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o Serviço Social no Brasil. 2018. 39 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
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RESUMO 

 

A Questão Racial no Brasil é um problema desenvolvido historicamente e que na 
atualidade gera graves consequências para toda a sociedade, especialmente para a 
população negra. Reconhecida a desigualdade racial, é evidente a necessidade de 
reparo social e esse vem sendo feito por diferentes intervenções, entre essas a 
criação de políticas de ações afirmativas. O Objetivo dessa pesquisa foi de 
compreender em que pode contribuir o Assistente Social no processo de formulação 
e execução das Políticas Públicas para negros / de Ações Afirmativas no país, para 
tanto, foram definidos como objetivos específicos: debater sobre a história do negro 
no Brasil e a desigualdade social herdada nesse processo; conceituar Políticas 
Públicas com ênfase na questão racial; e discutir as possibilidades e entraves do 
Assistente Social na formulação e execução de Políticas Públicas para negros / de 
Ações Afirmativas. Desse modo, a metodologia utilizada para o desenvolvimento 
desse estudo foi pautada como do tipo qualitativa, de revisão bibliográfica, se 
destacam como principais autores usados na discussão Zélia Amador de Deus e 
Reinaldo da Silva Guimarães. A pesquisa foi organizada em três capítulos que 
correspondem a cada um dos objetivos específicos apontados acima. Portanto, o 
primeiro capítulo apresentou um sucinto resumo sobre a história do negro no Brasil, 
tendo como ênfase a questão racial no país, o segundo capítulo tratou sobre 
conceitos importantes para compreender as Políticas Públicas para negros, e no 
terceiro capítulo abordou-se sobre o papel do Assistente Social no processo de 
formulação e execução das Políticas de Ações Afirmativas.  

 

Palavras-chave: Negro; Questão Racial; Ações Afirmativas; Políticas Públicas; 

Serviço Social. 

  



GENUNCIO, Rosangela Ramos. Public Policies for Blacks: demands for Social 
Service in Brazil. 2018. 39 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Serviço Social) – Anhanguera, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

 
The Racial Question in Brazil is a problem that has developed historically and which 
currently has serious consequences for the whole of society, especially for the black 
population. Recognizing racial inequality, the need for social reparation is evident 
and this has been done by different interventions, among them the creation of 
affirmative action policies. The purpose of this research was to understand the 
contribution of the Social Worker in the process of formulating and executing the 
Public Policies for Blacks / Affirmative Actions in the country. For this purpose, 
specific objectives were defined: to discuss the history of the Negro in Brazil and the 
inherited social inequality in this process; conceptualize public policies with emphasis 
on race; and to discuss the possibilities and obstacles of the Social Worker in the 
formulation and execution of Public Policies for Blacks / Affirmative Actions. Thus, the 
methodology used for the development of this study was based on the qualitative 
type, from a bibliographic review, stand out as the main authors used in the 
discussion Zélia Amador de Deus and Reinaldo da Silva Guimarães. The research 
was organized into three chapters that correspond to each of the specific objectives 
outlined above. Therefore, the first chapter presented a succinct summary on the 
history of the Negro in Brazil, with emphasis on the racial question in the country, the 
second chapter dealt with important concepts to understand the Public Policies for 
Blacks, and in the third chapter, role of the Social Worker in the process of 
formulating and executing Affirmative Action Policies.  

 

Key-words: Black; Racial Issues; Affirmative Actions; Public policy; Social service. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Questão Racial no Brasil é um problema de grande relevância, pois por 

meio da desigualdade social historicamente construída entre brancos e negros foi 

tido como normal o privilégio de pessoas brancas sobre as demais raças, 

especialmente a negra. Atualmente já se reconhece a necessidade de reparo social 

que vem sendo realizado por meio de Políticas Públicas, sendo essas um produto de 

muito esforço da sociedade organizada. 

Contudo, é preciso reconhecer que entender sobre Políticas Públicas não é 

simples e por isso trabalhar Políticas Públicas para Negros é, por vezes, perigoso. 

Isso porque através da execução de tais políticas é possível melhorar ou piorar a 

realidade de populações inteiras. Dentro dessa necessidade de domínio sobre o 

assunto, o Assistente Social é um profissional que vem ocupando espaços de 

grandes responsabilidades no planejamento e execução dessas políticas. 

Entendendo que o campo das Políticas Públicas seja caracterizado por 

inúmeras formas de se desenvolver, cabe ao profissional de Serviço Social 

compreender como funcionam os aparelhos de formulação e execução das Políticas 

Públicas. Sendo ainda mais complexas as Políticas Públicas para negros que vem 

sendo introduzida em todos os setores da sociedade. 

Sabendo que o desenvolvimento das Políticas Públicas de Ações afirmativas 

para negros é necessário, mas que é um processo delicado e que requer 

conhecimentos sobre a sua funcionalidade, o problema dessa pesquisa foi de 

responder quais as contribuições do Serviço Social na formulação e execução de 

políticas públicas para negros no Brasil. 

Foi escolhido como objetivo geral dessa pesquisa compreender em que pode 

contribuir o Assistente Social no processo de formulação e execução das Políticas 

Públicas para negros / de Ações Afirmativas no país. Para tanto, foram definidos 

como objetivos específicos: debater sobre a história do negro no Brasil e a 

desigualdade social herdada nesse processo; conceituar Políticas Públicas com 

ênfase na questão racial; e discutir as possibilidades e entraves do Assistente Social 

na formulação e execução de Políticas Públicas para negros / de Ações Afirmativas.  

Essa pesquisa é importante porque visa compreender de forma ampla as 

características essenciais das Políticas Públicas para negros de modo a 

proporcionar um domínio maior acerca do tema. Logo, por meio dos conhecimentos 
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a serem revisados no trabalho, Assistentes Sociais, estudantes de Serviço Social e 

outros indivíduos poderão melhor contribuir com as discussões sobre o tema e 

também para a formulação e execução das Políticas Públicas. 

A metodologia desta pesquisa foi pautada como do tipo qualitativa, de revisão 

bibliográfica que, conforme aponta Rampazzo (2005), é uma metodologia que 

possibilita o encontro de informações capazes de responder aos problemas por meio 

do conhecimento teórico. Desse modo, se destacam como principais autores usados 

na discussão Zélia Amador de Deus e Reinaldo da Silva Guimarães.  

A pesquisa foi organizada em três capítulos que correspondem a cada um 

dos objetivos específicos apontados acima. Portanto, o capítulo 1 apresentou um 

sucinto resumo sobre a história do negro no Brasil, tendo como ênfase a questão 

racial no país. Logo, nesse capítulo foi estudado sobre a natureza e reprodução da 

desigualdade social entre as variações raciais.  

Conhecido o problema do racismo e suas conseqüências na atualidade, o 

segundo capítulo tratou sobre conceitos importantes para compreender as Políticas 

Públicas para negros. Com isso, essa parte da pesquisa não procurou apresentar ou 

escolher as definições dos termos, mas compreender o significado dessas políticas e 

sua importância para o enfrentamento à desigualdade racial no país.  

O capítulo 3 abordou sobre o papel do Assistente Social no processo de 

formulação e execução das Políticas de Ações Afirmativas, destacando a 

importância do conhecimento e das qualificações desses profissionais para as 

tomadas de decisões em meio as desenvolvimento do planejamento das políticas e 

das ações praticadas através delas.  

Com isso, pode-se afirmar que a leitura deste trabalho permite ao leitor 

adquirir conhecimentos fundamentais sobre as Políticas Públicas para Negros no 

Brasil. Todavia, a pesquisa não se limita a apresentação dos conceitos sobre termos 

associados às Ações Afirmativas, mas consiste em contribuições para refletir sobre a 

importância de profissionais de Serviço Social no processo de projeção e execução 

das Políticas Públicas. 
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2. BREVE APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL 

 

A história do negro no Brasil é fundamentalmente marcada pela tragédia da 

escravidão, a escravidão do passado causa impactos de grande magnitude na 

realidade do povo negro atualmente. A herança da escravidão hoje se manifesta 

através da reprodução do racismo e as incontáveis consequências negativas da 

desigualdade racial. 

