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RESUMO 
A área da Assistência Social é o campo de maior atuação das/os 
assistentes sociais e grande parte das/os usuárias/os atendidas/os em 
serviços socioassistenciais são mulheres, das quais em muitos casos são 
mulheres negras que se encontram como chefe de família. No Brasil, o 
racismo é peça chave da engrenagem do capital e de sua reprodução e 
para analisar as relações sociais em nosso país é fundamental 
compreendermos a formação sócio histórica da nossa sociedade, que 
têm suas bases no elitismo, no racismo e no patriarcado. O qual 
construiu relações de dominação, exploração e opressão da população 
negra em geral e da mulher negra em específico. Neste sentido, o 
presente trabalho pretende analisar as dinâmicas que definem essa 
população e o porquês do serviço social, ainda pouco discutirem a 
intersecção entre classe, raça e gênero, tanto no exercício quanto na 
formação profissional. 
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ABSTRACT 
The area of Social Assistance is the greatest performance field of social 
workers, who most users assisted are women, which in many cases are 
black women who are the head of the family. In Brazil, racism is a key 
part of the gears of capital and its reproduction and to analyze social 
relations in our country it is essential to understand the socio-historical 
formation of our society, which have their bases in elitism, racism and 
patriarchy. Which built relationships of domination, exploitation and 
oppression of the black population in general and of black women in 
particular. In this sense, the present work intends to analyze the 
dynamics that define this population and the reasons for the social 
service, still little to discuss the intersection between class, race and 
gender, both in practice and in professional training. 

 
Keywords: Social Service. Social Assistance. Black Women. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 é um marco para a Política de Assistência no Brasil. É 

nela que a Assistência Social passa a ser reconhecida como política pública, deixando para trás 

o caráter filantrópico e de benevolência que configuraram o atendimento as pessoas em 

situação de vulnerabilidade social com ações voltadas para a caridade. A partir desta 

constituição o Estado assumiu a responsabilidade de assegurar assistência social a todas/os que 

dela necessitam, sendo instituída posteriormente pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS 

de 1993. 

Para assegurar esta nova direção da política de assistência foi elaborado um conjunto 

de leis, normativas, resoluções, responsáveis pela normatização das ações da Assistência Social. 

Em 2014 foi criada a Resolução de nº 145 de 15/10/2014 – intitulada como Política Nacional de 

Assistência Social - PNAS. Esse documento contribui com a defesa e devida atenção às pessoas 

em situação de vulnerabilidade social. Para fortalecer e dar materialidade a esta política foi 

criado em o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com a finalidade de promover uma 

gestão descentralizada no que se refere ao financiamento e monitoramento dos serviços 

socioassistenciais. Esse sistema possui o objetivo dar materialidade a Lei Orgânica da 

Assistência - LOAS. (SANTANA; SILVA; SILVA, 2013). 

A Assistência Social é o campo de maior atuação das/os assistentes sociais. Essas/esses 

profissionais foram as/os primeiros/as a gerarem uma mobilização em torno de atribuir a 

Assistência Social como direito e diariamente necessitam reafirmar isso nos seus respectivos 
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espaços de trabalho. As/os assistentes sociais são seres históricos e sociais que atuam como 

investigadoras/es dos fenômenos e processos com os quais trabalham (CFESS, 2011). 

Além disso, “[...] as/os assistentes sociais possuem e desenvolvem atribuições 

localizadas no âmbito da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, como também 

na assessoria a movimentos sociais e populares.” (CFESS, 2011, p. 11). Soma-se a estes 

elementos a dimensão ético-política da profissão expressa no Código de Ética de 1993 em que 

define em seus princípios a “[...] Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

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

gênero;” (CFESS, 2012, p. 24). 

Ademais, além do serviço social ser uma profissão eminentemente feminina, a grande 

parte das/os usuárias/os atendidas/os em serviços socioassistenciais são mulheres, das quais 

em muitos casos se encontram como chefes de família. Isso nos permite indagar sobre quem 

são as pessoas que são atendidas pela Política da Assistência Social no Brasil e, para isso, se faz 

necessário compreender o perfil da população em situação de vulnerabilidade no país – pessoas 

que pertencem a classe trabalhadora que tem gênero, raça/etnia, sexualidades, geração e 

muitos outros marcadores sociais que se associam a sua condição de classe.  

