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Prefácio

Engajar-se na luta antirracista é uma tarefa de todas(os) que 
cotidianamente realizam a crítica da sociedade capitalista, que em 
tempos de expansão das ideologias neoconservadoras e dos estigmas, 
preconceitos e discriminações a ela inerentes, torna a apreensão da 
questão social em suas múltiplas determinações um desafio gigantesco. 
As relações sociais se reproduzem no cotidiano, de maneira imediata, 
reificando ações pautadas na exploração, dominação e opressão em 
virtude da condição de classe, da origem racial, dos papéis de gênero, 
da identidade de gênero, da orientação sexual e do lugar de nascimento, 
que tem como finalidade reforçar a diferença entre os seres humanos, 
enquanto fator que justifica a superioridade de um grupo sobre o 
outro. O espaço da cotidianidade, entretanto, nos permite momentos 
incríveis de suspensão da realidade e de possibilidade de construção 
de ações baseadas na ética, enquanto o exercício da liberdade, como 
valor humano universal. O convite para apresentar esta obra chega em 
um momento emblemático e abre novas brechas, que certamente nos 
permitirá avançar na luta, com a certeza de que deste lado da trincheira 
há um projeto societário cuja construção segue firme na busca pela 
emancipação humana. 

Em tempos tão sombrios em que grupos reacionários e 
conservadores bradam aos quatro ventos o direito a “liberdade de 
expressão”, enquanto um ato de negação dos direitos humanos inerentes 
aos grupos historicamente discriminados no Brasil, de acirramento da 
violência multifacetada, quer seja no campo ou na cidade, o combate a 
barbárie pressupõe a luta coletiva em defesa de outra sociabilidade. 

O conjunto de ensaios presentes nesta obra se localiza no 
campo da resistência e da denúncia acerca da persistente desigualdade 
entre os grupos raciais, que é inaugurada com o processo brutal de 
ocupação colonial nas Américas, ato que atinge de maneira visceral os 
povos indígenas, cuja vida cotidiana foi atingida pela barbárie do projeto 
de desenvolvimento capitalista, e os povos negros africanos trazidos de 
maneira compulsória e desumanizante para ser utilizado como mão 
de obra escrava em solo americano. Portanto, não há possibilidade 
de análise da questão social, sem que a relação de dependência entre 
capitalismo, escravidão negra e servidão indígena seja problematizada. 
Em outros termos, o capitalismo se desenvolve a partir da Europa em 
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condições históricas determinadas e assume as configurações atuais 
em decorrência da expropriação da força de trabalho da população 
indígena e negra, cujos processos de sociabilidade foram duramente 
deturpados pelos colonizadores europeus, supostamente superiores, 
posto que eram brancos. 

A perspectiva eurocêntrica hierarquizou os grupos raciais e 
ancorada na noção de branquitude validou toda a sorte de intempéries e 
violências em relação aos grupos ditos inferiores. O esforço de produção 
de conhecimento para além do circuito eurocentrado se caracteriza 
como um imperativo ético para todas e todos comprometidos com a luta 
anticapitalista. Capitalismo que se organiza e se desenvolve ancorado 
na exploração, opressão e dominação de classe, na interface entre classe 
social, gênero, raça/etnia, orientação sexual e ciclo geracional.

As(os) intelectuais, pesquisadoras(es), militantes que 
produziram os ensaios que compõem esta obra demonstram de maneira 
inequívoca que estão comprometidas(os) com a construção de uma 
outra ordem social, livre de todas as formas de opressão, exploração e 
dominação. No âmbito das Ciências Sociais aplicadas, área que se insere 
o Serviço Social, a apropriação da história sobre o desenvolvimento das 
Américas, pela ótica do grupo dominante, e que se inicia a partir do 
século XVI, invisibilizando toda a trajetória dos povos originários da 
América e dos povos africanos até aquele momento trágico, tem afetado 
o trabalho de parte significativa da categoria profissional, incapaz de 
empreender a crítica do real na perspectiva da totalidade social. 

Na contramão da produção histórica elaborada de branco 
para branco, o primeiro bloco de ensaios “Lutas Sociais, Políticas 
Sociais e Povos Indígenas no Brasil e na América Latina” aproxima os 
profissionais do debate acerca da população indígena, seus modos de 
vida, organização social, suas estratégias de resistência e nos permite 
a apropriação das contradições inerentes à vida social. Os artigos 
preenchem uma lacuna importante na formação profissional e são um 
convite para a busca de estudo críticos e bem fundamentados sobre 
o Brasil e a América Latina e do quão urgente é a produção científica 
pautada por este viés analítico.

