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RESUMO 
A desigualdade racial no Brasil é um dos principais reflexos do período 
escravocrata, influenciando de forma direta as condições de vida da 
população negra, a mesma população que representa a maior parte do 
público atendido pela Assistência Social. O presente artigo tem como 
objetivo questionar o papel da Política de Assistência Social no combate 
ao racismo, tendo como base uma análise acerca das relações étnico-
raciais no Brasil e as principais legislações e documentos que orientam 
a política. 
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ABSTRACT 

Racial inequality in Brazil is one of the main reflections of the slavery 
period, directly influencing the living conditions of the black population, 
the same population that represents most of the public served by Social 
Assistance. This article aims to question the role of the Social Assistance 
Policy in the fight against racism, based on an analysis of Brazilian society 
and the main legislation and documents that guide the policy. 

 
Keywords: Breed; Racism; Social Assistance Policy. 

 
 

 
1Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí; Mestranda do Programa de Pós 
Graduação em Políticas Públicas (UFPI). E-mail: laraduttamp@hotmail.com. 
2Prof.ª Dr.ª Departamento de Serviço Social; Programa de Pós graduação em Políticas Públicas; Núcleo de 
Pesquisa sobre Estado e Políticas Públicas / Universidade Federal do Piauí – UFPI. Email: 
iracildabraga@ufpi.edu.br. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1798 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A Política de Assistência Social no Brasil tem como principal marco histórico a 

Constituição Federal de 1988, em conjunto com a Saúde e a Previdência, esta passa a fazer 

parte da Seguridade Social. Relativamente recente, desde então esta política vem passando por 

mudanças, entretanto, há de se chamar atenção, no que diz respeito ao enfrentamento ao 

racismo, pouco se tem avançado de fato, como é possível notar ao analisar as principais 

normativas e legislação que orientam a política. 

 Todavia, aqui não cabe afirmar que tal política pública seja racista, pelo contrário, esta 

coloca como enfrentamento das desigualdades sociais uma perspectiva dos indivíduos em seus 

diversos aspectos como o gênero, orientação sexual, classe, e a raça (PNAS,2004).  

 No entanto, ainda é escassa ou até mesmo inexistente na legislação e normativas que 

regimentam a política, as ações voltadas para a população negra, tendo como principal objetivo 

o enfrentamento ao racismo, tal ponto é um reflexo direto do racismo estrutural e estruturante 

da sociedade brasileira que carrega em sua realidade as marcas do seu passado escravocrata 

componente essencial da sua formação sócio-histórica.  

 É nesse sentido, que este estudo tem como objetivo principal analisar o papel da Política 

de Assistência Social no enfrentamento ao racismo, tendo como base as relações étnico-raciais 

na sociedade brasileira.  

 A partir de uma revisão bibliográfica tendo como referência os autores Almeida (2019), 

Couto (2006), Beringh e Boschet (), Nascimento (2002), entre outros, e alguns dos principais 

documentos que regulamentam a Política de Assistência Social na atualidade. Dessa forma, tal 

trabalho está dividido em dois itens principais, I. Raça e racismo na sociedade brasileira e, II. A 

política de assistência social no enfrentamento ao racismo, e conclusão.  

 

2. A RAÇA E O RACISMO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

 A aproximação com a sociedade brasileira, no que diz respeito à situação da população 

negra, necessita uma análise acerca de duas categorias, a primeira delas é a raça. Podemos 

afirmar que, a empregabilidade do conceito de raça na contemporaneidade, perde o seu teor 

biológico, estando intrinsicamente ligado a fatores sociais, históricos e culturais. 
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 Isso significa dizer que para entender sobre raça é necessário também estabelecer uma 

conversa com o conceito e a realidade social o qual está posto, criando um contexto entre os 

aspectos sociais, econômicos e culturais. Sobre isto, podemos afirmar que, 

 

[...] raça é um conceito cujo significado só pode ser recolhido em perspectiva 

relacional. Ou seja, raça não é uma fantasmagoria, um delírio ou uma criação da 

cabeça das pessoas mal-intencionadas. É uma relação social, o que significa dizer que 

a raça se manifesta em atos concretos ocorridos no interior de uma estrutura social 

marcada por conflitos e antagonismos. (ALMEIDA, 2019, p. 52). 

