publicados, de acordo com a disponibilidade dos autores e seu interesse em adequar-

se as normas da Revista (UNIBRASIL, 2018).  

Outro periódico de grande importância e visibilidade para o Serviço Social 

e antecedente à Revista Temporalis, é a Revista Serviço Social & Sociedade, editada 

pela Cortez Editora, tendo sua primeira edição publicada em 1979, mesmo ano em 

que se deu o marco do Movimento de Reconceituação da Profissão, o III Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais, conhecido como “Congresso da Virada”. Sua 

publicação é feita de modo quadrimestral, estando agora em sua edição de número 

132 (SCIELO, on-line). Ambos os periódicos podem ser encontrados on-line17 e de 

forma gratuita para download, porém não estão disponíveis todas as edições, sendo 

possível o acesso das publicações a partir do ano de 201018.  

Baldioti (2013), analisa que o recurso das revistas em meio eletrônico tem 

se configurado como uma forma de se obter maior visibilidade para a produção 

acadêmica, principalmente de discentes e docentes dos programas de pós-graduação 

e, em virtude disto, muitos programas tem seus meios próprios de divulgação. Nas 

palavras da autora, as exigências do mundo acadêmico determinam que: “O 

                                                           
17 As edições para download da Revista Temporalis e Serviço Social & Sociedade estão disponíveis, 

respectivamente, em: http://periodicos.ufes.br/temporalis/issue/archive e 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101-6628&lng=pt&nrm=is.  

18 Há uma ausência latente com relação ao fornecimento de informações sobre as publicações 

periódicas no que diz respeito à sua constituição histórica. Em decorrência disso, encontramos grande 

dificuldade de abordar de forma mais profunda acerca da constituição das mesmas.  

http://periodicos.ufes.br/temporalis/issue/archive
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101-6628&lng=pt&nrm=is
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reconhecimento do impacto das produções científicas se faz através de sua 

publicação. Uma pesquisa só ganha reconhecimento no meio científico se é publicada 

em revistas [...]" (BALDIOTI, 2013, p. 61).  

Nessa perspectiva é importante registrar a relação entre periódicos e 

programas de pós-graduação aos quais estes estão vinculados, como forma de 

demonstrar a ampliação de canais de disseminação do conhecimento produzido no 

âmbito do Serviço Social nas universidades do Brasil. Abaixo apresentamos alguns 

dos periódicos específicos da área do Serviço Social vinculados aos seus  respectivos 

programas de pós-graduação.  

 

QUADRO 1 -  PERIÓDICOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO  NO BRASIL 

PERIÓDICO 

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO / 
UNIVERSIDADE 

APRESENTAÇÃO 

Revista Serviço Social 
em Revista 

Programa de Pós-
Graduação em Serviço 
Social e Política Social da 
Universidade Estadual de 
Londrina. 

Serviço Social em Revista é uma 
publicação semestral  que publica, em 
fluxo contínuo, trabalhos inéditos 
(artigos científicos, ensaios e/ou 
estudos temáticos, resenhas de livros e 
artigos de revisão) voltados ao Serviço 
Social, formação profissional e políticas 
sociais. 

Revista Serviço Social 
e Realidade 

Programa de Pós-
Graduação - Doutorado e 
Mestrado em Serviço 
Social, da Universidade 
Estadual Paulista, 
UNESP, Campus de 
Franca/SP/BR. 

A Revista Serviço Social e Realidade 
publica, semestralmente, produções 
científicas originais voltadas às 
expressões da questão social. Público 
Alvo: Professores, Estudantes, 
Pesquisadores e Profissionais das 
Ciências Socias e Ciências Humanas. 

Revista Emancipação Curso de Serviço Social 
da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, em 
parceria com o Mestrado 
em Ciências Sociais desta 
Universidade. 

Tem como objetivo socializar o 
conhecimento produzido por meio de 
pesquisas científicas na área do 
Serviço Social e nas áreas afins às 
Ciências Sociais, que possuam 
diferentes enfoques voltados à 
discussão da cidadania, direitos e 
emancipação humano-social. Tal eixo 
editorial se justifica pelo pressuposto 
de que o conhecimento e o 
enfrentamento aos desafios sociais 
contemporâneos não podem ser 
fragmentos e nem exclusivos a uma 
área, mas sim pautados no diálogo 
entre as várias disciplinas do saber, 
numa perspectiva interdisciplinar. 
Através deste trabalho pretendemos 
divulgar artigos inéditos, como relatos 
de pesquisa e de experiência 
profissional, debates e sistematizações 
teóricas e resenhas críticas. Também é 
intuito da Revista Emancipação 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista
http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/SSR/index
http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/SSR/index
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/index
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contribuir na formação acadêmica dos 
alunos de graduação e pós-graduação 
na área do Serviço Social e de áreas 
afins, estimulando a produtividade 
científica, o desenvolvimento e a 
atualização profissional. 

Revista Libertas Faculdade de Serviço 
Social e do Programa de 
Pós-Graduação em 
Serviço Social da 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora. 

A Revista Libertas é uma publicação 
semestral que tem por objetivo 
estimular o intercambio da produção 
intelectual acadêmica, de conteúdo 
critico, produzida a partir de pesquisas 
empíricas e teóricas, no âmbito 
nacional e internacional, sobre temas 
atuais e relevantes da área do Serviço 
Social e das Ciências Sociais e 
Humanas, com as quais mantem 
interlocução. 

Revista em Pauta Faculdade de Serviço 
Social da Universidade 
Estadual do Rio de 
Janeiro. 

A Revista em Pauta - teoria social e 
realidade contemporânea é um veículo 
de divulgação científica, condizente 
com normas acadêmicas e editoriais 
internacionais requeridas para 
indexação de periódicos científicos. A 
Revista tem 28 números publicados e 
consta do programa Qualis da CAPES 
com avaliação B2, em nível nacional. 
Os temas de publicação da Revista 
gravitam em torno das áreas de 
concentração do Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social 
(Mestrado e Doutorado): Políticas 
Sociais e Trabalho. 

Revista Katálysis Programa de Pós-
Graduação em Serviço 
Social e Curso de 
Graduação em Serviço 
Social da Universidade 
Federal de Santa 
Catarina.  

A Revista Katálysis, produzida pelo, é 
um periódico científico, semestral, 
arbitrado, indexado, de circulação 
nacional, com penetração em países 
de língua hispânica e em Portugal, 
voltado para assistentes sociais e 
profissionais de áreas afins, 
professores, pesquisadores e para os 
segmentos da sociedade civil e política, 
comprometidos com a construção de 
uma sociedade justa, participativa e 
radicalmente democrática. 

Revista Praia 
Vermelha 

Programa de Pós-
Graduação em Serviço 
Social da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

Publicação semestral cujo objetivo é 
construir um instrumento de 
interlocução com outros centros de 
pesquisa do Serviço Social e áreas 
afins, colocando em debate as 
questões atuais, particularmente 
aquelas relacionadas à “Questão 
Social” na sociedade brasileira. 

Revista Ser Social - 
UnB 

Departamento de Serviço 
Social da Universidade de 
Brasília.  

A Revista Ser Social destina-se à 
publicação de trabalhos científicos 
sobre assuntos atuais e relevantes no 
âmbito do Serviço Social, da Política 
Social, áreas afins e suas relações 
interdisciplinares. 

http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/libertas/index
http://www.e-publicacoes.uerj/
http://www.katalysis.ufsc.br/
http://web.intranet.ess.ufrj.br/ejornal/index.php/praiavermalha/index
http://web.intranet.ess.ufrj.br/ejornal/index.php/praiavermalha/index
http://seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/index
http://seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/index
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Revista O Social em 
Questão 

Programa de Pós-
Graduação em Serviço 
Social da PUC-Rio. 

A Revista O Social em Questão foi 
criada em 27/11/1996, tendo como 
justificativa a ausência de um veículo 
próprio para publicação de trabalhos 
docentes e discentes gerados através 
de pesquisas no âmbito do Programa. 
A isto se acrescenta, ainda, a 
necessidade de divulgar informações 
de interesse dos pesquisadores na 
área de Serviço Social e áreas afins. 

Revista de Políticas 
Públicas 

Programa de Pós-
Graduação em Políticas 
Públicas da UFMA 

Periódico acadêmico semestral do 
Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas (PPGPP) da 
Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). Destina-se à publicação de 
trabalhos científicos elaborados por 
pesquisadores brasileiros e de outros 
países, com o propósito de promover e 
disseminar a produção do 
conhecimento, o debate e a 
socialização de experiências, quando 
consideradas relevantes para o avanço 
teórico-prático das Políticas Públicas. 

 
Fonte: UNIBRASIL, Centro Universitário. Biblioteca Helena Kolody (2018). Sistematizado pela autora. 

 

Além dos periódicos vinculados aos programas de pós-graduação e 

entidades da categoria, a pesquisa e produção de conhecimento em Serviço Social 

tem como espaço de socialização encontros nacionais e internacionais de 

pesquisadores e profissionais, que envolvem estudantes, professores e/ou 

profissionais, para discutir os rumos da profissão , e portanto da pesquisa e produção 

de conhecimento, de maneira coletiva e abrangente. Aqui destacamos 5 (cinco)  

encontros onde podemos observar não somente a quantidade, mas a qualidade da 

produção de conhecimento, desde a formação profissional na graduação até o 

aperfeiçoamento profissional, seja para a docência ou demais espaços socio-

ocupacionais. 

 

QUADRO 2 - ENCONTROS ACADÊMICOS PROFISSIONAIS DO 
SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL 

ENCONTRO PERIODICIDADE PUBLICO 

CENTRAL 

ENTIDADE 

PROMOTORA 

OBJETIVO 

CENTRAL 

Seminário 
Regional de 
Formação 
Profissional e 
Movimento 

A cada 2 anos; Estudantes 
de 
Graduação; 

Associação 
Brasileira de 
Ensino e 
Pesquisa em 
Serviço Social e 
Representantes 

Espaço político de 
discussão acerca da 
formação profissional 
e movimento 
estudantil a nível 
regional. 

http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
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Estudantil - 
SRFPMESS 

da Executiva 
Nacional de 
Estudantes de 
Serviço Social; 

Seminário 
Nacional de 
Formação 
Profissional e 
Movimento 
Estudantil - 
SNFPMESS 

A cada 2 anos; 

 

Estudantes 
de 
Graduação; 

Associação 
Brasileira de 
Ensino e 
Pesquisa em 
Serviço Social e 
Representantes 
da Executiva 
Nacional de 
Estudantes de 
Serviço Social; 

Espaço político de 
discussão acerca da 
formação profissional 
e movimento 
estudantil que reúne 
os estudantes de 
todo o país.  

Congresso 
Brasileiro de 
Assistentes 
Sociais -CBAS 

A cada 3 anos; Profissionais 
e 
Estudantes 
de 
Graduação e 
Pós-
Graduação; 

Conselho Federal 
e Conselhos 
Regionais de 
Serviço Social; 

É responsável por 
socializar 
conhecimento, mas 
também pensar os 
rumos políticos da 
profissão.  

Jornada 
Internacional de 
Políticas Públicas 
- JOINPP 

A cada 2 anos; Profissionais 
e 
Estudantes 
de 
Graduação e 
Pós-
Graduação; 

Pós-Graduação 
em Políticas 
Públicas da 
Universidade 
Federal do 
Maranhão; 

A JOINPP é um 
evento de natureza 
científica e 
acadêmica, 
concebida também 
como espaço de 
ampliação e 
aprofundamento do 
intercâmbio com a 
comunidade científica 
internacional. 

Encontro 
Nacional de 
Pesquisadores 
em Serviço Social 
- ENPESS 

A cada 2 anos; 

 

Profissionais 
e 
Estudantes 
de 
Graduação e 
Pós-
Graduação; 

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

Formação 
continuada, para a 
produção científica e 
técnica da  área, para 
a socialização das 
pesquisas, das 
experiências 
profissionais e  
fortalecimento da 
categoria. 

Fonte: Sistematizado pela autora19.  

 

No que concerne aos encontros que, na esfera estudantil, trazem a 

importância da produção de conhecimento crítica e articulada com a análise da 

sociedade capitalista na intenção de superá-la, citamos a realização dos Seminários 

Regionais e Nacionais de Formação Profissional e Movimento Estudantil (SRFPMESS 

e SNFPMESS). Ambos contam com espaços de apresentação de artigos completos, 

palestras e rodas de conversa, de acordo com os eixos de Conjuntura, Universidade, 

                                                           
19 Conteúdo sistematizado a partir dos sites disponíveis sobre os respectivos encontros.  
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Movimento Estudantil, Formação Profissional, Cultura e Combate às Opressões. 

Conforme o Caderno da ENESSO (2011):  

 

SRFPMESS - (Seminário Regional de Formação Profissional e Movimento 
Estudantil de Serviço Social): É o espaço político de discussão acerca da 
formação profissional e movimento estudantil que reúne os estudantes de 
Serviço Social por região. Ocorre a cada dois anos, não sendo um fórum 
deliberativo, portanto, organizativo. Sua pauta é construída a partir de um 
tema definido no ERESS.  

SNFPMESS - (Seminário Nacional de Formação Profissional e Movimento 
Estudantil de Serviço Social): É o espaço político de discussão acerca da 
formação profissional e movimento estudantil que reúne os estudantes de 
todo o país. Ocorre nos anos em que não há o SRFPMESS. Também é fórum 
organizativo e é construído em cima de um tema definido pelos estudantes 
(ENESSO, 2011, n.p.) 

 

Em referência aos encontros mais abrangentes de socialização da 

pesquisa e produção de conhecimento no Serviço Social, optamos por pontuar três 

(03): Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), Jornada Internacional de 

Políticas Públicas (JOINPP) e Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 

(ENPESS)20.  

Pertinente ao Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), temos 

que este é o maior evento organizado pela categoria na atualidade. O primeiro CBAS 

aconteceu no início da década de 1970 e, como maior e mais antigo evento da 

categoria, é na sua terceira edição, em 1979, que acontece o marco do Movimento de 

Reconceituação, como já fora pontuado.  

A última edição do CBAS, ocorrida em Olinda – PE, no ano de 2016, foi 

bastante simbólica para a profissão, uma vez que foi neste ano que o Serviço Social 

brasileiro completou 80 anos de história. A 15ª edição do Congresso teve como tema 

“A certeza na frente e a história na mão”. De acordo com o Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS):  

 

Esta edição do CBAS está para ficar na história da profissão. A começar pelo 
número de participantes, um dos maiores das edições do CBAS, e que, 
durante a conferência de abertura, realizada na segunda (5/9/2016), 
ultrapassou 4 mil pessoas, tendo em vista que foram abertas mais 1500 
vagas gratuitas para este momento. Sem contar as quase mil visualizações 
online, já que a abertura foi também transmitida pela internet (CFESS, 2016, 
on-line). 

                                                           
20 Optamos por listar apenas estes 3 encontros, dada a visibilidade que os mesmos tem dentro da 

categoria, a amplitude de pesquisadores que eles alcançam e sua tradição e periodicidade.  
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A I Jornada Internacional de Políticas Públicas aconteceu no ano de 2003, 

sendo promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Maranhão. De acordo com a Profa. Dra. Maria Ozanira da 

Silva e Silva (2003), a JOINPP é um evento de natureza científica e acadêmica, com 

realização a cada dois anos. Quando da realização da primeira Jornada, Silva (2003) 

afirmou ainda que:  

 

A I Jornada Internacional de Políticas Públicas é concebida também como 
espaço de ampliação e aprofundamento do intercâmbio com a comunidade 
científica internacional, no âmbito das Políticas Públicas, com destaque aos 
movimentos sociais e às políticas sociais. Os fundamentos da instituição 
desse ciclo de debates orientou-se por dois pressupostos: 1) Necessidade de 
o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, enquanto instância de 
produção de conhecimento e de formação de recursos humanos de alto nível, 
alimentar-se, permanentemente, de informações, debates e trocas de 
experiências; 2) Compreensão de que a escolha da temática das 
DESIGUALDADES SOCIAIS, enquanto eixo central da Jornada, e as 
POLÍTICAS PÚBLICAS, como referências centrais para o seu enfrentamento, 
articulam aspectos centrais de interesse na sociedade contemporânea, 
principalmente daqueles voltados para o enfrentamento da questão social e 
comprometidos com a construção de uma sociedade mais humana e mais 
justa (SILVA, 2003, on-line). 

 

Atualmente a JOINPP está na sua 8ª edição, ocorrida em Agosto de 2017, 

na Universidade Federal do Maranhão, Campus de Bacanga, em São Luís do 

Maranhão21. Além das submissões de artigos completos, é possível a submissão de 

propostas para mesas temáticas coordenadas sobre os eixos estabelecidos pela 

comissão geral e comissão organizadora, a qual é dividida em espaços específicos. 

Os referidos eixos componentes do evento são: Mundialização, Estados Nacionais e 

Políticas Públicas; Transformações no Mundo do Trabalho; Estado, Lutas Sociais e 

Políticas Públicas; Desigualdade Sociais, Pobreza e Políticas Públicas; Estado, 

Cultura e Identidade; Questões de gênero, etnia e geração; Direitos, Poder, Violência 

e Políticas Públicas; Desafios e Dimensões Contemporâneas do Desenvolvimento e 

Políticas Públicas; Questão Ambiental e Políticas Públicas; Questão Agrícola, 

Questão Agrária, Segurança Alimentar e Políticas Públicas; Questão Urbana e Gestão 

de Cidades; Territórios, Povos, Comunidades Tradicionais e Políticas Públicas; 

                                                           
21 Todas as edições da JOINPP acontecem em São Luís do Maranhão, onde está sediada a UFMA e, 

consequentemente, o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do 

Maranhão. 
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Impasses e Desafios das Políticas de Educação e Impasses e Desafios das Políticas 

da Seguridade Social (JOINPP, 2018, on-line). 

Com relação ao Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 

(ENPESS), evento no qual nos referenciamos para a realização da presente pesquisa  

documental, temos que este é um encontro realizado a cada dois anos e a 

responsabilidade pela sua organização é da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Para a ABEPSS é relevante destacar que: 

 

“[...] este é um grande evento de pesquisadoras/es de Serviço Social e que 
contribui para a formação continuada, para a produção científica e técnica da  
área, para a socialização das pesquisas, das experiências profissionais, para 
o fortalecimento da categoria e, entre outros, para o adensamento da 
produção do conhecimento na área do Serviço Social e posicionamentos 
políticos (ABEPSS, 2018, on-line).  

 

A edição XV do ENPESS realizou-se em Ribeirão Preto, no ano de 2016, 

com a temática “20 anos de diretrizes curriculares, 70 de ABEPSS e 80 de Serviço 

Social no Brasil. Formação e Trabalho profissional - reafirmando as diretrizes 

curriculares da ABEPSS”. O XVI ENPESS ocorrerá ainda este ano, 2018, na cidade 

de Vitória – ES, entre os dias 02 e 07. O tema escolhido para esta edição é: “Em 

tempos de radicalização do capital, lutas, resistências e Serviço Social”. Dada a 

centralidade do ENPESS para o desenvolvimento deste trabalho, este será abordado 

de forma mais aprofundada em um subtópico posterior. Ademais, desde o ano de 

2010, quando da realização do XIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço 

Social, os ENPESS tem sido palco de realização e socialização das pesquisas 

desenvolvidas pelo Serviço Social no âmbito dos Grupos Temáticos de Pesquisa 

(GTPs)22. Os GTPs tem como demanda prioritária a formação de uma rede articulada 

de pesquisadores, no intuito tanto de aproximá-los/as quanto na busca de romper com 

a precarização na formação profissional, em graduação e pós-graduação (MAURIEL, 

2017).  

Diante do que pudemos observar, os programas de pós-graduação em 

Serviço Social, desde seu surgimento na década de 1970, representaram e 

representam ainda na atualidade grande parte, quantitativa e qualitativamente, do 

                                                           
22 A abordagem sobre os Grupos Temáticos de Pesquisa é feita de forma mais elaborada no tópico 

seguinte, com destaque para o Grupo Temático de Pesquisa sobre Relações de Exploração/Opressão 

de Gênero, Raça/Etnia, Geração e Sexualidades. 
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conhecimento produzido pela categoria. Cabe destacar que, a pesquisa e o 

conhecimento produzido pela pós-graduação, tem como antecedente a produção de 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e o próprio exercício da pesquisa através 

dos projetos de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)23, 

uma vez que é por meio da pesquisa que são desenvolvidas as competências 

profissionais nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 

(GUERRA, 2009 apud SALES, 2015, p. 62). Ressaltamos nessa direção que 

concordamos com Silva (2007), quando este afirma que é necessário romper com a 

dualidade entre pesquisa e intervenção, com o paradigma que propaga o ideário de 

que “na prática a teoria é outra”.  

 

A postura investigativa é necessária para descortinar as armadilhas da vida 
cotidiana, passo crucial e insubstituível para uma intervenção profissional 
crítica, propositiva e, portanto, não repetitiva. Sem este procedimento, o 
profissional de Serviço Social não exerce seu papel como sujeito histórico 
possível e, dessa forma, não coloca em movimento as possibilidades 
históricas de transformação inscritas na própria realidade. O profissional, 
então, é dragado pela dinâmica imediata do real, consumido pelas relações 
cotidianamente estabelecidas. Inviabiliza-se, assim, qualquer alternativa que 
possa contribuir com a sintonia entre a profissão e da intervenção profissional 
(guardados seus limites intrínsecos), e a emancipação humana. 

 

A medida que identificamos  a pós-graduação como grande responsável 

pela produção de conhecimento em Serviço Social no Brasil atualmente, é substancial 

apresentarmos de forma breve como estão dispostos os programas de mestrado e 

doutorado da área. É nítido que não temos a pretensão de nos debruçarmos sobre 

tendências gerais na pesquisa, mas é válido realizar esta exposição, tendo em vista 

que:  

 

O Serviço Social, Área de Conhecimento integrante da grande área de 
Ciências Sociais Aplicadas na CAPES, produz conhecimentos sobretudo 
articulados com a possibilidade de intervir na realidade social. No caso 
brasileiro, face ao agravamento da questão social, cujas manifestações mais 
visíveis são os indicadores de desigualdade e pobreza, o Serviço Social vem 
acumulando conhecimentos e pesquisas que expressam a particularidade de 
sua inserção na sociedade (SILVA E SILVA; CARVALHO, 2005). 

 

                                                           
23 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação 

Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de 

Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica (CNPq, 2018, on-

line). Mais informações disponíveis em: http://cnpq.br/pibic/. 

http://cnpq.br/pibic/


 
56 

Atualmente são contabilidades 34 programas de pós-graduação na área do 

Serviço Social, ofertando cursos de mestrados e doutorados, ordenados, de acordo 

com a área básica (ênfase) em: Serviço Social (23 programas), Política Social (06 

programas), Políticas Públicas (03 programas) e Economia Doméstica (02 

programas). São 15 Programas de Mestrado e 19 Programas de Mestrado e 

Doutorado. De acordo com o Relatório de Avaliação Quadrienal da CAPES (2017), 

com exceção dos programas de Economia Doméstica,  todos os outros possuem 

corpo docente formado por graduados e/ou doutores em Serviço Social. Ainda 

consoante ao documento, temos a apresentação de um elevado crescimento dos 

cursos de pós-graduação que, em duas décadas (1996-2016), saltando de 12 para 34 

programas. Abaixo podemos observar os programas e as notas atribuídas a eles 

quando da última avaliação quadrienal24, ocorrida em 2016: 

 

QUADRO 3 - OFERTA DE POS GRADUAÇÃO EM 
 SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL E SUAS RESPECTIVAS AVALIAÇÕES 

UNIVERSIDADE SIGLA CURSOS AREA DE 
CONCENTRAÇÃ

O 

NOTA DA 
AVALIAÇÃO 

QUADRIENAL 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PARÁ UFPA 

 
MESTRADO/DOUTORADO SERVIÇO 

SOCIAL 4 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO UFMA 

 
MESTRADO/DOUTORADO POLÍTICAS 

PÚBLICAS 6 
FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PIAUÍ FUFPI MESTRADO/DOUTORADO 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 4 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO GRANDE 
DO NORTE UFRN 

 
MESTRADO/ROUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 4 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA 
PARAÍBA ( 
JOÃO PESSOA ) UFPB-JP 

 
MESTRADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 3 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
PERNAMBUCO UFPE 

 
MESTRADO/DOUTORADO SERVIÇO 

SOCIAL 6 

                                                           
24 De acordo com A Avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação se constitui como atividade 

essencial para assegurar e manter a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no país.Tem como 

objetivo certificar a qualidade da pós-graduação Brasileira (referência para a distribuição de bolsas e 

recursos para o fomento à pesquisa)e identificar assimetrias regionais e de áreas estratégicas do 

conhecimento no SNPG para orientar ações de indução na criação e expansão de programas de pós-

graduação no território nacional (CAPES, 2018, on-line). Disponnível em: 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao. Acesso em: 06 nov. 2018.  

