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O Serviço Social e o Dia da Consciência Negra
Resistência e luta da populaç ão negra pelos seus direitos
O Brasil está a caminho de decretar o dia 20 de novembro como feriado nacional.
Em um paı́ s recheado de feriados religiosos, no inı́ cio de outubro deste ano a
Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania aprovou o Projeto de Lei
296/15, que transforma a data da consciência negra em feriado nacional.
Entretanto, o projeto foi rejeitado na Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviço e segue em tramitação no Plenário da Câmara.
A data visa homenagear Zumbi dos Palmares, sı́ mbolo de resistência à escravidão
negra durante o perı́ odo colonial no Brasil. Decidido ou não pela adesão ao feriado
nacional, a data merece um olhar reﬂexivo e crı́ tico das/os assistentes sociais do
Paraná. Primeiramente, é importante compreender que a data representa a
resistência e a luta da população negra pelos seus direitos violados. Tais direitos
ainda permanecem violados, o que encaixa essa parcela da sociedade em uma
situação socioeconômica, cultural e polı́ tica vulnerável.
O retrato da realidade da população autodeclarada¹ negra no paı́ s, segundo o Atlas
da Violência 2017, divulgado pelo IPEA, demonstra que de cada 100 pessoas que
sofrem homicı́ dio no Brasil, 71 são negras. De acordo com o Relatório das
Desigualdades: Raç a, Gê nero e Classe, do Grupo de Estudos
Multidisciplinares da Ação Aﬁrmativa da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, é possı́ vel veriﬁcar desigualdades
profundas e históricas entre a população branca e negra.
Segundo o relatório, em 2015 os dados de pessoas
sem instrução autodeclaradas brancas são de 4%,
enquanto para negras é de 9%. No que diz
respeito a ter o ensino superior completo, a
proporção é de 19% para pessoas brancas e 7%
para negras. Por sua vez, as faixas de renda
familiar per capita também apresentam
disparidades. Veriﬁca-se que pessoas brancas
representam a maioria com rendimentos
maiores a meio salário mı́ nimo, o que em

¹ De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, em
seu artigo IV, a categoria negra agrega as pessoas
autodeclaradas “pretas” e “pardas”. Disponı́ vel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12288.htm. Acesso em: 12 de
outubro de 2017.

“Negro é uma cor de respeito
Negro é inspiraç ão
Negro é silêncio é luto
Negro é a solidão
Negro que já foi escravo
Negro é a voz da verdade
Negro é destino é amor
Negro também é saudade”
Música 'Sorriso Negro'

2015 era equivalente ao valor de 394,00 reais, sendo que 15%
de pessoas autodeclaradas brancas e 31% de pessoas negras
auferiam essa renda familiar per capita, em contraponto à
população com renda superior a cinco salários mı́ nimos,
sendo 7% entre brancas e 2% entre negras.
Frente a esse cenário, os princı́ pios éticos do código das/os
assistentes sociais devem ecoar fortemente no interior da
nossa proﬁssã o. A defesa intransigente dos direitos
humanos, o favorecimento da equidade e justiça social e,
principalmente, o empenho na eliminação de todas as
formas de preconceito devem nortear o olhar para o Dia da
Consciência Negra.
Consciência trata-se do conhecimento que nos permite
vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a
totalidade do mundo interior. O dia da consciência negra diz
respeito à tomada de conhecimento da contribuição da
população negra na construção sócio histórica do paı́ s, mas,
principalmente das conquistas empreendidas por ela.

E uma data de luta, mas também uma data de comemoração. Uma data que, em uma visão mais ampla, não é apenas
da população negra, pois essa parcela da sociedade já possui
plena consciência de sua condição. Uma data signiﬁcativa,
um convite a toda população brasileira a tomar consciência
da desigualdade racial presente no paı́ s e reconhecer a
história e trajetória de negras e negros que aqui vivem.
Por isso, devemos reverenciar esta data que traz também
consigo a luta contra a discriminação racial, sendo esse um
problema estruturante da nossa sociedade. Essa realidade
deve ser arduamente combatida pela categoria de assistentes sociais, não somente em respeito aos princı́ pios éticos,
mas em consonância com o projeto ético-polı́ tico de
sociedade justa e igualitária, que não será alcançado
enquanto houver desigualdade racial.
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Assistentes Sociais na luta pelos direitos de negras e negros
“O Serviço Social trabalha na perspectiva de liberdade, direitos humanos, cidadania,
democracia, diversidade. Diversidade de raça, de etnia, de gênero. Atua numa perspectiva
de assegurar isto para estas pessoas, que eles não precisam passar por preconceito e
discriminação pelo simplesmente pelo fato de ser uma pessoa negra”.
André do Nascimento de Souza, Estudante de Serviç o Social

“Como assistente social, mulher, negra, sou Conselheira do CRESS-PR gestão 2017-2020.
Estamos buscando estratégias para combater a discriminação, principalmente em novembro
que é o mês da Consciência Negra. Estamos com a proposta de construir um núcleo de
debates para discutir esta questão, Nossa ideia é realizar rodas de conversa, debates, para
que a gente consiga dar uma resposta à população sobre o que está sendo feito em relação a
isso e qual é o papel do CRESS enquanto defensor dos Direitos Humanos”.
Tatiana Santos, conselheira do CRESS-PR

“Cabe não só à população brasileira, principalmente às/aos Assistentes Sociais se
debruçar sobre a questão racial, porque a análise da desigualdade e da violência sem o
recorte social não é uma análise crı́ tica, não é uma análise profunda”.
Kamilla da Silva, Assistente Social
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