Centrado no objetivo de debater sobre a história do negro no Brasil e a 

desigualdade social herdada nesse processo, esse capítulo foi dividido em duas 

sessões. A primeira sessão apresentou de forma simples o retrato da escravização 

de pessoas negras no Brasil, já a segunda realizou uma leitura histórica básica 

sobre o conceito de raça e de racismo.  

2.1 A ESCRAVIZAÇÃO DO POVO NEGRO E SUAS HERANÇAS 

A história do Brasil é marcada por séculos de dominação européia, desde a 

incursão de portugueses e outros povos que instituíram políticas baseadas em 

exploração de recursos naturais, terras, escravização e exploração de pessoas 

nativas e imigradas de outros países. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p. 9) 

Esse histórico é sentido especialmente por pessoas negras que foram 

trazidas como escravas de maneira que leve pesquisadores a acreditar que a 

quantidade de negros escravizados trazidos supere a estimativa de 3 milhões 

apenas no Brasil. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p. 9) 

Segundo Stefano & Mendonça (2016, p. 79) lembra que a escravidão no 

Brasil foi implementada no regime colonialista dos Portugueses, oficialmente 

reconhecida como forma legal de trabalho pelo Poder Público e assim incorporada a 

cultura no país.  

É ainda importante saber que, em primeiro momento, quando se aborda sobre 

a escravidão no Brasil a imagem associada é de uma forma de trabalho 

característica do feudalismo, sistema vigente no mundo colonial. Contudo, a 

caracterização do trabalho escravo no Brasil não é tão simples assim, primeiramente 

porque a implementação do sistema político europeu nesse território teve 

desenvolvimento dicotômico e em segundo lugar porque a escravidão não acabou. 
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Nesse sentido, Cardoso, Rede & Araújo (1998) diz que se faz necessário 

diferenciar escravidão de sistema escravocrata. Embora as diversas tentativas de 

definição desses conceitos não tenham alcançado um significado único para 

escravidão, entende-se aqui como um fenômeno social associado aos modelos de 

produção das diferentes sociedades, mesmo reconhecendo as limitações 

conceituais, considera-se que: 

O primeiro conceito se trata de uma forma de trabalho forçado que identifica a 

pessoa escravizada como propriedade de quem o escraviza, sendo um modelo de 

trabalho tão antigo quanto a história da humanidade. As pessoas em condições de 

escravidão não necessariamente se percebe como vítima de um modelo perverso de 

trabalho. (PROENÇA, 2006, p. 4) 

Já sistema escravocrata, ou escravismo, é um sistema de produção que 

garante a legalidade do uso da prática do trabalho escravo como forma de 

desenvolvimento político. Ou seja, o escravismo entende como necessário para a 

sociedade o uso de trabalho escravo. (CARDOSO; REDE; ARAÚJO, 1998) 

Dando continuidade a caracterização da escravidão no Brasil, conforme Bivar 

Marquese (2013, p. 227), a construção das regiões escravistas no território brasileiro 

foi desenvolvida em um período em que os europeus implementavam no Novo 

Mundo o regime colonial, mas o capitalismo já ganhava formas na Europa. 

Considerando que, grosseiramente, o modo de produção feudal se diferencia 

do modo de produção capitalista porque o primeiro é fundamentado no escravismo e 

o segundo se orienta pela liberdade de escolha do trabalhador. Nesse sentido, 

entende-se que a escravidão no Brasil recebeu influência de ambos. 

Sendo essas formas dicotômicas de trabalho, Bivar Marquese (2013, p. 227) 

diz que, nesse cenário foi fomentado no Brasil um modelo de trabalho escravo que 

respondia ao mercado financeiro que transitava do sistema de colônias e do 

capitalismo. Ou seja, a escravidão no Brasil atendia a demanda do plano mundial, 

centrada na dominação européia, dentre os desdobramentos da história.  

De acordo com a análise de Bivar Marquese (2013, p. 229), o processo 

brasileiro de produção do trabalho escravo ocorreu através da invasão européia e a 

implementação compulsiva do seu sistema político. Primeiramente introduzida como 

modelo legal e estrutural do sistema colonial e, em seguida, sendo reproduzida 

ilegalmente como consequência da necessidade de sobrevivência de indivíduos na 

sociedade capitalista. 
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Seyferth (1995, p. 176) diz que esse fato histórico deu origem a um grave 

problema social que com o tempo foi naturalizado na sociedade. Isso instituiu que 

pessoas brancas eram superiores às de outras raças e cores. Assim, essa hierarquia 

das relações entre classes sociais e raciais. 

Segundo Stefano & Mendonça (2016, p. 73), a escravidão no Brasil não 

acabou, ao contrario, ela se renova com o passar das décadas, inserindo novos 

atores. Contudo, as identidades dos escravizados permanecem a ser de pessoas 

não brancas, em maioria estrangeiras em situação de ilegalidade no país.  

 No cenário atual, as pessoas que trabalham em condições análogas à 

escravidão estão principalmente em confecções dos centros comerciais nas grandes 

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em residências servindo como 

empregadas domésticas, em restaurantes, pastelarias, entre outros. Essas pessoas 

costumam ser mantidos em cárcere privado, com documentos retidos e sob domínio 

dos empregadores. (STEFANO; MENDONÇA, 2016, p. 75) 

Como pequena amostra sobre a perpetuação da escravidão no Brasil, só no 

primeiro semestre do ano de 2015 mais de 16 mil empresas foram investigadas pelo 

Ministério do Trabalho, sendo 5.557 empresas autuadas por manter pessoas 

trabalhando em condições análogas à escravidão e lavrados 11.498 autos de 

infração. Além disso, 11.226 pessoas que trabalhavam de forma ilegal foram 

registradas sob ação fiscal. (STEFANO; MENDONÇA, 2016, p. 75) 

Segundo Stefano & Mendonça (2016, p. 75) ainda enfatiza que a escravidão 

está no DNA do Brasil, não apenas em questão do modelo de trabalho, mas em 

virtude da desumanização nos valores morais da sociedade em relação aos negros. 

Isso é explicitado nas estatísticas de homicídios no país que, além de ser o país que 

mais mata no mundo, a maioria são assassinatos contra homens jovens negros.  

Isso porque essas mortes são legitimadas pelo atual modelo de segurança 

pública centrado na lógica de “guerra às drogas” que atribuem como competência 

dos órgãos de segurança ações de combate, mas não afeta as classes sociais de 

forma igual. (STEFANO; MENDONÇA, 2016, p. 141) 

Isso porque o combate às drogas é praticado nas favelas com freqüentes 

ações pontuais e violentas em regiões de moradias de populações mais pobres, 

enquanto é combatida de forma discreta, com pouca frequência e sem confrontos 

armados ou uso de estratégias violentas em localidades mais nobres. (STEFANO; 

MENDONÇA, 2016, p. 75) 
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O Fórum Brasileiro de Segurança Pública levantou que diariamente em média 

seis pessoas são mortas por agentes da lei. O uso desnecessário e excessivo da 

força nas operações policiais atinge pessoas envolvidas com o tráfico de drogas nas 

favelas e também as pessoas que não possui qualquer relação com atividades 

ilícitas ou criminosas. (STEFANO; MENDONÇA, 2016, p. 134) 

Conforme Stefano & Mendonça (2016, p. 134), a polícia brasileira tem carta 

branca para matar, ainda que de forma indireta. Pois os mesmos justificam os 

assassinatos nos autos de resistência, alegando que a ação foi necessária para 

proteger a própria vida, muito recorrente nas operações policiais nas favelas. 