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao
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UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
ALAGOAS UFAL 

 
MESTRADO/DOUTORADO SERVIÇO 

SOCIAL 4 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
ESPÍRITO 
SANTO UFES 

 
MESTRADO/DOUTORADO 

POLÍTICA 
SOCIAL 5 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO DE 
JANEIRO UFRJ 

 
MESTRADO/ROUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 4 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL 
FLUMINENSE UFF 

 
MESTRADO/DOUTORADO POLÍTICA 

SOCIAL 4 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO 
RIO DE 
JANEIRO UERJ 

 
MESTRADO/ROUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 6 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
RIO DE 
JANEIRO PUC-RIO 

 
MESTRADO/DOUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 5 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
VIÇOSA UFV 

 
MESTRADO/ROUTORADO ECONOMIA 

DOMÉSTICA 4 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL 
PAULISTA 
JÚLIO DE 
MESQUITA 
FILHO ( 
FRANCA ) 

UNESP-
FR 

 
 
MESTRADO/ROUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 4 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE 
SÃO PAULO PUC/SP 

 
MESTRADO/ROUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 7 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 
LONDRINA UEL 

 
MESTRADO/DOUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
POLÍTICA 
SOCIAL 4 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA 
CATARINA UFSC 

 
MESTRADO/ROUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 5 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
RIO GRANDE 
DO SUL PUC/RS 

 
 
MESTRADO/DOUTORADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 6 

UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA UNB 

MESTRADO/ROUTORADO POLÍTICA 
SOCIAL 6 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA UFJF 

 
MESTRADO SERVIÇO 

SOCIAL 4 
PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE 
GOIÁS 

PUC-
GOIÁS 

 
MESTRADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 3 
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UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE 
PELOTAS UCPEL 

 
MESTRADO/ROUTORADO 

POLÍTICA 
SOCIAL E 
DIREITOS 
HUMANOS 4 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
AMAZONAS UFAM 

 
MESTRADO SERVIÇO 

SOCIAL 3 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO UFMT 

 
MESTRADO POLÍTICA 

SOCIAL 3 
ESCOLA 
SUPER. DE 
CIÊNC DA ST 
CASA DE 
MISERICORDIA 
DE VITORIA 

EMESCA
M 

 
 
MESTRADO POLÍTICAS 

PÚBLICAS E 
DESENVOLVIME
NTO LOCAL 3 

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SERGIPE FUFSE 

 
MESTRADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 3 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL 
FLUMINENSE UFF 

 
 
MESTRADO 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
DESENVOLVIME
NTO REGIONAL 3 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO 
CEARÁ UECE 

 
 
MESTRADO 

SERVIÇO 
SOCIAL, 
TRABALHO E 
QUESTÃO 
SOCIAL 4 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA 
PARAIBA UEPB 

 
MESTRADO SERVIÇO 

SOCIAL 3 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO 
OESTE DO 
PARANA 

UNIOEST
E 

 
MESTRADO 

SERVIÇO 
SOCIAL 3 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL 
RURAL DE 
PERNAMBUCO UFRPE 

 
 
 
MESTRADO 

CONSUMO, 
COTIDIANO E 
DESENVOLVIME
NTO SOCIAL 2 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO 
RIO GRANDE 
DO NORTE UERN 

 
MESTRADO 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
DIREITOS 
SOCIAIS 3 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO GRANDE 
DO SUL UFRGS 

 
MESTRADO 

POLÍTICA 
SOCIAL E 
SERVIÇO 
SOCIAL 3 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
POLÍTICAS 
SOCIAIS UNIFESP 

 
MESTRADO 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
POLÍTICAS 
SOCIAIS 3 

Fonte: Sistematizado pela autora.  

 

Destarte, consideramos a existência de uma ligação direta entre a 

construção e maturação da Pós-Graduação em Serviço Social e a produção de 

conhecimento, que muito contribuiu para que a profissão se consolidasse como área 
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de conhecimento. A produção de conhecimento deve estar articulada com a 

possibilidade de intervenção na realidade social, de forma que se construa uma práxis 

transformadora, condição essencial para a prática profissional do/a Assistente Social 

na contemporaneidade. Tratemos agora de guiar o foco da discussão aqui proposta 

para a abordagem do Serviço Social, no campo da produção de conhecimento, sobre 

as relações sociais de raça e etnia. 

 

3.2 RAÇA/ETNIA NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL: 

UMA INVESTIGAÇÃO PERTINENTE 

 

Referente ao debate das relações étnico-raciais no âmbito do Serviço 

Social, concordamos com Dias (2015), no sentindo de entender que há ainda uma 

lacuna no que diz respeito à articulação entre ambos. É fato que existem barreiras que 

impedem a abordagem da referida temática no espaço acadêmico, devido 

principalmente à razões de ordem política e ideológica, balizadas pelo mito da 

democracia racial, difundido principalmente no período posterior à publicação da obra 

“Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre. Assim, a autora afirma:  

 

Gilberto Freyre desenvolveu um importante trabalho em 1930, intitulado Casa 
Grande e Senzala, este ganhou repercussão não só aqui no Brasil, mas em 
vários outros países, tornando-se uma das mais relevantes obras brasileiras 
a discutir o tema da “democracia racial”. Bento (2002), ressalta que Freyre 
fornece à elite branca os argumentos necessários para continuarem 
usufruindo dos privilégios raciais. A distância social entre dominantes e 
dominados é modificada pelo cruzamento inter-racial e segundo o autor, a 
diminuição desta distância abranda as contradições existentes e harmonizam 
as diferenças, isto traria como consequência uma diluição de conflitos. 
Porém, ao postular a conciliação entre as raças e suavizar o conflito, o autor 
nega a existência do preconceito e da discriminação, culpabilizando os 
“mestiços e negros” pelo insucesso (DIAS, 2015, p. 315). 

 

Fundamentando-nos pelos dados apresentados nos tópicos anteriores, 

podemos concluir que esta afirmação se configura como uma sentença falsa, sendo 

o insucesso e as desigualdades vivenciadas pela população negra um resultado direto 

do trato histórico que esta recebeu, da sua condição de escravizada e, quando da 

abolição, de população que não teve acesso às mínimas condições de vida digna.  É 

no intuito de apreender de forma crítica as relações raciais, que se situa a importância 

de o Serviço Social se apropriar deste debate (ROCHA, 2011). De acordo com a 

referida autora, já no fim da década de 1980, a necessidade de debater a questão 
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étnico-racial era sentida, através inclusive da identificação de que usuários e 

profissionais desconheciam a temática.  

Enxergamos como necessário problematizar que os questionamentos 

sobre a inserção das discussões sobre relações étnico-raciais na formação 

profissional em Serviço Social, bem como na produção de conhecimento, não são 

novos. Roseli da Fonseca Rocha, Assistente Social e Doutora em Serviço Social pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, traz um pequeno apanhando sobre as 

pesquisas e produções acerca da temática étnico-racial na formação profissional, a 

partir de pesquisa feita para a construção de sua tese de doutoramento, no Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 

2014. Pinto (2003), citado por Rocha (2014) realizou já no ano de 1986, quando 

produzia seu Trabalho de Conclusão de Curso, entrevistas com usuários/as negros/as 

de ambos os sexos e também com assistentes sociais. 

 

[…] Segundo o resultado da pesquisa, em resposta à pergunta sobre o que 
tinha sido feito pelo Serviço Social quanto à questão do negro no Brasil até 
aquele momento, 46,7% dos entrevistados responderam que nada havia sido 
feito e 30% informaram que desconheciam o tema. (PINTO, 2003, p 148 apud 
ROCHA, 2014, p 298). 
 

A autora completa: 

 

Em 2004, Silva Filho (2006) pesquisou sobre essa temática, a partir dos TCCs 
de Serviço Social, disponíveis na biblioteca central da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e identificou que, entre anos de 1948 e 2002, apenas seis 
TCCs, em um universo de 1.237, trataram da temática étnico-racial. (ROCHA, 
2014, p. 299) 
 

Como centro de sua tese de doutoramento, Rocha (2014) versa sobre a 

inserção da temática étnico-racial no processo de formação em Serviço Social. Para 

tal, a autora lança mão dos currículos de 25 cursos de Universidades Federais 

devidamente filiadas à ABEPSS, o que correspondia à 22% dos cursos filiados até 

2013. (ROCHA, 2014). Para chegar ao objetivo de sua análise e apreender em que 

medida as relações étnico raciais apareciam nos currículos mínimos dos cursos 

escolhidos a mesma optou por se utilizar de palavras-chave contidas no título ou na 

ementa das disciplinas curriculares. Posteriormente à análise dos currículos, Rocha 

(2014, p 302) pontua: 
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Pudemos verificar que no conjunto das disciplinas contidas nos 25 currículos 
analisados, 39 fazem referência à temática étnico-racial. É possível observar 
que nem sempre o título da disciplina enuncia o seu conteúdo referente ao 
tema étnico-racial contemplado na ementa (26 disciplinas): são os mais 
diversos conteúdos que fazem mediações com a temática. Há, contudo, certa 
predominância nas disciplinas de antropologia e nas que abordam questão 
social, movimentos sociais e relações de gênero. Das 39 disciplinas 
identificadas nos currículos como as que abordam o tema raça e etnia, 
apenas 13 já enunciam esse conteúdo em seus títulos. 

 

Relacionada ao caráter, de 39 disciplinas encontradas, a autora aponta que 

23 são obrigatórias, oito são eletivas, sete optativas e somente uma está entre as 

atividades complementares, sendo assim, 59% do total são obrigatórias. Se tratando 

do período em que as mesmas são ofertadas, dentro das 23 obrigatórias, 13 aparecem 

até o 4º período e as outras dez posteriores ao 5º período. Existem casos onde a 

temática aparece nas disciplinas eletivas e/ou optativas somente no 8º período. É 

oportuno revelar que dentro desse universo de 23 disciplinas obrigatórias que 

abordam a temática étnico-racial, cinco se encontram na disciplina de Antropologia. 

 

Sob a perspectiva da totalidade social, questões relacionadas à classe, 
gênero, geração, etnia, raça, orientação sexual, entre tantas dimensões da 
formação e relação humana, devem ser consideradas imprescindíveis para a 
consolidação dos princípios que norteiam o projeto ético-político do Serviço 
Social. […] (ROCHA, 2011, p. 14) 
 

Se tratando da preocupação da categoria nas suas instâncias de 

representação (CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO) em se posicionar e inserir as 

categorias raça/etnia nos debates acadêmicos e ético-políticos, podemos citar as 

publicações do CFESS (CFESS Manifesta, Série Assistente Social no Combate ao 

Preconceito) e a criação do Grupos Temáticos de Pesquisa.  

Com relação ao CFESS Manifesta, temos que este surge em 2004, como 

objetivo do Conselho Federal de firmar sua opinião sobre determinados assuntos e 

reafirmar sobre outros. Esta ferramenta tem sua materialidade em forma de 

documento, abordando o posicionamento da categoria diante das temáticas que 

perpassam o exercício da/o Assistente Social. A primeira edição do CFESS Manifesta 

data de 15 de setembro de 2004. Em 14 anos de publicações, foram produzidos 162 

documentos referentes às mais variadas temáticas. A partir da busca daqueles que 

se referiam às relações étnico-raciais, foram encontradas apenas 09 edições, sendo 

03 referentes à questão indígena, 05 em alusão ao 20 de novembro (Dia Nacional da 
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Consciência Negra) e 01 sobre as condições precárias de trabalho análogas à 

escravidão25.  

Na ocasião do 39º Encontro Nacional CFESS-CRESS26, realizado em 

Florianópolis (SC) em 2010, as políticas de ação afirmativa27 ganharam destaque no 

segundo dia, através da mesa redonda “Limites da igualdade e do respeito à 

diversidade humana no capitalismo – a relação entre as políticas de ações afirmativas 

e o Projeto Ético-político profissional”. Por fim, na análise do conjunto CFESS/CRESS, 

o resultado foi de que “é fundamental que o/a assistente social se envolva cada vez 

mais na questão do combate ao racismo, na perspectiva da defesa dos direitos 

humanos e da luta para desvelar que é uma falácia a existência da democracia racial 

no Brasil”. (CFESS Manifesta, 2010). Dado o marco temporal escolhido para a nossa 

análise – a instituição do Estatuto da Igualdade Racial, publicado em 2010 – é 

importante demarcar que, na data de realização do encontro acima referido, o Estatuto 

da Igualdade Racial já se encontrava vigente.  

No ano de 2016, a gestão do CFESS, Tecendo na Luta a Manhã Desejada 

(2014-2017), lançou uma série de cadernos temáticos intitulada “Assistente Social no 

Combate ao Preconceito”, que tinham como objetivo “provocar a reflexão e contribuir 

para as estratégias efetivas de enfrentamento da reprodução do preconceito, 

chamando a categoria à responsabilidade   na defesa do projeto ético-político”. 

(CFESS, 2016, p. 05). Esta série conta com 5 cadernos, sendo o caderno 03 dedicado 

ao debate do Racismo.  

 

QUADRO 4 - CADERNOS TEMÁTICOS DO CFESS “ASSISTENTE SOCIAL NO 
COMBATE AO PRECONCEITO” 

CADERNO TEMA ELABORAÇÃO 
DO TEXTO 

COORDENAÇÃO E 
EDIÇÃO DE CONTEÚDO 

CADERNO 
1 

O QUE É PRECONCEITO? MARIA LÚCIA 
SILVA BARROCO 

COMISSÃO DE ÉTICA E 
DIREITOS HUMANOS - 

CFESS 

                                                           
25 Todas as edições do CFESS Manifesta estão disponíveis para download no site do CFESS, no link 

a seguir: http://www.cfess.org.br/visualizar/manifesta.  
26 O 39º Encontro Nacional CFESS-CRESS aconteceu entre os dias 9 e 12 de setembro de 2010, tendo 

como temática: “18 anos do Código de Ética do/a Assistente Social e da Lei 8.662/1993; 
27Chamamos de ações afirmativas toda e qualquer política que tem por objetivo promover o acesso (e 
a permanência) à educação, ao emprego e aos serviços sociais em geral de membros de grupos 
estigmatizados e sujeitos a preconceitos e discriminações.[…] (GUIMARÃES, 2012, p. 113). 
 

http://www.cfess.org.br/visualizar/manifesta
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CADERNO 
2 

O ESTIGMA DO USO DE 
DROGAS 

CRISTINA 
BRITES 

COMISSÃO DE ÉTICA E 
DIREITOS HUMANOS - 

CFESS 

CADERNO 
3 

RACISMO ROSELI ROCHA COMISSÃO DE ÉTICA E 
DIREITOS HUMANOS - 

CFESS 

CADERNO 
4 

TRANSFOBIA GUILHERME 
ALMEIDA 

COMISSÃO DE ÉTICA E 
DIREITOS HUMANOS - 

CFESS 

CADERNO 
5 

XENOFOBIA CLEUSA SANTOS COMISSÃO DE ÉTICA E 
DIREITOS HUMANOS - 

CFESS 
Fonte: Sistematizado pela autora. 

 

Ainda sobre o posicionamento da categoria com relação ao preconceito 

racial, a discriminação e o racismo, em agosto de 2018, ocorreu o pré-lançamento da 

campanha de gestão do Conjunto CFESS-CRESS, triênio 2017-2020. Intitulada 

“Assistentes Sociais no combate ao racismo”28, a campanha foi aprovada durante 

o 46º Encontro do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília, em 2017. (CFESS, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 No período de finalização deste trabalho foi lançado o site oficial da Campanha, o qual conta com o 

calendário de atividades a serem realizadas, os cartazes e demais materiais para download e endereço 

eletrônico para que os/as assistentes sociais enviem informações e fotos de atividades realizadas sobre 

o combate ao racismo em seus respectivos espaços sócio ocupacionais. Disponível em: 

http://servicosocialcontraracismo.com.br/.  

http://servicosocialcontraracismo.com.br/
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FIGURA 5 – CARTAZ DA CAMPANHA “ASSISTENTES SOCIAIS NO COMBATE 

AO RACISMO” 

 

Fonte: CFESS, 2018. 
 

No âmbito da pesquisa, por sua vez, destacam-se os Grupos Temáticos de 

Pesquisa, que tem sua origem baseada no entendimento de que a reflexão teórica é 

necessária para a profissão. Estes se configuram como espaços dinâmicos que 

estimulam a elaboração, produção e circulação dos conhecimentos, organizando-se 
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em torno de pesquisadores do Serviço Social. Os GTPs promovem ainda uma 

articulação entre as pesquisas desenvolvidas nas IES e as linhas de pesquisa que 

são relevantes à formação profissional. São formados por pesquisadores, Grupos, 

Núcleos, Redes da área e de áreas afins, para tratarem de temas de relevância social. 

A autonomia dos grupos é garantida, mas eles mantêm vínculo orgânico com a 

ABEPSS (ABEPSS, 2013). 

 

QUADRO 5 - GRUPOS TEMATICOS DE PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL DA 
ABEPSS 

GRUPO COORDENADOR/A 

TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL CÉZAR MARANHÃO 

POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL ROSA STEIN 

SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS, FORMAÇÃO E 

TRABALHO PROFISSIONAL 

YOLANDA GUERRA 

MOVIMENTOS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL MORENA MARQUES 

QUESTÕES AGRÁRIA, URBANA, AMBIENTAL E 

SERVIÇO SOCIAL 

SUÊNYA SANTOS 

SERVIÇO SOCIAL, RELAÇÕES DE 

EXPLORAÇÃO/OPRESSÃO DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA, 

GERAÇÃO, SEXUALIDADES 

VALDENÍZIA BENTO 

PEIXOTO 

ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E SERVIÇO SOCIAL ADRIANYCE DE SOUSA 

SERVIÇO SOCIAL, GERAÇÃO E CLASSES SOCIAIS GLAUCIA RUSSO 

Fonte: Sistematizado pela autora29.  

 

Como finalidades dos Grupos Temáticos de pesquisa, temos: Proposição 

e implementação de estratégias de articulação entre grupos e redes de pesquisa na 

perspectiva de fortalecer a área do Serviço Social, organização de estratégias de 

fortalecimento ou redimensionamento das linhas de pesquisa na área de Serviço 

Social, realização de levantamentos permanentes das pesquisas desenvolvidas e dos 

eixos temáticos de cada grupo, coordenação de ações acadêmico-científicas da 

entidade, relativas aos eixos de cada grupo temático, proposição à diretoria de uma 

estrutura de organização temática para o Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Serviço Social – ENPESS, socialização das pesquisas relativas aos eixos de cada 

                                                           
29 As informações que possibilitaram a realização da sistematização foram obtidas através do site oficial 

da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS. Disponível em: 

http://www.abepss.org.br/gtps.html.  

http://www.abepss.org.br/gtps.html
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grupo temático com a sociedade, com outras entidades da categoria e demais 

interessados e a contribuição com a construção de uma agenda de pesquisa voltada 

para a temática do GTP que expresse as necessidades e os interesses da profissão 

junto à mesma. (ABEPSS, 2013). Sete eixos estruturam os Grupos Temáticos de 

Pesquisa: Trabalho, Questão Social e Serviço Social; Política Social e Serviço 

Social; Serviço Social: Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional; 

Movimentos Sociais e Serviço Social; Questões Agrária, Urbana, Ambiental e 

Serviço Social; Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, 

Raça/Etnia, Geração, Sexualidades e Ética, Direitos Humanos e Serviço Social30. 

Dessa forma, a nós é válido dar destaque para o Grupo Temático de 

Pesquisa sobre Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, 

Geração e Sexualidades, que se constrói em torno do fortalecimento das discussões 

que abordamos neste trabalho para o âmbito do Serviço Social. O mesmo constitui-

se: 

 

[…] como um espaço de elaboração, produção e circulação do conhecimento 
de forma articulada com as problemáticas em tela, visto que as dimensões 
de exploração e opressão são estruturantes da sociabilidade do capital, 
intrinsecamente articuladas à dimensão de classe (QUEIROZ et al., 2014, p 
233). 
 

O GTP foi criado partindo de uma estratégia coletiva de fortalecimento e 

visibilidade das discussões sobre as relações sociais de gênero, raça/etnia, geração 

e sexualidades no âmbito do Serviço Social e ainda como “forma de resistência contra 

o produtivismo, a pressão e o isolamento dos/as pesquisadores/as, mediante a 

coletivização dos debates de ponta e a indicação dos temas relevantes para a área” 

(ABEPSS, 2013). O mesmo tem apontado um crescimento das publicações sobre as 

relações de exploração/opressão nos ENPESS, principalmente no que diz respeito as 

relações de gênero. Com relação aos estudos sobre raça/etnia, geração e 

sexualidades estes ainda demandam um maior olhar da categoria referente às 

abordagens na formação profissional. Em relação a inserção das temáticas na 

graduação de acordo com este GTP, defende-se: 

 

                                                           
30 O ementário de cada eixo temático dos GTPs pode ser encontrado no site da Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS. Disponível em: 

<http://www.abepss.org.br/paginas/ver/20>.  

http://www.abepss.org.br/paginas/ver/20
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[…] a importância de ofertar disciplinas nos cursos de graduação em Serviço 
Social que tratem das temáticas de gênero, raça/etnia, sexualidade e 
geração, antes ou concomitante à inserção no estágio supervisionado, 
observando ainda ser essencial garantir pelo menos uma disciplina 
obrigatória que aborde a temática do GTP […]. (QUEIROZ et al., 2014, p 240), 

 

Observamos cotidianamente que a pobreza no Brasil atinge em maior 

número a população negra e do sexo feminino, o que faz com que percebamos que a 

sociedade capitalista se mantém através de privilégios e lugares sociais muito bem 

demarcados. Disto isto e, em concordância com Rocha (2011), a nós é substancial 

considerar as questões que se relacionam à classe, gênero, geração, etnia, raça, 

orientação sexual e todas as demais dimensões da formação humana como 

imprescindíveis para se solidificarem os princípios que dão norte ao Projeto Ético-

Político do Serviço Social.  

Pensar, formular e propor políticas sociais públicas que sejam alternativas 

à garantia dos direitos da população negra é condição primeira para que o Serviço 

Social seja agente na defesa da liberdade, autonomia e emancipação dos sujeitos, 

caminhando ao lado da classe trabalhadora na luta pela justiça social e a verdadeira 

realização da democracia. Na direção da garantia dos direitos e em consonância com 

o que está posto no tocante a dimensão investigativa da profissão, é que 

consideramos ser de extrema necessidade e urgência abordar a questão racial desde 

a formação acadêmico profissional, articulada com a pós-graduação e o movimento 

político da categoria.  

Nesse sentido é que construímos, no capítulo que se segue, um panorama 

sobre o estado da arte da produção de conhecimento em Serviço Social acerca das 

relações étnico-raciais, a partir do exame dos anais dos Encontros Nacionais de 

Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS, ocorridos no período posterior a 

aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, em julho de 2010.  
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4 O UNIVERSO DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE RELAÇÕES 

SOCIAIS DE RAÇA/ETNIA NOS ENPESS PÓS ESTATUTO DA IGUALDADE 

RACIAL 

 

Nos propusemos neste capítulo a apresentar como se deu o processo de  

investigação da presente pesquisa, apresentando os aspectos metodológicos, 

pontuando a justificativa do marco temporal da pesquisa e quais as ferramentas 

utilizadas na realização da mesma. Apresentamos também os achados da pesquisa 

bibliográfica, representados no quadro empírico do qual nos apropriamos para 

formular conclusões, a partir dos aspectos por nós observados.  

Feita a análise do atual estado das produções, finalizaremos 

problematizando a importância do estudo das relações sociais de raça/etnia para a 

atualidade da profissão, tendo em vista que, à medida que o capitalismo se aprofunda, 

mais as expressões da questão social se agudizam e mais ainda  a população negra 

é posta na base das relações de opressão e exploração.  

 

4.1 ASPECTOS TEORICO METODOLÓGICOS DA PESQUISA E A ATUALIDADE 

DAS ABORDAGENS SOBRE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO NO ÂMBITO DOS ENPESS 

 

Antes de iniciarmos a discussão acerca do estado da arte das publicações 

sobre as relações étnico-raciais na produção de conhecimento em Serviço Social, 

acreditamos ser necessário detalhar o caminho que percorremos através desse 

esforço em traçar os aspectos metodológicos. Dito isto, nos ocupamos neste tópico 

em articular o materialismo histórico dialético enquanto teoria e método com o nosso 

objeto de pesquisa, afim de justificar porque ancoramos nossa formulação a partir 

desta perspectiva teórico metodológica. Somada a essa compreensão, apresentamos 

quais ferramentas metodológicas optamos por utilizar para responder nossa questão 

de pesquisa. Expomos ainda os aspectos facilitadores e dificultadores para a 

realização do presente trabalho para, em seguida, exprimir os resultados que 

obtivemos.  

