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RESUMO 
A partir da compreensão das relações étnico-raciais é possível tecer 
algumas aproximações com o Serviço Social. Com isso, no presente 
artigo, nos propomos a estabelecer um breve diálogo sobre a questão 
racial no Brasil e seu entrelaces com o Serviço Social, bem como as 
particularidades da nossa formação social e histórica marcada por um 
longo período da escravidão moderna, e que se estrutura sob raízes 
coloniais e racistas, produzindo as desigualdades raciais. Acreditamos 
que este entrelace já foi tecido no bojo dos processos sociais, contudo 
ainda é necessário desnudar e estabelecer o seu vínculo para que se 
amplie as bases de intervenções da profissão junto à questão racial. 
 

Palavras-chave: Racismo, Desigualdades Raciais e Serviço Social. 

 

ABSTRACT 
From the understanding of ethnic-racial relations it is possible to weave 
some approximations with Social Work. With this, in this article, we 
propose to establish a brief dialogue on the racial issue in Brazil and its 
intertwining with Social Work, as well as the particularities of our social 
and historical formation marked by a long period of modern slavery, and 
which structure under colonial and racist roots, producing racial 
inequalities. We believe that this intertwining has already been woven 
in the midst of social processes, however, it is still necessary to lay bare 
and establish its link so that the bases of interventions of the profession 
on the racial issue can be expanded. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As desigualdades sociais e étnico-raciais são latentes, especificamente no Brasil, que se 

demonstram por meio de várias facetas, multideterminações e expressões, que perpassam a 

distribuição de papéis sociais, de exclusão, de segmentação e de estratificação social. Quando 

acrescido raça, gênero, classe, as desigualdades demonstram desdobramentos diferenciados e 

têm múltiplos rebatimentos para grupos étnicos como os povos originários (indígenas) e a 

população negra. Assim, é possível notar que os afrodescendentes se encontram entre as 

populações mais pobres, excluídas e marginalizadas do mundo. 

Verifica-se, dessa maneira, que a desigualdade no Brasil tem raça e cor, sendo um país 

com heranças escravocratas e que alimenta um racismo estrutural (ALMEIDA, 2019), 

possibilitando o exercício de marcadores sociais e raciais na população brasileira.  

Nesse sentido, o presente artigo, é de natureza qualitativa, na qual utilizamos pesquisa 

bibliográfica, apresentando os resultados parciais de uma pesquisa de Iniciação Científica5 em 

curso, debruçando-se sobre autores fundamentais para compreensão do debate em torno da 

questão racial. O principal objetivo deste trabalho é compreender as relações étnico-raciais no 

Brasil e os entrecruzamentos com o Serviço Social, possibilitando discutir sobre os processos de 

formação social, racismo e desigualdades. 

 

2 PARA COMPREENDER O RACISMO - ALGUNS ELEMENTOS PARA O DEBATE 

 

Para compreendermos o racismo e suas implicações, em especial aqui no Brasil, é 

necessário voltarmos para períodos históricos anteriores, que foram basilares para forjar a 

realidade social que vivemos hoje. O racismo que oprime corpos racializados, é herança do 

colonialismo. A colonização, aqui no Brasil, iniciada no século XVI, escravizou povos vindos do 

continente africano, pautando-se na ideia de que eram inferiores e precisavam ser colonizados. 

As marcas da escravidão não foram apagadas após a promulgação da Lei Áurea em 1888, negros 

e negras ainda continuavam racializados de forma subalterna e ocupando espaços não 

qualificados da estrutura social, mediante a naturalização das hierarquias sociais. Mesmo no 

 
5 Antirracismo e serviço social: análise da questão racial na pós-graduação em serviço social – ICT/FUNCAP (2021-
2022). 



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

 

3517 

pós-abolição, no processo de industrialização do país, a população negra não foi incluída como 

classe trabalhadora, nem mesmo como exército industrial de reserva, sob o pretexto de que 

não seriam uma mão de obra qualificada, ao mesmo tempo em que acontecia um processo de 

branqueamento da população brasileira através da política de imigração, que trazia europeus 

para trabalharem aqui, recebendo aparatos financeiros. Tal ideologia do branqueamento, que 

foi a lei de ferro da ascensão social no Brasil (SOUZA, 2021) ainda se mantém, mostrando uma 

faceta cruel do racismo. 