As consequências disso constam nos índices de violência letal, visto que 

estudos apontam que entre os anos de 2006 e 2016 o número de pessoas brancas 

assassinadas caiu 32,3%, contudo o inverso desse resultado aconteceu com o 

número de assassinatos de pessoas negras, cujo aumentou 32,4% nesse mesmo 

período. (STEFANO; MENDONÇA, 2016, p. 134) 

É importante destacar que a desigualdade social pode ser facilmente 

percebida através das raças, visto que as classes sociais de maior poder aquisitivo e 

político é composta por maioria branca, enquanto as populações mais empobrecidas 

são de maioria negra. Essa desigualdade também pode ser observada por meio da 

divisão espacial em todo território brasileiro, desde demarcações maiores como o 

das regiões do Brasil, como em menores como em município.   

Nesse sentido, é correto afirmar que as favelas são territórios de moradia 

majoritariamente negra, enquanto as regiões nobres são predominante moradia de 

pessoas brancas. Com base nessa divisão, conforme expressou Turco & Alvinho 

(1988) evidencia-se que a população negra no Brasil foi livre do açoite da senzala, 

contudo, preso na miséria da favela.  

2.2 OS CONCEITOS DE RAÇA E RACISMO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

A concepção de hierarquia entre as raças foi uma falsa ideia que predominou 

e ainda faz parte do pensamento de uma parcela da sociedade, influenciando 

profundamente na organização e nos valores da sociedade. Visto esse problema 

enraizado na sociedade, predominou-se a aceitação do racismo, intensificando a 

desigualdade estrutural, afetando negativamente a vida de centenas de milhares de 

pessoas ao longo dos séculos. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p. 52-53) 
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Contudo, por fazer parte de uma maldita herança histórica, a desigualdade 

racial é marcada e mantida principalmente pela discriminação e preconceito sofrida 

pela população negra até os dias atuais. Essa expressão do racismo se revela em 

todos os lugares, sendo de forma cruel parte do cotidiano. (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 1988, p. 52-53) 

a subalternização dos negros, além da dominação econômica, era fruto de 
padrões raciais e culturais herdados da sociedade escravista. Estes padrões 
reproduziam-se na sociedade moderna e competitiva, sendo co-
responsáveis por fenômenos como a concentração racial da renda e as 
dificuldades dos negros de acesso à educação e ascensão social, isto 
ocorrendo não obstante o preconceito brasileiro de não ter preconceito. 
(BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p. 53) 

Seyferth (1995, p. 175-176) diz que por meio dos desdobramentos históricos 

a questão da raça passou a predominar acerca da injusta distribuição de riqueza em 

todo o país.Isso contribuiu fortemente para a desigualdade de oportunidades, 

tornando raras as pessoas negras que saiam da linha da pobreza, colocando 

pessoas negras em uma condição quase imutável de pobreza e exclusão social.  

2.2.1 Os conceitos de raça e racismo 

Ao longo da história da humanidade, muitas teorias foram criadas na tentativa 

de organizar e diferenciar as coisas e seres vivos, para interpretar as sociedades e 

de estabelecer significados padrões gerais entre vegetais, animais e pessoas. 

Muitas vezes teorias foram desenvolvidas para justificar a supremacia de um grupo 

social sobre outro, assim sucedeu a idéia de raça. 

Munanga (2004) fala sobre a importância desse conceito para entender as 

coisas de uma maneira mais aprofunda que distinguiam “os seres animados dos 

inanimados; os minerais dos vegetais e os vegetais dos animais” (p. 3). 

Considerando que estudos apontam que etmologicamente o conceito de raça adveio 

da língua italiana com a palavra razza, tal palavra sucede do latim ratio e se traduz 

como categoria ou espécie.  

Assim, ainda na Antiguidade, o termo raça era usado para diferenciar plantas 

e animais por grupos. Já na Idade Média o conceito passou a identificar a 

descendência comum entre diferentes pessoas e agrupá-las por linhagens. É 
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importante destacar que no início a identificação da linhagem era feita com base nas 

características físicas. (MUNANGA, 2004) 

A teoria das raças humanas primeiramente classificou as pessoas por 

linhagem e depois por classes sociais, justificando a desigualdade entre nobres e 

plebeus. Na modernidade o termo raça é empregado para classificação de grupos 

em meio a diversidade humana, nesse período os critérios baseados nas 

características físicas em comum foram intensificados, incluindo a identificação de 

território de nascimento, entre outros. (MUNANGA, 2004)  

O contato entre povos de continentes diferentes mudou as definições de raça, 

dando origem a concepção de três raças humanas: branca, negra e amarela. No 

passar dos séculos, em meio às descobertas de outros povos e descobertas 

científicas os critérios para diferenciar as pessoas por raça passou por algumas 

modificações, considerando aspectos genéticos, de naturalidade, de cor da pele, 

formas físicas, entre outros. (MUNANGA, 2004) 

A disseminação da teoria das raças humanas sustentou pensamentos de 

supremacia de um grupo sobre outro; ideologias de humanos, sub-humanos e até 

não-humanos; puros e impuros, entre outros. Nesse sentido, a identificação das 

raças dividiu as pessoas em superiores e inferiores, os que detinham poderes e os 

que serviam aos poderosos, também os que poderiam e os que não deveriam ser 

escravizados. (MUNANGA, 2004) 

Atualmente, o conceito de raça não se reporta aos aspectos biológicos, 

tampouco de linhagem ou nacionalidade, mas possui caráter ideológico. Há 

unanimidade nas ciências biológicas que não existem humanos de raças diferentes, 

mesmo com essa conclusão a realidade do cotidiano mostra que a idéia de divisão 

de raças ainda é muito presente na sociedade e influencia profundamente nas 

relações sociais.  (MUNANGA, 2004) 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE considera que existem 

5 (cinco) classificações de raça/cor no Brasil: branco, preto, pardo, amarelo e 

indígena. Sendo que, para o instituto é necessário que constem nos estudos a 

categoria negro, corresponde a junção da população preta e parda, essa 

necessidade se dá pela questão proximidade identitária desses dois grupos. 

(STEFANO; MENDONÇA, 2016, p. 140) 

Ainda conforme explica Seyferth (1995), é importante ressaltar que em um 

longo período da história a população negra foi enquadrada como sub-humanos ou 
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não humanos. No Brasil essa alocação era determinado pelas características da 

pessoa, sendo levado em conta principalmente a cor da pele e características físicas 

diversas do corpo na finalidade de determinar a raça de cada sujeito. 

A cor da pele foi a característica classificatória que se impôs, tanto nas 
taxonomías científicas como nas concepções mais populares sobre as raças 
humanas. A cor e a forma dos cabelos e dos olhos, a estatura, diversos 
índices cranianos e faciais, o peso e o volume do cérebro, entre outros 
traços fenotípicos, também serviram às distinções raciais. (SEYFERTH, 
1995, p. 176) 

Logo, percebe-se que o significado de raça no país derivou de uma invenção 

de europeus que se reconheceram superiores aos humanos com características 

diferentes. Assim, o negro enquanto sujeito pertencente a uma população 

inferiorizada, marginalizada e considerada de risco sofreu e ainda sofre com as 

diferentes faces do racismo. (GUIMARÃES, 1999, p. 40)  

Jaccoud (2008, p. 134) por sua vez entende como racismo um fator ideológico 

que advém e alimenta a desigualdade racial por meio da perpetuação da 

hierarquização de grupos sociais em função de sua identidade e descendência. 

Sendo assim, por meio da diversidade da cor e demais características físicas e 

culturais. 

Guimarães (1999, p. 39-40) ao conceituar raça e racismo explica que existe 

uma diferença crucial para se entender ambos os termos e que precisam ser 

explicadas juntas. Sendo raça um conceito ideológico que categorizou indivíduos 

com características físicas parecidas em uma mesma identidade de classe social, já 

racismo está diretamente relacionada aos frutos dessa identificação colocada aos 

não brancos e os prejuízos derivados do mesmo. 