A pergunta de partida que orienta esta pesquisa é: de que modo vem sendo 

abordadas as relações étnico-raciais na produção de conhecimento em Serviço 

Social, a partir da análise dos anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em 
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Serviço Social – ENPESS, no período posterior à promulgação do Estatuto da 

Igualdade Racial, em 2010. A escolha desse marco temporal, se dá pelo fato de 

reconhecermos ser o referido estatuto uma vitória para o movimento negro 

organizado, trazendo à tona o debate das desigualdades raciais. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o Estatuto da Igualdade Racial, 

resulta de uma luta que, desde o ano 2000, vinha sendo travada pelo movimento 

negro, tanto parar apontar a condição de vulnerabilidade a que a população negra 

está exposta, quanto buscar o reconhecimento de direitos específicos a essa parcela 

da população. Desde a primeira tentativa até sua aprovação, o Estatuto da Igualdade 

Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, passou por mais de uma década de 

debates intensos, permeados por interesses da classe dominante disputando 

diretamente com os interesses do movimento negro organizado. Promulgada em 20 

de julho de 2010, esta lei representa uma vitória, ao passo que revela o quanto a 

discussão da igualdade racial no Brasil é atrasada quando deveria ser um debate 

central em todos os âmbitos. Sobre a importância do Estatuto da Igualdade Racial, 

Carvalho (2015), afirma que: 

 

(…) de imediato esta lei demonstra que existe questões raciais sendo 
discutidas na sociedade brasileira. Nesse aspecto, o Estatuto da Igualdade 
Racial põe em evidência a discussão sobre desigualdade racial, dando 
visibilidade não só às desigualdades sociais em geral, mas, e sobretudo, as 
questões sobre racismo, preconceitos, discriminação e intolerâncias 
especificamente raciais (CARVALHO, 2015, p. 86). 

 

Sobre a lentidão no processo de aprovação desta lei, a autora pontua que: 
 

O processo lento para aprovação desta lei é uma demonstração de como o 
assunto causa polêmica tornando morosa qualquer ação em sentido de 
reverter esse quadro de desigualdade ao qual a população negra está 
submetida. Isso é indicativo de como o mito da democracia racial atrelado à 
ideologia liberal inculcou a crença na sociedade de que as dificuldades 
sociais podem ser superadas pela capacidade individual desvinculada da 
condição material a que se está inserido e, portanto, não haveria dificuldades 
especificamente raciais (CARVALHO, 2015, p. 88). 

 

A primeira proposta para o Estatuto da Igualdade Racial data do ano 2000, 

sobre forma do Projeto de Lei (PL) 3.198/2000, proposto pelo Deputado Paulo Paim 

(PT/RS), apresentando propostas que diziam respeito a todos os âmbitos da vida 

social da população negra. Após a realização de debates acerca do Projeto, no ano 

de 2002, seu relator, o Deputado Reginaldo Germano (PP/BA), apresentou um 

parecer com substitutivo ao Projeto de Lei original, que em linhas gerais significava a 
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adoção de algumas alterações que visavam a melhoria do conteúdo do documento. 

Daí em diante foram incorporadas inúmeras mudanças no texto original do PL 3.198, 

de autoria de Paulo Paim. No ano de 2003, já no Senado, Paulo Paim apresenta um 

novo Projeto, PL nº 213/2003, que passa também por alterações e tem sua numeração 

modificada em 2005, tornando-se PL 6.264/2005. Após sofrer perdas severas, depois 

de dez anos tramitando, em junho de 2010 é aprovada a Lei nº 12.288, de 20 de julho 

de 2010, que passar a vigorar no mês seguinte. (IPEA, 2012) 

Dentro os principais itens descartados configurando prejuízos postos à luta 

do movimento negro quando da tramitação do processo de criação do Estatuto da 

Igualdade Racial estão: criação do fundo de promoção da igualdade racial, 

estabelecimento de cotas em cargos públicos e em espaços de comunicação da TV 

aberta, bem como em publicidade e propaganda, a demarcação das terras 

quilombolas como um direito, a liberdade de práticas religiosas de matriz africana, a 

inclusão dos quesitos raça e cor nos registros administrativos de trabalhadores e 

empregadores, entre outros. 

Em sua apresentação inicial, o Estatuto da Igualdade racial se define como 

objeto que: 

 

(…) destina-se a garantir à população negra a igualdade de oportunidades e 
a defesa dos direitos étnicos e individuais, coletivos e difusos. Além disso, 
busca combater a discriminação racial e quaisquer outras formas de 
intolerância étnica. De acordo com a lei, configura-se desigualdade racial toda 
situação injustificada de diferença de acesso ou fruição de bens e serviços, 
nas esferas pública e privada, em razão de raça, cor ou descendência. 
Estabelece-se como dever do Estado, portanto, a promoção de ações 
afirmativas para coibir as desigualdades e proteger os cidadãos contra todas 
as formas de discriminação. (BRASIL, 2014, p. 07) 
 

Em linhas gerais, o Estatuto da Igualdade Racial garante à população negra 

a igualdade de oportunidades, a defesa de direitos étnicos individuais e coletivos e o 

combate à discriminação e outras formas de intolerância, nos âmbitos de: saúde, 

direito a educação, cultura, esporte e lazer, direto à liberdade de consciência e de 

crença e ao livre exercício dos cultos religiosos, do acesso à terra e moradia 

adequada, do trabalho, dos meios de comunicação e trata do Sistema Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR). O referido documento também estabelece 

o significa de discriminação racial ou étnico-racial, desigualdade racial, desigualdade 

de gênero e raça, população negra, políticas públicas e ações afirmativas. 
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A partir da considerações acerca do Estatuto da Igualdade Racial como 

elemento da realidade temporal de corte,  queremos destacar que no aspecto 

metodológico no presente trabalho, temos como objetivo descortinar a realidade 

social, partindo do âmbito aparente, mas indo além, em busca da análise da totalidade. 

Assim sendo, a presente dissertação tem seu método alicerçado no materialismo 

histórico dialético de Marx, por entendermos que o objeto de pesquisa com o qual 

trabalhamos tem uma existência externa ao nosso desejo de pesquisa-lo. Nesse 

sentido, afirma Netto (2009, p. 8):  

 

[...] para Marx, o objeto da pesquisa (no caso, a sociedade burguesa) tem 
existência objetiva; não depende do sujeito, do pesquisador, para existir. O 
objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, imediata e 
empírica – por onde necessariamente se inicia o conhecimento, sendo essa 
aparência um nível da realidade e, portanto, algo importante e não 
descartável –, é apreender a essência (ou seja: a estrutura e a dinâmica) do 
objeto. Numa palavra: o método de pesquisa que propicia o conhecimento 
teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto1. 
Alcançando a essência do objeto, isto é: capturando a sua estrutura e 
dinâmica, por meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o 
pesquisador a reproduz no plano do pensamento; mediante a pesquisa, 
viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência 
do objeto que investigou. 

 

Diante disso, nos propusemos a fazer a análise do real, superando a 

distinção entre sujeito pesquisador e objeto pesquisado, considerando todas as 

mediações e relações que compõe a totalidade da realidade a ser apreendida. Nas 

palavras de Brito (2003), o real se configura, para Marx, como uma síntese de 

complexos, mediados e relacionados, o que nos impõe ser necessária a análise 

desses complexos enquanto partes de uma unidade total. Isto posto, não temos 

pretensão alguma de apresentar uma verdade absoluta e/ou estática sobre o objeto 

ao qual nos dedicamos a estudar. Nossa tentativa foi, tão somente, desvendar a 

realidade que por hora se apresenta, tendo em vista que consideramos que o real, 

“espaço de vida e prática dos homens (e mulheres), não está pronto, acabado, está 

sempre sendo criado (...)” (BRITO, 2003, p. 262 – grifo nosso). Partimos do 

entendimento de que todo fenômeno do real é histórico e de que o conhecimento tem 

como fundamento, além da produção de teorias, contribuir para a transformação. 

Assim, Feuerbach (1987, p. 12  apud Brito, 2003, p. 265), define que, a construção do 

saber não é apenas teórica, mas também prática, considerando que não se trata 

somente de produzir interpretações da realidade, mas transformá-la.  
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Julgamos adequada a escolha pela análise à luz do método de Marx, tanto 

pelo alinhamento com o Projeto Ético Político do Serviço Social, quando por enxergar 

que é através dele que se torna possível trazer para o centro da discussão as relações 

étnico-raciais. É mediado por ele que podemos construir metodologicamente “o 

caminho de ida e o caminho de volta” que, para Marx, significava partir das 

determinações mais complexas, na forma do concreto posto, até as mais simples, por 

meio do esgotamento das questões. Posteriormente, era necessário fazer o caminho 

inverso, retornando às determinações complexas em forma de concreto pensado 

(NETTO, 2011).  

Tendo como base essas formulações é que realizamos, inicialmente, a 

abordagem sobre a formação sócio histórica do Brasil, dada a relevância desta para 

a realidade vivenciada por negras e negros na sociedade atual. A investigação sobre 

o Serviço Social e seu Projeto Ético Político também se fez determinante, para que 

pudéssemos retornar ao objeto central, a produção de conhecimento no Serviço 

Social sobre as relações sociais de raça/etnia, de maneira que esta contribua para 

que se rompa com a dominação, o racismo e todas as formas de preconceito, inclusive 

no campo da produção de conhecimento.  

Diante desta análise, Brito (2003), afirma:  

 

O método representa uma postura de olhar e agir no mundo específica, que 
traz subjacente uma visão de homem e de mundo, visão materialista-
dialética. Nessa perspectiva tem-se a clareza de que o conhecimento 
científico não é neutro, pois o componente da ideologia – dominante – está 
nele inserido (BRITO, 2003, p. 272 – grifo nosso).  

 

Assim, corroboramos com Jessé Souza (2017), quando este considera o 

saber científico determinante para a mudança dos status sociais. Nas palavras do 

autor:  

 

No mundo moderno, a dominação de fato tem que ser legitimada 
cientificamente. Quem atribui prestígio hoje em dia a uma ideia é o prestígio 
científico, assim como antes era o prestígio religioso ou supostamente divino. 
É a ciência hoje, mais que a religião, quem decide o que é verdadeiro ou falso 
no mundo (SOUZA, 2017, p. 25). 
 

Seguindo este viés, a nós não é possível pôr fim à lógica de dominação e 

superioridade entre as raças posta na sociedade sem que se pense em alterar a lógica 

da produção de conhecimento que prioriza alguns aspectos da vida social em 
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detrimento de outros, notadamente no Serviço Social, como profissão que atua no 

cotidiano das expressões da questão social.  

Em conformidade com o método adotado, consideramos primordial a 

utilização de metodologia que se adequasse à compreensão da proposta 

apresentada, de forma que esta nos auxiliasse na organização e apresentação do que 

apreendemos sobre a temática estudada. A metodologia surge, então, como parte 

fundamental para atingirmos a realidade de determinada análise, prática e 

teoricamente. Para Mioto e Lima (2007), a metodologia é a maneira como se 

apresenta o método, no caso do nosso trabalho, o método materialista dialético, e 

como este serve de direcionamento aos procedimentos desenvolvidos na realização 

da pesquisa.  

Nos utilizamos, assim, de duas ferramentas principais: as pesquisas 

bibliográfica e documental, dado que estas nos permitem o acesso à uma gama de 

informações que, nem sempre, estão reunidas em um único documento e/ou tipo de 

fonte. Conforme as formulações de Severino (2007), estas metodologias se diferem, 

uma vez que a pesquisa bibliográfica é realizada por meio de registros que estejam 

disponíveis, advindos de pesquisas já realizadas e sistematizadas em livros, artigos 

científicos, teses, dissertações etc. A pesquisa do tipo documental não delimita o 

documento, ou seja, é mais abrangente, podendo ocorrer a utilização de documentos 

que não estejam impressos, como filmes, gravações, fotografias etc. Nesse sentido, 

ao contrário da pesquisa bibliográfica, onde o material utilizado já consta com 

contribuições de outros autores sobre a temática estudada, a pesquisa documental 

fornece matéria bruta para a formulação das análises acerca da temática. 

(SEVERINO, 2007).  

Apresentado o método que norteia nossa análise e os procedimentos 

utilizados para que chegássemos ao objetivo proposto, consideramos substancial 

apontar alguns dos aspectos que contribuíram, bem como outros que dificultaram o 

processo de busca de dados e posterior análise dos mesmos.  

Em primeira instância, o aspecto que mais contribuiu com a construção 

deste estudo foi a disponibilidade de dados, artigos científicos e livros, disponibilizados 

pelas plataformas de busca, a exemplo da Scielo, o Portal de Periódicos e Catálogo 

de Teses da CAPES,  entre outros portais e periódicos que permitem o acesso gratuito 
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ao seu conteúdo31. Por outro lado, encontramos uma barreira que implicou, inclusive, 

no retardamento da realização da pesquisa. Uma vez que nos propusemos a analisar 

os Anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), 

buscamos nas bases de dados on-line e páginas oficiais das entidades 

representativas da categoria – Conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO - as 

informações necessárias a realização da pesquisa, de forma direta, mas nestes os 

anais dos encontros não são disponibilizados on-line.  

Diante desta dificuldade realizamos uma busca minuciosa na Biblioteca 

Setorial do Curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, por acreditarmos que, por se tratar de um espaço utilizado por 

docentes e discentes do curso, teríamos sucesso. Entretanto, também não havia cópia 

dos Anais dos eventos da categoria nesta biblioteca. Por último, entramos em contato 

com a ABEPSS, tendo em vista a urgência e necessidade de acesso aos Anais. 

Depois da realização de contatos via e-mail, conseguimos agendar o envio dos Anais 

solicitados por correio. Há que se dizer que o envio foi rápido e recebemos os CDs 

relativos aos ENPESS de 2008 à 2016. Contudo, enxergamos como problemática toda 

essa dificuldade de acessar estes documentos, pois consideramos que, minimamente, 

é responsabilidade da categoria – nesse âmbito representada pela ABEPSS -, de 

garantir o amplo e irrestrito  acesso ao conhecimento divulgado nos ENPESS. Ainda 

que seja onerosa a manutenção de plataforma na internet que hospedem tantos 

documentos, e reconhecemos isso, não se pode negar o quanto é preocupante que 

uma Instituição de Ensino Superior vinculada à ABEPSS não tenha uma cópia 

disponível de tais documentos.  

Identificamos também que, além de tecer críticas e expor fragilidades  neste 

sentido, temos como dever enquanto parte que compõe a categoria e defende a 

socialização da produção de conhecimento, a tarefa de fazer desse ideal uma prática. 

Em vista disso, disponibilizamos as cópias dos Anais recebidos, em forma de CDs, à 

Biblioteca Setorial da Faculdade de Serviço Social, como forma de contribuir com a 

formação e ampliação do acesso ao conhecimento produzido pelos/as pesquisadores 

em Serviço Social e divulgados nos eventos da categoria. 

Frente ao exposto, salientamos que, para a realização da referida pesquisa, 

nos apropriamos dos Anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço 

                                                           
31 Aqui nos referimos principalmente aos periódicos de Serviço Social, citados no capítulo anterior. 
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Social – ENPESS, no período de 2010 a 2016 , tendo em vista analisar as publicações 

neles contidas, mas sem abrir mal de observar a manifestação da temática das 

relações étnico-raciais na totalidade dos Encontros. O tópico que se segue tem como 

objetivo central apresentar esta realidade e tecer algumas considerações acerca de 

nossa apreensão.  

Consoante ao que foi apresentado, nos propusemos a realizar um 

levantamento e, posteriormente, uma análise da produção de conhecimento em 

Serviço Social no tocante às relações étnico-raciais, tomando como base as 

publicações dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Serviço Social 

(ENPESS), qual sejam aqueles realizados no período posterior à implementação do 

Estatuto da Igualdade Racial, quem tem seu marco temporal inicial o ano de 2010. As 

edições dos ENPESS analisadas por nós na presente pesquisa podem ser melhor 

explicitadas no quadro abaixo: 

 

QUADRO 6 - EDIÇÕES DO ENPESS ANALISADAS NA PESQUISA 

ANO ENPESS LOCAL TEMA 

2010 XII Rio de Janeiro "Crise do capital e produção de conhecimento 
na realidade brasileira: pesquisa para quê, para 

quem e como?" 

2012 XIII Minas Gerais “Serviço Social, acumulação capitalista e lutas 
sociais: o desenvolvimento em questão” 

2014 XIV Rio Grande do 
Norte 

"Lutas sociais e Produção do Conhecimento - 
Desafios para o Serviço Social no Contexto de 

Crise do Capital" 

2016 XV Ribeirão Preto “20 anos de Diretrizes Curriculares, 70 anos de 
ABEPSS e 80 anos de Serviço Social” 

Fonte: Sistematizado pela autora. 

 

Referente ao XII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social 

em sua apresentação, a Comissão Organizadora afirmou que este era, até o 

momento, o maior ENPESS realizado na história no tocante ao número de trabalhos 

enviados, sendo 1.682. Neste ENPESS foram criados os Grupos Temáticos de 

Pesquisa (GTPs),  o que, à época, gerou uma grande expectativa no âmbito da 

ampliação da pesquisa em Serviço Social (ABEPSS, 2010). Na edição de 2012, de 

número XIII, foi destacada a importância dos GTPs, pois a partir da criação dos 

mesmos os eixos de apresentação de trabalhos começaram a ser divididos em 

concordância com as temáticas dos Grupos (ABEPSS, 2012).  
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O XVI ENPESS32, além do fortalecimento da pesquisa e socialização da 

produção de conhecimento, teve como objetivo dar destaque aos Grupos Temáticos 

de Pesquisa na área do Serviço Social (CRESSRN, 2014). Por fim, a XV edição do 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, reuniu a categoria 

profissional em torno de reflexões acerca história da profissão, de forma a contribuir 

para o amadurecimento intelectual do Serviço Social e fortalecimento do seu Projeto 

Ético Político. 

De maneira a delimitar o universo da pesquisa e facilitar a análise dos 

dados obtidos, realizamos algumas etapas até que conseguíssemos obter somente 

os trabalhos relacionados à nossa temática de estudo. Assim sendo, trabalhando a 

partir dos anais dos ENPESS de 2010, 2012, 2014 e 2016, chegamos à algumas 

impressões preliminares. Inicialmente buscamos filtrar somente os trabalhos 

submetidos ao Eixo “Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, 

Raça/Etnia, Geração, Sexualidades” e, apenas no ENPESS de 2010, o Eixo tinha 

como título “Classe Social, Gênero, Raça/Etnia, Geração, Diversidade Sexual e 

Serviço Social”.  

Feita essa primeira seleção, tratamos de delimitar ainda mais, selecionando 

somente os trabalhos – dentro do eixo mencionado – que tivessem ênfase na questão 

de raça/etnia. Por fim, definimos ainda palavras-chave que serviram como norte para 

a pesquisa. As palavras definidas foram: Desigualdades raciais/étnico-raciais; Raça; 

Racismo; Questão Racial; Discriminação racial; Relações étnico-raciais; Raça/etnia; 

Relações Sociais de Raça. A opção por estas se deu como uma maneira de 

buscarmos estar o mais próximo possível da questão racial em âmbito generalizado. 

Poderíamos estabelecer outras tantas, mas correríamos o risco de direcionar a 

abordagem das relações sociais de raça/etnia à um campo específico, fator que 

comprometeria metodologicamente nosso estudo.  

Destarte, a partir dos procedimentos acima descritivos, alcançamos a 

seguinte realidade:  

 

                                                           
32 Dentre os anais observados por nós na ocasião da construção desta análise, somente o do ano de 

2014 não contava com programação, apresentação e/ou quaisquer outras informações acerca do 

encontro. Somente estavam acessíveis os trabalhos.  
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QUADRO 7 – TRABALHOS SUBMETIDOS AOS ENPESS / 2010 - 201633 

 2010 2012 2014 2016 

TRABALHOS PUBLICADOS  
1.10934 

 
1.282 

 
1.098 

 
1.031 

TRABALHOS SUBMETIDOS 
AO EIXO DE SERVIÇO 

SOCIAL, RELAÇÕES DE 
EXPLORAÇÃO/OPRESSÃO... 

 
 

 
146 

 
 
 

129 

 
 
 

146 

 
 
 

--- 

TRABALHOS COM ÊNFASE 
NA RELAÇÕES DE 

RAÇA/ETNIA 

 
 

21 

 
 

15 

 
 

24 

 
 

46 

TRABALHOS COM AS 
PALAVRAS-CHAVE 

DEFINIDAS 

 
 

09 

 
 

09 

 
 

14 

 
 

26 
Fonte: Sistematizado pela autora. 

 

Merece destaque, nos anais dos ENPESS analisados que, os trabalhos 

filtrados são somente aqueles que foram aprovados e publicados, ou seja, aqueles 

que foram apresentados ou que os autores fizeram inscrição no evento. Não foi 

possível obter o número de trabalhos submetidos aos ENPESS na sua integralidade.  

Particularmente, é interessante registrar que, dentro dos trabalhos filtrados 

sobre a temática étnico-racial na edição do ENPESS de 2016, temos 23 no modelo 

de apresentação oral e 3 mesas temáticas coordenadas . Outro fator a ser observado 

é que, no caso do ENPESS de 2016, não foi possível identificar o número total de 

trabalhos publicados no Eixo “Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de 

Gênero, Raça/Etnia, Geração, Sexualidades”, dado que a configuração de 

armazenamento dos anais não apresenta, como os outros, uma ferramenta que 

possibilite isso.  

Fundamentando-nos pelos dados demonstrados, podemos observar que 

houveram oscilações no número de trabalhos publicados, tendo sido o ENPESS de 

2016 o que mais contou com produções acerca das relações étnico-raciais. Este fato 

pode ser relacionado com os últimos esforços da categoria profissional e, 

acreditamos, com a criação e fortalecimento dos Grupos Temáticos de Pesquisa, os 

                                                           
33 Além do exposto, é mister dizer afirmar que, todos os ENPESS analisados contaram com uma 1 

Mesa Temática Coordenada e 1 Colóquio de Grupo Temático de Pesquisa. Somente o ENPESS de 

2012, além dos espaços acima citados, realizou uma oficina de projeto, com foco em graduação e 

doutorado, relacionada à temática. 

34 Conforme informação na página 76, o XII ENPESS teve um total de 1.682 trabalhos enviados. 

Entretanto, o número de trabalhos publicados (que representa o total de trabalhos que foram 

apresentados e/ou que tiveram seus autores inscritos no evento) representou o total de 1.109. 
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quais já foram problematizados anteriormente. Em contrapartida, comparando os 

Encontros, aquele que tem um percentual maior de trabalhos com ênfase nas relações 

de raça/etnia é o ENPESS de 2010 onde, da totalidade dos trabalhos publicados, 

1,89% tratava da temática. No ENPESS de 2012 esse percentual cai para 1,17% para, 

na edição de 2014, ter uma elevação tímida, alcançando somente 1,27% das 

publicações.  

Prosseguindo na investigação proposta, analisamos 58 trabalhos, os quais 

enquadravam-se ao nosso universo, através de suas palavras-chaves. Destes 58, 

apenas 2 (dois) não foram inclusos na sistematização dos dados, uma vez que o 

arquivo completo não se encontrava disponível nos anais acessados. O 

direcionamento do estudo se deu a partir de 3 (três) aspectos principais: qual a nuance 

abordada pelo/a pesquisadora? Qual aspecto da vivencia das relações raciais na 

sociedade foi abordada? Quais referenciais teóricos foram usados na construção do 

trabalho?; e, a partir do segundo aspecto, nos questionamos: o referencial teórico se 

assenta no campo da teoria crítica, hegemônica na categoria profissional?  

Como estratégia para a análise dos referenciais teóricos sobre questão 

étnico-raciais abordadas pelos artigos selecionados, optamos por expor somente 

referencias de teóricos/as que contribuíram e têm contribuído, no âmbito das ciências 

humanas e/ou sociais, com a crítica à estrutura de desigualdade racial posta no Brasil 

desde a chegada dos portugueses. Não serão levados em consideração, a nível de 

análise da perspectiva teórica, documentos que não sejam do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ou Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Essa escolha se baseia no entendimento de que os referidos institutos contribuem 

tanto quanto os/as formuladores/as das teorias sobre as relações sociais de raça para 

o entendimento da questão, sendo através dos mesmos, inclusive, que se tem acesso 

à informações que são fundamentais para a investigação e apreensão da realidade 

brasileira.   