Sobressaiu uma ideia que paira no imaginário social brasileiro de que há uma igualdade 

entre as raças, numa aposta que aqui vigorou o “paraíso” racial e que toda a desigualdade entre 

as classes se baseia numa justificativa puramente econômica. Paralelo a isso, há a ideia de que 

o racismo fica na redoma individual, ou seja, de que o racismo acontece de maneira pontual, 

quando certos indivíduos apresentam atitudes racistas, mas que não advém de bagagens sócio-

históricas e determinadas relações sociais. Nesse caso, é visto como anormalidade, como traz 

o autor Silvio Almeida: 

 

O racismo, segundo esta concepção [individualista], é concebido como uma espécie 
de “patologia” ou anormalidade. Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter 
individual ou coletivo, atribuído a grupos isolados; ou, ainda, seria o racismo uma 
“irracionalidade” a ser combatida no campo jurídico por meio da aplicação de sanções 
civis – indenizações, por exemplo – ou penais. (ALMEIDA, 2019, p. 31). 

 

Outra concepção de racismo que se apresenta é o de caráter institucional, quando o 

racismo é resultado do funcionamento das instituições, fazendo com que, direta ou 

indiretamente, haja vantagens e desvantagens baseadas na raça. Aqui o poder se torna central 

e o domínio se estabelece a partir de discriminações baseadas na raça. Na nossa realidade 

social, o domínio de homens brancos se estabelece na máquina pública, na cultura, na estética 

etc., fazendo com que, consequentemente, negros e negras estejam em posição de 

subordinação em relação a esse grupo, de modo que essa dinâmica pareça natural. Como traz 

Almeida (2019): 

 

Assim, a principal tese dos que afirmam a existência de racismo institucional é que os 
conflitos raciais também são parte das instituições. Assim, a desigualdade racial é uma 
característica da sociedade não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de 
indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas 
por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor 
seus interesses políticos e econômicos. (ALMEIDA, 2019, p. 34). 



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

 

3518 

 

Ignora-se, então, o caráter estrutural e estruturante do racismo. Dizer que o racismo é 

estrutural é perceber seu aspecto sistemático, onde ele cria condições para que grupos 

racializados sofram discriminação (ALMEIDA, 2019). A ideia de que o racismo é estrutural 

explica que o racismo está tão imbricado na sociedade, de forma que se torna comum nas 

relações sociais e é reproduzido nas mesmas. O racismo é sempre estrutural, pois a ordem 

societária reproduz a ideia de sub-humanidade da população negra, da população indígena etc. 

O racismo, então, irá se materializar na política, no direito, na economia e na ideologia.  

O racismo (que é estrutural) é imbricado na formação sócio-histórica, e nas sociedades 

colonial e capitalista — que perpassam a história brasileira —, ele esteve presente. Por ser uma 

relação de poder, coaduna com as relações sociais existentes, o que implica o reforço das 

desigualdades sociorraciais.  

 

2.1 RACISMO E DESIGUALDADES NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

Ao longo de mais de três séculos, o Brasil transportou 4,8 milhões de africanos. Este foi 

o país do continente americano que mais recebeu pessoas trazidas da África para serem 

escravizadas e o último a abolir a escravização mercantil, fazendo com que o quadro 

populacional se tornasse majoritariamente negro. Diante disso, como um reflexo do racismo 

científico da época, alguns pseudocientistas apontavam a raça negra como a menos evoluída e 

alegavam uma gradual degenerescência do país devido à mestiçagem. No momento pós-

abolição, não foram elaborados projetos políticos para inserir os ex-escravizados no convívio 

social, optou-se por empregar imigrantes europeus, em que também buscava o 

embranquecimento da população. Conforme as autoras: 

 

[...] as relações étnico-raciais no Brasil foram historicamente silenciadas, ou instalara-
se um verdadeiro mal-estar, posto que o grupo dominante não desejava abrir mão de 
seus históricos privilégios e lugares sociais. A saída foi ou o silenciamento ou o discurso 
que retira do campo do conflito e das contradições, em nome de uma harmonia 
legitimada pelo processo de miscigenação e da democracia racial, a qual afirma que 
negros e negras usufruíram de oportunidades e integraram-se à cultura e à 
comunidade nacional. (MADEIRA; GOMES, 2018, p. 465). 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população negra é o 

somatório de pretos e pardos, desse modo atualmente corresponde a 54%. Aqui, se estabelece 



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

 

3519 

um racismo de marca, ligado aos caracteres fenotípicos. Estatisticamente falando, a 

desigualdade social no Brasil tem cor e gênero. Apesar de o conceito biológico de “raça” ter 

sido perdido, cabe analisá-lo em seu sentido sociológico, em que foi usado estrategicamente 

para demarcar locais de privilégios ocupados por indivíduos lidos socialmente como brancos. 