 

 É nesse sentido que podemos estabelecer uma relação com a segunda categoria, o 

racismo. A primeira, é uma categoria que outrora nasce das ciências naturais, utilizada para 

operacionalizar diferenciação de espécies na fauna e flora, manifestando-se com ímpeto na  

classificação da humanidade, e com o tempo perde seu feitio científico, lógico e racional, 

abrindo espaço para a hierarquização dos humanos de acordo com as características 

morfológicas, critérios relativamente artificiais, aspecto que demonstra a perca da 

cientificidade para o avanço das ideologias, tornando-se uma arma de dominação econômica, 

política e social, entre os povos (ALMEIDA, 2019). 

 Para tanto, pode-se afirmar que o racismo é “uma decorrência da própria estrutura 

social, ou seja, do modo “normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas, 

jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O 

racismo é estrutural” (ALMEIDA, 2019, p. 50). 

 Tal processo constitui todo um complexo imaginário social que tem como base e força 

propulsora os meios de comunicação, a indústria cultural e o sistema educacional, perpassando 

diferentes sociedades e a formação sócio histórica de diferentes países, bem como a sociedade 

brasileira. 

 Nesse sentido, observa-se dentro da sociedade brasileira aspectos que demonstram o 

exposto anteriormente, desde a colônia até a república. Por exemplo a criminalização das 

manifestações culturais da população negra, como o samba, a capoeira e manifestações 

religiosas de matriz africana, ou as representações do perfil do negro brasileiro estereotipado 

em filmes, novelas, e ainda mesmo no ensino educacional que mesmo com a Lei 10.639, que 

obriga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, pouco tem avançado nesse sentido e a 

população segue sem saber da história de seu povo. 
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 Desta forma, em mais uma de suas facetas, o racismo apaga a história do povo negro, 

no Brasil pouco se encontra nos livros de história e materiais didáticos disponíveis nas redes de 

ensino, acerca do legado da população negra, ainda que tenham tido um papel essencial para 

a formação social e construção econômica deste país, isto é 

 

O papel do negro escravo foi decisivo para os começos da história econômica de um 
pais fundado, como era o caso do Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista. Sem 
o escravo a estrutura econômica do país jamais teria existido. O africano escravizado 
construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra da sua espinha 
dorsal, quando ao mesmo tempo seu trabalho significava a própria espinha dorsal 
daquela colônia. (NASCIMENTO, 1978, p. 49). 

 

 Todavia, ainda que o trabalho dos africanos sequestrados de África e suas gerações 

posteriores tenha sido fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira, ao longo 

da história o seu reconhecimento tem sido ínfimo. 

 Destaca-se a luta e resistência do povo negro contra o sistema escravocrata e o seu 

papel decisivo na derrubada do período que perdurou por centenas de anos e teve o seu fim 

legal, em 1888 , com a promulgação da Lei Aurea. 

 Todavia, o pós-abolição contrariando as expectativas não criou um ambiente favorável 

para a população negra no Brasil, muito pelo contrário, essa parcela da população fica à 

margem da sociedade. Isto é, 

 

Além do mais após o 13 de Maio e o sistema de marginalização social que o seguiu, 
colocaram-no como igual perante a lei, como se no seu cotidiano da sociedade 
competitiva (capitalismo dependente) que se criou esse princípio ou norma não 
passasse de um mito protetor para esconder desigualdades sociais, econômicas e 
étnicas. O Negro foi obrigado a disputar a sua sobrevivência social, cultural e mesmo 
biológica em uma sociedade secularmente racista, na qual as técnicas de seleção 
profissional, cultural, política e étnica são feitas para que ele permaneça imobilizado, 
nas camadas mais oprimidas, exploradas e subalternizadas. (MOURA, 1994, p. 160). 

 

 O fato é que as marcas do período escravocrata ainda estão presentes neste país e o 

mito da democracia racial permanece no imaginário social e dão respaldo para a discriminação 

e desigualdade, o negro no Brasil, que ainda é tratado de forma diferente na rua, na escola, no 

trabalho e em tantos outros ambientes,  o racismo faz parte do  cotidiano do negro brasileiro, 

isto é,  o racismo esta intrínseco a realidade social brasileira. Sobre esse aspecto, Lélia Gonzales 

indaga as seguintes questões: 
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[...]Por que será que tudo aquilo que o incomoda é chamado de coisa de preto? Por 
que será que ao ler o Aurélio, no verbete negro, a gente encontra uma polissemia 
marcada pelo pejorativo e pelo negativo? Por que será que “seu” Bispo fica tão 
apavorado com a ameaça da africanização do Brasil? Por que será que ele chama isso 
de regressão? Por que vivem dizendo prá gente se por no lugar da gente? Que lugar é 
esse? Por que será que o racismo brasileiro tem vergonha de si mesmo? Por que será 
que se tem “o preconceito de não ter preconceito” e ao mesmo tempo se acha natural 
que o lugar do negro seja nas favelas, cortiços e alagados? (GONZALES, 1984, p. 237 e 
238) 