O Brasil vivenciou 300 anos de escravização da população negra, relegando o lugar de 

subalternidade, que carregam consequências até os dias atuais. Portanto, quando se faz 

referência a população em situação de vulnerabilidade, é possível perceber que este lugar é 

ocupado majoritariamente pela população negra (pretos/as e pardos/as). Além disso, 

historicamente a essas pessoas foram designados os trabalhos mais precarizados, os mais 

baixos níveis de alfabetização e as maiores taxas de violência.  

Portanto, este trabalho pretende buscar compreender a dinâmica social, política, 

econômica e cultural que define a população negra – especificamente as mulheres – enquanto 

usuárias que mais acessam a política de assistência social. Indo mais além, pretendemos 

dialogar sobre os porquês das/os profissionais do serviço social, composto em sua maioria por 

mulheres, não conseguem compreender a importância de fazer essa intersecção entre classe, 

raça e gênero no seu cotidiano profissional. 
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2 A AUSÊNCIA DA INSERÇÃO DE UMA ANÁLISE INTERSECCIONAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Em primeiro lugar é importante pontuar que a Assistência Social é um direito do cidadão 

e dever do Estado, e esse último tem que garantir o atendimento às necessidades básicas 

(BRASIL, 1993). No Brasil, é notório que as pessoas que mais precisam dessas “necessidades 

básicas” têm classe, raça e gênero específicos, porém não são contextualizados nem tão pouco 

citados. Acontece que, os/as assistentes sociais, muitas vezes não analisam as particularidades 

expressas no perfil dos/as usuários/as que são atendidos em seu espaço sócio-ocupacional. São 

inúmeros os fatores que contribuem para isso, configurando-se desde a precarização das 

condições de trabalho e da forma de contratação, à ausência de uma aproximação sobre o 

debate de raça e gênero. Historicamente ausente da formação profissional. 

As questões de raça e gênero que estão presentes desde a formação social brasileira, 

permanecem ainda hoje reafirmadas de forma escancarada em nossa sociedade capitalista e 

periférica. Reproduzindo um racismo presente nos diversos espaços sociais e até mesmo um 

racismo institucionalizado. Assim, a invisibilidade das mulheres e das pessoas negras não estão 

somente no âmbito da Assistência Social, mas em todas as políticas, visto que ele é também 

estruturante das relações sociais no Brasil. “Nesse sentido, investigar a implementação de um 

serviço socioassistencial pode oferecer subsídios para melhor compreender a dinâmica de 

(in)visibilidade de gênero e raça nessa política.” (ANDRADE, PEREIRA, pág. 67, 2019) 

De acordo com dados do Ministério da Cidadania (2021), em setembro de 2021, o 

município de Maceió contabilizou 145.066 famílias no Cadastro Único. Dessas famílias, 55.084 

(38%) possuem uma renda de R$ 0,00 até R$ 89,00; 21.181 (15%) de R$ 89,01 até R$ 178,00; 

37.623 (26%) de R$ 178,01 até 1/2 salário mínimo; e 31.178 (21%) acima de 1/2 salários 

mínimos, constatando que a maior parte dessas famílias se encontram em situação de extrema 

pobreza.  

Na tabela abaixo, apresentamos os dados fornecidos pela Secretaria de Avaliação e 

Gestão da Informação - SAGI (Ministério da Cidadania) e podemos observar o perfil das pessoas 

do Cadastro Único por faixa etária e sexo, do município de Maceió. Percebe-se que a partir da 

faixa etária entre 18 a 24 anos há um aumento significativo do número de mulheres e isso fica 

mais evidente a partir da faixa etária entre 25 a 34 anos, onde o percentual de mulheres é o 

dobro quando comparado aos homens.  

TABELA 1. Quantidade de pessoas do Cadastro Único por faixa etária e gênero – Maceió 
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Faixa etária Masculino % Masculino Feminino % Feminino 

Entre 0 e 4 13.283 49,49% 13.559 50,51% 

Entre 5 a 6 7.098 51,13% 6.783 48,87% 

Entre 7 a 15 31.200 50,45% 30.646 49,55% 

Entre 16 a 17 6.853 50,67% 6.672 49,33% 

Entre 18 a 24 16.842 41,60% 23.640 58,40% 

Entre 25 a 34 11.988 29,44% 28.732 70,56% 

Entre 35 a 39 6.111 29,05% 14.923 70,95% 

Entre 40 a 44 6.072 30,28% 13.980 69,72% 

Entre 45 a 49 5.798 31,97% 12.335 68,03% 

Entre 50 a 54 5.269 32,99% 10.703 67,01% 

Entre 55 a 59 4.511 34,27% 8.653 65,73% 

Entre 60 a 64 3.930 37,41% 6.575 62,59% 

Maior que 65 8.395 40,08% 12.548 59,92% 

Total 127.350 40,16% 189.749 59,84% 

Fonte: SAGI - Ministério da Cidadania 

 

O que demonstra que grande parte das famílias brasileiras é chefiada por mulheres. 