De acordo com Munanga (2003), a raça é uma construção sociológica que denota uma relação 

de poder e dominação. 

Em 2020, segundo o IBGE, pretos(as) e pardos(as) estavam representando 54,1% na 

força de trabalho. A crise gerada pela COVID-19 não atingiu a todos de maneira igual. Conforme 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios — PNAD realizada em 2021, estima-se que 53% 

da população com idade para trabalhar (14 anos ou mais) são negros. O número de desemprego 

aumentou devido à pandemia, e a taxa de pessoas pretas e pardas ficou acima da média 

(35,5%), enquanto as pessoas brancas ficaram abaixo da média (11,9%). Esses números revelam 

quem foram os mais afetados devido aos marcadores sociorraciais. A raça, portanto, determina 

relações sociais e econômicas, sendo a população negra a mais prejudicada. 

Tendo isso em vista, os afrodescendentes são vítimas de uma exclusão social há séculos. 

Podemos notar diferenças sociorraciais em todos os âmbitos da sociedade, dentre eles, 

educação, saúde e trabalho. Isso se deve ao fato de historicamente as pessoas negras não serem 

reconhecidas como sujeitos de direito. Como dito anteriormente, o racismo funciona como um 

fator estruturante das relações socioeconômicas, estabelece privilégios para uns em 

detrimento de outros e resulta em um processo de subalternização. Por este motivo, se faz 

necessário e urgente entender o seu impacto a partir da análise dos seus mecanismos de 

opressão que se reconfiguram na contemporaneidade. Nesse sentido: 

 

O racismo foi abrindo caminhos para o abismo social entre negros e não negros na 
sociedade brasileira. Por esse motivo, buscamos explicitar não ser esse um problema 
que se limita ao âmbito interpessoal, comportamental, sendo uma questão 
estruturante das relações sociais, que em sua intersecção com o gênero e a classe 
demarca lugares sociais. Daí a importância de observar as singularidades históricas, 
sob o risco de afastar o debate ideológico do combate ao racismo de questões ligadas 
a transformações societárias. (MADEIRA; GOMES, 2018, p. 468). 

 

Além disso, o racismo vai atingir as mulheres negras de forma específica. Por estarem 

na mira do racismo e do sexismo, essa categoria sofre simultaneamente com a violência de raça 

e de gênero, dado que, são excluídas socialmente por serem mulheres em uma sociedade 

patriarcal e por serem negras e viverem sob a vigência de um sistema racista, fazendo com que 
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ocupem a base da pirâmide social (hooks 2015). Desse modo, sua inserção no trabalho 

doméstico remonta desde o período colonial como uma alternativa em busca pela 

sobrevivência. Entretanto, esse ambiente é marcado pela desvalorização e informalidade dos 

serviços prestados. Como ilustram as autoras: 

 

Evidencia-se que as mulheres negras exercem papel fundamental em toda a 
estruturação das relações de opressão e subordinação. O corpo delas é utilizado de 
todas as formas, dentre estas a apropriação e desvalorização de seu trabalho, próprio 
da contradição entre capital e trabalho. [...] Fatos como esses têm impedido que as 
mulheres negras desenvolvam suas potencialidades e consigam mobilidade e 
ascensão social, pois ocupam posições de desvantagens no que concerne à ocupação 
e renda, à escolaridade, à entrada na educação superior e no mercado de trabalho, 
enquanto há predominância no trabalho doméstico. (MADEIRA; GOMES, 2018, p .470). 