Iniciando a exposição de forma cronológica, temos que, o ENPESS de 2010 

contou com 9 trabalhos que se alinhavam ao nosso universo de abordagem. Destes, 

33% relacionavam as relações étnico-raciais com o Serviço Social, bem como 

indicavam a necessidade de estas questões ganharem mais destaque. Em segundo 

lugar, a interface mais discutida (22%), foi a realidade das mulheres negras, inclusive 

no tocante à precarização do trabalho. As outras publicações tiveram como foco: o 

racismo como relação de dominação, a articulação das relações étnico-raciais com a 
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educação inclusiva; a produção acadêmica no Ensino Superior e a articulação do 

Serviço Social com as ações afirmativas para a Promoção da Igualdade Racial.  

Acerca do referencial teórico utilizado, observamos que, com exceção de 

um/uma autor/a, todos basearam suas formulações em autores/as clássicos/as no que 

se refere à problematização da questão racial na sociedade contemporânea, dentre 

os quais destacamos, dada a repetição: Kabengele Munanga, Antônio Sérgio 

Guimarães, Florestan Fernandes, Carlos Hasenbalg e Luciana Jacoud. Salienta-se 

ainda a referência às pesquisadoras Elizabete Aparecida Pinto35 e Roseli Fonseca 

Rocha36, ambas Assistentes Sociais e grandes nomes da pesquisa em relações 

étnico-raciais no âmbito do Serviço Social. Em sua totalidade, os artigos hora 

apreciados tem como norte a teoria crítica, dado que seus referenciais não tratam a 

desigualdade racial de forma isolada, mas como parte de um complexo de relações 

sociais inerentes ao modelo capitalista de sociedade.  

Relacionado ao ENPESS de 2012, foram analisados também 9 trabalhos, 

aproximadamente 33%, problematizam o Sistema Único de Saúde no atendimento à 

população negra, tanto de forma geral, como direcionada às mulheres e quilombolas. 

Além do âmbito da saúde, as mulheres negras foram foco em outros 44% dos 

trabalhos, no tocante a discriminação que lhes é latente, às vivências em sua infância 

e juventude e a sua organização política. 11%  das abordagens nos artigos de 2012 

                                                           
35 É Professora Doutora Adjunta I da UFBA, liberada à UNIFESP para a implementação do PLANO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUTAR O SERVIÇO JUNTO A PRO-REITORIA DE ASSUNTOS 
ESTUDANTIS NA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE AÇÃO DE TRANSVERSALIÇÃO DA 
QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL E DE GÊNERO NA POLÍTICA AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL-PRAE.  Coordenadora do NÚCLEO DE ESTUDOS GÊNERO, RAÇA/ETNIA E GERAÇÃO -NEP-
GREG, contendo várias linhas de pesquisas. Sócia fundadora da FALA PRETA! Organização de Mulheres Negras, 
organização na qual foi vice-presidente e coordenadora da área de pesquisa e coordenadora geral das coleções 
FALAS PRETAS. Foi Assistente Técnica da Área Técnica de Saúde de Mulher da Secretaria Municipal de Saúde 
da cidade de São Paulo e coordenadora da Área Técnica de Saúde da População Negra da SMS. Enquanto 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da População Negra implementou em 2006 o Programa de Atenção 
Integral às Pessoas com Doenças Falciformes e Outras Hemoglobinopatias da Cidade de São Paulo.  Atuou como 
Assessora da Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil assumindo o cargo em abril de 2013 até 
dezembro de 2013. Publicou recentemente a partir da 4ª Edição do Prêmio Lélia Gonzales o livro ETNICIDADE, 
GÊNERO E EDUCAÇÃO: TRAJETÓRIA DE VIDA DE LAUDELINA DE CAMPOS MELLO, pela editora Anita 
Garibaldi. Mais informações em: https://www.escavador.com/sobre/4374261/elisabete-aparecida-pinto.  
36 Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como Tecnologista em Saúde 

Pública da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no cargo de Assistente Social do Instituto Nacional de Saúde da 
Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF / FIOCRUZ). É docente e membro da Coordenação 
do Curso de Especialização em Políticas Sociais e Intersetorialidade do IFF/FIOCRUZ/ UNIRIO. Atua também como 
docente, tutora e preceptora da Residência Multiprofissional do IFF/FIOCRUZ. Tem experiência profissional nas 
áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, com foco em: Relações Étnico-raciais e de Gênero no Brasil; 
Formação Profissional e Questão Étnico-racial; Serviço Social e Diversidade Humana; Direitos da Criança e do 
Adolescente; Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente. Mais informações em: 
https://www.escavador.com/sobre/477545/roseli-da-fonseca-rocha.  

https://www.escavador.com/sobre/4374261/elisabete-aparecida-pinto
https://www.escavador.com/sobre/477545/roseli-da-fonseca-rocha
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forma sobre a implementação da Lei 10.639/2003 e os aproximados 11% restantes 

relacionavam violência urbana e juventude negra.  

Pudemos observar ainda a congruência com a teoria crítica, bem como a 

repetição de referências das Ciências Sociais na análise das relações étnico-raciais. 

Além dos/as autores/as destacados nos trabalhos do ano de 2010, aparecem: Matilde 

Ribeiro, Lilia Moritz Schwarcz, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, Clóvis Moura, Darcy 

Ribeiro, Mário Theodoro, Nilma Lino Gomes, Magali da Silva Almeida37, Luíza Bairros, 

Conceição Evaristo e bell hooks. É notório o crescimento quantitativo em relação ao 

uso de referências femininas e feministas, incluindo destaques na fundamentação do 

feminismo negro à nível mundial, através de bell hooks, por exemplo; além da 

presença de mais pesquisadoras da área de Serviço Social.  

Pertinente aos trabalhos do ENPESS 2014, encontramos a seguinte 

configuração: dos 14 artigos pesquisados por nós, 4 trazem a interface entre a questão 

de gênero e raça e/ou gênero, raça e classe (28,5%); 3 articulam as relações étnico-

raciais com as violências (aproximadamente 21,4%); 1 relaciona questão indígena e 

a Política de Assistência Social (7,2%); 1 se refere às comunidades quilombolas e a 

questão da cultura (7,2%); e os outros 5 artigos (35,7%) versam sobre: juventude e 

identidade, marxismo e questão racial, movimento negro e a organização política da 

população negra, o mito da democracia racial e a questão das ações afirmativas.  

A partir dessa análise, dois aspectos nos chamaram atenção: o primeiro diz 

respeito ao fato de que, dentre os 14 artigos, 3 não apresentaram nenhuma referência 

                                                           
37 É Assistente Social,  Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atua 

como Professora Adjunta do Colegiado de Ensino de Graduação em Serviço Social da Universidade Federal da 
Bahia. Coordenadora de Estágio (2013-2017). Coordenadora do Núcleo Docente Estruturante em exercício. 
Professora adjunta aposentada da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ex-
Coordenadora de Graduação do curso de Serviço Social e do Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos 
e Afro-Americanos da UERJ. Coordenadora e docente do Curso de Atualização “A Teoria e as Questões Políticas 
da Diáspora Africana nas Américas”, coordenado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ONG Criola e o 
Centro de Estudos Africanos e Afro-americanos da University of Texas at Austin - EUA (2007-2012). Pesquisa sobre 
relações sociais de raça/etnia, gênero e classe e discriminações correlatas, com ênfase em políticas de promoção 
da equidade étnico-racial. Foi representante do CFESS na Comissão Intersetorial de Saúde da População Negra 
(CISPN) do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (2008-2014). Coordenadora da Ênfase Raça/Etnia 
do Grupo Temático de Pesquisa (GTP) Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia 
e Sexualidades da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) nos biênios 2010-
2012; 2014-2016 e 2017-2018. É ativista do Movimento Negro brasileiro e autora de artigos e capítulos de livros 
publicados na área de serviço social e relações étnico-raciais e de gênero; e cultura afro-brasileira com ênfase na 
mulher negra. Mais informações em: https://www.escavador.com/sobre/2970948/magali-da-silva-almeida.  

 

 

https://www.escavador.com/sobre/2970948/magali-da-silva-almeida
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dos clássicos sobre a questão racial, no campo das Ciências Sociais. Além disso, nos 

chamou a atenção também a presença de um estudo sobre o Marxismo e a Questão 

Racial que, ainda que traga uma reflexão importante acerca da articulação das 

temáticas, não apresentou referências sobre o debate das relações sociais de raça.  

Com relação ao referencial utilizado, é significativa a recorrência na utilização de 

autores/as clássicos, como nas análises anteriores. Somados a estes, aparecem: 

Frantz Fanon, Caio Prado Júnior, Roger Bastide, Octávio Ianni, Amilcar Pereira E 

Marcos Antônio Cardoso. 

Por fim, conforme já apresentando, o ENPESS de 2016 foi aquele em que 

houve um maior número de trabalhos com ênfase na questão de raça/etnia foram 

publicados. Foram 26 artigos, sendo que destes, conseguimos analisar apenas 24. 

Destes, 21 artigos e 3 mesas temáticas. Dos Encontros abordados, esta edição foi a 

que apresentou maior diversidade de temáticas. A partir da investigação obtivemos 

que 5 artigos (23,8%) trabalharam relações étnico-raciais e juventude, 

transversalizando com as seguintes questões: mito da democracia racial, sistema 

sócio-educativo, criminalização e extermínio da juventude negra e a condição das 

mães negras perante a isso. 

 A discussão sobre saúde da população negra aparece em 2 trabalhos 

(9,5%), com foco na atenção oncológica e no adoecimento mental. O restante das 

produções versaram sobre: organização das mulheres negras; a relação entre o 

racismo, a subjetividade e  o Serviço Social; enfrentamento à pobreza via programas 

de transferência de renda; a condição da população negra e formação profissional; 

promoção da igualdade racial e mito da democracia racial; racismo institucional; 

mulheres negras no mercado de trabalho; questão social e questão racial, questão 

racial e direitos humanos, perfil racial e de gênero e assistência estudantil.  

Consideramos fundamental destacar que, dentre os artigos analisados, um 

trata da problematização sobre o processo de ensino-aprendizagem em uma 

disciplina de gênero e raça na graduação em Serviço Social; o que sinaliza, ainda que 

de forma incipiente, a reflexão sobre os desafios e possibilidade inerentes a 

materialização desta disciplina nos cursos de Serviço Social. Com relação às mesas 

temáticas, temos que: uma trouxe a discussão sobre o racismo institucional; uma 

articula questão social à questão racial; e, por fim, uma abordando a relação entre 

raça e classe a partir das teorizações de Clóvis Moura.  
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No âmbito da utilização de referencial teórico clássico, atribuímos destaque 

à duas situações em particular: a primeira é o aumento de trabalhos que não 

apresentam nenhuma referência direcionada às questões de raça/etnia, o que para 

nós é bastante problemático. Em contrapartida, é significativa a presença de mulheres 

produtoras de conhecimento, acompanhando a tendência já sinalizada nos trabalhos 

do ENPESS de 2012. Dentre as referências femininas citadas, temos: Benedita da 

Silva,  Patricia Hill Collins, Kimberlé W. Crenshaw,  Angela Davis e Lélia Gonzalez38. 

Ainda com base nos Anais examinados, pudemos observar que, dentre 

as/os pesquisadores que publicaram artigos nas 4 edições do evento, não há um 

padrão de recorrência. Significa dizer que, com a exceção da Profa. Dra. Maria Zelma 

de Araújo Madeira39, em todas as edições dos ENPESS houve uma diversidade no 

que se refere a quem está formulando conhecimento acerca das relações étnico-

raciais na pesquisa em Serviço Social, conforme podemos observar no quadro que 

segue:  

 

QUADRO 8 - AUTORES RECORRENTES PARA A PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO SOBRE A QUESTÃO ETNICO RACIAL NOS ENPESS 2010 A 

2016 

 

ENCONTRO 

 

AUTOR 

ENPESS 2010 

 

Tereza Cristina Santos Martins; Flaviane Andressa Carvalho; Bianca 
Machado Concolato Vieira; Ricardo De Souza Janoario, Sheila Dias 
Almeida; Heide De Jesus Damasceno, Eliana Silva Nascimento; Fernanda 
Santos Bastos, Andrea Matos Oliveira, Jamilly Suzarte Carvalho; Dayb 
Manuela Oliveira dos Santos, Carla Barreto Miranda; Magali da Silva 
Almeida, Franciane Crsitina de Menezes; Roseli da Fonseca Rocha.  
 

                                                           
38 Toda a análise construída neste tópico foi referenciada a partir da sistematização dos dados, que 

pode ser melhor observada de acordo com os Apêndice A e B, respectivamente: A PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO SOBRE A QUESTÃO ETNICO RACIAL NOS ENPESS 2010 A 2016 e 
REFERÊNCIAS TEORICO METODOLOGICAS RECORRENTES NA PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO SOBRE A QUESTÃO ETNICO RACIAL NOS ENPESS 2010 A 2016. 
39 A Profa. Dra. Maria Zelma de Araújo Madeira é Coordenadora Estadual de Políticas Públicas para a 

Promoção da Igualdade racial do Ceará (2015), professora do Curso de Serviço Social da Universidade 

Estadual do Ceará (2004), professora do Mestrado em Serviço Social, Trabalho e Questão social. 

Coordenadora do NUAFRO - Laboratório de Afro brasilidade, gênero e família da UECE. Líder do Grupo 

de Pesquisa Relações Étnico-raciais: cultura e sociedade da UECE. Além da referida professora, outros 

componentes do NUAFRO publicaram nos anos de 2012, 2014 e 2014. Sobre a edição de 2014, como 

os anais não apresentam o nome dos autores, tomamos a decisão de não citar. Dessa forma, o 

NUAFRO, enquanto laboratório, publicou em 3 das 4 edições do ENPESS aqui analisadas.  
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ENPESS 2012 
 

Maria Zelma de Araujo Madeira; Dandara Batista Correia, Telma Gurgel 
da Silva; Valdenice José Raimundo; Brena Miranda da Silva, Daiane Daine 
de Oliveira Gomes; Lara Xerez Peixoto Ferreira; Thais Cristine de Queiroz 
Costa; Renata Gomes da Costa; Gabriela Soares da Silva; Leidy Anne dos 
Santos Alencar; Cristina Maria Arêda Oshai; Tânia Sena Conceição; 
Jussara de Cássia Soares Lopes; Jocimara da Conceição;  Andreia Rangel 
S. Quintela; Monica Gonring; Gilsa Helena Barcellos. 
 

ENPESS 2014 NÃO DISPONÍVEL40.  

ENPESS 2016 
 

Valdenice Raimundo; Eliane Santos De Assis; Renata Cristina Mendes 
Lima; Laís Gonçalves De Jesus 
Quênia Gomes Da Silva; Jacqueline Melonio Reis; Rozilelza Santos De 
Oliveira Hermano; Tamires Borges Rodrigues 
Soelma Ferreira Lima; Karoline Lucia Santos Cunha; Marília Rufino 
Menezes; Aline De Jesus Da Cruz; Leonardo Ortegal 
Valdeir Claudienei Oliveira; Maria Isabel Assis; Manuelli Batista Ramos; 
Felipe Da Matta De Castro; Brenda Barbosa Da Silva 
Hellen Paula Neves Dos Santos; Tamires Guimarães Do Nascimento; 
Tatiane De Sousa Santos; Everton Gabriel Dos Santos Leao; Leila Maria 
Passos De Souza Bezerra; Liniane De Cássia Santos; Paulo Junior 
Barbosa Da Silva; Victória Lisboa Nascimento; Damiso Ajamu Da Silva 
Faustino; Fábio Pereira Campos; Janaina Costa Rodrigues; Gustavo 
Gonçalves Fagundes; Liliane Capilé Charbel Novais; Danielle Maiby 
Rodrigues Dias; Lívia Daniela Brito Berlandi; Letícia Sampaio Pequeno; 
Maria Zelma De Araújo Madeira; Daniela Cristina Augusto Campos; 
Simone Dos Santos; Aline Nascimento Santos Correia; Valdineide 
Barauna Resende Sa Barreto. 
 

FONTE: Anais ENPESS 2010 A 2016. Sistematizado pela autora. 

 

Convém evidenciar que, à luz dos artigos verificados e da abordagem que 

construímos, não tivemos a intenção de realizar uma análise aprofundada no que diz 

respeito às questões abordadas pelos/as autores/as interface às relações étnico-

raciais. Nosso objetivo foi apresentar um panorama breve sobre quais temas 

aparecem mais e, se na construção das discussões, apareceriam ou não, as 

referências teóricas entendidas como clássicas. Assim, em concordância com o 

exposto, podemos concluir que houve uma atenção maior, pensando na totalidade 

dos artigos abordados e publicados nas 4 edições do ENPESS analisadas, às 

questões que compreendem a realidade das mulheres negras na sociedade 

contemporânea, em suas nuances, dada a consubstancialidade entre as relações 

                                                           
40 Os nomes dos autores dos artigos publicados no ENPESS de 2014 não se encontram disponíveis 

nos Anais do mesmo.  
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sociais de raça, sexo e classe; as vivências da juventude negra frente às violências e 

estratégias de resistência; à saúde da população negra – tanto física quanto mental -

; e os desafios e possibilidades da associação entre o Serviço Social e a questão 

racial.  

Dado o destaque dos estudos sobre as condições de vida das mulheres 

negras e, levando em consideração o aumento do uso de referências femininas 

quando da elaboração dos trabalhos, é possível perceber uma relação dialética neste 

processo, uma vez que, a mesma medida que vão sendo visibilizadas mais mulheres 

negras, teóricas e que problematizam o papel deste segmento da sociedade, vão se 

abrindo portas para novos questionamentos, gerando novos problemas de pesquisa 

e novas formulações. Refletir sobre a forma como tem se dado as relações de 

raça/etnia na sociedade se mostra imprescindível ao fazer profissional, dado que 

estas não são isoladas; estão intrínsecas à socialização humana e, portanto, 

demandam também a intervenção profissional do/a Assistente Social.  

Sobre o referencial teórico utilizado nos trabalhos, consideramos 

importante demonstrar que, em ordem de utilização, os que mais aparecem nas 

referências bibliográficas dos artigos ora investigados, são: Kabengele Munanga, 

citado em 17 artigos; Clóvis Moura, citado em 11 artigos; Antônio Sérgio Guimarães, 

Florestan Fernandes e Luciana Jaccoud aparecem em 9 trabalhos; Roseli Fonseca 

Rocha é citada em 8 artigos do nosso universo de pesquisa e, por fim, Elizabete 

Aparecida Pinto e Matilde Ribeiro são citadas em 7 artigos. Dito isso, faz-se 

necessário refletir acerca da relevância da produção de conhecimento sobre as 

relações étnico-raciais no Serviço Social, dada a impossibilidade de negação do 

protagonismo que as pesquisadoras41 tiveram entre os achados desta pesquisa, fator 

que nos leva à, ainda que de forma tímida, questionar o porquê de a produção acerca 

da temática se apresenta tão ínfima no interior da profissão.  

 

4.2 A RELEVÂNCIA DAS PESQUISAS E PRODUÇÃO SOBRE RELAÇÕES SOCIAIS 

DE RAÇA/ETNIA PARA A ATUALIDADE DO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 

 

                                                           
41 Aqui referimo-nos somente ao feminino, pois dentre as referências teóricas sobre raça/etnia 

encontradas nos trabalhos por nós analisados, somente uma delas, a Luciana Jaccoud, não tem o 

Serviço Social como área de formação e/ou pós-graduação. 
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As desigualdades étnico-raciais se relacionam estruturalmente com o modo 

capitalista de produção como demonstramos. A desumanização da população negra 

tem sua origem no escravismo, onde negras/os tinham sua força de trabalho e sua 

vida apropriada por escravistas donos de terras, uma vez que para estes as negras e 

negros não passavam de meros objetos de trabalho e, no caso das negras em 

específico, de satisfação sexual. Essa visão fez e faz com que, mesmo depois do 

processo de abolição da escravatura no Brasil, datado de 1888, a população negra 

seja marginalizada. Quanto ao acesso a direitos humanos e fazendo uma reflexão 

sobre uma abolição não tão libertadora assim, é que Carneiro (2011) afirma: 

 

Na base dessa contradição perdura uma questão essencial acerca dos 
direitos humanos: a prevalência da concepção de que certos humanos são 
mais ou menos humanos do que outros, o que, consequentemente, leva à 
naturalização da desigualdade de direitos. Se alguns estão consolidados no 
imaginário social como portadores de humanidade incompleta, torna-se 
natural que não participem igualitariamente do gozo pleno dos direitos 
humanos. (CARNEIRO, 2011, p. 15) 
 

No que se relaciona a dimensão do Serviço Social, enquanto profissão de 

cunho interventivo e dotada de princípios éticos que a situam no campo da defesa dos 

direitos, da democracia e a busca de superação do modelo societário que está posto, 

compreendemos que manter a hegemonia do atual Projeto Profissional, perpassa 

diretamente pela luta contra as relações de opressão e exploração de sexo, de classe 

e, de forma destacada, de raça/etnia. Rocha (2011) considera fundamental que as 

relações sociais de raça/etnia sejam apreendidas pela categoria profissional, no 

sentido de se apropriar das variadas determinações que advêm das relações raciais 

no atual modelo societário. 

 

A realidade sobre a qual o assistente social se debruça é complexa e 
multifacetada, o que o leva, a partir de uma perspectiva crítica do conjunto 
das relações sociais, nas quais a discriminação racial é atravessada por 
determinantes de classe, de gênero e de geração, a refletir sobre as 
ferramentas teórico-metodológicas disponíveis para a uma intervenção 
profissional comprometida com o enfrentamento de todas as formas de 
opressão e discriminação. E, é nessa perspectiva de totalidade social que 
buscamos compreender o fenômeno do racismo e suas múltiplas expressões 
na sociedade brasileira com vistas a sua superação (ROCHA, 2011, p. 1) 
 

Identificando o Serviço Social como profissão que trata especificamente 

das expressões da questão social, no atendimento às demandas dos grupos sociais 

mais pauperizados, reconhecemos a necessidade de a profissão se instrumentalizar 
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em caráter teórico metodológico, ético-político e técnico operativo para uma atuação 

qualificada. Assim, é fundamental ao Serviço Social se apropriar das singularidades 

inerentes a determinados grupos populacionais (GUIRALDELLI e ENGLER, 2012). É 

por estar de acordo com esta compreensão que explicitamos a necessidade de a 

profissão passar a ter maior proximidade com a discussão das relações sociais de 

raça/etnia, consubstanciada com as relações sociais de sexo e classe. 

Concordamos com a teoria da consubstancialidade42  no sentido de que 

não há como hierarquizar as relações sociais, nenhuma relação de opressão e 

exploração deve estar priorizada ou parecer superior a outra. O que consideramos 

importante sinalizar é que a dimensão das relações sociais de sexo exercem um papel 

fundamental para que possamos compreender as determinações sociais em sua 

totalidade. Como afirmamos, a população negra é maioria no Brasil, e como tal, segue 

sendo a maioria pobre e explorada. 

Depois do exposto, podemos compreender que o Projeto Ético Político em 

seus elementos concretos colocados, tem como principal objetivo a defesa e 

construção permanente de uma profissão engajada e comprometida com os 

interesses das classes exploradas e oprimidas, defesa que se inicia desde a 

preocupação com uma formação profissional crítica e se estende à busca de uma 

prática profissional que contribua com a construção de outro modelo de sociedade e 

respeite a diversidade dos sujeitos que demandam à intervenção profissional.  

É importante expor aqui a situação de desigualdade a que está submetida 

a população negra no Brasil. Em seu livro “O negro no Brasil”, Júlio José Chiavenato 

afirma, e aqui concordamos com ele, que a economia brasileira centrava-se na 

escravidão, o que significa dizer que foi o povo negro escravizado quem mais 

derramou sangue e suor na construção do país. Se na condição de escravizado, o 

povo negro era tratado como coisa, como objeto dos senhores de escravos, no pós-

abolição não houve alteração dessa condição. 