O segundo bloco “Lutas Sociais articulando outros sujeitos 
(gênero, raça/etnia, geração, formação, trabalho profissional, 
universidade e educação popular)” de maneira assertiva também reafirma 
o compromisso ético-político da profissão com outros sujeitos sociais, 
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não menos importantes, e que pelas características inerentes ao modo 
de produção capitalista sofrem de maneira tão violenta e incessante os 
impactos da desigualdade social. Os ensaios sobre as mulheres negras 
lésbicas e a juventude negra brasileira encarcerada refletem o quanto a 
ideologia racista foi eficaz para o processo de consolidação do capitalismo 
e o quanto esse debate precisa ser apropriado pelo conjunto da nossa 
categoria profissional. Categoria profissional que realiza seu trabalho 
nas diversas políticas públicas e que precisa apreender o cotidiano 
da população atendida a partir do território e da territorialidade, 
dos processos de coerção e estigmatização e de alternativas reais de 
interferência nesta realidade racialmente fundada, quer seja em relação 
aos povos indígenas no Brasil, quer seja a população negra, herdeira dos 
povos africanos que para cá foram arbitrariamente trazidos.

O que se pretende com avanço do debate racial é que a 
apropriação dos sujeitos sociais, nas suas dimensões individuais e 
coletivas, seja utilizado por nós como viés analítico para pensar o 
modo como as relações sociais se desenvolvem no Brasil e não apenas 
como tema de pesquisa, cuja responsabilidade de desvelamento do real 
historicamente foi transferida para os grupos que sofrem a violência 
racista. A luta antirracista é tarefa de todas e todos que defendem a 
liberdade como valor ético-político central e os direitos humanos a ela 
inerentes.

Quero finalizar expressando minha gratidão pelo presente 
instigante que me foi oferecido e agradecer as(os) autoras(es) pela 
confiança de me conceder em primeira mão a honra de ler e me sentir 
parte desta importante obra, que brota da luta, floresce nos embates 
cotidianos e lança novas sementes, que tem solo fértil para germinar 
neste exercício profissional, cuja direção política é a emancipação 
humana, como possibilidade concreta de recuperar a humanidade 
negada por atos que reificam o racismo, o machismo, o sexismo, a 
misoginia, a xenofobia, o preconceito contra a população LGBT, 
fertilizantes da barbárie e da intolerância.

São Paulo, Maio/2019
Dra. Márcia Campos Eurico

Professora da Faculdade Paulista de Serviço Social
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Introdução

Os textos aqui reunidos em 14 ensaios e 1 resenha, compõem 
um importante painel de debates sobre a questão social, as lutas sociais, 
as políticas sociais e Serviço Social, com enfoque etnicorracial, de classe, 
gênero e geração, articulando ainda formação e trabalho profissional, 
universidade e educação popular, como um encontro de vozes proscritas 
na órbita do capital e que para tanto afirmam, cada uma a partir de 
um lugar na totalidade das lutas sociais, a irracionalidade do sistema 
opressor e seus muitos tentáculos que buscam desqualificar lutas 
coletivas e criminalizar pobres, negros, indígenas, jovens, mulheres e 
LGBTQI+, entre outros, no contexto agonizante de crise estrutural do 
capital, de que nos fala István Mészáros.

Todos os textos são resultados de pesquisas duras em nível de 
mestrado e doutorado e/ou fruto de longa militância dos pesquisadores. 
São escritos no olho do furacão, porque estamos falando de sujeitos e 
lutas que enfrentam no atual momento uma tsunami conservadora que 
poderá ter impactos avassaladores sobre as históricas conquistas desses 
segmentos na sociedade brasileira, que custosamente vêm se afirmando 
e reafirmando na cena pública nas últimas décadas.