 

As desigualdades no Brasil possuem raízes históricas no modo de produção escravista, 

e Netto (2001) evidencia que a Questão Social é gerada pelo capitalismo. Deste modo, 

enfatizamos existir uma correlação entre as expressões da questão social e as disparidades 

raciais, em razão dos indicadores sociais da população negra serem os piores. Santos (2012) 

evidencia a centralidade da questão social na concepção da formação do profissional de Serviço 

Social. Salientamos assim, que Theodoro (2014) anuncia que “o tema das desigualdades raciais 

se afirmou no Brasil no bojo de um ampliado debate sobre a questão social.”, (p.207). Cabe 

frisar que, de acordo com Gonçalves (2018) a questão racial denota-se como o nó da questão 

social. Tornando o debate em torno da questão racial imprescindível para que se compreenda 

melhor o objeto de trabalho do Serviço Social. 

 

3 SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO RACIAL: ALGUMAS APROXIMAÇÕES 

 

Conforme a análise anterior, torna-se perceptível que este país foi gestado sob um viés 

racial, tendo em vista o processo de colonização na América Latina. Ainda sobre esta questão, 

cabe frisar que nosso objetivo é ir ao encontro de uma postura histórico-crítica sobre a 

formação do continente latino-americano. Nosso intento em articular a questão da raça como 

definidora da exploração de povos originários e negros e negras trazidos do continente africano. 

Vivendo sob um processo que fundamentou toda a sociedade e que se reconfigura até hoje. 

Moura (2019) nos oportuniza a compreender que o racismo não surge com o advento do 
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capitalismo e nem foi superado com o desenvolvimento da sociedade de classe, o autor nos 

convida refletir que o racismo é elemento constitutivo da sociedade capitalista. 

Com essa primeira prerrogativa, apontamos a necessidade da categoria do Serviço Social 

aprofundar a sua perspectiva de compreensão das origens da questão social, a partir de um 

ponto de partida latino-americano. Ora, sabemos que no Brasil o processo de industrialização 

foi tardio, e ainda guarda relação com o processo de embranquecimento da população, através 

da abertura dos postos de trabalho aos imigrantes europeus, sob a prerrogativa de negros e 

negras eram sinônimos de atraso. Apartando, em um primeiro momento, essa população do 

acesso ao trabalho livre e remunerado. 

Adentrando no debate sobre o poder posto pelo eurocentrismo, afirmamos, conforme 

Quijano (2005) que este advém da perspectiva de uma elaboração sistemática que possui raízes 

no fluxo de dominação da Europa burguesa, associando as experiências europeias às 

necessidades do padrão mundial de poder, que por sua vez, é colonial e eurocêntrico. 

Ainda sobre o Brasil, no pós-abolição, negros e negras não tiveram nenhum amparo do 

Estado, de acordo com Gonçalves (2018) “O Estado brasileiro não implementou políticas que 

impulsionassem a inclusão destes(as) no universo da cidadania, até porque isto implicaria 

profundas mudanças nas relações sociais, especialmente no campo”. A população negra que 

foi vista como classes perigosas, é marcada como inferiores, tendo em vista os pressupostos 

apresentados no tópico anterior.  

Nesse sentido, frisamos que o Estado brasileiro só reconheceu o racismo a partir do ano 

de 1996, após a Marcha Zumbi do Palmares, realizada em 1995, pelos movimentos sociais 

negros que pressionam por políticas específicas para a população negra. Tendo em vista que 

somente as políticas universais não davam conta em atender as demandas desta população 

historicamente marginalizada. Em 2001 o Brasil participa da Conferência de Durban, e se 

compromete a criar mecanismos de amparo a esta população, por conseguinte, em 2003 cria-

se a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que 

possuía status de ministério, e poderemos vislumbrar a passos lentos algumas ações que 

pautaram o enfrentamento ao racismo por parte do Estado. 

Sabemos que a população negra se encontra entre as populações mais pobres, excluídas 

e marginalizadas, apesar dos esforços dos movimentos negros e algumas Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (PIR), porém o racismo é uma questão planetária e o Brasil não foi o único 
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a ser forjado sob ele. Este fato, impulsionou as Organizações das Nações Unidas (ONU) em 2013, 

através da resolução 68/237, a Década Internacional dos Afrodescendentes, com os temas de 

reconhecimento, justiça e desenvolvimento, esta década iniciou-se em 2015 e vai até 2024. Este 

fato demarca um momento histórico para a população que sempre foi subalternizada, 

explorada e desumanizada. 