Sobre esta questão no site do Ministério da Cidadania, na aba sobre cadastro único, é 

informado o seguinte: Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família 

se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família para o 

entrevistador. Essa pessoa - chamada de Responsável pela Unidade Familiar (RF) - deve ter pelo 

menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher. Essa responsabilidade dada às mulheres é 

resultado de um processo sócio histórico que naturaliza os chamados papéis de gênero 
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atribuindo ao sexo feminino a função do cuidado, do trabalho doméstico, do casamento e 

dos/as filhos/as. 

Costa (2017), em seu artigo, discute sobre a transversalidade de gênero e raça na política 

de Assistência Social. Ao se debruçar em uma análise de documentos que compõem o SUAS e 

CRAS/PAIF, foi possível notar a ausência dessa transversalidade. Além disso, o SUAS se refere a 

centralidade da família como "matricialidade sociofamiliar'', quando na verdade, na maioria das 

vezes, essas famílias são representadas por mulheres. Dialogando com outros autores, Costa 

(2017) pontua, ainda, sobre a invisibilidade dada às mulheres, por meio das políticas públicas 

que centralizam o debate às mulheres e não constroem uma discussão de gênero, ou seja, que 

incluam os homens como também responsáveis pela casa e pelos/as filhos/as. 

Além disso, “devemos tomar sexo e gênero, assim como cor e raça, como dimensões 

indispensáveis de análise acerca das políticas sociais. Gênero e raça devem, portanto, ser 

mobilizados como categorias de análise.” (MARIANO; CARLOTO, p. 903, 2009). Na tabela abaixo 

está sendo apresentado o quantitativo de pessoas do Cadastro Único por raça/cor, no município 

de Maceió. Esses dados são de setembro de 2020 e foram extraídos pelo Ministério da 

Cidadania. 

 

TABELA 2. Quantidade de pessoas do Cadastro Único por raça/cor - Maceió 

Raça/cor Quantidade de pessoas cadastradas 

Branca 35.324 

Amarela 1.169 

Parda 273.427 

Preta 10.144 

Indígena 208 

Fonte: Ministério da Cidadania (2020) 

 

Ao analisarmos os dados em relação à raça/cor, percebemos que pretos e pardos são 

postos separadamente, mesmo que o conjunto dos dois forme o contingente de negros/as 

brasileiros. Essas questões são ainda mais complexas, uma vez que existe uma enorme 

dificuldade entre as/os negras/os em definirem sua identidade enquanto tal. Para Lélia 
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Gonzalez (1983, pág. 65) “Duas concepções ideológicas definem, de maneira dúbia e distorcida, 

a identidade dos negros na sociedade brasileira: por um lado, a noção de democracia racial, e, 

por outro, a ideologia do branqueamento”.  

É evidente que tanto o mito da democracia racial, propagada por Gilberto Freyre em 

1930, quanto a ideologia do branqueamento, continuam a subalternizar a população negra em 

geral, e as mulheres negras em particular, colocando-as em situação de vulnerabilidade social 

e invisibilidade perante a sociedade. Em um artigo publicado no portal Geledés, Angela Davis 

no diz que 

 

É preciso compreender que classe informa a raça. Mas raça, também, informa a classe. 
E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma forma 
que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para 
perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre 
essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém 
pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras. (1997). 

 

Sendo assim, é de suma importância tratar raça e gênero (essas categorias enquanto 

questões fundamentais ao se estudar as expressões da questão social no Brasil), de forma 

interseccional, para que uma categoria não suprima a outra, além de dar visibilidade a esse 

contingente de mulheres negras não “vistas” pelas/os assistentes sociais (e ainda, não incluídas 

nos serviços socioassistenciais), mesmo que sejam elas - em sua maioria - as usuárias de tais 

serviços. 