 

 Dessa forma, esse mito assume dentro da sociedade um papel importante para 

disseminação do racismo, tento em vista que coloca o negro em par de igualdade com os 

brancos no campo dos direitos, isto é, este tem utilidade prática dentro do meio social 

brasileiro, destaca-se duas dessas utilidades:  

 

[...] isentou o “branco” de qualquer obrigação, responsabilidade ou solidariedades 
morais, de alcance social de natureza coletiva, perante os efeitos sociopáticos da 
espoliação abolicionista e da deterioração progressiva da situação socioeconômica do 
negro e do mulato. [...] revitalizou a técnica de focalizar e avaliar as relações entre 
“negros” e “brancos” através de exterioridades ou aparências dos ajustamentos 
raciais, forjando uma consciência falsa da realidade racial brasileira. (FERNANDES, 
2008, p. 311). 

 

 A suposta democracia racial, mais uma artimanha intelectual e ideológica da 

branquitude colonialista brasileira, tenta a todo custo  esconder a desigualdade racial, e com 

isso as mazelas causadas por essa questão, a supressão de direitos e diferenciação no acesso à 

cidadania pela população negra são exemplos dessas mazelas, a dita democracia entre as raças 

é na verdade impossível, tendo em vista que a mesma necessita amparar-se na democracia 

social, política, econômica e cultural (MOURA,1983), de forma plena e completa, o que difere 

em muito da realidade brasileira.  

 Para tanto, entende-se, que o racismo está presente na sociedade de forma 

estruturante e estrutural das relações sociais, isto quer dizer que, 

 

O preconceito de cor, ou melhor o racismo eufemístico do brasileiro tem assim, raízes 
na forma como ele foi colonizado, e, posteriormente, pela maneira como foi dominado 
pelo sistema imperialista mundial. Não é, portanto, um caso fortuito, epifenomênico, 
mas faz parte desta realidade econômica, política, cultural e psicológica. (MOURA, 
1983, p. 38 e 39). 
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 Acerca disso, podemos entender melhor sobre as medidas para o enfrentamento do 

racismo, isso significa dizer que, as transformações dentro da sociedade não acontecem 

somente com denúncias ou aversão moralista do racismo, depende sobretudo da tomada de 

posicionamento e ações antirracistas (ALMEIDA, 2019). Isto é, ainda há um longo caminho para 

se percorrer na desconstrução desse ideário social que defende a hierarquização das raças e a 

discriminação, mas sobretudo, há um caminho a se percorrer de forma objetiva na construção 

de uma sociedade mais igualitária e com equidade e o único caminho viável se dá através de 

políticas públicas e ações efetivas do Estado.  

 Assim, entende-se que ainda há muito que galgar para de fato haver uma reparação 

histórica e o acesso à cidadania seja garantido, por isso a importância das Políticas Públicas 

levarem em questão o aspecto da raça tanto nas suas formulações como na aplicação. 

 A inclusão da Política de Assistência Social na Seguridade Social reforça sobremaneira o 

sistema de proteção social brasileiro, o que nos remete a análise das ações dessa política no 

enfrentamento ao racismo. 

 Outrossim, este enfrentamento precisa ser incorporado nas políticas públicas, em 

especial a política de Assistência Social, tendo em vista que o fato desta política não ser racista, 

não assegura em nada as medidas e atenção necessárias para a realidade da população negra. 

Portanto, o antirracismo faz-se necessário de forma emergencial dentro desta política, pois aí 

sim estará implícito o enfrentamento das desigualdades sociais e consequentemente a 

desigualdade racial. 