                                                           
42 Com a finalidade de desenvolver uma teoria que articulasse as relações sociais de sexo, raça e 
classe é que Kergoat (2006) se utiliza da dinâmica da consubstancialidade e da coextensividade. 
Opondo-se a uma visão mecanizada e estática, a autora compreende que as relações sociais de sexo, 
raça e classe se dão em forma de nó, não podendo ser desfeito, da mesma maneira que se produzem 
e reproduzem de forma mútua. No intuito de fundamentar seu pensamento ela busca demonstrar o que 
são relações sociais e porque ela compreende raça, sexo e classe como tais. Dessa forma, para 
Kergoat (2006, p. 94), “Uma relação social é uma relação antagônica entre dois grupos sociais, 
instaurada em torno de uma disputa (...)”. Assim, não há possibilidade de se dessagrar as relações 
sociais de sexo, raça e classe, estando elas na dimensão da produção material e ideal da vida. 
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Saindo do século XIX e ancorando nossa atenção nas condições de vida 

da população negra na atualidade, podemos observar que esta figura nas piores 

posições quando falamos de vulnerabilidade, exploração e opressão. Como afirma 

Rocha (2011, p. 04), podemos identificar “que em todas as dimensões da vida social, 

seja na expectativa de vida, no acesso à educação e na inserção no mundo do 

trabalho, a população negra aparece como o segmento social mais suscetível a 

discriminação”. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

relativos ao índices da situação sócio econômica da população brasileira demonstram 

que a população negra representa a maior porcentagem entre os mais pobres, 75%. 

(GELÉDES, 2016). Não podemos deixar de identificar avanços na condição de vida 

da população negra, porém são avanços ainda insuficientes diante dos números. 

Compreendendo a questão racial e todo o universo de exploração a que 

negras e negros tem sido submetidas/os ao longo da história do país, é simples 

compreender a relação entre o Serviço Social e a defesa do seu projeto profissional e 

a luta antirracista. Concordando com Iamamoto (2000), temos que: 

 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais variadas 
expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na 
família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública etc. Questão 
social que, sendo desigualdade é também rebeldia, por envolver sujeitos que 
vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se opõem. É nesta tensão entre 
produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência, que trabalham os 
assistentes sociais, situados nesse terreno movidos por interesses sociais distintos, 
aos quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade. 
(IAMAMOTO, 2000) 

 

Isto posto, identificamos na luta antirracista um dos pilares para o Serviço 

Social enquanto profissão comprometida com a mudança da sociedade. De fato, é 

nítida a centralidade que a questão étnico-racial deve ganhar maior visibilidade e 

investimento no campo da pesquisa e da formação de profissionais de Serviço Social, 

dado o nível alarmante de desigualdades postas em virtude do racismo e, da 

indissociabilidade defendida entre formação profissional  e produção de conhecimento 

frente ao exercício profissional.  

Todos esses fatores, bem como as bases materiais que os sustentam 

foram por nós expostas neste trabalho, de forma que nos posicionamos a partir de 

duas ideias: a primeira é que, embora importantes e centrais ao nosso cotidiano 

enquanto pesquisadoras/es e profissionais, a realização de campanhas, encontros e 

produção de publicações tem se mostrado insuficiente para a construção de uma 
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profissão que tenha o  antirracismo como um pilar, devendo este ser abordado com 

tanto destaque quanto outras questões pertinentes à profissão e ao modelo de 

sociedade. A segunda questão que nos chama atenção e que tem ligação direta com 

a primeira é que, para que as desigualdades raciais ganhem mais visibilidade no 

campo da pesquisa e produção de conhecimento, elas precisam ser compreendidas 

e analisadas por nós, sujeitos do fazer profissional, como um fator estrutural na 

sociedade. Se compreendermos o racismo, o preconceito, a desigualdade racial – e 

todas as formas de opressão e exploração dos seres humanos – como questões 

estruturantes da sociedade, poderemos vivenciar a indissociabilidade entre teoria e 

prática, possibilitando uma intervenção o mais próxima possível das demandas reais 

das/os usuárias/os.   
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5 CONCLUSÕES  

 

A partir da compreensão do sentido da profissão e daquilo que fundamenta 

o Projeto Ético Político do Serviço Social, podemos perceber quais os princípios que 

dão base a formação e a atividade profissional. Fruto de intensos debates acerca da 

ruptura com o conservadorismo e a superação da lógica assistencialista, o projeto 

profissional que temos hoje se materializa através de três pilares fundamentais: O 

Código de Ética Profissional de 1993, as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996 

e a Lei de Regulamentação da Profissão, de nº 8.662. 

É em decorrência do acúmulo da profissão, nos âmbitos ético-político, 

técnico-operativo e teórico-metodológico que o Serviço Social se firma como profissão 

de cunho crítico e interventivo, que atua perante as expressões da questão social, na 

garantia dos direitos da classe trabalhadora. Nesse sentido, construir, fortalecer e 

defender o Projeto Ético Político do Serviço Social requer dos estudantes e 

profissionais conhecimentos sobre a questão social e como ela se configura, 

entendendo que sujeitos em condição de vulnerabilidade social não tem apenas um 

recorte econômico, mas de raça/etnia, gênero e orientação sexual. 

Aqui tratamos do entendimento da questão étnico racial atrelada a questão 

social, dando visibilidade à população negra como maior parcela representada entre 

os mais pobres, o que acarreta dizer que é esta parte da sociedade brasileira que 

vivência experiências de maior violência, menor acesso aos direitos básicos como 

sáude, educação e moradia, bem como ocupa os piores espaços no mercado de 

trabalho. Dito isto, identificamos a necessidade de o Serviço Social se aproximar de 

forma mais efetiva a essa temática, buscando entender as particularidades do povo 

negro, maior público que demanda políticas sociais públicas. 

As vivências da população negra brasileira na atualidade, se fundam no 

sistema escravizada que se instaurou no país logo em seguida do seu descobrimento. 

Foram séculos de violências físicas,  mas também morais, sexuais e psicológicas que 

subjugaram essa população e, quando da abolição (inacabada) da escravidão, foram 

postos à margem na sociedade. Não são poucos os dados estatísticos que 

demonstram ser a população negra o maior contingente de usuários de políticas 

sociais públicas, estando nos piores lugares com relação aos índices de pobreza.  

Buscando compreender o desenrolar da discussão do combate ao racismo 

no âmbito da profissional no período pós 2010, ano de aprovação do Estatuto da 
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Igualdade Racial, identificamos ainda relativa ausência da temática étnico racial mais 

efetiva nos espaços tanto do Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS), quanto 

da organização política da categoria no Conjunto CFESS/CRESS. Em relação à 

formação profissional e à pesquisa, destacamos o protagonismo do GTP Serviço 

Social, Relações de Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, Geração, 

Sexualidades, que vem desde sua criação, também datada de 2010, tornando mais 

comum e presente a discussão do combate as opressões como um todo. Há, no seio 

da profissão, ainda um abismo com relação as discussões de relações étnico-raciais, 

fato que facilmente é demonstrado com a partir das publicações do CFESS Manifesta, 

por exemplo. Basicamente o que parece é que, como em muitas realidades 

profissionais, militantes e revolucionárias que existem – inclusive e principalmente no 

campo da esquerda – as relações de opressão e exploração racial só devem estar em 

pauta em momentos pontuais, nunca sendo centrais ou cotidianas.  

Partindo da exame dos dados obtidos a partir de nossa pesquisa 

bibliográfica, nos deparamos com situações que merecem maior cuidado e 

centralidade, se a profissão objetiva obter uma relação mais profunda – como já 

deveria existir – entre Serviço Social e Relações Étnico-Raciais.  

Em primeira instância, nos preocupa que um evento amplo como é o 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social não tenha ainda uma 

plataforma fixa, que disponibilizem as produções acadêmicas submetidas a ele. A 

dificuldade de acesso às obras é um grande obstáculo para se pensar a socialização 

do conhecimento para além de participar de um Encontro, sendo uma realidade que 

não contempla a maioria da categoria.  

Com relação às produções em si, pudemos concluir que estas ainda são 

muito incipientes acerca da temática das relações étnico-raciais, se pensarmos em 

como se configura a população brasileira, que é em sua maioria negra. Nenhuma 

edição do ENPESS apresentou uma quantidade de trabalhos com ênfase em 

raça/etnia maior que 2%. Julgamos necessário apontar também que, em todas os 

Anais investigados encontramos trabalhos que contavam com  duas (2), uma (1) ou 

nenhuma (0) referência biográfica clássica no que diz respeito à teorização sobre as 

relações étnico-raciais na realidade brasileira. É um fator alarmante e que deve ser 

problematizado, dada a impossibilidade (ao nosso ver), de se construir um estudo 

científico, ainda que introdutório, como são os artigos submetidos aos ENPESS, sem 

que se tenha minimamente contato com o referencial teórico adequado.  



 
91 

Em contrapartida, houveram pontos positivos, tais como a presença cada 

vez maior de mulheres entre os referenciais teóricos utilizados pelos/as autores/as 

dos artigos, sendo destaque para nós a presença de estudiosas da questão racial e 

militantes do movimento negro, que fazem parte da categoria profissional, a saber 

Magali da Silva Almeida, Roseli da Fonseca Rocha e Elizabete Aparecida Pinto.  

Destarte, diante dos pontos positivos apontados, os negativos se 

sobressaem. Nossa análise não tem como central problematizar a produção e 

socialização das produções, mas é um fato que existe uma urgência em criar-se 

mecanismos de armazenamento acessível aos estudantes e categoria profissional. 

Nosso intuito, com este trabalho, é oferecer subsídios à futuros/as pesquisadores/as 

das relações étnico-raciais no Serviço Social, dando mais visibilidade ao tema e a 

forma como este aparece nos encontros de pesquisadores do serviço social, haja vista 

a incipiente produção e as grandes dificuldades para a realização do mesmo, dado a 

fragilidade de fontes de informação em termos de banco de dados dos anais dos 

eventos analisados. 

Assim, em perspectiva de fazer uma análise totalizante, identificamos ser 

primordial ao Serviço Social, tanto no âmbito da formação, quanto da atuação 

profissional, dar maior centralidade a dimensão das relações sociais de raça, pois, é 

somente assim que será viabilizado tanto o aumento nas pesquisas sobre relações 

étnico-raciais, quanto a prática profissional comprometida e condizente com os 

valores éticos e políticos. É  bastante ínfima a articulação da abordagem de raça/etnia 

relacionada com outras temáticas que são centrais no Serviço Social, como trabalho, 

questão social e assistência social.  

Pensamos que, como profissão interventiva o Serviço Social deve estar 

qualificado para atender as demandas dos grupos sociais com os quais atuará 

diretamente no enfrentamento as expressões da questão sociais, visando a superação 

das desigualdades. Sendo a população negra brasileira aquela que circula entre os 

piores índices de desenvolvimento, desde a educação até o mercado de trabalho, 

consideramos ser urgente e necessário uma maior aproximação do Serviço Social 

com essa temática.  

É necessário conhecer para intervir qualitativamente, além de que, uma 

não apropriação dessa temática implica em uma contradição com o Projeto Ético 

Político Profissional, que prima pela liberdade e defesa intransigente dos direitos da 
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classe trabalhadora. Por defesa dos direitos da classe trabalhadora precisamos 

compreender que esta é diversa, não só em sexo, mas também  em cor/raça. 
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O artigo, fruto de 
projeto de 
pesquisa em 
andamento, 
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reflexões e 
análises em 
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discussão de 
gênero, raça e 
movimentos 
sociais no Brasil 
articulando com 
a infância e 
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Para tanto, 
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construção da 
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mundo 
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relevância da 
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âmbito do 
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negras são 
estereotipadas e 
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desse trabalho. 
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jovem 
negra no 
espírito 
santo 

realizada uma 
pesquisa 
empírica, que 
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entrevistas 
semiestruturada
s com sujeitos 
que integram 
movimentos 
sociais 
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com a luta 
feminista e a luta 
anti-racista. O 
Coletivo de 
Mulheres 
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Aqualtune vem 
se mostrando 
como uma forma 
de luta e 
resistência, 
principalmente 
no que tange ao 
enfrentamento 
das 
desigualdades 
de gênero e de 
raça no estado 
do Espírito 
Santo. 
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Brasil, haja vista, 
a formação 
social e histórica 
do país produzir 
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baseadas na 
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contribuir para a 
visibilidade 
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negras na 
sociedade 
brasileira, se 
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práticas 
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bibliográfica 
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Demonstrar-se-
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O artigo explora, 
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textualidade 
Marxiana, 
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Juventudes. 
Relações 
étnico-raciais. 
Pobreza. 
Margens 
urbanas. 

Este artigo 
discute a 
categoria de 
juventude(s) na 
interface com as 
relações étnico-
raciais, a fim de 
problematizar 
a condição de 
jovens negros 
das periferias do 
Grande Bom 
Jardim, em 
Fortaleza-Ce. 
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natureza 
qualitativa, com 
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observação 
direta e 
entrevistas 
realizadas com 
jovens 
participantes de 
coletivo de 
juventude local. 
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A proposta 
deste artigo é 
fazer uma breve 
análise 
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determinantes 
históricos, 
culturais, 
econômicos e 
sociais 
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condicionam as 
mulheres negras 
a ocuparem 
determinados 
espaços no 
mercado de 
trabalho. 
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ARAÚJO, Tereza Cristina Nascimento; OLIVEIRA, Lúcia Helena Garcia de; 
PORCARO, Rosa Maria. O Lugar do negro na força de trabalho. Coleção Ibgeana. 
Rio 
de Janeiro. IBGE. 1983. 
BENTO, Maria Aparecida Silva. Mulher negra no mercado de trabalho. In: Revista de 
Estudos Feministas, v. 3, n. 2, 1995. p. 479-488. 
CALDWELL, Kia Lilly. Fronteiras das diferenças: raça e mulher no Brasil. In: Revista 
Estudos Feministas 2/2000. P. 91-108. 
CARNEIRO, Sueli e SANTOS, Thereza. Mulher negra. São Paulo. Conselho estadual 
da condição feminina. 1985. 
CHAVES, Marjorie N.. O necessário debate sobre equidade de gênero no contexto de 
feminização do trabalho. Tema - Revista do SERPRO. Ano XXXIX, n. 223, Brasília, p. 
24 - 25. 2014. 
COLLINS, Patricia Hill. Black feminist thought: knoledge, conciouness and the politics 
of empowerment. New York. Routledge. 1991. 
CRENSHAW, Kimberlé W. A intersecionalidade na discriminação de raça e gênero. 
Cruzamento: raça e gênero. 2004. 
DAVIS, Angela. Women, race and class. Vintage Books, 1981. 
GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na cultura brasileira. Movimentos sociais 
urbanos, minorias étnicas e outros estudos. Brasília: ANPOCS 1983. p. 223-244. 
HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do 
trabalho. São Paulo, Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 132, set./dez. 2007, p. 595-609. 
HOOKS, bell. Intelectuais Negras. In: Revista de Estudos Feministas 2/1995. P. 464- 
478. 
HOOKS, bell. Moldando a teoria feminista. Revista Brasileira de Ciência Política n.1. 
Brasília jan./abr. 2015. P.193-108. 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Dossiê mulheres negras, 
retrato de vida das condições das mulheres negras no Brasil. Brasília: Ipea, 2013. 



 
165 

sistema 
econômico 
moderno. 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Retrato das desigualdades de 
gênero e raça. 4. ed. Brasília: Ipea, 2011. 
LIMA, Márcia. Trajetória educacional e realização socioeconômica das mulheres 
negras. Revista de Estudos Feministas. 1995. p.489-495. 
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: 
Edgardo Lander (org.). A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais. 
Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. p.227-278. 
YANNOULAS, Silvia Cristina. Trabalhadoras. Análise da Feminização das Profissões 
e 
Ocupações. Brasília: Editorial Abraré, 2013. 

ENPESS 
2016 

Damiso 
Ajamu 
Da Silva 
Faustino 
Fábio 
Pereira 
Campos 
Everton 
Gabriel 
Dos 
Santos 
De Leão 

QUESTÃ
O 
RACIAL 
E 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
a questão 
racial 
como 
principal 
dimensão 
da 
questão 
social 
brasileira 

Questão racial. 
Questão 
Social. Serviço 
Social. Raça e 
Classe. 
Formação 
profissional. 

O presente 
artigo tem como 
objetivo chamar 
a 
atenção para a 
necessidade de 
aprofundamento 
na discussão 
acerca da 
Questão Racial 
no âmbito do 
Serviço Social. 
Isso 
porque partimos 
da hipótese de 
que a Questão 
Racial está 
intrinsicamente 
relacionada a 
formação sócio 
histórica da 
Questão Social 
brasileira, se 
caracterizando 
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fundamentais 
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dessa temática 
na formação 
profissional e na 
práxis 
profissional são 
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chave na busca 
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superação da 
Questão Social 
brasileira, 
fundante na 
contribuição 
para a 
construção de 
um novo modelo 
societário. 
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negra. Sistema 
socioeducativo
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Desigualdade 
racial. Serviço 
Social. 

O presente texto 
apresenta uma 
reflexão sobre o 
impacto da 
desigualdade 
racial no 
Sistema 
Socioeducativo, 
que se configura 
tanto na 
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juventude negra, 
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democracia 
racial se 
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formas 
no cotidiano da 
juventude negra 
no Brasil. 
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Este artigo 
discute como as 
políticas 
públicas de 
direitos 
humanos têm 
atuado no 
enfrentamento 
da Questão 
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da experiência 
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Direitos 
Humanos dos 
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étnico-
raciais na 
realidade 
de um 
Centro de 
Atenção 
Psicossoc
ial 
(CAPS) 
do 
município 
de 
Fortaleza/
CE 

(CAPS Geral da 
Regional III), no 
município de 
Fortaleza. 
Importa 
ressaltar que 
interessa 
investigar de 
que forma tem 
se efetivado a 
Política de 
Saúde mental 
no que concerne 
às 
especificidades 
voltadas para as 
mulheres 
negras. Foi 
adotada a 
abordagem 
qualitativa, 
voltada para a 
compreensão de 
processos 
subjetivos das 
mulheres negras 
através de 
seus discursos e 
costumes. 
Destarte, 
almeja-se 
verificar 
os impactos do 
machismo e do 
racismo na 
saúde mental 
das mulheres 
negras. 

______. O poder psiquiátrico. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
FRASER, N. Políticas feministas na era do reconhecimento: uma abordagem 
bidimensional da justiça de gênero. In: BRUSCHINI, C.; UNBEHAUM, S. G. 
(Org.). Gênero, democracia e sociedade brasileira. Tradução: Heloísa 
Eugênia Villela Xavier. São Paulo. Fundação Carlos Chagas, 2002. p. 61-78. 
GIL, Antonio Carlos. Entrevista. In: Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
9. Ed. Ver. São Paulo: Hucitec, 2006. 
______. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 27. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2008. 
NETTO, J. P. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: 
Expressão Popular, 2011 
OSTERNE, M. do S.F. Controvérsias Paradigmáticas nas Ciências Sociais. 
Fortaleza (mimeo) 2010. 
OSTERNE, M. do S. F.; SILVEIRA, C. M. H. Relações de gênero: uma 
construção cultural que persiste ao longo da história. In: O público e o 
privado. Fortaleza: UECE, 2003. Semestral. Conteúdo: n.º 19, jan./jun., 2012, 
p. 101-120 
PISCITELLI, Adriana. Gênero em Perspectiva, Cadernos Pagu, N°11, pg. 141- 
155, 1998. Disponível em <http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.pagu. 
unicamp.br/ files/pagu11.12.pdf>. Acesso em 11 set. 2015. 
______. Re-criando a (categoria) mulher? In: Agranti, L.M. (org). A prática 
feminista e o conceito de gênero. Textos didáticos. São Paulo: 
IFCH/Unicamp, 2001. 
SAFFIOTI, H. I. B. Abertura teórica e limites do conceito de gênero em 
sociologia. In: Congresso Brasileiro de Sociologia, 10. 2001, Fortaleza. 
Anais. Fortaleza: CBS, 2001. 
SAMPAIO, J.J.C. Epidemiologia da Imprecisão: processo saúde/doença 
mental como objeto da epidemiologia. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1998. 
SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & 
Realidade, 20(2), jul./dez. 1995 



 
172 

ENPESS 
2016 

Daniela 
Cristina 
Augusto 
Campos 
Simone 
Dos 
Santos 

RELAÇÕ
ES 
RACIAIS 
NA 
DEFENS
ORIA 
PÚBLICA 
DO 
ESTADO 
DE SÃO 
PAULO: 
A 
IMPORTÂ
NCIA DA 
POLÍTIC
A DE 
COTAS 
RACIAIS 
NO 
SISTEMA 
DE 
JUSTIÇA. 

Defensoria 
Pública, racial 
e perfil. 

Em síntese o 
presente traz o 
perfil, atinentes 
as categorias 
raça/etnia e 
gênero, 
dos/as Agentes 
de Defensoria 
Pública atuantes 
na Defensoria 
Pública do 
Estado de 
São Paulo, 
órgão este 
recém 
integrante no 
Sistema de 
Justiça. A partir 
do histórico 
constituinte 
desta 
Instituição, do 
lugar que ocupa 
no sistema de 
justiça brasileiro 
e das 
recentes 
aprovações das 
cotas raciais, 
principalmente 
nos órgãos 
públicos, o 
presente 
artigo buscar 
tensionar a 
discussão 
acerca da ainda 
mais recente 
implantação da 

Cartilha do Estagiário de Direito da Defensoria Pública – Escola da Defensoria 
Pública do Estado, 2008. 
Deliberação CSDP nº 187, de 12 de agosto de 2010. 
Deliberação CSDP nº 288, de 10 de janeiro de 2014. 
GOMES, Joaquim Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional de 
igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
Lei Complementar 988 DE 09 DE JANEIRO DE 2006. 
MARTINS, Tereza Cristina Santos. Racismo, questão social e serviço 
social: elementos para pensar a violação de direitos no Brasil. In: Revista 
Inscrita - número 14 ano 10. Brasília: CFESS, 2013. 



 
173 

política de cotas 
raciais na 
Instituição, 
datado de 2015, 
especialmente 
no Concurso 
Público para o 
provimento dos 
cargos dos/as 
bacharéis 
Assistentes 
Sociais e 
Psicólogos/as. 

ENPESS 
2016 

Aline 
Nascime
nto 
Santos 
Correia 
Valdineid
e 
Barauna 
Resende 
Sa 
Barreto 

A 
POLÍTIC
A DE 
ASSISTÊ
NCIA 
ESTUDA
NTIL DO 
IFBA 
COMO 
INSTRUM
ENTO DE 
PERMAN
ÊNCIA 
DOS 
ESTUDA
NTES 
AFRODE
SCENTE
S E 
VALORIZ
AÇÃO 
DAS 
RELAÇÕ
ES 
ÉTNICO- 
RACIAIS. 

Educação; 
Assistência 
Estudantil; 
Relações 
Étnico-raciais. 

O artigo 
apresenta 
resultado de 
pesquisa que 
analisou 
políticas 
institucionais 
que versam à 
discussão e 
valorização da 
identidade 
étnica no âmbito 
escolar bem 
como faz 
reflexão 
sobre o 
trabalho, e 
representativida
de, do 
assistente social 
frente às 
relações étnico-
raciais nos 
espaços 
educacionais. 

BAHIA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da. Disponível 
http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/historico.html, acessão em 10 Junho. 2011. 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. in.: código civil e constituição federal.16 
ed. São 
Paulo: saraiva, 2010. 
_____CARVALHO, José Jorge. As Ações Afirmativas como resposta ao racismo 
acadêmico 
e seu impacto nas ciências sociais brasileiras. Brasília. 2004. 
COSTA, Marcos Antonio F. da. Metodologia da Pesquisa Conceitos e Técnicas. 
Rio de 
Janeiro: Interciência, 2009. 
CRUZ, M. et al: História da educação do negro e outras historias . UNESCO, Brasília, 
2005 
DIAS, L. et al: Historia da educação do negro e outras historias . UNESCO, 
Brasília, 
2005 
FILHO, Jose Barbosa da Silva. O Serviço Social e a Questão do Negro na 
Sociedade 
Brasileira. Rio de Janeiro, Marques Saraiva, 2006. 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994. 
GUIMARÃES, Antonio Sergio A. Preconceito racial: Modos, Temas e Tempos. São 
Paulo: 
Cortez, 2008 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTISTICA. Pesquisa 
Nacional de 
Saúde Escolar. 2009. Disponível em: . Acesso em: 04 abril. 2012. 