Conceitos de raça e racismo são, pois, coisas distintas, embora este último 
tenha sido inventado no século XIX no âmbito de uma "ciência das raças" 
produzida por antropólogos, psicólogos, sociólogos, ensaistas, filósofos etc., 
cujo dogma afirmava a desigualdade das raças humanas e a superioridade 
absoluta da raça branca sobre todas as outras. Racismo é palavra surgida 
na década de 1930, segundo Banton (1977), para identificar um tipo de 
doutrina que, em essência, afirma que a raça determina a cultura. As 
crenças que levaram à afirmação da superioridade dos brancos e da 
determinação biológica da capacidade civilizadora, estão profundamente 
arraigadas no pensamento ocidental, por mais que a ciência do século XX 
tenha procurado destruí-las. Seu peso nas ideologias nacionalistas dos 
mais diveros matizes, e mesmo em muitas ideologias de classe, é 
incontestável e, por isso mesmo, as características raciais continuam 
produzindo significados sociais. (SEYFERTH, 1995, p. 178) 
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De acordo com Munanga (2004), o racismo nasce do credo da existência da 

raça humana e que haja uma hierarquização natural entre essas raças. O 

pensamento racista costuma identificar a raça através de características físicas, da 

nacionalidade, dos traços culturais, lingüísticos e religiosos, de maneira que acredite 

na soberania de uma raça sobre outra. 

2.2.2 As consequências sociais do racismo 

Sabe-se que a ideologia de raça se faz presente na sociedade em 

abrangência global, que o racismo é uma realidade que afeta negativamente à todos 

e que mantém a desigualdade racial como parte da estrutura política das nações. 

Contudo, o racismo, a desigualdade racial e a própria concepção de raça tem 

significado e se reproduz de forma diferente em cada país. (MUNANGA, 2004) 

O conceito de raça e racismo varia, bem como os critérios que categorizam as 

pessoas por grupos de raça. Desse modo, é preciso observar as formas com que é 

reproduzida a desigualdade social em recortes menores de espaço, visto que o 

racismo no Brasil se manifesta de forma diferente do racismo nos Estados Unidos, 

embora partam dos mesmos fundamentos. (MUNANGA, 2004) 

Durante a maior parte da história o racismo foi naturalizado e até pouco 

tempo politicamente legal, como no caso do Apartheid nos Estados Unidos. Como foi 

visto, no Brasil a manutenção do racismo se deu especialmente através de normas 

sociais não escritas, mas que negou o acesso de pessoas negras à educação, à 

cultura, ao emprego e especialmente de pertencer à classes sociais de maiores 

poderes aquisitivos. (MUNANGA, 2004) 

Apenas em meados do século passado, dentro de um contexto global da 

reivindicação de direitos civis e igualdade racial, emergiram com mais força grupos 

organizados e movimentos sociais negros no país. E junto ao processo de 

redemocratização do Brasil, surgiram novas possibilidades de fazer política com 

espaço para a realização de profundas transformações, fundamentalmente no que 

tange a questão racial. 

Contudo, eliminar o racismo é uma tarefa que demanda muitas ações e 

tempo, pois está enraizado na sociedade e continua a ser reproduzido nas relações 

sociais. Portanto, visto que excluir dos dicionários o termo racismo não erradica o 

pensamento e a prática do cotidiano, a única estratégia viável foi a de ressignificar 
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raça e reafirmar a existência e os prejuízos sociais causados pelo racismo. 

(MUNANGA, 2004)  

Levando em conta que o conceito de raça passou por diferentes mudanças ao 

longo do tempo, entende-se que seu significado pode ser transformado de modo a 

ser usado de forma a combater o racismo. Se originalmente esse termo foi usado 

para dividir grupos sociais por meio da inferiorização de sujeitos, atualmente ele vem 

sendo apropriado pelos movimentos sociais negros. 

Contudo, seu novo significado rompe com a idéia de hierarquização entre as 

raças, ao contrário disso, seu objetivo é promover a união das pessoas vitimadas 

pelo racismo. O conceito de raça passa a estar diretamente associado à identidade 

de indivíduos como povo, logo uma estratégia de luta contra a desigualdade. 

(ROSEMBERG, 2004, p. 21) 

Rosemberg (2004, p. 21) diz que a adoção do termo raça tem a intenção de 

fortalecer uma unidade necessária de reivindicação por reparo social para a 

população negra. Esse reparo tem a finalidade de se superar as desigualdades de 

classe que é caracterizada pela cor e assim alcançar a democracia racial. 

Tais movimentos ganha mais espaço na participação social e política. Dessa 

maneira, o cotidiano social passou a prestar mais atenção às reivindicações 

estabelecidas pela população negra, apontando a necessidade de criação de 

políticas especiais que contribuam com o fim da desigualdade racial. (DEUS, 2013) 

Sobretudo, o racismo ainda reproduzido na sociedade se traduz em perdas 

inimagináveis para todos, pois não há como calcular o quanto de conhecimento foi 

apagado da história com a marginalização dos negros, nem quantos talentos nunca 

tiveram a oportunidade de contribuir com os avanços científicos, sociais, políticos e 

outros. 
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3. AS AÇÕES AFIRMATIVAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

Nesse capítulo são apresentadas discussões importantes sobre a Questão 

Racial e as desigualdades entre brancos e negros no Brasil. Além disso, nessa 

divisão também é abordado sobre as Ações Afirmativas, a sua execução em 

políticas públicas para negros, bem como a sua importância.  

Conhecido o problema do racismo e suas conseqüências na atualidade, o 

segundo capítulo tratou sobre conceitos importantes para compreender as Políticas 

Públicas para negros. Com isso, essa parte da pesquisa não procurou apresentar ou 

escolher as definições dos termos, mas compreender o significado dessas políticas e 

sua importância para o enfrentamento à desigualdade racial no país.  

3.1 A QUESTÃO RACIAL 

A ideologia de raça no Brasil foi extremamente perversa com os povos não 

brancos desde a invasão dos portugueses que implementaram compulsoriamente 

novos modelos políticos baseados na extração de riquezas naturais e uso de mão 

de obra escrava. (THEODORO; JACCOUD; OSÓRIO, 2008) 

Segundo Theodoro, Jaccoud & Osório (2008), após a abolição da escravidão 

as condições de vida dos povos escravizados não se igualou ao dos brancos, fato 

que provocou a progressiva marginalização dos negros, impedindo que negros 

ocupassem posições de poder na sociedade ou emergisse para classes sociais mais 

elevadas.  

Ainda conforme Theodoro, Jaccoud & Osório (2008), praticamente confinados 

à pobreza, pessoas negras não mais escravizadas passaram a ocupar postos de 

trabalho precários e com remunerações injustas, com o agravamento da pobreza o 

espaço que sobrou para moradia dessa população se deu nas formações das 

regiões periféricas.  

Empobrecidos e excluídos dos projetos de desenvolvimento das cidades, a 

figura do negro no Brasil era vinculada ao sentimento de risco, intensificando as 

medidas de repressão nas regiões periféricas pelo Estado e mantendo a maioria 

negra marginalizada. (THEODORO; JACCOUD; OSÓRIO, 2008) 

Para Neves (2007), desde a vinda dos portugueses até a segunda parte do 

século XX os negros foram vítimas de políticas de exclusão e repressão, no campo 
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da habitação, da educação, do trabalho, da renda e muitos outros, incluindo projetos 

nacionais de embranquecimento populacional.  