 

3 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O ENFRENTAMENTO AO RACISMO 

 

 Existe uma particularidade no que diz respeito ao campo dos direitos na sociedade 

brasileira, as políticas sociais aqui se diferenciam, tendo em vista que “[...] o seu surgimento no 

Brasil não acompanha o mesmo tempo histórico de países de capitalismo central. Não houve 

no Brasil escravista do século XIX uma radicalização das lutas operárias, sua constituição em 

classe para si, com partidos e organizações fortes” (BEHRING, BOSCHETTI, 2009, p.78). 

Estabelecendo uma linha do tempo acerca das Políticas Sociais no Brasil, destacam que 
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até 1887, dois anos antes da proclamação da República no Brasil (1889), não se registra 
nenhuma legislação social. No ano de 1888, há a criação de uma caixa de socorro para 
a burocracia pública, inaugurando uma dinâmica categorial de instituição de direitos 
que será tônica da proteção social brasileira até os anos 60 do século XX. (BEHRING e 
BOSCHETTI, 2009, p. 79). 

 

 Assim, a formação social brasileira, trouxe condicionantes específicos para o surgimento 

das políticas sociais, tendo em vista aspectos importantes como o longo e duradouro período 

escravocrata, o capitalismo tardio bem como o liberalismo, cabendo ressaltar: 

 

O fundamental, nesse contexto do final do século XIX e início do século XX, é 
compreender que nosso liberalismo à brasileira não comportava a questão dos direitos 
sociais, que foram incorporados sob pressão dos trabalhadores e com fortes 
dificuldades para a sua implementação e garantia efetiva. Essa situação começa a se 
alterar nos anos 1920 e sofrerá mudanças substanciais a partir de 1930. (BEHRING, 
BOSCHETTI, 2009, p.81) 

 

 A Constituição Federal de 1988 representou um passo para o avanço dos direitos sociais 

no Brasil, ainda que de forma tardia estabelece uma proposta ampla em relação a proteção 

social, entretanto nos anos seguintes isso não se materializa, ficando sem conclusão, apenas no 

papel (BEHRING, BOSCHETTI, 2009). 

 É com a CF/88 que a Política de Assistência Social passa a fazer parte da Seguridade 

Social junto à Saúde e Previdência Social, entrando no rol de direitos da população e dever do 

Estado. Para tanto,  

 

A Constituição Federal de 1988 é um marco de ruptura desse formato de políticas 
públicas sociais, fundada na lógica dos direitos, da justiça social e da equidade. Reflete 
a conjuntura movimentista dos anos 1980, com destaque para os movimentos de 
reforma sanitária, reforma psiquiátrica, de lutas por direitos de crianças e 
adolescentes e, em especial, pela desinstitucionalização desses, por participação 
popular dentre outros. (TEIXEIRA, 2016, p. 32). 

 

 No que se refere à Política de Assistência Social, designa-se a quem dela necessitar, 

destinada a prover os mínimos sociais para os indivíduos. Podemos afirmar que esta política 

social nasce no país de forma tardia tendo em vista os países da Europa, por exemplo, e traz 

consigo marcas do seu processo histórico mesmo após sua consolidação legal através da CF/88.  

 Em 1993 é homologada a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742/1993, com o 

papel de ratificar o direito posto pela CF/1988 e estabelecer como diretriz a descentralização 
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política-administrativa, transferindo para os Estados, Municípios e Distrito Federal, o comando 

das ações de assistência social. 

 

[...] a LOAS inovou ao apresentar novo desenho institucional para a assistência social, 
ao afirmar seu caráter de direito não contributivo, (portanto, não vinculado a qualquer 
tipo de contribuição prévia), ao apontar a necessária integração entre econômico e o 
social, a centralidade do Estado na universalização e garantia de direitos e de acessos 
a serviços e com a participação da população. Inovou também ao propor o controle da 
sociedade na formulação, gestão e execução das políticas assistenciais e indicar 
caminhos alternativos para a instituição de outros parâmetros de negociação de 
interesses e direitos de seus usuários. (COUTO, RAICHELIS, SILVA, 2012, p. 56). 

