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Resumo: O presente trabalho busca fazer um levantamento histórico do pensamento racial 
brasileiro e dessa forma desenvolver o entendimento sobre a gênese do pensamento racializado 
na sociedade brasileira. Busca também fazer o enfrentamento de que o racismo está presente 
como expressão da questão social no campo educacional e que o trabalho profissional deve 
buscar o entendimento da questão racial para o desenvolvimento de sua ação com intuito de 
promover o processo de igualdade e justiça social, dentro do processo democrático de direito. 
Enfim, a ênfase se dá de que não basta apenas, enquanto profissionais, não sermos racistas, 
mas de que temos que está envolvidos na luta antirracista.  Destacamos a Constituição (1988) e 
a marcha de Zumbi dos Palmares (1995) como momentos marcantes na luta de reivindicações 
de educação para a população negra. 
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Introdução 

 

Neste Artigo será apresentado um histórico sobre a questão do racismo 

brasileiro, contextualizando as diferentes teorias raciais adotadas, que geraram 

dentro da sociedade brasileira a desigualdade entre brancos e negros. Torna-se 

importante esclarecer que a noção de raça que orienta este estudo não tem 

conotação biológica, usada para definir hierarquicamente os seres humanos. 

Defende-se que raça é uma construção social, pois ao ultrapassar os limites da 

ciência alojou-se no tecido social, onde as pessoas acabam fazendo uso da 

classificação racial rotineiramente. Assim, mesmo que raça não exista na 

concepção natural, pode-se considerar que ela existe socialmente, logo raça é 

uma construção social. (SANTOS, 2014) 

A busca pelo combate à desigualdade tem orientado algumas decisões 

governamentais, que pressionados pelos movimentos negros, têm procurado 

desenvolver ações e programas com as perspectivas de dar respostas às 

necessidades que demandam do populacional negro, que foram vitimados pelo 

abandono estatal de longo período histórico. 
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Dessa forma, após a contextualização da constituição da sociedade 

racista brasileira, será apresentada a relação da educação com o Serviço Social 

e de que forma deve se dá a atuação profissional nesse campo. 

 

RELATO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO RACISMO ESTRUTURAL NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

No século XIX, a ciência foi utilizada para dar valor racional à questão 

da dominação racial. Estudos foram realizados, de forma tendenciosa, a fim de 

comprovar a superioridade da raça branca sobre as raças não brancas.  No 

Brasil, o campo denominado de Eugenia toma força no início do século XX. 

Assim, abordando métodos “científicos” sobre raça, pesquisadores defensores 

do eugenismo iniciaram um processo de desenvolvimento da teoria que 

“consideravam os negros inferiores e os mulatos degenerados” (TELLES, 2003, 

p. 43). 

No Brasil, no ano de 1880, na Escola de Medicina da Bahia, o professor 

Raimundo Nina Rodrigues foi o primeiro brasileiro a fazer um estudo etnográfico 

sobre a população africana e sua origem. Advogava que as leis criminais 

deveriam ser separadas por raça, pois acreditava que os negros não tinham 

capacidade de escolher praticar ou não o crime, devido a terem suas 

capacidades intelectuais reduzidas (PAIXÃO, 2013). 

Com o grande incentivo da imigração europeia, os eugenistas brasileiros 

estavam convictos de que o país alcançaria o objetivo de branqueamento do seu 

povo. Em 1912, João Batista Lacerda, ousou fazer a previsão de que no ano de 

2012 a composição da população brasileira seria de 80% de brancos, 3% de 

mestiços e 17% de índios e que estaria completamente “exterminada” a 

população negra (TELLES, 2003, p. 46). 

O prejuízo cultural e social da ideologia do branqueamento, que por 

décadas foi incentivada no Brasil, foi nefasto e encontra, ainda hoje, eco dentro 

da sociedade brasileira:  

 

Apesar de o processo de branqueamento físico da sociedade ter 

fracassado, seu ideal inculcado através de mecanismos psicológicos 

ficou intacto no inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre nas 



 
cabeças dos negros e mestiços. Esse ideal prejudica qualquer busca 

de identidade baseada na “negritude e na mestiçagem”, já que todos 

sonham ingressar um dia na identidade branca, por julgarem superior 

(MUNANGA, 2008, p. 15-16). 