É necessário dizer que esses escritos foram reunidos no ano 
de 2018, ano que se comemorou 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e 30 anos da Constituição Cidadã de 1988, e foi 
realizado do XVI Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social 
(ENPESS), na cidade de Vitória, onde os debates de gênero, classe e 
raça tomaram a cena pela primeira vez na história dos ENPESS’s com 
grande destaque, sendo tematizado em paineis e conferências principais 
e mesas de debates, compostas por mulheres negras, homens negros e 
transexuais negros/as assistentes sociais, pesquisadoras/es. Tais avanços 
nas últimas décadas desencadearam uma força contrária, que até então 
“não ousava dizer em voz alta o que pensava baixinho”,1 e agora brada, 
“disfarçada de opinião pública, seus discursos de ódio”2 contra os 
proscritos da sociedade. As autoras e os autores aqui reunidos são muito 
mais que pesquisadores/as, são militantes em suas áreas, conduzidos 

1 Como expressa a socióloga, Babá de Umbanda e Prêmio Nacional de Direitos 
Humanos Flávia da Silva Pinto.

2 Como expressou em entrevista o Canal Futura Raquel Castro, presidente da Comissão 
Direito Homoafetivo da OAB, em 11/12/2018.
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pela necessidade imperiosa de transformar as realidades opressivas em 
que se encontram e nas quais se encontram os sujeitos com os quais 
trabalham, a maior parte como assistentes sociais, docentes de Serviço 
Social, gestores e operadores de políticas sociais, em realidades que 
impõem desafios de se pensar políticas públicas sociais que de fato 
garantam direitos e ampliem agendas políticas no sentido da unidade 
na diversidade, em um momento de ataques frontais com a posse de um 
presidente com projeto fascista, racista, homo-transfóbico, misógino, 
à presidência da República, tendo colocado na pasta do Ministério 
dos Direitos Humanos uma mulher conservadora, com propostas 
regressivas para os grupos aqui reunidos nesta coletânea, num cenário 
de regressão e perda de direitos, vividos ao longo das décadas de 1990, 
2000, 2010 e nesta década em que nos encontramos. Mas não queremos 
aqui levar água ao moinho do conservadorismo, queremos sim 
fortalecer nossas vozes e ampliar nossas pautas conjuntas no momento 
de traçar estratégias de ação. A memória, a escrita e o encontro se nos 
parece uma potente arma para enfrentar este estado de coisificação e 
apagamento que querem nos impor. Para tanto convido o/a leitor/a 
a fazer este vôo e depois se debruçar sobre cada produção, pois é de 
aprendizados coletivos e trocas mútuas que estamos aqui falando.

Assim, o primeiro ensaio de autoria de Lucas Milhomens 
e Milena Barroso apresenta as experiências contemporâneas de 
resistências dos povos indígenas na América Latina e no Brasil, com 
atenção especial à diversidade desses povos, suas heterogêneas ações, 
repertórios e “formas de lutas que caminham para uma tensa unidade 
em torno da sobrevivência”, do México e seu exército zapatista à 
organização popular dos bolivianos de Cochabamba e a resistência 
dos povos originários da Amazônia brasileira, no enfrentamento da 
instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, estado do Pará.

O segundo ensaio, de autoria de William Berger, apresenta 
a problemática indígena como parte e expressão da questão social na 
formação social brasileira, em um espaço em que se tende a não ser 
percebida tão fortemente, ao menos nas pesquisas publicadas, a saber, no 
contexto urbano. Partindo das categorias espaço, território e formação 
social, econômica e espacial brasileira, o autor utilizou a metodologia da 
história oral com três sujeitos indígenas em contexto urbano na cidade 
do Rio de Janeiro entre 2012 e 2017, para problematizar a presença 
indígena na cidade do capital e seu reconhecimento como sujeitos 
que reivindicam políticas e direitos sociais através da resistência e do 
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enfrentamento das expressões da questão social nas aldeias, no campo 
e na cidade.

O ensaio de Raimunda Nonato da Cruz Oliveira traz 
importantes reflexões sobre a política de saúde indígena no Brasil e 
as perspectivas de atuação do Serviço Social nesse contexto, como 
parte da pesquisa finaliza da em fevereiro de 2014, com lideranças 
indígenas da etnia Guajajara, em Barra do Corda, Maranhão, além 
de gestores de saúde indígena e os profissionais de saúde indígena do 
Departamento de Saúde Indígena – DSEI-MA e à Fundação Nacional 
do Índio - FUNAI. A pesquisa estudou os transtornos mentais em 
indígenas, o que implicou nas palavras da autora em reflexões aqui 
propostas de que 

como assistente social, militante na saúde pública, não foi 
possível desconhecer, diante das informações coletadas e 
estudadas, esse espaço como campo onde o assistente social 
transita e sobre o qual se vislumbram diferentes possibilidades 
de atuação profissional.