 
174 

Assim, foram 
realizados 
estudos 
bibliográficos e 
aplicações de 
instrumentos 
para coletas de 
dados. 

instituto federal de educação, ciência e tecnologia da bahia. 2011.disponível em: 
<http://www.portal.ifba.edu.br/centenario/historia.html>. acesso em: 29 de nov. 2011. 
IPEA. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Racial: 
Brasília, 
2006. 
MANFREDI, Silva Maria. Educação Profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
175 

 

APENDICE B – REFERÊNCIAS TEORICO METODOLOGICAS RECORRENTES NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

SOBRE A QUESTÃO ETNICO RACIAL NOS ENPESS 2010 A 2016 

 

ENCONTRO 

 

REFERÊNCIAS 

ENPESS 

2010 

 

GUIMARÃES, A. D. A. Racismo e Anti-Racismo no Brasil. 1ª ed. São Paulo: Fundação de 
Apoio à Universidade de São Paulo; Ed. 34, 1999. 
_________. Classes, Raças e Democracia. 1ª ed. São Paulo: Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo; Ed. 34, 2002. 
HANCHARD, M.G. Orfeu e o Poder: Movimento Negro no Rio e São Paulo. Rio de Janeiro: 
UERJ, 2001. 
MUNANGA, K. Uma abordagem Conceitual das Noções de Raça, Racismo, Identidade e 
Etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação – 
PENESB. 
Rio de Janeiro, 2003. 
PAIXÃO, M. Manifesto Anti-Racista: ideias em prol de uma utopia chamada Brasil. Rio de 
Janeiro: DP&A; LPP/UFRJ, 2006. 
SANTOS, J. R. dos. O Que é Racismo. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 
1988. 
SCHWARCZ, L. M. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no 
Brasil 1870-1930. 8ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
_______. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001. 
 

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, 
ANPOCS, Rio de Janeiro, 1984. 
RAIMUNDO, Valdenice José. É preciso ter raça: As formas de organizações informais no 
cotidiano das Mulheres negras da favela Bola de Ouro – Território de maioria negra. 
Pernambuco, Brasil. Recife: UFPE, 2003. 109 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós- 
Graduação em Serviço Social, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003. 
RATTS, Alecsandro J. P. As etnias e os outros: as especialidades dos encontros/confrontos. 
Espaço e Cultura, UERJ, Rio de Janeiro, n. 17-18, jan./dez. de 2004. p. 77-89. 
______. Gênero, raça e espaço: trajetórias de mulheres negras. Comunicação apresentada 
no XX Encontro Nacional da ANPOCS, Caxambu-MG, out. 2003.  
 



 
176 

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de; FILHO, Walter Fraga. Uma história do negro no Brasil. 
Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. 
AMARO, Negros, identidade, exclusão e direitos no Brasil. Porto Alegre. Tchê, 1997. 
______. A questão racial na assistência social: um debate emergente. In: Serviço Social 
e Sociedade, São Paulo, Cortez, ano XXVI, n° 81. 2005. 
DEUS, Zélia Amador. A questão racial no Brasil. Belém, nov. 2000. Disponível em: 
http://www.lpp-uerj.net/olped/documentos/ppcor/0090.pdf. Acesso em: 15/10/09. 
DOMINGUES, Petrônio. O mito da democracia racial e a mestiçagem no Brasil (1889- 
1930). Aarhus, México. Redalcy, 2005. 
FILHO, José Barbosa da Silva. O Serviço Social e a Questão do Negro na Sociedade 
Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Marques Saraiva. 2006. 
HASENBALG, Carlos. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. Belo Horizonte, 
EDUFMG; Rio de Janeiro: Iuperj, 2005 [1979]. 
JACOUD, Luciana. Racismo e República: o debate sobre o branqueamento e a 
discriminação racial no Brasil. In: THEODORO, Mário (org.). As políticas públicas e a 
desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abolição. Brasília, IPEA, 2008. 
LANES, Laiana. “A Frente Negra Brasileira: Política e Questão Racial nos anos 1930”. 
Dissertação de mestrado (Historia Política). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. UERJ, 
2002. 
MOTTA, Roberto. Paradigmas de interpretação das relações raciais no Brasil. Estudos 
afro-asiáticos, n.38, Rio de Janeiro, dez. 2000. 
MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil Negro. São Paulo: ed. Anita, 1994. 
PAIVA, Beatriz Augusto de; SALES, Mione Apolinário. A Nova Ética Profissional. Práxis e 
Princípios. In: Serviço Social e Ética. Convite a uma nova práxis. São Paulo: Cortez, 1996. 
PAIXÃO, Marcelo; CARVANO, Luiz Marcelo. Reflexão e espanto: a questão racial nas 
políticas de assistência social da criança e do adolescente. A Abong nas Conferências 
2005 
PINHEIRO, Luana et al. Retrato das Desigualdades de gênero e raça. 3. ed. Brasília: Ipea: 
SPM: UNIFEM, 2008. 36 p. : gráfs., tabs. Revistas Radis, n° 86, 2009 
PINTO, Elizabete Aparecida. O Serviço Social e a Questão Étnico-Racial. São Paulo: 
Terceira Margem, 2003. 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia de Bolso, 2006. 
THEODORO, Mário Lisboa. Exclusão ou inclusão precária? O negro na sociedade 
brasileira. In: Inclusão Social, Brasília, v. 3, n. 1, p. 79-82, out. 2007/mar. 2008. 
VIEIRA, Marco A. P. Críticas ao Estatuto da Igualdade Racial: novos argumentos ou velhos mitos?. 
Disponível em: http://outroscampos.blogspot.com. Acesso em: 27/08/2009.(c) 
______. Serviço Social, Defesa de Direitos e Estatuto da Igualdade Racial. In: III Semana 
de Pesquisadores do ESR/UFF – Desigualdades e Políticas Sociais: experiências e desafios. 
Campos dos Goytacazes-RJ, p. 1-15, novembro de 2008. 



 
177 

 

BACELAR, Jéferson; CAROSO, Carlos. Brasil, um país de negros? 2 ed. Salvador: Pallas, 
1999. 
CORREIA, Márcia Conceição Martins. Formação familiares negras: vozes de gerações de 
mulheres.(Programa de Mestrado Interinstitucional em História Social), PUC/SP, UCSAL, 
UNEB, UESC, São Paulo,1999. 
MOURA, Clóvis. Brasil: raízes do protesto negro. São Paulo: Global, 1983. 

MENEZES, Waléria. O Preconceito Racial e suas Repercussões na Instituição Escola. 
Trabalhos para discussão, n. 147/2002. Ago. 2002. 
 

ALVAREZ, E. Sonia, DAGNINO, Evelina e ESCOBAR, Arturo (orgs). Cultura e política nos 
movimentos sociais latino- americanos, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. 
BENTO, Maria Aparecida. “A institucionalização da luta anti-racismo e branquitude”. In: 
HERINGER, Rosana (org). A cor da desigualdade: desigualdades raciais no mercado de 
trabalho e ação afirmativa no Brasil. Rio de Janeiro: IERÊ-IFCS/UFRJ, 1999. p. 11-30. 
DOIMO, Ana Maria. A vez e a voz do popular: movimentos sociais e participação política 
no Brasil pós- 70. Rio de Janeiro: Relume-Dumará: ANPOCS, 1995 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik; 
tradução Adelaide La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 
IPEA- Desigualdades raciais, racismo e políticas públicas: 120 anos após a abolição. 
Brasília, Comunicado da Presidência nª 4, maio de 2008. 
IPEA, SEPM e UNIFEM. Retrato das desigualdades de Gênero e Raça. Brasília 3ª Edição, 
Análise Preliminar dos Dados, set. 2008. 
MUNANGA, Kabengele. “O anti- racismo no Brasil”. MUNANGA, Kabengele (org). In 
Estratégias e políticas de combate ao racismo, São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo: Estação Ciência, 1996 a . p. 79 – 94. 
PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. “Discussões conceituais sobre política social como 
política pública”. BOSCHETTI et all (orgs) In Política social no capitalismo, São Paulo Cortez, 
2008. 
SILVEIRA, Oliveira. Nas trilhas da negritude: conciência e afirmação. QUEVEDO, Julio e DUTRA, 
Maria Rita P. (orgs) In “Nas trilhas da negritude: conciência e afirmação”. Porto Alegre: Martins 
Livreiro, 2007. 
SANTOS, Renato Emerson dos Santos. Política de cotas nas universidades brasileiras. Mimeo, 
s/data 
SANTOS, Renato Emerson & LOBATO, Fátima. Ações afirmativas: políticas públicas 
contra as desigualdades raciais. Rio de Janeiro: DP&A, Coleção Políticas da Cor, 2003. p. 
15-57. 
SITES VISITADOS 
http://www.leliagonzalez.org.br/matereial/Marcha_Zumbi_1995_divulgacaoUNEGRO-RS.pdf 



 
178 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 
http://wwwz.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0510779_07_cap_o0.pdf., acessado em 
24/04/2009. 

FERNANDES, Florestan. Significado do protesto negro. Coleção Polêmicas do nosso 
tempo; v. 33. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1989. 
GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência. São Paulo / Rio de 
Janeiro: Ed.34/Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001. 
GUIMARÃES, Antônio S. A. Preconceito racial: modos, temas e tempos. São Paulo: 
Cortez, 2008. (Preconceitos; vol. 6). 
HERINGER, R. Ação afirmativa e combate às desigualdades raciais no Brasil: o desafio 
da prática. Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 13, 2002, Ouro Preto. Anais... 
Recife: abep. cd-rom, 16 p. Disponível em www.abep.org.br 
IPEA. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. 3ª ed. – análise preliminar dos dados. 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres / Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada / Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Brasília, setembro, 
2008. 
JACCOUD, L. (org). O combate ao racismo e a desigualdade: O desafio das políticas 
públicas de promoção da Igualdade Racial. Ipea, 1ª ed. 2008. 
MENEZES, Franciane C. Cidadania ou Emancipação Humana: Contribuições para o 
debate acerca da “questão” étnico-racial no Brasil contemporâneo. In VI Congresso 
Brasileiro de Pesquisadores (as) Negros (as). Rio de Janeiro: ABPN/UERJ, 2010. 
NEVES, Paulo S. da C. Luta anti-racista: entre reconhecimento e redistribuição. In 
Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 20. Nº 59. out./2005. p. 81-96. 
PAIXÃO, Marcelo. Manifesto anti-racista: Idéias em prol de uma utopia chamada Brasil. 
Rio de Janeiro: DP&A; LPP/UERJ, 2006. 
PAIXÃO, Marcelo & CARVANO, Luiz M. Relatório Anual das Desigualdades Raciais no 
Brasil; 2007-2008. Disponível em < http://www.laeser.ie.ufrj.br/pdf/ RDR_2007-2008_pt.pdf>. 
ROCHA, Roseli F. A questão étnico-racial no processo de formação em Serviço Social. 
Revista Serviço Social & Sociedade. nº 99. São Paulo: Cortez, jul.-set./2009. p.540-62. 
ROSSATO, C.; GESSER, V. A experiência de branquitude diante dos conflitos raciais: 
estudos de realidades brasileiras e estadunidenses. In: CAVALLEIRO, E. (org.). Racismo 
e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo: Selo Negro, 2001, p.11- 
36. 
SOARES, S. S. D. O perfil da discriminação no mercado de trabalho - homens negros, 
mulheres brancas e mulheres negras. Texto para Discussão do Ipea no. 769. 2000. 
SAILLANT, Francine. Direitos, Cidadania e reparações pelos erros do passado 
escravista: perspectivas do Movimento Negro no Brasil. In PAULA, Marilene de. & 
HERINGER, Rosana. (orgs.). Caminhos Convergentes: Estado e sociedade na superação 
das desigualdades raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Boll; ActionAid, 2009. 

http://www.abep.org.br/


 
179 

p.197-226. 
 

CASTRO, Alba, T. B. Tendência da educação pública no Brasil: crise na universidade e as 
cotas. In: BOSCHET, I.; BEHRING, E; ett all. (orgs.). Política Social no capitalismo – Tendências 
contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008. 
D’ADESKY, Jacques. Anti-racismo: Liberdade e reconhecimento. Rio de Janeiro: Daudt, 
2006. 
FERNANDES, Florestan. Significado do protesto negro. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados - Coleção Polêmica do nosso tempo; v.33 -, 1989. 
IPEA. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. 3ª ed. – análise preliminar dos dados. 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres / Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada / Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Brasília, setembro, 
2008. 
LAESER. Tempo em Curso. Publicação eletrônica mensal sobre as desigualdades de cor ou 
raça e gênero no mercado de trabalho metropolitano brasileiro. V. 1, nº 01, Nov. 2009. 
MEDEIROS, Carlos Alberto. Na Lei e na Raça: Legislação e relações raciais, Brasil - Estados 
Unidos – Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
MOEHLECKE, Sabrina. Ação afirmativa no ensino superior: entre a excelência e a justiça 
racial. Educ. Soc. [online], 2004, vol.25, n.88. 
MUNANGA, Kabengele. Políticas de Ação Afirmativa em benefício da população negra no 
Brasil – Um ponto de vista em defesa das cotas. In: Revista Espaço Acadêmico, ano II, no. 
22. Março de 2003. Disponível em www.espacoacademico.com.br 
PAIXÃO, Marcelo. Dialética do Bom aluno – relações raciais e o sistema educacional 
brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 
________________ e CARVALHO, Luiz M. (orgs). Relatório Anual das Desigualdades 
Raciais no Brasil 2007 – 2008. LAESER, do Instituto de Economia da UFRJ – 2008. 
________________. Violência racial, de gênero e intolerância religiosa: um estudo com 
mulheres adeptas do candomblé no Rio de Janeiro. ANAIS –XI ENPESS - São Luiz 
–Maranhão, 2008. 
WERNECK, Jurema. Mulheres Negras Brasileiras e os resultados de Durban. In: HERINGER, 
Rosana; PAULA, Marilene (org.). Caminhos Convergentes: Estado e Sociedade na 
superação das desigualdades raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heirich Boll, 
Action, 2009. 

ARAÚJO, U. O negro no mercado de trabalho. Disponível em:. 
http://www.salesianos.com.br/subsidios_poup.asp?idsub=25. 2004. Acesso em 7 jan. 2010. 
HASENBALG, Carlos. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. Belo Horizonte, 
EdUFMG; Rio de Janeiro: Iuperj, 2005 [1979]. 
HENRIQUES, Ricardo. Desigualdade racial no Brasil: Evolução das Condições de Vida na 
Década de 90. Rio de Janeiro. IPEA, 2001. 



 
180 

HERINGER, Rosana (org.). A cor da Desigualdade. Desigualdades Raciais no Mercado de 
Trabalho e Ação Afirmativa no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Raciais e 
Étnicos 
(Ierê), 1999. 
IBGE. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. 3ª ed. – análise preliminar dos dados. 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres / Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada / Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Brasília, setembro, 
2008. 
JACCOUD, Luciana (org). O combate ao racismo e a desigualdade: O desafio das políticas 
públicas de promoção da igualdade Racial. Ipea, 1ª ed. 2008. 
MUNANGA, Kabengele. O anti-racismo no Brasil. In: (org). Estratégias e políticas de 
combate 
à discriminação racial. São Paulo. Editora USP, Estação Ciência, 1996. 
OLIVEIRA, Iolanda. Desigualdades raciais: construções da infância e da juventude. Niterói: 
Intertexto, 1999. 
PAIXÃO, Marcelo. Desenvolvimento Humano e Relações Raciais. Rio de Janeiro: DP&A, 
2003. 
SOARES, S. S. D. O perfil da discriminação no mercado de trabalho - homens negros, 
mulheres brancas e mulheres negras. Texto para Discussão do Ipea no. 769. 2000. 
URANI, A. (Org.); Mendonça, R. (Org.). Estudos Sociais e do Trabalho. Rio de Janeiro: IPEA, 
1994. V. 1. 288 p. 
 

ENPESS 
2012 
 

BEZERRA, Débora Andrade Pamplona. No Ceará tem negros e negras, sim! In: Revista da ABPN. 
v.2 n. 05 julho-outubro, 2011, p. 75-98) 
BRASIL, (2003). Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003. Diário Oficial, Brasília, 10 de janeiro de 
1996. Altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece a inclusão no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. 
BRASIL. Plano Nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação 
das relações etnicorraciais e para o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana. Brasilia, 
2009. 
FILHO, José B. O serviço social e a questão do negro na sociedade brasileira. Rio de Janeiro: 
Marques Saraiva, 2006. 
FUNES, Eurípedes Antônio. Negros no Ceará. In: SOUZA, Simone. (Org.). Uma nova história do 
Ceará. 3. ed. Fortaleza, CE: Edições Demócrito Rocha, 2004. 
JACCOUD, Luciana. O combate ao racismo e à desigualdade: O desafio das Políticas 
Públicas de Promoção da Igualdade Racial. In: THEODORO, Márcio (org.). As políticas 
Públicas e a Desigualdade Racial no Brasil: 120 anos após a abolição. Brasília: IPEA, 2008. 
MADEIRA, Maria Zelma de Araújo. Sexismo e racismo cordial. Jornal O Povo. Caderno Vida 
e Arte. Fortaleza em 14/04/2007. 



 
181 

________.  Cotas raciais; no ceará o sistema deve ser adotado? Jornal O povo, caderno 
opinião, 03 de mai. 2012. 
MADEIRA, Maria Zelma; BRASIL, Glaucíria Mota. et all. A face feminina da polícia civil: 
gênero, hierarquia e poder. Fortaleza: EdUECE, 2008. 
MUNANGA, Kabengele. O Anti-racismo no Brasil. In: Kabengele Munanga(org) Estratégias e 
Políticas de Combate à Discriminação Racial. São Paulo: Edusp, 1996. 
PAIXÃO, Marcelo; ROSSETO, Irene; MONTOVANELE, Fabiana; CARVANO, Luiz (Orgs.). 
Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil: 2009-2010. Rio de Janeiro: LAESER, 
2010 
PINTO, Elisabete Aparecida. O serviço social e a questão étnico-racial: um estudo de sua 
relação com usuários negros. São Paulo: Terceira Margem, 2003. 
RIBEIRO, Matilde. As abordagens étnico-raciais no Serviço Social. In: Serviço Social & 
Sociedade. São Paulo, n. 79, 2004. 
ROCHA, Roseli da Fonseca. A questão étnico-racial no processo de formação em serviço 
social. In: Serviço Social & Sociedade. São Paulo, n. 99, 2009. 
SCHWARCZ, Lilia Moritz - Nem preto, nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na 
intimidade. In: História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves; SILVÉRIO, Valter Roberto. Educação e ações afirmativas: 
entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2003. 

ARAUJO, Paulo Ivo C. O autocuidado em Doença Falciforme, In: Revista Brasileira de 
Hemoterapia. São José do Rio Preto, 2007 Disponível em: http://dx.doi.org/10. 1590/S1516-
84842007000300010  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado. 1988. 
LOPES, Fernanda. Experiências desiguais ao nascer, viver, adoecer e morrer, tópicos em saúde 
da população negra no Brasil. In: Caderno de textos básicos – I seminário Nacional de saúde da 
população negra. Brasília, Ministério da saúde, 2004, p 53-94. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política nacional de promoção da saúde. Secretaria de atenção a saúde. 
Brasília, 2006. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Secretaria de 
gestão estratégica e participativa, Brasília, 2010. 
WERNECK, (org.) Mulheres Negras: um olhar sobre as lutas sociais e as políticas públicas 
no Brasil. Rio de Janeiro, Criola, 2008. 
 

CUNHA, H. “Mais de 500 anos de resistência negra”. In: Revista hora de estudo, ano III, n.º 5, 
Aracajú, dezembro de 2000. 
DOMINGUES, P. Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. Texto 
publicado em 2007. Disponível em: www.scielo.br/pdf/tem/v1. Acessado em 13 de outubro de 
2010. 

http://www.scielo.br/pdf/tem/v1


 
182 

GUIMARÃES, A. S. Preconceito racial: modos, temas e tempos.  São Paulo: Cortez, 2008. 
HENRIQUES, R. Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década 
de 90. In: Texto para discussão nº 807. IPEA. Rio de Janeiro, julho de 2001. 
MUNANGA, K. Negritude: usos e sentidos. São Paulo: Ática, 1998. 
REIS, J. J. GOMES, F. Liberdade por um fio: história dos quilombos no  Brasil. São Paulo: 
Companhia das letras, 1996. 
SCHWARCZ, l. M. REIS, L.V.S. Negras imagens: Ensaio sobre cultura e escravidão no 
Brasil. São Paulo: Edusp, 1995. 
SILVA, R. CARNEIRO, S.  Violência Racial: Uma leitura sobre os dados de homicídios no 
Brasil. São Paulo: Geledés Instituto da Mulher Negra; Global Rights Patners for Justice, 
2009. 

  

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil- São Paulo; 
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Ed. 34, 1999. Parte 1 Definindo o Racismo-
2.Racismo e anti-racismo no Brasil(p. 39-59). 
MADEIRA, Maria Zelma de Araújo. Condição de vida das mulheres negras em Fortaleza: 
impactos da discriminação de gênero e étnico-racial. Fortaleza, em Agosto de 2011. 
MADEIRA, Maria Zelma de Araujo. Sexismo e racismo: algumas considerações sobre o perfil 
identitário e o movimento das mulheres negras. Texto mimeo.Palestra proferida no 
seminário “O gênero da mudança: feminismo como projeto de radicalização da democracia” 
na Mostra Nacional Curta o Gênero 2012, em 8 de março de 2012, Fortaleza/Ceará. 
MUNANGA, Kabengele (org.). Superando o Racismo na Escola. 2º Edição. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
(2005). 
SILVA, Maria Nilza da. A Mulher Negra. Revista Espaço Acadêmico. Ano II, nº 22. Março de 
2003. Disponível em < http://www.espacoacademico.com.br/022/22csilva.htm>. Acesso em 
06/2012. 
SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnósticos e alternativas. São Paulo: Contexto, 
1998. 
 

BRASIL, Ministério da Saúde. Atenção à Saúde das Mulheres Negras, Perspectiva da Eqüidade 
no Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Brasilia, 2005.  
___________. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da igualdade 
racial da Presidência da república. Política nacional de Saúde Integral da População negra, 
2007.disponível em: http://www.presidencia.gov.br/ 
estrutura_presidencia/seppir/publicacoes/politicapopnegra.pdf (acessado em 30 de junho de 
2012). 



 
183 

CRIOLA, Revista. Politicas Publicas para as mulheres negras, Passo a Passo: Defesa, 
monitoramento, e avaliação de políticas publicas. Rio de Janeiro 2010. 
____________. Mulheres negras e ação política: participação democrática nos processos de 
desenvolvimento garantia de direitos e efetividade de políticas públicas. Rio de Janeiro- 2010 
INSTITUTO AMMA PSIQUÉ E NEGRITUDE. Identificação e Abordagem do Racismo e 
Institucional. São Paulo: Impresão oficial, 2007. 
LOPES, F. Experiências desiguais ao nascer, viver, adoecer e morrer: tópicos em saúde da 
população negra. In: BATISTA, L. E.; KALCKMANN, S. (Org.). Seminário saúde da população 
negra estado de São Paulo, 2004. São Paulo: Instituto de Saúde, 2005a. p. 53-101. (Temas em 
Saúde Coletiva, 3).Acesso em 03 de julho de 2012 
MARTINS, A.L.; TANAKA, A.C.D. Mulheres negras e mortalidade materna no estado do Paraná, 
Brasil, de 1993 a 1998. Rev. Bras. Crescimento Desenvolvimento. 2000. 
NETTO, J.P. (1999) “A construção do projeto ético-político contemporâneo” in Capacitação em 
Serviço Social e Política Social. Módulo 1 – Brasília: Cead/ABEPSS/CFESS. 
SANTOS, Gevanilda. SILVA, Maria Palmira da. (Organizadoras).  Racismo no Brasil. Percepções 
da discriminação e do preconceito racial no século XXI . São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2005.  
WERNECK, Jurema. A Vulnerabilidade das Mulheres Negras. Jornal da Rede Saúde, nº 
23,Mar. 2001.   
 

APLICADA. Instituto de Pesquisa Econômica. Retrato das Desigualdades            de gênero e raça 
/ Luana Pinheiro... [et al.]. – 3. ed. Brasília:  Ipea: SPM: UNIFEM,  2008. 36 p. 
MADEIRA, Maria Zelma. Condição de vida das mulheres negras em Fortaleza: impactos da 
discriminação de gênero e étnico-racial. Fortaleza, em Agosto de 2011. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde - SEGEP. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
População Negra. Brasília - DF. 2007.  
 
________ (2008). Decreto nº 1.404, de 20 de novembro de 2008. Plano Estadual de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. Diário Oficial do Estado do Pará, 21 de novembro de 2008. P 19, 
20 e 21. 
 
________ Ministério da Saúde - SEGEP. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 
Campo e da Floresta. Brasília - DF. 2008. P 13, 14 e 15. 
 
________ Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR. Plano 
Plurianual 2008-2011. Relatório de Avaliação. Exercício 2009 – Ano Base 2008. Brasília – DF, 
2009. 