Todos esses elementos históricos constituem-se como fatos fundamentais para a 

categoria do Serviço Social, que em seu cotidiano de intervenção lida com as mais diversas 

expressões da Questão Social, tais como: desemprego, pobreza, violências e violações de 

direitos, lugar no qual a população negra se encontra majoritariamente. Este grupo é também 

usuário das políticas sociais com as quais atuam os/as Assistentes Sociais seus espaços sócio 

ocupacionais. Inferimos que para além dos marcadores de classe, a raça também é elemento 

definidor e formador das desigualdades no Brasil, (ALMEIDA,2019). 

Em vista disso, apresentamos a importância do Conjunto CFESS-CRESS (gestão 2017-

2020) lançar a Campanha Nacional: Assistentes Sociais no combate ao racismo, situando a 

relação direta da categoria profissional com as demandas da população negra, dando 

centralidade a pauta, como também firmando o seu compromisso em combater todas as 

formas de preconceitos, firmado no código de ética dos/as Assistentes Sociais.  

Em face ao compromisso ético-político da profissão a Associação Brasileira em Estudos 

e Pesquisas em Serviço Social - ABEPSS, por meio da Executiva Nacional de 2017-2018, assume 

o compromisso para a formação do profissional em debater a questão étnico-racial, através da 

elaboração de subsídios para debater o tema de forma crítica e comprometida 

A partir disso, frisamos a necessidade da profissão estar alinhada com as orientações 

das categorias supracitadas, buscando promover e intensificar ações de combate ao racismo 

nos mais diversos espaços sócio-ocupacionais. Objetivando apontar para a sociedade as 

urgências de enfrentar ao racismo através da promoção da cidadania e da consolidação dos 

direitos que foram historicamente negados a esta população.  

No âmbito do Serviço Social, esta é significativa, tendo em vista os esforços da profissão 

em discutir esta temática que ainda ocupa as margens da construção da agenda intelectual 

desta área. Contudo, frisamos que não há uma tentativa de trazer para a centralidade o tema 

da questão racial e deixar de lado outras expressões da questão social, mas é urgente combater 

o racismo em diversos planos, setores e áreas, e o Serviço Social, pode ser a porta de entrada 
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para a transformação da realidade vivida pela população negra, oportunizando ao acesso aos 

direitos sociais, civis e políticos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando afirmamos acima que o Serviço Social é o campo que poderá ser porta de 

entrada para o acesso ao direito da população negra não objetivamos carregar para a profissão 

o fardo de ser o único caminho para o enfrentamento ao racismo, posto que este é um 

elemento estrutural e estruturante das relações sociais. Mas apontamos que este é um dos 

caminhos possíveis apostando na capacidade de pensamento crítico tão defendido por tal 

categoria. 

Trazer para cena a questão racial não é negar a luta de classes, nem tampouco negar o 

marxismo, mas nos convidar a se atentar em outros processos históricos de luta sociais, ao dizer 

de Clóvis Moura - quilombagem, que é historicamente silenciada. É necessário refletir sobre 

outras relações que estruturam a sociedade de classes.  

Ainda frisamos, que os estudo de raça não se situa no campo da pós-modernidade, e 

não se propõe a analisar as condições de vida da população negra sob o ponto de vista das 

subjetividades e singularidades, mas alargar a percepção de classes socais, bem como a nossa 

compreensão sobre a Questão Social, objeto de intervenção do/a assistente social. E 

compreender a partir de um olhar ampliado sobre o processo de colonização e colonialidade 

que forjaram as bases das nossas estruturas sociais. Apontamos a necessidade de um olhar mais 

aguçado sobre as particularidades do continente latino-americano, bem como em perceber as 

relações de poder estabelecidas pela colonialidade. 

E com isso, trazer para o contexto brasileiro, pensadores como Abdias do Nascimento, 

Clóvis Moura, Lélia Gonzalez e Silvio de Almeida que aliam suas discussões sobre a questão 

racial a uma perspectiva mais ampla para a formação profissional. Acreditamos que é 

necessário pensar a partir de Davis (2017) que compreende a realidade a partir da raça, classe 

e gênero, pois são eixos estruturantes da nossa formação social. 

Por fim, apontamos que na ordem do dia nos deparamos com o recrudescimento do 

conservadorismo e dos avanços da barbárie. Concretizando um processo de retirada de direitos 

e retrocessos por parte do Governo Federal brasileiro. Mas é sempre tempo de esperançar, no 
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dizer de Paulo Freire, que possamos construir caminhos possíveis para a transformação da 

realidade. 
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