Diante da realidade brasileira, em que o racismo se faz peça chave da engrenagem do 

capital e de sua reprodução, assim como sua formação patriarcal, heteronormativa e machista, 

que tem subalternizado a população negra em geral e as mulheres negras em específico, se faz 

necessário a realização de um amplo debate no âmbito da assistência social, levando em 

consideração a intersecção de raça e gênero inserido nele.  

Para Juliana Borges (2019), é, 

 

… impossível pensar em qualquer projeto de desenvolvimento nacional sem que a 
questão racial seja, com a questão de gênero, um pilar essencial e central. A pobreza 
no Brasil tem cor. Aliás, negros são pobres porque são negros no Brasil. E não são 
negros porque são pobres. Nesse caso, a ordem dos fatores altera e muito o produto 
e o entendimento necessário para a produção de políticas e projetos estratégicos que 
realmente transformem a realidade do país. (BORGES, 2019, p. 113-114). 
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O racismo estrutural e todas as suas manifestações na sociedade brasileira têm 

condicionado às pessoas negras à pobreza justamente por sua raça e/ou cor, fazendo-se 

necessário à sua discussão não só no âmbito da assistência, mas no de todas as políticas sociais 

que visem uma sociedade mais justa, democrática e igualitária.  

O debate sobre a invisibilidade da mulher negra no âmbito da assistência não é novo. 

Priscila Maria de Andrade e Lucélia Luiz Pereira em seu artigo “A (In)visibilidade de Gênero e 

Raça na Assistência Social: estudo de caso nos Centros de Referência de Assistência Social”, nos 

apresentam seus estudo sobre o perfil das/os usuárias/os do CRAS do Distrito Federal e expõem 

que: 

 

No que diz respeito ao perfil dos usuários do CRAS, as profissionais relataram, em 
todos os CRAS, uma predominância de mulheres, chefes de família, entre os 19 e os 
45 anos. Em relação à raça, prevalece a percepção de que há mais negras: 75% das 
entrevistadas, um dado que confere com as visitas a campo, onde majoritariamente 
se percebeu a presença de negras. As demais afirmações centram-se na afirmação de 
que “não se repara” essa questão, ou que não se veem diferenças de raça entre as 
usuárias do CRAS. (ANDRADE, PEREIRA, p. 68, 2019). 

 

As autoras falam ainda que as próprias usuárias convergem sobre tal questão, ao 

relatarem que:  

 

É quase unanimidade que o CRAS é um “lugar de mulheres”, segundo as próprias 
entrevistadas (que, não por acaso, são quase todas mulheres). Já com relação ao perfil 
racial, as percepções das usuárias se mostraram divididas: enquanto algumas afirmam 
não perceber uma prevalência de uma determinada cor/raça ou que “existem cores 
variadas” na instituição, outras, em número bem similar, declaram a prevalência de 
negras no CRAS. Houve ainda afirmações de que “não viam diferença” ou não 
“reparam isso”. Assim como as gestoras e operadoras, as usuárias percebem mais as 
diferenças de gênero que as diferenças raciais no público do CRAS. (Ibidem, p. 68). 

 

O resultado dessa pesquisa nos mostra que tanto as/os usuárias/os, em sua maioria 

mulheres, quanto as/os assistentes sociais que também em sua maioria são mulheres, não 

contém a proximidade com o tema aqui abordado, seja ele o debate de raça ou de gênero. Os 

motivos pela não aproximação com a temática pode ser múltiplos, desde o cariz conservador 

da profissão, que persiste até hoje e que ainda é reproduzido por alguns/algumas profissionais, 

até a não utilização de autoras/es que abordem o assunto na graduação, acarretando em uma 

análise rasa da realidade brasileira, uma vez que para intervir de fato nas expressões da questão 

social é necessário levar em consideração a construção sócio-histórica da sociedade brasileira. 
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Sobre este debate, José Paulo Netto nos diz que ao estudar “a caracterização da 

“questão social”, em suas manifestações já conhecidas e em suas expressões novas, tem que 

considerar suas particularidades histórico-culturais e nacionais” (2001, p. 49), ou seja, devem 

ser levados em conta os aspectos relacionais que nos permeiam, sejam eles de gênero, raça, 

sexualidades, entre outros, e essas particularidades também devem ser consideradas pelas/os 

assistentes sociais no momento de suas intervenções. No que diz respeito a não proximidade 

das/os usuárias/os com o debate racial, já abordamos aqui brevemente sobre a dificuldade da 

autodeclaração no Brasil e também da construção de uma identidade negra brasileira, quando 

apresentamos tanto o mito da democracia racial, quanto ao fator embranquecimento. 