 
184 

_______ Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR / 
Subsecretaria de Políticas para Comunidades Quilombolas. Comunidades Quilombolas Brasileiras 
– regularização fundiária e políticas publicas. Brasília – DF, 2009. 
CRIOLA. Participação e Controle Social para Equidade em Saúde da População Negra. Rio de 
Janeiro: CRIOLA, 2007. 
OLIVEIRA, Fátima. Saúde da população negra: Brasil ano 2001 / Fátima Oliveira – Brasília: 
Organização Pan-Americana de Saúde, 2003. 
PNUD et al. Política de saúde da população negra : uma questão de eqüidade. Documento 
resultante do Workshop Interagencial de Saúde da População Negra. 
Brasília:PNUD/OPAS/DFID/UNFPA/UNICEF/UNESCO/UNDCP/UNAIDS/UNIFEM, 2001. 
MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico. / Hebe Maria Mattos. – Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000. 
MOURA, Clovis. Dicionário da escravidão negra no Brasil/Clovis Moura; assessora de 
pesquisa Soraya Silva Moura – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 
identidade negra / Kabengele Munanga. – Petropolis, RJ: Vozes, 1999. 
SILVA, Martiniano José da. Racismo à Brasileira, raízes históricas: um novo nível de reflexões 
sobre a história social do Brasil / Martiniano J. Silva – 4ed. São Paulo: Anita Garibaldi, 2009. 
SKIDMORE, Thomas E. A questão Racial no Brasil: Historia e Atualidade In Desigualdade racial 
no Brasil contemporâneo / org. por Peggy A. Lovell. – Belo Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 1991. 

ALMEIDA, Magali da Silva. Mulheres Negras e Globalização. Disponível em: 
http://w3.ufsm.br/afirme/ARTIGOS/membros/magali/mag02.pdf. Acessado em 30 de abril de 
2011. 
AMARO, Sarita. A Questão Racial na Assistência Social: um debate emergente. In: Revista 
Serviço Social e Sociedade, n° 81. São Paulo: Cortez, 2005. 
BAIRROS, Luíza. Nossos Feminismos Revisitados. In: Dossiê Mulheres Negras – Matilde 
Ribeiro (org). Revista Estudos Feministas, Florianópolis/SC, CFH/CCE/UFSC, v.3 n. 3, 1995. 
CARNEIRO, Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Tese de 
Doutorado em Filosofia da Educação, USP, 2005. 
FILHO, José Barbosa. O Serviço Social e a Questão do Negro na Sociedade Brasileira. Rio de 
Janeiro: Editora Marques Saraiva, 2006. 
Hooks, Bell. Alisando o nosso cabelo. Revista Gazeta de Cuba - Unión de escritores y artista 
de Cuba. Havana, jan-fev. Disponível em: 
http://www.lppuerj.net/olped/AcoesAfirmativas/exibir_opiniao.asp?codnoticias=9495i. 
Acesso em 9 de janeiro de 2012. 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus 
Identidade Negra. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
NASCIMENTO, Maria Beatriz do.  A mulher negra e o amor. In RATTS, Alex. Eu sou  atlântica: 
sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza; 



 
185 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 
NOGUEIRA, Oracy. Tanto preto quanto branco: estudos de relações raciais. São Paulo: Queiroz, 
1979. 
RIBEIRO, Matilde. As abordagens étnico-raciais e Serviço Social. In: Revista Serviço Social 
e Sociedade, nº 79. São Paulo: Cortez, 2004. 
ROCHA, Roseli da Fonseca. A questão étnico-racial no processo de formação em Serviço 
Social. In: Revista Serviço Social e Sociedade, nº 99. São Paulo: Cortez, 2009. 
RODRIGUES, Cristiano Santos e PRADO, Marco Aurélio Maximo. Movimento de mulheres negras: 
trajetória política, práticas mobilizatórias e articulações com o Estado brasileiro. In: Psicologia & 
Sociedade, 22(3), 2010. 
SEBASTIÃO, Ana Angélica. Feminismo Negro e suas práticas no campo da cultura. Revista da 
ABPN, vol. 1, n. 1, mar-jun 2010. 
SOUZA, Neusa dos Santos. Tornar-se negro: as  vicissitudes da identidade do negro brasileiro em 
ascensão social.  2 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 
WERNECK, Jurema. Nossos passos vêm de longe! Movimentos de mulheres negras e 
estratégias políticas contra o sexismo e o racismo. Revista da ABPN, vol. 1, n. 1, mar-jun 
2010. 

SUDBURY, Julia. Outros tipos de sonhos: Organizações de mulheres negras e políticas de 
transformação. São Paulo: Ed Selo Negro, 2003. 

ENPESS 
2014 

AMARO, Sarita. A questão racial na Assistência Social: Um debate emergente. Revista 
Quadrimestral de Serviço Social, Ano XXIV – n. 79 – setembro 2004. 
CARNEIRO, Maria Luíza Tucci. O racismo na história do Brasil: mito e realidade. São Paulo: Ática, 
1994. 
CLEMENTE. Márcia da Silva. As Políticas Afirmativas de Educação Superior no Brasil: um estudo 
sobre as formas de aceitação/negação do negro e da negra na Universidade do Estado da Bahia 
– UNEB. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2005. 



 
186 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira, Salvador: 
EDUFBA, 2008. 
Relatório sobre o Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, realizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ONU Mulheres, Secretaria de Políticas para as 
Mulheres – SEP e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, em 
2011. 
Retrato das desigualdades de gênero e raça / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [et al.]. - 
4ª ed. - Brasília: Ipea, 2011. 39 p. 
SALES JÚNIOR, Ronaldo Laurentino de. Raça e Justiça: O mito da democracia racial e o racismo 
institucional no fluxo de justiça – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, EditoraMassangana, 2009. 
O “caça às mulatas” e a luta feminista. Texto de Anaíra Lobo, Gabriela Silva e Maíra Guedes. 
www.brasildefato.com.br acessado em 06.12.2013. 
Anúncio na Internet vende Negro a R$ 1. Jornal Folha de Pernambuco. Caderno Últimas Notícias. 
11.01.2014. www.folhaonline.com.br acessado em 12.01.2014. 
 

 ALMEIDA, A.W. Os quilombos e as novas etnias In: LEITÃO (org.) Direitos Territoriais das 
Comunidades Negras Rurais. São Paulo: Instituto Socioambiental, 1999. 
ANDRADE, T. (org.). Quilombos em São Paulo: tradições, direitos e lutas. São Paulo: IMESP, 
1997. 
ANJOS, R.S.A. Territórios das comunidades remanescentes de antigos quilombos no Brasil – 
Primeira configuração espacial. Brasília: Mapas Editora & Consultoria, 3ª. Edição. 2005 – BsB – 
DF 
.__________. Territórios das comunidades quilombolas do Brasil – Segunda configuração 
espacial. Brasília: Mapas Editora & Consultoria. 2005 – BsB – DF. 
ANJOS, R.S.A & CYPRIANO, A. Quilombolas: tradições e cultura da resistência. Aori 
Comunicações. Petrobras, 2006. São Paulo, 240 p. 
ANJOS, R.S.A. “Quilombos: geografia africana – cartografia étnica – territórios tradicionais”. Mapas 
Editora & Consultoria. Brasília, 2009, 190p. 
APLICADA, Instituto de Pesquisa Econômica. Desigualdades raciais, racismo e políticas públicas: 
120 anos após a abolição. Brasília: Disoc-IPEA, 2008. 
BRASIL. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. PROGRAMA BRASIL 
QUILOMBOLA. Diagnóstico de Ações Realizadas. Julho de 2012. 
FIABANI, A. Mato, palhoça e pilão: O quilombo, da escravidão às comunidades remanescentes 
[1532-2004]. São Paulo: Expresso Popular, 2005. 
GUIMARÃES, A. S. A. Racismo e antirracismo no Brasil. São Paulo: Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo, 2005. 
IBGE/PNAD. Síntese de Indicadores sociais - Uma análise das condições de vida da 
população Brasileira 2010. Estudos e pesquisas Informações demográficas e 
socioeconômicas. No. 27. Rio de Janeiro. 2010 



 
187 

JÚNIOR, Caio Prado. Formação do Brasil Contemporâneo. Editora Brasiliense, Publifolha, 
São Paulo, 2000. Laboratório de análises econômicos, históricos, sociais e estatísticos das 
relações raciais. Disponível em: /www.laeser.ie.ufrj.br/>. Acesso em: 03 
maio. 2014. 
MATTOS, Hebe. Remanescentes das Comunidades dos Quilombos: memória do cativeiro e 
políticas de reparação no Brasil. Revista USP, n. 68. dez. jan. fev. 2005 e 2006, p. 104-111. 
MUNANGA, K. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. 
In: SEMINÁRIO NACIONAL RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO PENESB RJ, 3., 2003, Rio de 
Janeiro. Palestra proferida. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: /www.neab-
proafro.uerj.br/arq/txtrec/uma_abordagem_ conceitual.pdf>. Acesso em: 10 maio 2014. 
NASCIMENTO, Elisa Larkin. O sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil. São 
Paulo: Summus, 2003. 
PINTO, Elisabete Aparecida. O serviço social e a questão étnico-racial: um estudo de sua 
relação com usuários negros. São Paulo: Terceira Margem, 2003. 
RIBEIRO, Matilde. As abordagens étnico-raciais no Serviço Social. Serviço Social & 
Sociedade. São Paulo, n. 79, 2004. SILVA, Luiz (Cuti). ...E disse o velho militante José Correia 
Leite. Secretaria Municipal de Cultura. São Paulo, 1992. 
 

AMARO, Sarita. A Questão Racial na Assistência Social: um debate emergente. In: Revista Serviço 
Social & Sociedade, n° 81. São Paulo: Cortez, 2005. 
ARAÚJO, Leila; BARRETO, Andreia; HEILBONRN, Maria Luiza (Orgs.). Gestão de Políticas 
Públicas em Gênero e Raça: Módulo III/ Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, 2010. 
_____. Decreto N° 6.872, de 04 de Junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial - PLANAPIR, e institui o seu Comitê de Articulação e 
Monitoramento. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 4 
jun. 2009. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6872.htm>. 
Acesso em 20 ago. 2013. 
______. Estatuto da Igualdade Racial. Lei Nº 12.288, de 20 de Julho de 2010. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 jul. 2010. 
CONAPIR, III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Subsídios 
para o debate. Brasília: 2013. Disponível em <http://www.seppir.gov.br/arquivos/texto-base-e-
disponibilizado-no-portal-da-iii-conapir>. Acesso em 22 ago. 2013. 
HASENBALG, C. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. 2. ed. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2005. 
 

BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Relações raciais entre negros e brancos em São 
Paulo. 4ª edição, Editora: Anhembi, São Paulo, 1955. 



 
188 

CRENSHAW, K. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação 
racial relativos ao gênero. Revista de estudos feministas, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002. 
DIWAN, Pietra. Raça pura: Uma História da Eugenia no Brasil e no mundo. São Paulo: Editora 
Contexto, 2007. 
HASENBALG, C. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2005. 
MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade 
negra. Autêntica, Belo Horizonte, 2008. 
SOUZA, N. S. Tornar-se Negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão 
social. Rio de janeiro: Graal, 1983. 
 

 

ALBUQUERQUE, W. R. de; FRAGA FILHO, W. Uma história do negro no Brasil. 
Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. 
CARNEIRO, S. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo 
Negro, 2011. 
GUIMARÃES, A. S. A. Racismo e antirracismo no Brasil. São Paulo: Fundação de 
Apoio à Universidade de São Paulo, 2005. 
JACCOUD, L. Racismo e república: o debate sobre o branqueamento e a 
discriminação racial no Brasil. In: THEODORO, M. (Org.). As políticas públicas e a 
desigualdade racial no Brasil: 120 anos após a abolição. Brasília: IPEA, 2008. 
MADEIRA, Maria Zelma de Araújo. Relações de gênero e étnico-raciais: um recorte 
na Polícia Civil. In: BRASIL, Glaucíria Mota. A face feminina da polícia civil: gênero, 
hierarquia e poder. Fortaleza: EdUECE, 2008. 
MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 
identidade negra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 
MUNANGA, K. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 
identidade e etnia. In: SEMINÁRIO NACIONAL RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO 
– PENESB RJ, 3., 2003, Rio de Janeiro. Palestra proferida... Rio de Janeiro, 2003. 
NOGUEIRA, O. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: 
sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre 
relações raciais no Brasil. Tempo soc., v. 19, n. 1, p. 287-308, jun. 2007. 
SHWARCZ, L. Nem preto, nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na 
intimidade. In: HISTÓRIA da vida privada no Brasil São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. v. 4. 
SILVA, Vera Lúcia Neri da. As interações sociais e a formação da identidade da 
criança Negra. 2002. Disponível em: 
http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt07/t079.pdf. Acesso em 20 de outubro de 
2012. 



 
189 

THEODORO M. A formação do mercado de trabalho e a questão racial no Brasil. In: 
AS POLÍTICAS públicas e a desigualdade racial no Brasil: 120 anos após a 
abolição. Brasília: Ipea, 2008. 

EURICO, M. C. A percepção do assistente social acerca do racismo institucional. In Revista 
Serviço Social & Sociedade, Ano XXXIII, n.114. São Paulo: Cortez, 2013. 
IPEA. DINÂMICA DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO NEGRA, 12/05/2011. Disponível em 
http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 20 jun. 2014. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). Programa Estratégico de Ações Afirmativas: População 
Negra e AIDS. Brasília, DF, 2005. Disponível em http://www.aids.gov.br. Acesso em: 20 jun. 
2014. 
MOURA, C. Dialética Radical do Brasil Negro. São Paulo: Anita, 1994. 
OLIVEIRA, F. Saúde da população negra: Brasil ano 2001. Brasília: Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2003. 
PAIXÃO, M; CARVANO, L. M. (orgs). Relatório anual das desigualdades raciais 2007-2008. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR. Brasília: 2007. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 20 jun. 2014. 
ROMÃO, J. (org.) História da Educação do Negro e outras histórias. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 
SANTOS, S. A. (orgs). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília: 
Ministério da Educação: UNESCO, 2005. 

ANDREWS, G. R. Negros e Brancos em São Paulo (1888 – 1988). Bauru, São Paulo: 
EDUSC, 1998. 
BENTO, M.A.S. Cidadania em preto e branco. São Paulo: Ática, 2006. 
CARNEIRO, S. Movimento Negro no Brasil: novos e velhos desafios. Uma guerreira contra 
o racismo. Entrevista. Caros Amigos. Ed. 35. São Paulo: Casa Amarela, 2000. P 25-29. 
HANCHARD, M. G. Orfeu e o Poder: movimento negro no Rio e São Paulo (1945 - 1988). 
Rio de Janeiro: UERJ, 2001. 
HASENBALG, C. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. 2. ed. Belo 
Horizonte: UFMG;Rio de Janeiro: IUPERJ, 2005. 
MARTINS, T.C.S. Racismo no mercado de trabalho: limites à participação dos 
trabalhadores negros na constituição da “questão social” no Brasil. Recife: UFPE. Tese de 
Doutorado, 2012. 
_______.Racismo, questão social e serviço social: elementos para pensar a violação de 
direitos no Brasil. Inscrita nº 14. Brasília: CFESS, 2013. 
MUNANGA, K; GOMES, N. L. O Negro no Brasil de Hoje. São Paulo: Global, 2006. 
 

AMMA Psique & Negritude. Os efeitos psicossocial do Racismo. São Paulo: Imprensa 



 
190 

Oficial, 2008. 90 p. 
COSTA, Andrea da Silva; OLIVEIRA, Maria Luisa Pereira de. SOS Racismo: 
Desconstruindo o racismo na Sociedade Brasileira. Porto Alegre: 2009, p.1-7. Disponível 
em: <http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/597-of1-st1.pdf>. Acesso em: 10/02/2014. 
DOMINGUES, Petrônio. Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. 
Tempo[online]. Revista do Departamento de História da UFF. 2007. Vol. 12, n.23, p. 
100-122. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07>. Acesso em: 
10/02/2014. 
GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. O insulto racial: as ofensas verbais registradas em 
queixas de discriminação. Estudos Afro-Asiáticos. Rio de Janeiro, n. 38, dez. 
2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-546X2000000200002>. 
Acesso: 07/12/2013. 
HEILBORN,M.L;ARAÙJO,L.;BARRETO,A. Gestão de Políticas Públicas em Gênero e 
Raça. Rio de Janeiro:CEPESC;Brasília:SPM, 2011, v.6. 
HERINGER, Rosana. Mapeamento de ações e discursos de Combate às Desigualdades 
Raciais no Brasil. Estudos Afro-Asiáticos. Rio de Janeiro, ano 23, n. 2, 2001, p. 1-43. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/eaa/v23n2/a03v23n2.pdf. Acesso em: 01/04/2014. 
IANNI. Octávio. A ideia de Brasil Moderno. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
JACCOUD, Luciana de Barros; BEGHIN, Nathalie. Desigualdades raciais no Brasil: um 
balanço da intervenção governamental. Brasília: Ipea, 2002. 152 p. Disponível em: 
<http://www.ufgd.edu.br/reitoria/neab/downloads/desigualdades-raciais-no-brasil-um-balanc 
o-da-intervencao-governamental-2013-jacoudd-beghin>. Acesso: 04/04/2014. 
MONTEIRO, Fabiano Dias. Entre o certo e o duvidoso: uma análise sobre o caráter 
ambíguo do antirracismo criminal no Brasil. Vivência – Revista de Antropologia. Rio 
Grande do Norte, n.40, 2012, p. 53-66. Disponível em: 
<http://www.cchla.ufrn.br/Vivencia/sumarios/40/PDF_para_INTERNET_40/04_Fabiano_Dia 
s_Monteiro.pdf>. Acesso em: 04/03/2014. 
12 
ONU Brasil. Guia de Orientações das Nações Unidas no Brasil para denúncias de 
discriminação étnico-racial. Brasília: 2011. 42 p. 
PAIXÃO, Marcelo; CARVANO, Luiz M. (orgs.). Relatório Anual das Desigualdades 
Raciais no Brasil 2007-2008. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 216p. 
PAIXÃO, Marcelo; ROSSETO, Irene; MONTOVANELE, Fabiana; CARVANO, Luiz M. 
(orgs.). Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil 2009-2010. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010. 292p. 
PEREIRA , Amilcar Araújo. O “Atlântico Negro” e a Constituição do Movimento Negro 
no Brasil. No 1, Ano I, 2007. Disponível em: 
< http://www.fpabramo.org.br/sites/default/files/P1_Amilcar%20Araujo.pdf>. Acesso em: 



 
191 

25/07/14. 
RIBEIRO, Matilde. As abordagens étnico-raciais no Serviço Social. Serviço Social & 
Sociedade, São Paulo, n.79, p. 148-161. 2004. 
SANTOS, Ivair Augusto Alves dos. Direitos Humanos e as práticas de Racismo. São 
Paulo: 2012. 378 p. 
SANTOS, Laura Marcia Rosa dos. As argumentações para formalizar uma denúncia de 
discriminação racial. In: SILVERIO, Valter Roberto; PINTO, Regina Pahim; ROSEMBERG, 
Fúlvia. Relações Raciais no Brasil: pesquisas contemporâneas. (Justiça e 
desenvolvimento). São Paulo: Contexto, 2011. p. 151-170.Disponivel em: 
<http://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/serieJusticaDesenvolvimento/livros/relacoesRaci 
ais.pdf>. Acesso em: 01/02/2014. 
SANTOS, Natália Neris da Silva. Relações Raciais no Brasil: um estudo a partir da 
análise de conflitos que acessam ao Poder Judiciário. 2012. 8p. Disponível em: 
<www.bvseps.icict.fiocruz.br/lildbi/docsonline/get.php?id=2639>. Acesso em: 01/07/2014. 

 

ANDREWS, George Reid, O Amorenamento e o enegrecimento, 1930-2000. IN America 
Afro-latina, 1800-2000. São Carlos: editora EdUSFCar, 2007. 
APLICADA, Instituto de Pesquisa Econômica. Desigualdades raciais, racismo e políticas 
públicas: 120 anos após a abolição. Brasília: Disoc-IPEA, 2008. 
BARBOSA, Márcio (org). Frente Negra Brasileira: Depoimentos / entrevistas e textos. 
São Paulo: Quilomboje. 1998. 
CARDOSO, Marcos Antônio. O Movimento negro e a desconstrução do “Mito da 
democracia Racial”. In O movimento negro em Belo Horizonte: 1978-1998. Belo 
Horizonte: Mazza Edições, 2002. 
FILHO, José B. O serviço social e a questão do negro na sociedade brasileira. Rio de 
Janeiro: Marques Saraiva, 2006. 
NOGUEIRA, Oracy. Tanto preto quanto branco: estudos de relações raciais. São Paulo: 
T. A. Queiroz, 1979. 
JACCOUD, Luciana. O combate ao racismo e à desigualdade: O desafio das Políticas 
Públicas de Promoção da Igualdade Racial. In: THEODORO, Márcio (org.). As políticas 
Públicas e a Desigualdade Racial no Brasil: 120 anos após a abolição, Brasília: Ipea, 2008. 
Laboratório de análises econômicos, históricos, sociais e estatísticos das relações 
raciais. Disponível em: <http://www.laeser.ie.ufrj.br/>. Acesso em: 14 jun. 2010. 
LOPES, Maria Auxiliadora; BRAGA, Maria Lúcia de Santana. Acesso e permanência da 
população negra no ensino superior. Brasília: UNESCO, 2007. 
MADEIRA, Maria Zelma de Araújo. Sexismo e racismo cordial. Jornal O Povo. Caderno 
Vida e Arte. Fortaleza em 14/04/2007. 
MUNANGA, Kabengele. O Anti-racismo no Brasil. In: Kabengele Munanga (org) 
MINAYO, Cecília de Souza. Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. 27. ed. 



 
192 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
NASCIMENTO, Elisa Larkin. O sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil. 
São Paulo: Summus, 2003. 
PEREIRA, Almicar Araujo. Linhas (da cor) cruzadas: relações raciais, imprensa negra e 
movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos. In PEREIRA, Amauri Mendes, SILVA, 
Joselina da (Orgs). Movimento Negro Brasileiro: escritos sobre os sentidos de democracia 
e justiça social no Brasil. Belo Horizonte: Nandyala, 2009. 
PINTO, Elisabete Aparecida. O serviço social e a questão étnico-racial: um estudo de 
sua relação com usuários negros. São Paulo: Terceira Margem, 2003. 
RIBEIRO, Matilde. As abordagens étnico-raciais no Serviço Social. Serviço Social & 
Sociedade. São Paulo, n. 79, 2004. 
ROCHA, Roseli da Fonseca. A questão étnico-racial no processo de formação em 
serviço social. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, n. 99, 2009. 
 

GONZALÉZ, L. A juventude negra brasileira e a questão do desemprego. IPEA. 28 de 
abril de 1979. 
BRASÍLIA. Retrato das desigualdades de gênero e raça Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, setembro de 2008. 
SILVA, J. C. G. Rap na cidade de São Paulo: música, etnicidade e experiência urbana. 
São Paulo: O autor, 1998. 
SILVA, R. CARNEIRO, S. Violência Racial: Uma leitura sobre os dados de homicídios 
no Brasil. São Paulo: Geledés Instituto da Mulher Negra; Global Rights Patners for Justice, 
2009. 
WAISELFISZ, J. J. Map of violent deaths. Estudos avançados. 2007. 

AIRES, Max Maranhão Piorsky. Povos e Comunidades Tradicionais no Ceará. In: Na 
Mata do Sabiá: contribuições sobre a presença indígena no Ceará. Fortaleza: Secult, 
Museu do Ceará/IMOPEC, 2009. 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1986. 
OLIVEIRA, João Pacheco de. Uma Etnologia dos Índios “Misturados”? Situação 
colonial, Territorialização e Fluxos Culturais. In: A Viagem de Volta. Rio de Janeiro: 
Contracapa, 1988 
SILVA, Edson. Povos Índígenas no Nordeste: Contribuição a Reflexão Histórica Sobre 
o Processo de Emergência Étnica. Rev. Humanidades, v.04, n.7, 2003. 
 

 
APLICADA, Instituto de Pesquisa Econômica. Desigualdades raciais, racismo e políticas 
públicas: 120 anos após a abolição. Brasília: Disoc-IPEA, 2008. 