Por consequência disso, a raça é mantida como símbolo da hierarquização 

entre as classes e segmentação social que na atualidade, marcada pela lógica da 

competição, privilegia as pessoas brancas e desqualifica as negras, inviabilizando a 

mobilidade social. (NEVES, 2007) 

Theodoro, Jaccoud & Osório (2008) diz que a cor, características físicas, 

logradouro e outros elementos são critérios de seleção no mercado de trabalho, de 

manifestando de forma explícita ou oculta, mas que se torna visível ao observar as 

divisões do trabalho. A exclusão do negro também é evidente em todos os níveis da 

educação formal.  

Visto que as escolas reconhecidas como de maior qualidade são 

predominantemente ocupadas por alunos e professores brancos e as escolas mais 

precarizadas tem predominância negra, essa mesma figura se repete no Ensino 

Superior. (THEODORO; JACCOUD; OSÓRIO, 2008) 

Nesse sentido, a história do povo negro no Brasil é marcada pela injusta 

desigualdade racial. “Com isso, noções tais como “interesse”, “exploração” ou 

“redistribuição” perdem espaço para noções como “identidade”, “diferença” ou 

“dominação cultural”.” (NEVES, 2007, p. 121) 

A desigualdade social no Brasil é um problema de forte expressão que causa 

consequências catastróficas para à sociedade, além disso no caso brasileiro a 

diferença de classes pode ser verificado principalmente através da variação de raça. 

Logo, a Questão Racial é um problema grave e presente na sociedade. (IANNI, 

2004) 

Conforme Ianni (2004):  

No limite, a questão racial, em todas as suas implicações sociais, políticas, 
econômicas, culturais, ideológicas, pode ser vista como uma expressão e 
um desenvolvimento fundamentais do que tem sido a dialética escravo e 
senhor no curso da história do mundo moderno. (p. 26) 

Considerando isso, Neves (2007) afirma que mesmo com a história 

catastrófica de séculos de exclusão, surgiu nas últimas décadas uma preocupação 

com essa questão no campo das Ciências Sociais brasileiras. O que possibilitou o 

reconhecimento de que as desigualdades não se restringe à questão econômica, 

mas se constitui de carga simbólica que naturaliza o racismo. 
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Por consequência do aspecto simbólico, pessoas negras continuam a sofrer 

fortemente com a exclusão social, o que define a questão racial como um imenso 

desafio para a sociedade. Além disso, é importante ressaltar que a questão racial no 

Brasil é um problema que demanda de enfrentamento constante e permanente. 

(IANNI, 2004)  

De acordo com Neves (2007): 

A questão da dignidade introduz-nos de cheio na temática da “democracia e 
[do] reconhecimento face à diferença e às desigualdades”1. Isso porque não 
é um mero acaso que a emergência da temática da igualdade e da 
dignidade dê-se na sociedade brasileira em pleno processo de abertura 
política e de redemocratização sociais. Na verdade, essa 
contemporaneidade é apontada por diversos autores como prova da 
indissociabilidade da emergência de uma cultura baseada na idéia de 
direitos (que está na base da luta por dignidade) e da democracia. (p. 118) 

Logo, conforme Branco (2003), o principio formal da igualdade não contribui 

para o bem-estar social da sociedade, pois tratar sujeitos desiguais de forma igual é 

favorecer a perpetuação da desigualdade social. Ou seja, é necessário que o Estado 

reconheça a desigualdade social entre as raças e à partir disso desenvolva ações 

direcionadas aos grupos desfavorecidos como forma de equiparar as classes 

conforme as suas necessidades. 

Sabendo disso, rompendo com um período ditatorial que durou mais de 20 

anos, o Estado brasileiro inclui pela primeira vez em sua agenda a responsabilidade 

de reparo social frente a injusta distribuição de riqueza entre as raças. A 

redemocratização do Brasil, compactuada na segunda metade da década de 1980 

com a aprovação da Constituição Federal de 1988, apontou a necessidade de 

promover a igualdade social entre as raças. (BRANCO, 2003) 

Ainda conforme Branco (2003), os direitos sociais instituídos pela nova 

constituinte abrangem todas as esferas da vida social, como à educação, à saúde, à 

renda, ao trabalho, à moradia, entre outros.  

Contudo, sabe-se que para garantir a igualdade entre desiguais não basta 

positivar direitos, mas demanda tratar os diferentes de formas distintas, 

condicionando a efetivação dos direitos aos que tem acesso dificultado ou negado 

sem retirar os mesmos direitos dos que já são contemplados. (BRANCO, 2003) 

Nesse sentido, para Branco (2003):  
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O ideal da igualdade substantiva passa a reger a ação dos poderes 
públicos. O Estado vê-se autorizado, agora, a se desviar, ao menos em 
parte, dos postulados da igualdade formal. O Estado poderá gerir 
interesses, sobrepondo o ideal da igualdade de fato às exigências da 
igualdade na lei. O princípio da igualdade, numa democracia social, vai 
estabelecer a noção de que o Direito não deve ser alheio à necessidade de 
se estabelecer uma sociedade equânime na fruição dos seus bens. (p. 135) 

Concordando com isso, Silva Guimarães (2013) afirma que os direitos 

fundamentais na perspectiva universal não são efetivados em uma sociedade 

desigual sem que os grupos sociais desfavorecidos sejam especialmente protegidos. 

Nesse sentido, esses direitos precisam ser garantidos progressivamente por meio da 

criação e efetivação de Políticas Públicas específicas que viabilize os reparos 

necessários para o fim das injustiças sociais.  

3.2 AS AÇÕES AFIRMATIVAS 

É certo que as últimas décadas são marcadas por muitos avanços sociais e 

ganhos no campo político. Todavia, esses ganhos não foram concedidos como 

iniciativa do Estado, mas frutos de reivindicações populares, conforme explica 

Theodoro, Jaccoud & Osório (2008): 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por um contexto onde o 
debate era mobilizado pela questão da existência ou não da discriminação 
racial no país. A democracia racial ainda se colocava como um paradigma a 
ser questionado, e o reconhecimento das desigualdades raciais e a reflexão 
sobre suas causas precisava se consolidar. A partir de meados dos anos 
90, entretanto, os termos do debate se transformaram. Reconhecida a 
injustificável desigualdade racial que, ao longo do século, marca a trajetória 
dos grupos negros e brancos, assim como sua estabilidade ao correr do 
tempo, a discussão passa progressivamente a se concentrar nas iniciativas 
necessárias, em termos da ação pública, para o seu enfrentamento. (p. 11) 

Reconhecendo o reparo social como uma necessidade urgente para a 

consolidação da democracia, justificando a construção de políticas especiais 

direcionadas à população negra. Com isso, as ações afirmativas se fazem como um 

mecanismo imprescindível para a equidade social. (SILVA GUIMARÃES, 2013) 

De forma geral e simplista, as ações afirmativas são entendidas como uma 

estratégia de execução política de amparo aos grupos menos favorecidos 

socialmente que pode ser desenvolvida na esfera pública ou privada. Sendo um 

mecanismo para a equidade social de modo a garantir a efetividade dos direitos 
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universais aos grupos vitimados por discriminações e outros agravos causados pela 

desigualdade. (BRANCO, 2003)  

Silva Guimarães (2013) entende que as ações afirmativas são mecanismos 

que promovem da presença de pessoas negras em âmbitos os quais o acesso 

dessas pessoas é dificultado, ou mesmo quando não há oportunidade de acesso. 

Assim, estrategicamente são desenvolvidas ações afirmativas para a inserção de 

pessoas negras em determinados campos do mercado de trabalho e no ensino 

superior.  

Além disso, as ações afirmativas podem ser executadas através de diferentes 

formas, sendo as cotas o instrumento de maior uso devido a sua capacidade de 

inclusão imediata. Assim, a adesão do sistema de cotas como instrumento de 

inclusão social é considerada um ponto de partida para as ações afirmativas. 