Entretanto, vale ressaltar que essas duas questões acarretam para além dos problemas aqui 

expostos, como por exemplo, a não percepção de algumas violências sofridas por essas 

mulheres - e pela população negra - se dá justamente pelo fator racial. 

É aí que cabe uma reflexão coletiva entra das/os assistentes sociais, que falham no 

empenho “[...] na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças” 

(CFESS, pág. 23, 2012), uma vez que, se torna impossível discutir diferenças sem espaços para 

tal, e tão pouco sem esses a construção destes espaços haverá eliminação de preconceitos, 

tendo em vista que se as/os próprias/os assistentes sociais não percebem essas questões. Desta 

forma, este texto assume um papel provocativo e propositivo na dimensão ético-política da 

profissão cabendo a seguinte indagação se não ultrapassarmos a cegueira de gênero e de raça 

presente na formação e no exercício profissional como poderemos incentivar tais espaços de 

discussões? Como poderemos combater o racismo institucional presente em nossos espaços 

de trabalho? E por fim, como poderemos construir uma prática profissional antirracista? 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto ao longo da pesquisa bibliográfica e documental, foi possível 

perceber que o debate de gênero e raça é indispensável ao serviço social. Para, além disso, 

ainda há um longo caminho a se alcançar a fim de que seja materializada uma atuação 

profissional engajada e que tenha como análise interseccional da realidade, considerando não 

somente classe, mas raça e gênero também, além de outros marcadores sociais que aqui não 
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discutimos, mas que são fundamentais para analisar a totalidade sem perder de vistas essas 

particularidades. 

Compreender como o Brasil foi construído historicamente - sob um processo 

escravocrata - é um ponto inicial para perceber que a população pobre é constituída por 

negras/os. Além disso, as mulheres negras foram as mais afetadas, visto que, o país “nasceu” 

de um estupro destas, assim como inúmeras outras violências históricas utilizadas 

especificamente contra elas. 

A importância de abordar raça e gênero nas políticas sociais se dá pela urgência de um 

reparo histórico da negação de direito às mulheres e mais ainda as mulheres negras. É 

justamente por essa urgência que se faz necessário que as/os assistentes sociais tratem essas 

questões, uma vez que raça informa classe no Brasil, e este último não pode ser analisado sem 

o debate racial, assim como o de gênero. 

Não entender que quem ocupa os espaços sócio-ocupacionais do serviço social – tanto 

no âmbito da assistência quanto nos demais – são mulheres negras e pobres, condiciona uma 

análise falha da realidade do sujeito e uma intervenção rasa e pontual. Então analisar a 

realidade em sua totalidade sem perder as diversas particularidades é o caminho para qualquer 

intervenção profissional. Assim, a intersecção deve ser utilizada justamente pela necessidade 

de não contrapor uma opressão sobre outra, mas também para que as políticas sociais sejam 

aplicadas corretamente e não acabem por ser mais uma ferramenta utilizada para invisibilizar 

a mulher negra.  

Levando em consideração a formação sócio-histórica brasileira e a forma como as 

expressões da questão social se materializam no Brasil, as/os assistentes sociais e os serviços 

ofertados, devem conhecer o perfil dos/as suas/seus usuárias/os - mais especificamente tratar 

de forma interseccional essas questões - para que não contribuam para a invisibilização 

histórica da mulher negra. Também cabe aos/às profissionais do serviço social promoverem 

espaços de debates dentro de suas instituições, para que as/o usuárias/os sejam incluídas/os 

neles. Como bem expressa Audre Lord em seu poema Uma ladainha pela sobrevivência “[...] e 

quando falamos nós temos medo/ nossas palavras não serão ouvidas/ nem bem-vindas/ mas 

quando estamos em silêncio/ nós ainda temos medo/ Então é melhor falar/ tendo em mente 

que não esperavam que sobrevivêssemos”.  
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É com esse poema cheio de cor, de dor, de sangue e de luta que expressa um pouco a 

resistência da população negra que este texto se configura como um chamamento às/aos 

assistentes sociais. É de extrema importância a discussão sobre os temas aqui abordados, 

visando não somente dar visibilidade à temática estudada, mas também elencar a dificuldade 

e traçar possibilidades individuais e coletivas para que as/os assistentes sociais possam 

construir uma prática antirracista, anticapitalista e antipatriarcal em seu cotidiano profissional. 
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