 

No século XX, no início da fase culturalista, o médico e antropólogo 

Arthur Ramos se destaca ao propor que o enfoque biológico dado por Nina 

Rodrigues seja substituído por referencial de estudos voltados à cultura, assim, 

para o avanço do povo brasileiro e para o alcance do almejado progresso, seria 

necessária uma reconstrução dos hábitos e posturas de negros e índios, que 

deveriam assimilar por completo a cultura tida como superior, ou seja, a cultura 

branca, europeia. 

A estruturação e o início da sedimentação da teoria culturalista se deu 

após 1930. Seu principal expoente é Gilberto Freyre, com sua obra Casa Grande 

& Senzala. Sua contribuição básica foi a inovação de valorização das “matrizes 

genéticas e os hábitos culturais originários que formavam o povo brasileiro” 

(PAIXÂO, 2013, p. 121). 

Ao argumentar que a constituição do povo brasileiro se deu de forma 

pacífica e harmônica entre as três culturas que constituem essa nacionalidade, 

Freyre difundiu a ideia de que o Brasil estava isento do racismo que assolava os 

outros países. Essa característica ímpar, preconizada por Freyre, tornou-se 

motivo de orgulho nacional, e seus escritos alcançaram “status científico, literário 

e cultural que duraria pelo menos até a década de 80”. (TELLES, 2003). 

A partir de 1930, começa a crescer no Brasil a ideia de desenvolvimento 

social, com o governo do Presidente Getúlio Vargas, figura popular que circulava 

bem em todos os segmentos sociais e que buscava uma modernização da 

sociedade brasileira. Para alcançar seus objetivos, traça mudanças substanciais 

nos âmbitos sociais, políticos, ideológicos e, principalmente, econômicos, e o 

estado brasileiro torna-se cada vez mais nacionalista e centralizador.  Ao longo 

de seus governos, Vargas instituiu reformas que impactaram, principalmente, o 

setor industrial e seu desenvolvimento, bem como o alcance de direitos e 

melhorias de condições de trabalho para vários trabalhadores.  

A democracia racial, provocada e desenvolvida cientificamente por 

Freyre, nega a existência do racismo no Brasil. Essa teoria tornou-se nociva não 



 

somente para os negros, mas para a sociedade brasileira, pois serviu como 

consolidador de um mito: 

 

O mito da Democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica 

e cultural entre as três raças originárias, tem uma penetração muito 

profunda na sociedade brasileira: exalta a ideia de convivência 

harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos 

étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular as desigualdades e 

impendido os membros das comunidades não brancas de terem 

consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são vítimas na 

sociedade (MUNANGA, 2008). 

 

Durante o período da ditadura militar, principalmente no período de 1967 

a 1974, a teoria da democracia racial foi firmemente defendida e disseminada, 

sem dar margens para qualquer contestação. Fazendo duras sanções, agindo 

coercitivamente, os militares impediam qualquer movimentação contrária a essa 

teoria e principalmente a qualquer movimento que ousasse identificar o 

militarismo como um governo adepto ao racismo. Isso devido ao cenário de 

conjuntura internacional, que apresentava momentos de ebulição e protestos 

dos negros nos EUA, o que provocava certo receio, nos governantes militares, 

de que o movimento negro brasileiro tomasse alguma iniciativa que ameaçasse 

a ordem ou a segurança nacional.  

Porém, antes da “Revolução” de 1964, já em 1950, inicia-se no Brasil 

uma série de estudos conhecido como “Projeto UNESCO”, que representa um 

momento importante de contribuição teórica para a questão racial brasileira.  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), tem sua gênese após a segunda guerra, quando o mundo 

se assombrou com o racismo levado às suas últimas consequências, 

provocando uma crise da civilização ocidental.  

Um dos pesquisadores de maior destaque dentro do Projeto UNESCO 

foi o sociólogo Florestan Fernandes (PAIXÃO, 2013, HOFBAUER, 2006, MAIO, 

1999), tornando-se o principal opositor da tradicional teoria culturalista de 

Gilberto Freyre. Para Fernandes, todo o processo de discriminação e 

preconceito sofrido pela população negra datava antes do processo de 

modernização da sociedade brasileira. Ele tinha raízes no período escravocrata, 



 

sendo acirrado no momento de industrialização emergente, no instante em que 

tolhia a população negra do processo competitivo desse espaço.   