(GUIMARÃOES, 2013)  

Conforme Silva Guimarães (2013), as cotas atendem especificamente à 

garantia da efetividade da cidadania, visto que esse instrumento da ação afirmativa 

se legitima através de um conjunto de valores constitucionais, sendo esses o 

princípio da equidade, o princípio da reparação/compensação, a probabilidade 

estatística discriminatória e da comprovação judicial da discriminação. 

Considerando que, por consequência do racismo, a raça é usada como 

critério de seleção de candidatos para ocupar vagas, espacialmente em cargos de 

maiores poderes que explicitamente é evidenciada a ausência de negros. Já em 

relação as cotas no ensino superior garante a qualificação profissional de negros, 

contribuindo com que pessoas negras seja igualmente capacitado para disputar 

vagas de níveis mais altos no mercado de trabalho. (SILVA GUIMARÃES, 2013) 

Lembrando que o ensino superior é um espaço privilegiado na sociedade e de 

poucas vagas, tornando seu acesso restrito aos indivíduos mais bem preparados 

para competir as vagas disponíveis por meio do vestibular. Entende-se que brancos 

tem mais vantagens nesse processo por consequência da desigualdade na 

qualidade do ensino básico entre escolas públicas e particulares, além de os 

brancos possuírem maior acesso aos cursos preparatórios. (SILVA GUIMARÃES, 

2013) 

Logo, conforme Silva Guimarães (2013), a adoção de cotas é um mecanismo 

de combate à exclusão social de negros em espaços de trabalho, especialmente em 
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cargos de maior poder que são predominantemente ocupadas por pessoas brancas, 

ou seja, espaços que historicamente conservam a desigualdade racial.  

De acordo com Neves (2007): 

No Brasil, desde os anos 1990 diversas formas de ações afirmativas têm 
sido implantadas, como as leis para garantir reservas de vagas para 
deficientes físicos em concursos públicos, para mulheres nos processos 
eleitorais etc. No entanto, nenhumas dessas ações causaram tanta 
polêmica como as ações afirmativas de caráter racial, tais como as cotas 
universitárias. (p. 127) 

Com isso, conforme explica Contins & Sant'ana (1996), as ações afirmativas 

possuem um conjunto de funções que em suas especificidades procura promover a 

igualdade de oportunidades entre os sujeitos em situação desigual na sociedade. Ou 

seja, se trata de uma forma de reparo social para pessoas vitimadas por 

discriminação. 

Ainda conforme Contins & Sant'ana (1996) a ação afirmativa tem como 

principal objetivo o de fazer com que os beneficiados pelas ações possam ter como 

garantidas a igualdade de qualificação como forma de competir efetivamente por 

igual aos serviços educacionais e posições no mercado de trabalho.  

O primeiro necessariamente inclui corno beneficianos de seus programas 
todos os membros do grupo prejudicado O segundo por sua vez 
pressupõecornocnteriosuficiente (ou mesmo exclusivo) a carência 
econômica ou sacio-econômica dos membros do grupo em questão 
independentemente dos motivos dessa carência A ação afirmativa 
diferenciar-se-ia no primeiro caso porque em programas de ação afirmativa 
o pertencimento a um determinado grupo não e suficiente para que alguem 
seja beneficiado outros cntenos iniciais de mento devem ser satisfeitos para 
que alguem seja qualificado para empregos ou posições. (CONTINS; 
SANT'ANA, 1996, p. 209) 

Theodoro, Jaccoud & Osório (2008) também explica que: 

As ações afirmativas teriam, assim, como objetivo, tanto a igualdade de 
oportunidades como o combate às desigualdades não justificáveis, 
garantindo a diversidade e o pluralismo nas diferentes esferas da vida 
social, denunciando e desnaturalizando a posição subordinada de 
determinados grupos sociais. (p. 137)  

Nesse sentido, Theodoro, Jaccoud & Osório (2008) afirma que o conceito de 

ação afirmativa está expressamente ligado a um o conjunto de iniciativas estatais ou 

sociais que rompe com a tradição de negligenciar os problemas sociais provenientes 

da Questão Racial e outras formas de desigualdade. 
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3.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS SOCIAIS 

Acredita-se que essas Políticas Especiais se materializam por meio de 

Políticas Públicas, termo de alta complexidade que não pode ser compreendido 

apenas pela análise sobre a palavra, mas sim por meio de uma vasta 

contextualização. Seguindo esse pensamento, Brancaleon et al. (2015, p. 1-2) 

contextualiza que Política Pública se trata do retrado simbólico de um conjunto de 

ações políticas. 

De acordo com Brancaleon et al. (2015): 

a Política Pública é um conceito abstrato, isso requer um esforço intelectual 
para conseguir torna-lo concreto, palpável. Podemos comparar a Política 
Pública a alma e para tomar forma, precisa de um corpo. As políticas 
públicas ‘tomam forma’ por meio de programas públicos, projetos, leis, 
campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas 
e organizacionais, subsídios governamentais, rotinas administrativas, 
decisões judiciais, coordenação em rede atores, gasto público direto, 
contratos com stakeholders dentre outros. (p. 2) 

Então, para Deus (2013) as Políticas Públicas são elementos simbólicos que 

se propõe a executar manutenções ou transformações em determinadas áreas como 

a moradia, emprego, educação e até expectativa de vida. As políticas podem ser 

motivadas por intencionalidades públicas ou por enfrentamento à problemas 

políticos e sociais. 

É ainda necessário reconhecer que o desenvolvimento tecnológico 

potencializa profundas modificações sociais, algumas que facilitam as relações 

sociais, de trabalho, entre outras. Contudo, “o desenvolvimento econômico produziu 

melhorias de bem-estar para a população negra, mas não contribuiu para a 

diminuição das distâncias entre negros e brancos.” (THEODORO; JACCOUD; 

OSÓRIO, 2008, p. 89)  

Conforme Theodoro, Jaccoud & Osório (2008): 

Contudo, se políticas sociais universais são imprescindíveis para o combate 
às desigualdades raciais em um país com o histórico de racialização da 
pobreza, como é o caso do Brasil, nos últimos 20 anos elas foram, 
progressivamente, deixando de ser consideradas como os únicos 
instrumentos necessários a serem adotados face ao objetivo de redução 
das desigualdades raciais. (p. 58)  

Deus (2013) diz que Políticas de Ações Afirmativas são políticas específicas 

que focam um determinado grupo no sentido de fazer com que esse grupo alcance 



 28 

um patamar de igualdade em relação a outro grupo. Tendo o papel de reforçar a 

igualdade entre os grupos. 

Em seu estudo, Theodoro, Jaccoud & Osório (2008) afirma que a partir de 

1980 no Brasil novas possibilidades foram viabilizadas para a promoção da 

igualdade social. No caso das ações afirmativas para negros é possível identificar 

um conjunto de ações que passou a ganhar espaço na agenda pública. 

De início, as proposições têm origem em governos estaduais e municipais e, 
progressivamente, passam a ser desenvolvidas também pela esfera federal. 
Mas foi nos anos 2000 que as iniciativas ganharam relevo, proliferando no 
âmbito do governo federal, nos governos estaduais e municipais, e também, 
de forma autônoma, em algumas instituições públicas como as 
universidades e o Ministério Público do Trabalho. (THEODORO; JACCOUD; 
OSÓRIO, 2008, p. 132) 

Segundo Deus (2013), dentre as ações, constam-se as ações valorizativas, 

ações afirmativas, ações judiciais. Esse conjunto vem sendo fortalecido de modo a 

combater o racismo institucional, a desigualdade do acesso ao Ensino Superior, o 

combate às desigualdades no Ensino Básico e no enfrentamento à outras formas de 

discriminação racial.  

