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APRESENTAÇÃO 

 

O processo de formação acadêmica tem como premissa desenvolver atividades 

pautadas no tripé Ensino-Pesquisa-Extensão, como instrumento capaz de promover aos(as) 

graduandos(as) experiências significativas para a sua formação, assim como, oportunizar o 

desenvolvimento de reflexões que dialoguem com as disciplinas desenvolvidas ao logo dos 

semestres.  

Partindo desta premissa, o Curso de Serviço Social tem o prazer de apresentar, como 

resultado do Curso de Extensão O Racismo Estrutural: Elementos Para Análise e Debates, algumas 

considerações realizadas pela coordenação e pelos(as) docentes que contribuíram com o 

desenvolvimento desta ação. 

Como recurso para localizar o debate promovido por este projeto, vale a pena retomar a 

análise sobre a trajetória do Serviço Social no Brasil, com destaque para o Movimento de 

Reconceituação, cuja proposta era romper com as amarras do conservadorismo e do assistencialismo 

filantrópico de cunho religioso. Neste contexto, ocorreu a renovação conceitual da prática 

profissional, agora orientada pela análise crítica da realidade em defesa dos direitos sociais, civis e 

políticos da população.  

Evidentemente que este processo de construção demandou muitos debates políticos e 

teóricos, com avanços e retrocessos do ponto de vista do melhoramento da vida humana, e o que 

nos interessa neste contexto é compreender como as preocupações do pós Reconceituação, assim 

como os princípios do Código de Ética podem instrumentalizar análises sobre  realidade  da situação 

da população negra no Brasil que passa pelo crivo do racismo institucional, pensar sobre o papel do 

Serviço Social como agente capaz de promover ações para romper ou minimizar os efeitos das 

desigualdades entre negros e brancos.  

Entendendo a importância deste debate político, a Gestão (2017-2020) do Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS) e dos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), lançaram a 

campanha - Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, cuja máxima consiste em promover o 

debate sobre o racismo no exercício da profissão. Partindo desta premissa institucional dos CFESS e 

dos CRESS, que este projeto de extensão se insere, associada à preocupação da coordenação e dos 

docentes em promover essa formação aos alunos e alunas do Curso de Serviço Social da UNOPAR, 
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para ampliar o debate sobre o racismo no dia a dia do profissional.  

A proposta consiste em oportunizar aos alunos e alunas a construção de conhecimentos 

capazes de instrumentalizar análises sobre a formação socio-história, política e cultural, assim como 

as expressões de racismo e de discriminação no Brasil. Considerando a complexidade e as 

contradições inerentes à formação nacional, esse debate proposto pelo projeto de extensão permite 

um diálogo interdisciplinar com conhecimentos das áreas da saúde, educação e direito, por exemplo.  

Deste modo, você terá acesso a debates que dão importância:  à formação sócio 

histórica do racismo, principalmente no pós- abolição com a ausência de políticas públicas à 

população negra; à ação do assistente social no combate ao racismo institucional; aos processos de 

desigualdade de acesso à educação e ao mundo do trabalho; à discriminação aos imigrantes 

africanos no Brasil e os desdobramentos desta situação; à Política de Assistência Social com recorte 

racial; ao debate sobre Direitos Humanos e o combate ao racismo institucional; à violência doméstica 

e o feminicídio da mulher negra e, por fim, as reflexões referentes à violência – gênero – juventude.  

Esperamos que você possa aproveitar as reflexões contidas nesta Coletânea e, 

fundamentalmente, que possa provoca-los(as) a problematizar suas práticas cotidianas e a atuação 

do conhecimento como instrumento capaz de subsidiar análises em profundidade acerca da 

realidade social brasileira. 
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