A concepção estrutural-funcionalista sobre teoria racial, gestada no 

projeto UNESCO, representou um salto qualitativo amplo na questão dos 

estudos sobre a temática racial, fazendo estudos bem mais críticos da estrutura 

social. Porém, seus efeitos não foram impactantes politicamente, no sentindo de 

dar novos rumos para questões sociais e desenvolvimento de políticas públicas 

que dessem conta de corrigir a estrutura racial apresentada. 

Somente no final da década de 1970, com nova luz lançada sobre os 

estudos do Projeto UNESCO, a desigualdade foi numericamente mostrada. 

Carlos Hansenbalg e Nelson Valle Silva debruçaram-se sobre a temática 

discutida em 1950. Utilizando números das pesquisas demográficas, pontuaram 

o quanto o critério racial é preponderante e seletivo para o acesso, ou não, à 

educação e ao trabalho. (GUIMARÃES, 2006). Os estudos de Hansenbalg e 

Silva, através dos dados analisados e divulgados, tornaram-se o processo de 

fortalecimento científico a antigas reivindicações dos movimentos negros, pois 

pôde ser mostrado quantitativamente o prejuízo nas áreas de educação e 

trabalho da população negra. A Constituição (1988) e a marcha de Zumbi dos 

Palmares (1995) são momentos que demonstram essa força de reivindicações. 

Mas, é nos anos 2000 que se inicia a concretude dos movimentos reivindicatórios 

quanto à educação superior para a juventude negra.  

 O Serviço Social na política de educação 

No Brasil, a inserção do serviço social na área da educação tem sua 

origem juntamente com as primeiras escolas, ainda na década de 1930. Desde 

que surgiu como profissão, o serviço social atua por meio de processos 

educativos numa perspectiva de ajuste do indivíduo ao meio social, “voltada para 

o exercício de um controle social sobre a família proletária e em relação aos 

processos de socialização e educação na classe trabalhadora durante o ciclo de 

expansão capitalista experimentado no período varguista” (ALMEIDA, 2007, 

p.13)  

A partir da década de 1990, com a consolidação do seu projeto ético-

político e consequente mudança de paradigmas, o serviço social amplia 



 

fortemente sua inserção na política de educação, quando os debates e reflexões 

a respeito da sua atuação começam a ganhar destaque. 

A construção histórica e política do serviço social na educação, é 

encabeçada pelo conjunto CFESS-CRESS cujas ações fizeram parte da agenda 

de lutas da categoria a partir do ano de 2000, apontando sempre na direção da 

defesa da educação como um direito social de cidadania em consonância com 

os princípios e normas previstos em lei.  

Um dos documentos que ganhou destaque na defesa da inserção do 

serviço social na educação foi a elaboração do Parecer Jurídico n.º 23/2000, da 

assessora jurídica do CFESS Dra. Sylvia Terra, sobre a implantação do serviço 

social nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. Este documento 

enfatizou, a partir das competências e atribuições privativas do assistente social, 

a importância destes profissionais nas escolas como forma de garantir a 

“continuidade dos estudos e a permanência da criança e do adolescente nas 

escolas públicas” (CFESS, 2000, p.01). 

Nas últimas décadas, os assistentes sociais inseridos na política de 

educação, estão sendo muito requisitados pelas instituições para atuarem na 

gestão escolar, com programas destinados à ampliação do acesso e de 

permanência dos estudantes, reforçando assim, os preceitos ético-políticos do 

serviço social e sua luta sistemática pela garantia do direito social que é a 

educação pública. Nada obstante, é importante ressaltar que o campo da 

educação é uma ampla área de trabalho e por isso a atuação do assistente social 

não se restringe apenas às demandas individuais dos estudantes, abrange 

também ações junto às famílias desses estudantes, bem como aos outros atores 

sociais da política, tais como trabalhadores da educação, movimentos sociais, 

conselhos de educação, comunidade em geral e etc. 