De acordo com Theodoro, Jaccoud & Osório (2008): 

Observa-se ainda o desenvolvimento de programas de valorização da 
cultura e da história negra, reforçando não apenas a identidade desse grupo 
como a própria identidade nacional, no sentido de ampliação do 
reconhecimento de sua diversidade e riqueza, tanto no que se refere à 
origem como à composição atual, num mundo cada vez mais competitivo e 
homogeneizador de culturas e comportamentos. (p. 132) 

Nesse contexto, a partir de 2001 as universidades públicas deram inicio a um 

processo de desenvolvimento progressivo na adoção de sistemas de ações 

afirmativas. Além das cotas, vem sendo implementadas também outras ações 

importantes para a permanência de estudantes negros em seus cursos. 

(THEODORO; JACCOUD; OSÓRIO, 2008, p. 146) 

Silva Guimarães (2013) destaca que em 2003, foi sancionada a Lei 10.639 

que inclui de forma transversal nas disciplinas o ensino história e cultura afro-

brasileira no ensino básico, sendo essa inclusão obrigatória. Essa é uma política de 

ação afirmativa que promove o reconhecimento histórico da identidade do povo 

negro no país, sendo executada na educação formal para estudantes do ensino 

fundamental e médio.  
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Já em 2004 o Ministério da Educação implementou o Programa Universidade 

para Todos – ProUni, esse programa tem o objetivo de fornecer bolsas de estudo em 

instituições privadas de Ensino Superior. O ProUni também comporta o benefício de 

cotas, o que garante a ampliação do acesso de negros ao Ensino Superior. 

(THEODORO; JACCOUD; OSÓRIO, 2008) 

Silva Guimarães (2013) reconhece o Prouni como um marco histórico para a 

garantia do direito à educação aos indivíduos de classes sociais mais empobrecidas 

com o acesso ao ensino superior. O programa concede bolsas de estudo integrais 

ou parciais em instituições de educação superior privadas à estudantes de baixa 

renda, egressos da rede pública de ensino.  

Assim, conforme informações constadas no Portal Prouni (BRASIL, 2016), 

desde a criação do programa em 2004 até o processo seletivo do segundo semestre 

de 2016, 1,33 milhões de estudantes foram contemplados com bolsas integrais e 

570 mil com bolsas parciais, somando 1,9 milhões de bolsistas. Incluindo vagas de 

ampla concorrência, para negros e para Pessoas com Deficiência. 

Considerando isso, conforme Silva Guimarães (2013), as políticas de ações 

afirmativas, mais especificamente tratando a questão das cotas raciais, são 

instrumentos políticos que compõe o processo de cidadanização da população 

negra. Assim, evidencia-se a importância da adoção dessa política no campo da 

educação e no mercado de trabalho, visto que esse é um mecanismo de ampliação 

da democracia.  

 

 

 

  

 

 

 



 30 

4. O ASSISTENTE SOCIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA NEGROS 

 

Nesse capítulo foi abordado sobre as possibilidades e sobre os entraves do 

Assistente Social no campo das políticas pública, com ênfase nas políticas públicas 

de ações afirmativas. Nesse sentido, foi discutido sobre a inserção do profissional de 

Serviço Social na formulação e na execução de Políticas Públicas para negros. 

Dessa forma, essa divisão abordou sobre o papel do Assistente Social no 

processo de formulação e execução das Políticas de Ações Afirmativas, destacando 

a importância do conhecimento e das qualificações desses profissionais para as 

tomadas de decisões em meio as desenvolvimento do planejamento das políticas e 

das ações praticadas através delas. 

4.1 O SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO RACIAL 

O Serviço Social é uma inserida na divisão sociotécnica do trabalho, tendo a 

sua importância reconhecida pelo Estado capitalista. Os profissionais de Serviço 

Social – Assistentes Sociais – possuem competências privativas que demandam de 

conhecimentos e técnicas especiais de modo a atender a demanda apresentada. 

O Assistente Social é um profissional de ensino superior e que desenvolve 

seu trabalho com autonomia relativa, sendo essa autonomia imprescindível para a 

qualidade do serviço prestado. No Brasil o maior empregador é o Estado, mas esses 

profissionais estão inseridos em empresas privadas, organizações do Terceiro Setor, 

entre outros. (IAMAMOTO, 2008) 

Segundo Iamamoto (2008), o profissional de Serviço Social tem como objeto 

de intervenção do seu exercício profissional a questão social, portanto o trabalho do 

Assistente Social é extremamente complexo. Devido esse profissional atuar 

diretamente sobre as expressões da questão social, não é possível definir um 

modelo único de trabalho, o que garante ao profissional a possibilidade de planejar e 

executar suas ações. 

É necessário frisar que a questão social é expressa nas produções e 

reproduções das relações sociais, sendo um objeto que demanda profundas 

analises para a sua identificação. As desigualdades sociais compõe as expressões 

da questão social, podendo se manifestar em múltiplas formas como entre as 

classes sociais, grupos etários, sexuais, raciais, entre outros. (IAMAMOTO, 2008) 
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Freitas (2017) aponta que o Serviço Social é uma profissão recente, porém 

vive desde a segunda metade do século XX um processo de amadurecimento. 

Nesse sentido, a profissão possui posicionamento político expressamente definido 

em favor da construção de uma sociedade sem desigualdades e livre de injustiças. 

Ainda segundo Freitas (2017), os posicionamentos Éticos e Políticos da 

profissão estão presentes em diversos documentos, tais como o Projeto Ético-

Político do Serviços Social, o Código de Ética Profissional, a Lei de 

Regulamentação, entre outros. Dessa forma, o Assistente Social tem como objetivo 

central contribuir com a qualidade dos serviços ofertados à população usuária. 

Conforme Freitas (2017): 

A direção política, o compromisso ético, a leitura crítica da realidade para 
subsidiar a intervenção, assim como o domínio do instrumental técnico-
operativo são dimensões que se imbricam no que denomina-se 
competências básicas da profissão, e que podem ser sintetizadas na 
seguinte forma: competência ético-política, competência teórico-
metodológica e competência técnico-operativa. (p. 76) 

Iamamoto (2008) diz que o Código de Ética representa o direcionamento da 

prática profissional, logo sendo um rumo ético-político. Contudo, devido os valores 

da profissão defenderem radicalmente a democracia e o fim das injustiças sociais, a 

materialização do Código de Ética se torna um desafio aos profissionais.  

Desse modo, consta como VI princípio profissional o empenho na eliminação 

de todas as formas de preconceito. Além disso, consta-se a “opção por um projeto 

profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, 

sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero” (BRASIL, 2012, p. 23) 

Segundo Oliveira Silva (2015): 

torna-se imprescindível considerando a realidade brasileira e sua formação 
histórica, a incorporação desta temática na concretização de um projeto 
profissional vinculado a uma nova ordem societária em consonância com as 
diretrizes curriculares e com os princípios norteadores do seu projeto ético-
político (p. 9) 

Considerando isso, Fogari (2018) afirma que o enfrentamento à desigualdade 

racial no trabalho do Assistente Social compõe o compromisso profissional. Portanto, 

o profissional de Serviço Social precisa nortear a sua prática profissional 

considerando os direitos referentes à comunidade negra brasileira.  
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Com isso, entende-se que “se trabalhar a questão social objetivando cumprir 

o projeto ético-político da profissão deve-se refletir se a categoria raça tem sido 

trabalhada de forma que se contribua para a dissolvimento da Questão Racial” 

(OLIVEIRA SILVA, 2015, p. 8)  

 De acordo com Faleiros (1989), é preciso ressaltar que em relação a prática 

profissional, um aspecto notório é o fato de que a profissão fundamenta a sua ação 

na execução das políticas sociais. Sendo esse um instrumento de atuação 

profissional.  

Considerando isso, o Assistente Social efetiva sua atuação com a garantia da 

equidade social, portanto na universalidade da justiça social. Nesse contexto, 

executa um atendimento qualitativo aos que buscam os serviços destinados aos 

segmentos sociais.  