 

 É nesse sentido, que fica evidente que a LOAS traz avanços significativos para a Política 

de Assistência Social, levantando aspectos principais como a cidadania e a democracia. No 

entanto, na história dos governos brasileiros pós-democratização, é possível notar um certo 

desdém com a Política de Assistência e a incapacidade de sua real implementação, isto é, 

 

As respostas governamentais às demandas da população foram apresentadas por 
meio de programas fragmentados, assistemáticos e seletivos, como o do leite de José 
Sarney; o da participação comunitária, de Collor de Mello, e o da Comunidade 
Solidária, de Fernando Henrique Cardoso. Repetiam-se, assim, programas de forte 
apelo popular, de cunho pontual, buscando sempre legitimidade junto à população 
mais pobre, segmento destinatário dos mesmos. (COUTO, 2006, p. 153). 

 

 Essa realidade é evidenciada dez anos após a implementação da LOAS por Sposati (2007) 

quando no discurso de abertura da IV Conferência Nacional de Assistência Social, indicou que 

ainda há muito que se galgar no campo dos direitos no Brasil, pondo em debate, “afinal de 

contas, que rumo é esse da inclusão e da cidadania se o cotidiano é mais de exclusão e de 

descidadania. Sem falar da anunciada democracia onde tudo se prepara para acontecer e, na 

hora H, falha” (SPOSATI, 2007, p. 7).  

 Outra legislação importante para a consolidação da política em questão no Brasil é a 

Política Nacional de Assistência Social de 2004 que é instituída normatizando as ações de 

Assistência Social e expressando especificamente a materialidade do conteúdo da Política como 

um pilar do Sistema de Proteção Social no Brasil no que diz respeito a Seguridade Social (BRASIL, 

2004). Essa realiza-se de forma integrada com as políticas setoriais, levando em consideração 

fatores sociais e territoriais de cada região, sendo assim cabe destacar que, 
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A PNAS-2004 vai explicitar e tornar claras as diretrizes para efetivação da Assistência 
Social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, apoiada em um modelo 
de gestão compartilhada pautada no pacto federativo, no qual são detalhadas as 
atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão de atenções 
socioassistenciais, em consonância com o preconizado na LOAS e nas Normas 
Operacionais (NOBs) editadas a partir das indicações e deliberações das Conferências, 
dos Conselhos e das Comissões de Gestão Compartilhada (Comissões Intergestores 
Tripartite e Bipartites – CIT e CIBs). (COUTO, RAICHELIS, SILVA, 2012, p. 60). 

 

 Nesse sentido fica evidente que tanto a implantação da PNAS e como do SUAS, 

representa para o país a soma de forças políticas que “disputam a direção social da assistência 

social na perspectiva da justiça e dos direitos que ela deve consagrar, a partir das profundas 

alterações que propõe nas referências conceituais, na estrutura organizativa e na lógica de 

gestão e controle das ações na área (COUTO, RAICHELIS, SILVA, 2012, p. 60). 

 A PNAS indica a organização do Sistema Único de Assistência Social como sistema 

público que organiza os serviços e benefícios de assistência social. Para orientar esse processo, 

algumas propostas de regulamentações foram sendo discutidas e se conformando como 

referências na gestão e implementação, entre as quais se destaca: NOB SUAS 2005, que 

aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005, que criou o SUAS e o 

operacionalizou, inaugurando no país um novo modelo de organização da gestão e oferta de 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

  Ainda, têm-se nesse mesmo sentido a NOB RH, do ano de 2006, acerca dos Recursos 

Humanos do Sistema único de Assistência Social, e a NOB/SUAS 2012, regulamenta a gestão 

pública da Política de Assistência em todo o país, assumindo um novo patamar para o 

aprimoramento do SUAS.  

 Resolução 109/2009 - tipificação nacional de serviços socioassistenciais 

  Mais tarde para dar sustentabilidade ao próprio SUAS, a LOAS foi alterada pela Lei nº 

12.435, de 6 de Julho de 2011, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que dispõe 

sobre a organização do setor e institui o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

 O SUAS divide-se por níveis de complexidade:  

 

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários; 
II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por 
objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa 
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de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias 
e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.  (BRASIL, 
2011) 

 

 Essas proteções visam assegurar ao público do SUAS um determinado patamar de 

segurança social, já que se trata de um sistema público que compõe o rol da seguridade social. 

Assim, de acordo com o Art. 4º. da NOB 2012, são seguranças afiançadas pelo SUAS: acolhida; 

renda; convívio ou vivência familiar, comunitária e social; desenvolvimento de autonomia; 

apoio e auxílio. Esse debate das seguranças remete a também pensá-las em termos de 

incorporação das necessidades da população negra que historicamente vem sendo 

desconsiderada na concepção e formulação das políticas sociais públicas. 