 
193 

CARDOSO, Marcos Antônio. O Movimento negro e a desconstrução do “Mito da 
democracia Racial”. In O movimento negro em Belo Horizonte: 1978-1998. Belo Horizonte: 
Mazza Edições, 2002. 
CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América 
Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: Racismos Contemporâneos. Rio de 
Janeiro: Takano Ed., 2003. 
DOMINGUES, Petrônio. Frentenegrinas: notas de um capítulo da participação feminina 
na história da luta anti-racista no Brasil. In Cadernos Pagu, janeiro-junho de 2007. P. 
345-374. 
FILHO, José B. O serviço social e a questão do negro na sociedade brasileira. Rio de 
Janeiro: Marques Saraiva, 2006. 
IBGE/PNAD. Síntese de Indicadores sociais - Uma analise das condições de vida da 
população Brasileira 2010. Estudos e pesquisas Informações demográficas e 
socioeconômicas. No. 27. Rio de Janeiro. 2010 
JACCOUD, Luciana. O combate ao racismo e à desigualdade: O desafio das Políticas 
Públicas de Promoção da Igualdade Racial. In: THEODORO, Márcio (org.). As políticas 
Públicas e a Desigualdade Racial no Brasil: 120 anos após a abolição, Brasília: Ipea, 2008. 
LOPES, Maria Auxiliadora; BRAGA, Maria Lúcia de Santana. Acesso e permanência da 
população negra no ensino superior. Brasília: UNESCO, 2007. 
MADEIRA, Maria Zelma. Racismo no mercado de trabalho: Reflexões sobre as condições 
de vida da mulher negra no Brasil. Texto Mimeo. Fortaleza, em Novembro de 2008. 
MUNANGA, Kabengele. O Anti-racismo no Brasil. In: Kabengele Munanga (org) 
Estratégias e Políticas de Combate À Discriminação Racial. São Paulo: Edusp, 1996. 
PAIXÃO, Marcelo e CARVALHO, Luiz M. (orgs.) Relatório Anual das desigualdades 
Raciais no Brasil, 2007 – 2008. Rio de Janeiro: Ed. Garamond Universitária, 2008. 
PINTO, Elisabete Aparecida. O serviço social e a questão étnico-racial: um estudo de sua 
relação com usuários negros. São Paulo: Terceira Margem, 2003. 
ROCHA, Roseli da Fonseca. A questão étnico-racial no processo de formação em serviço 
social. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, n. 99, 2009. 
SEPPIR. Política nacional de saúde integral da população negra. Brasília, 2007. 

ENPESS 
2016 
 

AMARO, Sarita. A questão racial na Assistência Social: Um debate emergente. Revista 
Quadrimestral de Serviço Social, Ano XXIV – n. 79 – setembro 2004. 
CARNEIRO, Maria Luíza Tucci. O racismo na história do Brasil: mito e realidade. São Paulo: Ática, 
1994. 
CLEMENTE. Márcia da Silva. As Políticas Afirmativas de Educação Superior no Brasil: um estudo 
sobre as formas de aceitação/negação do negro e da negra na Universidade do Estado da Bahia 
– UNEB. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2005. 
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira, Salvador: 
EDUFBA, 2008. 



 
194 

Relatório sobre o Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, realizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ONU Mulheres, Secretaria de Políticas para as 
Mulheres – SEP e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, em 
2011. 
Retrato das desigualdades de gênero e raça / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [et al.]. - 
4ª ed. - Brasília: Ipea, 2011. 39 p. 
SALES JÚNIOR, Ronaldo Laurentino de. Raça e Justiça: O mito da democracia racial e o racismo 
institucional no fluxo de justiça – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, EditoraMassangana, 2009. 
 

BRASIL. Brasil. Ministério da Saúde (MS). "Política nacional de saúde integral da população 
negra." Brasília. Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
________. Ministério da Saúde. Secretária de Gestão Estratégica e Participativa. 
Departamento de Apoio à Gestão Participativa. 2ª edição. Brasília. Editora do Ministério da 
Saúde, 2013. 
________. Ministério da Saúde. Políticas de Combate ao Racismo no SUS. Promoção de 
Saúde da População Negra no Estado do Rio de Janeiro. Assessoria Técnica de Gestão 
Estratégica e Participativa. Rio de Janeiro - RJ, 2012. 
Paixão, Marcelo JP, and Luiz M. Carvano. Relatório anual das desigualdades raciais no 
Brasil, 2007-2008. Editora Garamond, 2008. 
ROCHA, R. F. A questão étnico-racial no processo de formação em Serviço Social in 
Serviço Social e Sociedade, nº99, Cortez – São Paulo, 2009. 
 

BUORNICORE, Augusto C. Reflexões sobre o marxismo e a questão racial. In: ____Revista 
Espaço Acadêmico, São Paulo, n. 51, ago. 2005. 
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. 
GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, Raças e Democracia. 2 ed. São Paulo: 
Editora 43, 2012. 
IANNI, Octavio. Raça e classe sociais no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1972. 
IPEA. Situação social da população negra por estado. Brasília: IPEA; Secretaria de Política 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), 2014. 
MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil negro. 2. ed. São Paulo: Fundação Maurício 
Grabois co-edição com Anita Garibaldi, 2014. 
MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 
identidade e etnia. Rio de Janeiro: palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações 
Raciais e Educação (PENESB), 2003. 
SILVA, Uelber B. Racismo e alienação: uma aproximação à base ontológica da temática racial. 
São Paulo: Instituto Lukács, 2012. 



 
195 

SOUSA, Neusa Santos. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro 
e, ascensão social. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. 
 

IANNI, Octavio; SILVA, Benedita da; et al. O negro e o socialismo. – São Paulo: Editora. 
Fundação Perseu Abramo, 2005. – (Coleção Socialismo em Discussão). 86 p. 
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores Sociais Uma 
Análise das Condições de Vida da População Brasileira 2010. Av. Franklin Roosevelt, 166 - 
Centro - 20021-120 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminim
os/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf>. Acesso em: 10 de mai. De 2010. 
SANTOS, João Paulo de faria. Ações afirmativas e igualdade racial: A contribuição do 
direito na construção de um Brasil diverso. Edições Loyola. São Paulo, Brasil, 2005. 99 p. 
 

OSÓRIO, Rafael Guerreiro. - Desigualdade Racial e mobilidade social no Brasil: um 
balanço das teorias. In: As políticas publicas e a desigualdade racial no Brasil: 120 anos 
após a abolição/ Mario Theodoro (org.), Luciana Jaccoud, Rafael Osório, Sergel Soares. - 
Brasília: Ipea, 2006. p. 65-96. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/livro_desigualdadesraciais.pdf>. Acesso em: 25 
maio 2016. 
. 
SANTOS, Sales Augustos Dos. Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. 
Coleção Educação Para Todos. Brasília, 2007. p .15. Disponível em: < 
http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/acoes_afirm_combate_racismo_americ 
as.pdf >. Acesso em: 29 abr. 2016. 
THEODORO, Mario. - A formação do mercado de trabalho e a questao racial no Brasil. In: 
As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil: 120 anos após a abolição / Mário 
Theodoro ( org.), Luciana Jaccoud, Rafael Osório, Sergel Soares. - Brasília: Ipea, 2006. p. 
15-44. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/livro_desigualdadesraciais.pdf>. Acesso em: 
25 
maio 2016. 
VALENTE, Ana Lúcia E. F. Ser negro no Brasil hoje. 15ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Moderna, 1996, 88p. (Coleção Polêmica). Disponível em: < 
https://oprofessorweb.wordpress.com/tag/ana-lucia-valente/>. Acesso em: 30/04/2016. 
 

NOVELINO, M. Os estudos sobre feminização da pobreza e políticas públicas para 
mulheres. [Artigo cientifico]. Disponível em:< 
http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/pdf/abep2004_51.pdf> Acesso em 01 
de março de 2016. 



 
196 

MONTAÑO, C.; DURIGUETTO, M. L. Estado, classe e movimento social. São Paulo: 
Cortez, 2011. 
SCOTT, Joan Wallach. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação & 
Realidade. Porto Alegre, vol. 20, nº 2,jul./dez. 1995, p. 71-99; 
RIBEIRO, Matilde. As abordagens étnico-raciais no Serviço social. In: Serviço Social & 
Sociedade, São Paulo, Cortez. n. 79, p. 148-160.1998. 
SILVA, Nívea. Questão Social e Questão Racial no Brasil: a visão de Octávio 
Ianni.[Artigo cientifico]. Disponível em:< http://www.epublicacoes. 
uerj.br/index.php/revistaempauta/article/viewFile/454/562>. Acesso em 29 de 
maio de 2016. 
 

IANNI, Octavio. et al. O negro e o socialismo. São Paulo: Perseu Abramo, 2005. 
______. Escravidão e Racismo. 1ª Edição. São Paulo: Hucitec, 1978. 
______. O marxismo e a questão racial. In: Escravidão e Racismo. 2ª Edição. São 
Paulo: Hucitec, 1988. 
______. Pensamento social no Brasil. Bauru, SP: EDUSC, 2004b. 
______. Raças e classes sociais no Brasil. 3ª Edição. SP. Ed. Brasiliense, 1987. 
QUEIROZ, Fernanda. M. et all. Grupo Temático de Pesquisa Serviço Social, relações 
de exploração/ opressão de gênero, raça/etnia, geração, sexualidades: breve histórico 
e desafios. In: Revista Temporális. Brasília – DF, ano 14, n. 27, p. 233-241, jan./jun. 
2014. 
 

ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho: homicídios cometidos pela polícia 
militar na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Anistia Internacional, 2015. 
FLAUZINA, Ana L. P., As fronteiras raciais do genocídio. Revista de Direito da 
Universidade de Brasília. Jan – Jun/2014, vol. 1, n.1. Brasília: UnB, 2014. 
RAIMUNDO, Valdenice. A violência no cotidiano da juventude negra: um olhar sobre a 
questão. Temporalis, ano 14, n. 27, p. 119-138, jan./jun. 2014. 
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2014: os jovens do Brasil: juventude, 
violência e cidadania. Brasília: SEPPIR/PR, 2004. 
ZACCOME, Orlando. Indignos de Vida: a forma jurídica da política de extermínio de 
inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2015. 
 

AMARO, Sarita. A questão racial na assistência social: um debate emergente. Revista 
Serviço Social e Sociedade nº 81. Editora Cortez. março, 2005 
ASSIS, Maria Isabel. Lembranças do vivido e do sentido. Série Justiça e 
Desenvolvimento IFP-FCC: Mulheres e Desigualdades de Gênero, organizadoras Marilia 
Pinto de Carvalho e Regina Pahim Pinto. Editora Contexto, 2008. 
ANTUNES, R.L.C Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e centralidade do 



 
197 

mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 5ª ed, 1998. 
_______.“Dimensões da crise e metamorfoses do mundo do trabalho”. Serviço Social e 
Sociedade, São Paulo, Ano XVII, Cortez Editora, abril-1996, n0 50. 
CARNEIRO, Sueli. Gênero e Raça. Gênero, democracia e sociedade brasileira, 
organizadoras Cristina Bruscchini e Sandra G. Unbehaum – São Paulo: FCC: Ed. 34, 2002. 
EURICO, Marcia Campos. A percepção do assistente social acerca do racismo 
institucional. Revista trimestral do Serviço Social, Ano XXXIII – n.114 – junho 2013. 
FILHO, José Barbosa da Silva. O Serviço Social e a Questão do Negro na Sociedade 
Brasileira – Rio de Janeiro. Editora Marcos Saraiva, 2006. 
MOURA, C. O negro no mercado de trabalho, 2a. edição, São Paulo, 1982. 
PINTO, E. Ap. O Serviço Social e a questão étnico-racial (um estudo de sua relação 
com usuários negros). Ed. Terceira Margem, 2003. 
SILVA JR., H. “Políticas antidiscriminatórias ou de promoção da igualdade?”, Faça a coisa 
certa, São Paulo, Secretaria nacional de combate ao racismo do Diretório Nacional do 
Partido dos trabalhadores, 1996. 
 

BRASIL. – Lei nº 12.288/10. Estatuto da Igualdade Racial, 2010. 
BAIRROS, Luiza; BARRETO, Vanda Sampaio de Sá; CASTRO, Nadya Araujo. Negros e 
brancos num mercado de trabalho em mudança. Ciências Sociais Hoje 1992, p. 32-54, 
1992. 
GUIMIRÃES, A. S. A. Classes sociais, raças e democracia. São Paulo: Editora 34. 2002. 
FILHO, José Barbosa da Silva. O serviço social e a questão do negro na sociedade 
brasileira / José Barbosa da Silva Filho. – Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 2006. 
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo, SP. Difusão 
européia do livro, 1985. 
_______. A integração do negro na sociedade de classes: (o legado da “raça branca”). 
– volume 1, 5. ed. – São Paulo: Globo, 2008. 
HASENBALG, Carlos. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Tradução Patrick 
Burglin. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 
_______. et al. O negro na indústria: proletarização tardia e desigual. Ciências Sociais 
Hoje, p. 13-31, 1992. 
MOURA, Clóvis. Dialética do Brasil Negro. São Paulo: Editora Anita, 1994. 
PAIXÃO, Marcelo J. P. e CARVALHO, Luiz M. (orgs). Relatório Anual das Desigualdades 
Raciais no Brasil 2007 – 2008. LAESER, do Instituto de Economia da UFRJ – 2008. 
PINTO, Elisabete Aparecida. O Serviço Social e a Questão Racial. São Paulo: Terceira 
Margem. 2003. 261p. 
12 
_______. O Serviço Social e as Questões Étnico-Raciais no 8º Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais. In: 8º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, 1995, Rio de 



 
198 

Janeiro. 8º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Rio de Janeiro: CRESS. 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças : cientistas, instituições e questão 
racial no Brasil – 1870-1930. – São Paulo : Companhia das Letras, 1993. 
VALENTE, Ana Lúcia E. F. Ser negro no Brasil hoje. 11.ed., ver e ampl. - São Paulo: 
Moderna , 1994. 
RIBEIRO, Matilde. As abordagens étnico-raciais no Serviço Social. In: Serviço Social e 
Sociedade, nº 79, São Paulo: ed. Cortez, 2004. 

CORREIO BRAZILIENSE. A cada 27 horas, um caso de injúria racial é registrado 
no Distrito Federal. Disponível em: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/05/07/interna_cidadesdf 
,482253/na-rua-no-comercio-na-escola-vitimas-relatam-casos-de-intolerancia.shtml. 
Acesso em: 02 fev. 2016. 
EURICO, M. A percepção do assistente social acerca do racismo institucional. In: 
Revista Serviço Social & Sociedade. nº 114, abr./jun. 2013. São Paulo: Cortez, 
2013. 
IPEA. Atlas da violência 2016. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160322_nt_17_atlas_d 
a_violencia_2016_finalizado.pdf. Acesso em: 29 maio 2016. 
____. Retratos das desigualdades de gênero e raça. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/retrato/. Acesso em: 14 fev. 2016. 
ROCHA, R. A inserção da temática étnico-racial no processo de formação em Serviço 
Social e sua relação com a educação antirracista. In: ABRAMIDES, M. Movimentos 
sociais e Serviço Social: uma relação necessária. São Paulo: Cortez, 2014. 
SILVÉRIO, V. Ação afirmativa e o combate ao racismo institucional no Brasil. 
Cadernos de Pesquisa. Novembro/2002, n.117. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/n117/15560.pdf. Acesso em: 25 de janeiro de 2016. 
WAISELFISZ, J. Mapa da violência 2015 – Mortes matadas por armas de fogo. 
Brasília, 2015. Disponível em: 
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf. Acesso em: 01 
fev. de 2016. 

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. Os Herdeiros: os estudantes e a cultura. 
1 ed. Florianópolis: Editora UFSC, 2014. 
BRASIL DE FATO (2015)”Estudantes acusam ex-diretora de racismo”. Disponível em 
<http://brasildefato.com.br/node/32666>. Página consultada em 21 de março 2015. 
CORREIOO NAGÔ (2014),”Jornal denuncia epidemia de depressão como causa de 
suicídio universitário”. Disponível em < http://correionago.com.br/portal/jornal-
denunciaepidemia- 
de-depressao-como-causa-de-suicidio-de-universitarios/ > Página consultada em 
21 de Março de 2015 



 
199 

DESABAFO SOCIAL (2014) “A UNIVERSIDADE é BRANCA” Disponível em < 
https://rededesabafosocial.wordpress.com/napontadosdedos/ >. Página consultada em 21 
de março de 2015. 
SANTOS, Ivair Augusto dos. Direitos Humanos e as práticas de racismo- Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. 
RARA, PRETA. “Negra sim, não sou mulata”. In: AUDÁCIA. São Paulo. 2015. 1 CD. 
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=c03koCeTOhY > Reproduzido em 20 de 
março de 2016. 
 

BEZERRA, L. M. P. de S. . Pobreza e lugar(es) nas margens urbanas: lutas de classificação 
em territórios estigmatizados do Grande Bom Jardim, 2015. 450 f. Tese (Doutorado em 
Sociologia). Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Ceará 
(UFC), Fortaleza-Ce. 
BEZERRA, L. M. P. de S. ; CARVALHO, A. P. Medo e insegurança nas margens urbanas: 
uma interpretação do“viver acuado” em territórios estigmatizados do Grande Bom Jardim. 
Revista O Público e o Privado. Fortaleza: UECE, no. 26 - Julho/Dezembro, 2015. 
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo. Global, 2007. 
DIWAN, Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São Paulo. 
Contexto, 2014. 
GUIMARAES, Antonio Sérgio A. Racismo e Anti-racismo no Brasil, parte II, Ed. 34, 2005. 

ARAÚJO, Tereza Cristina Nascimento; OLIVEIRA, Lúcia Helena Garcia de; 
PORCARO, Rosa Maria. O Lugar do negro na força de trabalho. Coleção Ibgeana. Rio 
de Janeiro. IBGE. 1983. 
BENTO, Maria Aparecida Silva. Mulher negra no mercado de trabalho. In: Revista de 
Estudos Feministas, v. 3, n. 2, 1995. p. 479-488. 
CALDWELL, Kia Lilly. Fronteiras das diferenças: raça e mulher no Brasil. In: Revista 
Estudos Feministas 2/2000. P. 91-108. 
CARNEIRO, Sueli e SANTOS, Thereza. Mulher negra. São Paulo. Conselho estadual 
da condição feminina. 1985. 
COLLINS, Patricia Hill. Black feminist thought: knoledge, conciouness and the politics 
of empowerment. New York. Routledge. 1991. 
CRENSHAW, Kimberlé W. A intersecionalidade na discriminação de raça e gênero. 
Cruzamento: raça e gênero. 2004. 
DAVIS, Angela. Women, race and class. Vintage Books, 1981. 
GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na cultura brasileira. Movimentos sociais 
urbanos, minorias étnicas e outros estudos. Brasília: ANPOCS 1983. p. 223-244. 
HOOKS, bell. Intelectuais Negras. In: Revista de Estudos Feministas 2/1995. P. 464- 
478. 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Dossiê mulheres negras, 



 
200 

retrato de vida das condições das mulheres negras no Brasil. Brasília: Ipea, 2013. 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Retrato das desigualdades de 
gênero e raça. 4. ed. Brasília: Ipea, 2011. 
LIMA, Márcia. Trajetória educacional e realização socioeconômica das mulheres 
negras. Revista de Estudos Feministas. 1995. p.489-495. 
 

IANNI, O. Pensamento social no Brasil. Bauru, SP: EDUSC, 2004 
–––––. Raças e Classes Sociais no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
MOURA, C. A Sociologia do Negro Brasileiro. Editora Ática – São Paulo. 1988. 
–––––. Brasil: raízes do protesto negro, São Paulo, Global. 1983. 
ROCHA, R. F. A questão étnico-racial no processo de formação em Serviço Social in 
Revista Serviço 
Social e Sociedade, ano XXX, nº 99- São Paulo: Cortez, 2009. 

BENTO, Maria Aparecida Silva; BEGHIN, Nathalie. Juventude negra e exclusão radical. 
Políticas Sociais – acompanhamento e análise. IPEA, 11 de agosto de 2005. p.194-197. 
BRASIL. Retrato das desigualdades de gênero e raça / Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada [et al.]. 4ª ed. - Brasília: Ipea, 2011. 
CHAVES, Marjorie Nogueira. Para além da cor: questão social e genocídio da juventude 
negra. Maranhão: VI JOINPP/UFMA. 2013. 
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. 2. Ed. São Paulo: Global, 2007. 
MARTINS, Tereza Cristina Santos. Racismo, questão social e serviço social: elementos 
para pensar a violação de direitos no Brasil. IN: Revista Inscrita. Ano 10. Número 14. 
CFESS: 2013. 
WAISELFISZ, Júlio Jacobo (org.). Mapa da Violência 2013 – Mortes Matadas por Armas 
de Fogo. Brasília: CEBELA-Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e FLACSO 
Brasil, 2013. 

IV INTERNACIONAL COMUNISTA. Teses Sobre a Questão Negra. 1922. Disponível 
em https://www.marxists.org/portugues/tematica/1922/11/30.htm Acessado em 11 
Abr. 2016. 
BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Relatório Final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito Homicídios de Jovens Negros e Pobre. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/ 
parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-morte-e-desaparecimento-dejovens/ 
relatorio-final-14-07-2015/relatorio-final-reuniao-de-15-07.15 Acessado em: 11 
abr. 2016 
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O racismo na história do Brasil: mito e realidade. Ática. 
São Paulo. 1994. 
FANON, Franz. Pele Negra, Máscaras Brancas. EDUFBA. Salvador. 2008. 
FERNANDES, Florestan. Negros no Mundo dos Brancos. Global. São Paulo. 2007. 



 
201 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Global. São Paulo. 2003. 
IANNI, Octavio. Raças e Classes Sociais no Brasil. Brasiliense. São Paulo. 1987. 
MOURA, Clóvis. Brasil: As raízes do protesto negro. Global. São Paulo. 1983 
MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil Negro. Anita Garibaldi. São Paulo. 2014. 
MOURA, Clóvis. Sociologia do Negro Brasileiro. Ática. São Paulo. 1988. 
OLIVEIRA, Fátima. Ser negro no Brasil: alcances e limites. São Paulo. Estudos 
avançados. Vol. 18 no.50.jan/Apr. 2004 
RODRIGUES, RN. Os africanos no Brasil. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais, 2010. 
SILVA, Wilson Honório da. O Mito da Democracia Racial: Um debate marxista sobre 
raça, classe e identidade. Sundermann. 2016. 
WAISELFISZ, J. J. Mapa da Violência 2014. Os Jovens do Brasil. Flacso Brasil. Rio de 
Janeiro. 2014 

BRASIL, Sandra Assis; TRAD, Leny Alves Bonfim. O movimento negro na construção da 
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e sua relação com o Estado 
Brasileiro. In: Saúde da População Negra. Orgs: WERNECK, Jurema; BATISTA, Luis 
Eduardo; LOPES, Fernanda. – Petrópolis, RJ. DP et Alli; Brasília, DF: ABPN, 2012. 328p. 
(Negros e Negras: pesquisa em debates). Disponível em: < 
http://www.abpn.org.br/novo/attachments/article/92/Sa%C3%BAde%20da%20Popula%C3% 
A7%C3%A3o%20Negra.pdf> Acesso em 26/01/15. 
SKIDMORE, Thomas. Fato e Mito: Descobrindo um problema racial no Brasil. Cadernos 
de Pesquisa. São Paulo, n. 79, p. 5-16, 1991. 
THEODORO, Mário Lisbôa. As relações raciais, o racismo e as políticas públicas. 
Encontro Anual da Anpocs. Águas de Lindóia, 2013. Disponível em : 
<http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8786
&It 
emid=429> Acesso em 24/02/14. 
 

 

GOMES, Joaquim Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional de 
igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
Lei Complementar 988 DE 09 DE JANEIRO DE 2006. 
MARTINS, Tereza Cristina Santos. Racismo, questão social e serviço 
social: elementos para pensar a violação de direitos no Brasil. In: Revista 
Inscrita - número 14 ano 10. Brasília: CFESS, 2013. 

_____CARVALHO, José Jorge. As Ações Afirmativas como resposta ao racismo acadêmico 
e seu impacto nas ciências sociais brasileiras. Brasília. 2004. 
CRUZ, M. et al: História da educação do negro e outras historias . UNESCO, Brasília, 2005 
DIAS, L. et al: Historia da educação do negro e outras historias . UNESCO, Brasília, 



 
202 

2005 
FILHO, Jose Barbosa da Silva. O Serviço Social e a Questão do Negro na Sociedade 
Brasileira. Rio de Janeiro, Marques Saraiva, 2006. 
GUIMARÃES, Antonio Sergio A. Preconceito racial: Modos, Temas e Tempos. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
IPEA. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Racial: Brasília, 
2006. 
 

 