4.2 O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O Assistente Social é um profissional inserido em diferentes espaços 

socioocupacionais, estando presente em campos de diferentes políticas como de 

Assistência Social Saúde, Educação, Justiça, Habitação, entre outros. “Com isso, o 

Serviço Social pode buscar conhecimentos na respectiva área com o intuito de 

implementar políticas sociais públicas, eficientes e eficazes, tendo como público alvo 

homens, mulheres, brancos e negros”. (GUIRALDELLI; ENGLER, 2009, p. 265) 

Segundo Junior (2013), a questão racial vem ganhando progressivamente 

espaço nas políticas públicas, tendo por objetivo central o enfrentamento às 

desigualdades sociais. Por consequência disso, vem sendo requisitado o trabalho do 

Assistente Social na implementação de políticas de ação afirmativa.  

Conforme Oliveira Silva (2015): 

Discutir a Questão Racial e problematizá-la no cotidiano profissional mostra-
se uma questão urgente uma vez que, os profissionais na sua realidade 
vivida, ao se depararem com as diversas expressões da questão social, e 
não possuírem elementos que os coloquem no cerne desta discussão, 
continuarão a perpetuar como esta categoria (raça/etnia) vem sendo 
trabalhada de forma tão superficial. Para além da discussão, a falta da 
mesma reflete diretamente na proposição e construção de instrumentos 
metodológicos que possam orientar os Assistentes Sociais no seu cotidiano 
profissional. (p. 13)  
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Dentre as possibilidades profissionais no planejamento e execução das 

Políticas Públicas para negros podem ser identificados campo de atuação em que o 

assistente social contribui com a formulação, com a implementação e na execução 

destas políticas. (GUIRALDELLI; ENGLER, 2009, p. 265) 

De acordo com Neves (2007), é importante ressaltar que o profissional de 

Serviço Social é um profissional capacitado para planejar, executar e avaliar as 

políticas sociais. É ainda importante frisar que as políticas públicas precisam manter 

a lógica da retribuição ou reparação, rompendo com a lógica do favor e da caridade. 

Ainda de acordo com Neves (2007): 

Ao atrelar a possibilidade de poder beneficiar-se das cotas à baixa condição 
econômica, implicitamente se admite que as deficiências individuais das 
pessoas de baixa renda não são apenas delas mas de todo o sistema de 
ensino público no país. (p. 128) 

Freitas (2017) diz que devido ao silencia do Serviço Social em relação a 

questão racial durante todos esses anos, são escassos os registros referente a 

prática profissional de Assistentes Sociais nesse contexto. Isso representa um grave 

deficiência no processo de acumulação conhecimento profissional.  

Essa escassez ainda é agravada pela naturarização do racismo que pode ser 

percebido em todos os espaços, incluindo nos espaços de atuação do Assistente 

Social. Visto que “somos um país feito por portugueses brancos e aristocráticos, 

uma sociedade hierarquizada e que foi formada dentro de um quadro rígido de 

valores discriminatórios.” (Matta, 2001, p. 46) 

Segundo Junior (2013): 

O mito da democracia racial está introjetado no imaginário nacional. A 
negação da existência do racismo no Brasil, assim como a dificuldade em 
se falar sobre a negritude são indicadores do quão difícil é para os 
profissionais enfrentar a realidade da população negra.A profissão esta 
imersa neste contexto, então o desafio é reconhecer esta inserção, pois 
enquanto partilharmos da idéia que a profissão não possui práticas racistas 
será impossível combatê-las.Por outro lado, enquanto a academia que 
forma esses profissionais, relegar este tema aos bastidores da formação, 
será difícil reverter o quadro atual. (p. 18)  

Silva Guimarães (2013) entende que a questão identitária deve estar centrada 

nas políticas públicas para negros, pois para ele, apenas através do reconhecimento 

da identidade livre de discriminações é possível garantir plenamente a cidadania das 

pessoas negras, nomeada pelo autor de afrocidadanização.  
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Se as cotas ajudam ou não nesse processo é uma questão em aberto, mas 
elas têm o mérito indiscutível de terem posto na ordem do dia a discussão 
sobre as desigualdades raciais no país, ajudando a aumentar o 
reconhecimento social dos afrobrasileiros, o que já é muito. Talvez não seja 
muito razoável pedir que debates em torno de uma questão, por mais 
importante que ela seja, possam fazer aquilo que décadas de lutas políticas 
não foram capazes de fazê-lo: mudar as lógicas estruturantes de nossa 
sociedade. (NEVES, 2007, p. 130) 

Visto isso, constata-se a necessidade de se fomentar uma estratégia múltipla 

e integrada na atuação profissional do Assistente Social. Contudo, de acordo com 

Conceição (2014), desde a década de 1990 a política brasileira se encontra em 

caminhos tortuosos em que se busca concretizar os direitos estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988 e ao mesmo tempo é acometida pela implementação 

do neoliberalismo.  

Dessa forma, Conceição (2014) entende que o Assistente Social é fortemente 

impactado com os ganhos sociais conquistados e também com as perdas de 

direitos. Esse cenário ainda é configurado pelo contexto marcado pela precarização 

dos serviços, do trabalho e das pioras das condições de vida de uma forma geral. 

Por isso, é evidenciada a necessidade de defender os valores éticos e 

políticos da profissão, não restrita a atuação profissional durante a jornada de 

trabalho, mas extensa às lutas sociais. Em tempos de perdas de direitos é não é 

necessário, como também urgente que sejam fortalecidos os movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil de modo organizado e unificado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate sobre Políticas Públicas para negros no Brasil é uma discussão 

recente, mas que trata de um problema centenário e de forte expressão na 

sociedade. A problematização da questão racial no país teve início na metade do 

século passado e ainda nos dias de hoje se encontra em processo de comprovação 

de sua legitimidade e eficácia, pois grupos mais conservadores e racistas ainda 

insistem em argumentar que não existe desigualdade social entre as diferentes 

raças. 

Além da dificuldade referente a legitimidade das ações afirmativas, tratar de 

assuntos centrados na questão racial no âmbito do Serviço Social também 

representou um grande desafio. Isso porque há escassez de estudos voltados para 

o debate da desigualdade racial na profissão, fator que dificultou maiores 

aprofundamentos sobre as contribuições da profissão no campo das políticas 

públicas para negros. 

Considerando estas limitações encontradas durante a produção desse 

estudo, foi possível alcançar o objetivo geral da pesquisa. Logo, constata-se que 

esse estudo permite compreender de que formas os profissionais de Serviço Social 

podem contribuir com as Políticas Públicas de Ações Afirmativas no Brasil.  

Desse modo, no primeiro capítulo debate-se sobre a produção e reprodução 

da questão racial no país; no segundo capítulo discutiu-se sobre as conceituações 

de raça, racismo, políticas públicas e ações afirmativas; e, por fim, no terceiro 

capítulo abordou-se sobre as possibilidades dos Assistentes Sociais na formulação e 

execução de políticas públicas para negros. 

Nesse sentido, agregando todo o conteúdo desenvolvido na pesquisa, 

entende-se que a figura do negro brasileiro é fruto de um processo histórico de 

escravização seguido de exclusão social, portanto uma relação desigual e injusta em 

relação aos brancos. Por isso, debater e implementar políticas de ações afirmativas 

é uma necessidade social, sendo parte do desenvolvimento do reparo social a 

caminho da plena cidadania, sendo o profissional de Serviço Social um importante 

ator na elaboração e execução dessas políticas.  

Muito embora avanços sociais importantes tenham sido conquistados nessas 

últimas décadas, vive-se um período de perda de direitos, cenário que coloca em 

risco o progresso das políticas de ações afirmativas, bem como a perda das que 
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foram obtidas. Nesse contexto, aponta-se para a necessidade de maiores 

aprofundamentos em pesquisas científicas que não apenas discutam a legitimidade 

das ações afirmativas, mas que apresentem resultados e experiências sobre a 

implementação das políticas públicas para negros. 
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