 De acordo com dados da Cartilha SUAS SEM RACISMO (BRASIL, 2018), 

marjoritaritariamente o público atendido pela política de assistência social é com posto por 

mulheres negras, “[...] mais de 90% dos responsáveis familiares são mulheres e 75%, entre elas, 

são mulheres negras” (et al., CadÚnico, abril de 2018, p. 8). 

 Tais apontamentos desnudam a realidade social brasileira marcada pela sua formação 

sócio-histórica respaldada na exploração dos povos negros e indígenas. Isso significa pensar o 

racismo enquanto “[...] agente expressivo que articulado a outros, como o patriarcado e o 

sexismo, impede a erosão das relações de exploração e das condições de opressão presentes 

em todas as expressões da vida social.” (SILVA, 2018, p. 4). 

 Dessa forma, essa problemática influencia diretamente acerca das condições de vida 

dessa parcela da população, que continua à margem da sociedade, e em demasiada situação 

de vulnerabilidade social. Bem como nos alerta (OLIVEIRA et al., 2019)  “somos um país com 

uma realidade de marcada desigualdade social e altos índices de violência, e os piores 

marcadores sociais são relegados historicamente à população negra.” (p. 145). 

 É dentro dessa realidade que destaca as nuances do racismo, e dentre elas o racismo 

institucional, para Silva (2018), refere-se a negação sistemática das formas de preconceitos 

relativos às questões étnico-raciais. Ademais, as instituições são um reflexo direto das relações 

sociais, portanto podemos considerar identificar os equipamentos da Assistência Social dentro 

dessa lógica, e por assim dizer, a própria política.  

 

[...] ainda não temos nos documentos da Política Nacional de Assistência Social uma 
discussão sistemática sobre raça e racismo. Uma política produzida prioritariamente 
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por pessoas brancas, a partir de referenciais brancos e pesquisada por pessoas 
brancas, precisa ser situada a partir do paradigma da branquitude que a constitui, para 
assim, pensarmos as implicações raciais envolvidas em uma política que visa a garantia 
de direitos (OLIVEIRA et al., 2019, p. 145). 

 

 Seguindo a lógica da hegemonia branca no Brasil, onde o mito da democracia racial 

ainda reverbera o cotidiano social, a política pública em questão ainda que tenha como principal 

público atendido a população negra e em suas diretrizes aponte para a superação das 

desigualdades sociais, ainda não parece reconhecer e sistematizar as demandas dessa parcela 

da população. Isto é, para Silva (2018), o que ainda impera é “uma ideia abstrata de acesso 

universal desvinculada do contexto sócio-histórico e das condições objetivas em que os direitos 

se constituíram no país. Fica encoberto o fato de que as condições raciais modelam a ideologia 

do trabalho e a questão social.” (p. 16). 

 O papel da Política de Assistência Social é de atender a quem  dela necessitar, de forma 

a suprir e garantir os mínimos sociais para vida, no entanto como seria capaz atender a 

população negra sem despertar para a raça enquanto categoria determinante para entender as 

condições de vida na sociedade brasileira? é somente através de um olhar antirracista que a 

Política de Assistência Social pode estabelecer o enfrentamento ao racismo, por assim dizer, 

não é necessário somente o reconhecimento do racismo, mas ser capaz de desenvolver ações 

de enfrentamento ao mesmo. Isto é, “[...]apenas reconhecer o racismo nosso de cada dia não 

é elemento suficiente para que ele deixe de ter um efeito constante em meio às relações que 

estabelecemos e em nossas produções”. (OLIVEIRA et al., 2019, p. 146). 

 

CONCLUSÃO 

 

 O Brasil na sua contemporaneidade ainda carrega em suas entranhas o racismo, isso 

significa entendê-lo de forma estrutural e estruturante, posto nas relações sociais, econômicas 

e jurídicas. Não obstante, este também está implícito na formulação e implementação das 

Políticas Públicas, e nesse caso em especial da Política de Assistência Social. 

 Nesse sentido, aponta-se para a importância desta Política estabelecer ações específicas 

acerca do fortalecimento da identidade racial, valorização da cultura negra, preservação da vida 

dessa população e o enfrentamento e combate ao racismo de forma direta e implícita em suas 

legislações e normativas.  
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