Mesmo sabendo que os problemas sociais que afetam o cotidiano de 

vida dos usuários da política educacional têm raiz advinda da relação 

contraditória entre o capital e o trabalho e do consequente padrão de 

acumulação de capital, a atuação profissional do assistente social ocorre no 

sentido de garantir a inclusão social, o acesso dos usuários aos direitos sociais 

e às condições mínimas para o efetivo exercício da cidadania. 

Trata-se do reconhecimento da educação como terreno de formação 
dos sujeitos e do posicionamento em favor da garantia dos direitos 



 
dos/as usuários/as, da socialização das informações com aqueles/as 
que compartilham do espaço da educação e do fortalecimento do 
espaço da escola como lugar de exercício da democracia, do respeito 
à diversidade e de ampliação da cidadania (CFESS, 2012, p.58). 
 

Ainda assim, é fundamental que não se perca o significado político da 

construção histórica do serviço social na educação relacionando-o com os 

processos políticos que a integram sob a égide do capital e sua lógica da 

mercadoria.  

Somente com o conhecimento histórico da constituição da sociedade 

brasileira, será possível vencer as barreiras ideológicas que foram colocadas 

como determinantes e geraram grandes desigualdades raciais. Por isso uma 

atuação que busque a eliminação de qualquer forma de discriminação e a 

garantia de direitos, precisa se pautar na defesa de uma sociedade que vise o 

princípio da justiça social. Assim, o Assistente social que trabalhe nessa 

perspectiva deve procurar conhecer e aprofundar o que envolve a questão das 

relações raciais no Brasil, para a partir desse conhecimento procurar atuar de 

forma a contribuir para   construção de uma sociedade mais justa e mais 

democrática. 

E como situa-se o serviço social diante da contradição capital/trabalho e 

suas reflexões na política educacional?  

É imprescindível compreendermos que a prática profissional é dotada de 

uma dimensão política que lhe confere condições de “olhar para mais longe, para 

o horizonte do movimento das classes sociais e suas relações nos quadros do 

Estado e da sociedade nacional” (IAMAMOTO, 2007, p.120). Ou seja, atuar com 

vistas à contextualização da dinâmica educacional que ora se apresenta como 

uma expressão da dominação e do controle do capital, e ao mesmo tempo torna-

se objeto de luta da classe trabalhadora e no caso específico da população 

negra, a lura do movimento negro. 

A questão racial como vimos acima, ainda é uma situação que precisa ser 

superada na sociedade brasileira. O Serviço social tem dado pouca visibilidade 

para essa questão, principalmente nas suas áreas de formação profissional. 

Enfatizamos que o Projeto Ético-Político da profissão já preconiza a 

necessidade de reflexões e o estabelecimento de estratégias que visem a 

inclusão desta temática para que o enfrentamento das assimetrias sociais 



 

causadas pelo racismo seja possível. É dever profissional, a busca de 

ferramentas técnico-operativas e instrumentos que concretizem nosso 

compromisso ético e político na consolidação de uma sociedade democrática, 

justa e igualitária que respeite realmente as diferenças (ROCHA, 2009. p. 557).  

Portanto, é essencial a superação das assimetrias que condiciona homens e 

mulheres negras, a condições de subalternidades. Construir uma “ação social 

eficaz se, implica a execução de um procedimento revolucionário diante da 

hegemonia do capital na totalidade da produção social, desenvolvida ao lado da 

economia, no campo da política, da cultura e da educação e ainda da dimensão 

simbólica” (DIAS, 2015).  

 Torna-se importante diante das questões de desigualdade racial, a 

clareza sobre o conceito das expressões das “questões sociais”. Assim, evocar 

autores conceituados sobre a temática é importante para situar a discussão, 

assim colocamos que: “A questão social é expressão do processo de produção 

e reprodução da vida social na sociedade burguesa, da totalidade histórica 

concreta” (IAMAMOTO, 2008, p. 114). Sendo importante destacar que a autora 

recusa quaisquer reducionismos econômico, político ou ideológico. Assim, a 

autora procura demonstrar que para se responder a questão social é necessário 

identifica as desigualdades sociais, enquanto classes, mas perpassadas pelos 

cortes de gênero, raça e etnia, religião, nacionalidade, meio ambiente etc. 

(IAMAMOTO, 2008). 

Somente com o conhecimento histórico da constituição da sociedade 

brasileira, será possível vencer as barreiras ideológicas que foram colocadas 

como determinantes e geraram grandes desigualdades raciais. Por isso uma 

atuação que busque a eliminação de qualquer forma de discriminação e a 

garantia de direitos, precisa se pautar na defesa de uma sociedade que vise o 

princípio da justiça social.  

 

Considerações Finais: 

 O artigo mostra que o estudo sobre a formação do pensamento social 

brasileiro, é importante para entendermos a constituição da desigualdade racial 

da sociedade brasileira, somente com o conhecimento dessa constituição social 

é possível trabalhar com vistas a desenvolver um pensamento social antirracista 



 

e que vise concretamente o estabelecimento de uma sociedade mais justa e 

democrática. O artigo procurou mostrar a importância desse domínio histórico 

para que a atuação profissional se dê de forma a estabelecer os parâmetros de 

igualdade racial, ainda muito incipiente no Brasil.  

 A adoção de políticas afirmativas na área educacional, ainda são vistas 

com desaprovação, porém, é dever do profissional comprometido com o 

combate às desigualdades trabalhar de forma a superação de pensamentos 

contrários a essa inclusão da população negra. O racismo deve ser combatido 

em todas as suas manifestações e na área educacional essa deve ser premente, 

o Assistente social que trabalhe nessa perspectiva deve procurar conhecer e 

aprofundar o que envolve a questão das relações raciais no Brasil, para a partir 

desse conhecimento procurar atuar de forma a contribuir para uma sociedade 

mais justa e mais democrática. 

 

Referências: 

ALMEIDA, N. L. T. de. O serviço social na educação: novas perspectivas sócio-

ocupacionais. Belo Horizonte, 2007. Disponível em: 

<http://necad.paginas.ufsc.br/files/2012/07/O_Servico_Social_na_Educacao_pe

rspectivas_socio_ocupacionais1.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2018. 

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social. Serviço Social na Educação. 

Parecer jurídico n. 23, de 22 de outubro de 2000.  

CFESS/CRESS. Subsídios para a atuação de assistentes sociais na Política 

de Educação. Brasília, 2012. Disponível em 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_SUBSIDIOS-AS-

EDUCACAO.pdf>Acesso em 30/07/2018. 

DIAS, S. A. Serviço social e relações raciais: caminhos para uma sociedade 

sem classes. Temporalis, Brasília, ano 15, n. 29, p. 311-333, jan./jun. 2015. 

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Entrevista com Carlos Hasenbalg. 

Dossiê Sociologia da Desigualdade. Tempo Social, V.18, n. 2, p. 259-268, 2006. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a13v18n2.pdf.  

HOFBAUER, Andreas. Uma História de branqueamento ou o negro em 

questão. São Paulo: Ed. UNESP, 2006. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_SUBSIDIOS-AS-EDUCACAO.pdf%3eAcesso
http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_SUBSIDIOS-AS-EDUCACAO.pdf%3eAcesso


 

IAMAMOTO, M. V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e 

formação profissional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

______. Renovação e conservadorismo no serviço social: ensaios críticos. 

9. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

MAIO, Marcos Chor. O Projeto Unesco e a Agenda da Ciências Sociais no 

Brasil dos Anos 40 e 50. Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), V. 14, 

n 41, p.141-158. Outubro, 1999. 

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade 

nacional versus identidade negra. 3. Ed - Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

PAIXÃO, Marcelo. 500 Anos de Solidão: Estudos sobre desigualdades raciais 

no Brasil. Curitiba: Appris, 2013. 

SANTOS, Sales Augusto dos. Educação: Um Pensamento Negro 

Contemporâneo. Paco Editorial. Jundiaí, 2014. 

ROCHA, Roseli da Fonseca. A questão étnico-racial no processo de 

formação em Serviço Social. Serviço social & Sociedade, São Paulo, n. 99, p. 

540-561, jul./set. 2009. 

TELLES, Edward Eric. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica 

– Rio de Janeiro: Relume Dumará / Fundação Ford. 

 