Realizando uma análise sobre a Política de Saúde Indígena 
brasileira, a autora mostra paradigmas e fragilidades da gestão pública, 
tendo o território como “campo de produção de saberes, conhecimentos 
e atitudes profissionais”, que demandam a “ressignificação da política 
e da prática profissional do assistente social para que as mudanças 
possam ser produzidas no contexto da saúde indígena”.

O quarto ensaio de autoria de Flávia da Silva Pinto e William 
Berger, tem por objetivo contribuir para a introdução da temática da 
questão indígena nos debates sobre a política de assistência social 
no Brasil. O texto propõe conceitos, entendidos como primordiais 
para o desenvolvimento deste tema, tais como cultura, identidade, 
território e territorialidade, além de apresentar os resultados obtidos 
em estudos recentes do IBGE referentes ao quesito cor/raça. Para 
os autores estes dados apontam para a retomada do crescimento 
demográfico das populações indígenas a partir dos anos 1980 com o 
incremento da autonomeação dos povos indígenas, o ressurgimento 
de etnias do Leste e Nordeste, pela retomada de identidades e 
territorialidades tradicionais, e o surgimento de um novo sujeito 
político — os indígenas em contexto urbano, estudados em texto do 
autor nesta mesma coletânea, e os desafios à política de assistência 
social brasileira.
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Para Wagner do Amaral, no seminal ensaio aqui publicado,
A presença de indígenas nas universidades públicas é um 
fenômeno recente, tendo no ano de 2001 e no estado do Paraná a 
sua primeira referência legal. Esse processo passa a ter contornos 
de uma política pública de educação superior indígena a partir da 
constituição da Comissão Universidade para os Índios (CUIA), 
sendo este um espaço oficial e interinstitucional composto pelas 
Universidades Estaduais paranaenses e vinculado à Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná.

O autor apresenta os dilemas do campo institucional para a 
implementação das cotas indígenas e apresenta o conceito de políticas 
afirmativas dos povos indígenas como “estratégico e fundamental 
num contexto de expansão de vagas para indígenas nas universidades 
públicas brasileiras e, ao mesmo tempo, como pauta das lutas indígenas 
nesse cenário”. 

Dando prosseguimento ao debate das ações afirmativas para as 
populações indígenas, o ensaio de Mara Jeanny Ferreira Silva parte do 
entendimento da educação como prática de autonomia e de interação, 
tendo como inspiração a Pedagogia de Paulo Freire, para pensar o acesso 
e a permanência de estudantes indígenas no Ensino Superior, para além 
da oferta de vagas ao trazer ao debate os aspectos liguísticos e culturais 
das diferentes etnias no processo de inserção universitária, as “dimensões 
pedagógicas e elementos Freirianos de Autonomia e Emancipação 
Humana”, em busca da ruptura com a perspectiva colonizadora.

Fechando a sessão de ensaios específicos da temática indígena 
no marco da questão social e das políticas sociais, Melissa Carvalho 
Gomes Monteiro apresenta importantíssimas reflexões “sobre o papel 
político da literatura de autoria indígena”, como um movimento recente, 
evidenciado pelo aumento significativo de publicações de livros infantis 
a partir dos anos 2000 e no campo acadêmico, buscando “dialogar 
teoricamente sobre a importância da literatura como projeto político 
de transformação da imagem e valorização das populações indígenas 
no território nacional”, tendo a “literatura enquanto direito”, e “uma 
ferramenta que propõe a interlocução entre o sujeito em formação 
permanente e o universo cultural indígena”, como parte de um projeto 
político que busca a mudança do olhar sobre suas culturas e as questões de 
seu território, onde “a literatura se insere na pauta das lutas de resistência 
cultural indígena dando sentido histórico, construindo questionamentos 
e quebrando paradigmas diante da dinâmica social e política”.
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Espraindo o debate do território para outros sujeitos, Ana Paula 
Tatagiba se coloca na pesquisa em um lugar pouco comum no debate 
de gênero ao problematizar uma polêmica “habilitação de homens ao 
trabalho nas creches da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro”, que 
“ofereceu o suporte empírico para o estudo da vinculação das mulheres 
a tarefas que lhes foram atribuídas por meio de processos sociais e 
históricos de longa duração”, possibilitando questionar a atuação das 
mulheres na significação da função de “educadora da infância”, quando 
essa atuação passou, também, a ser efetivada no âmbito público, onde 
os homens foram percebidos como “estrangeiros”, “pouco habilitados 
à permanência no território-creche.”. Sem dúvida nos remete à divisão 
sexual do trabalho e todas as perversidades que se impõem às mulheres 
na pauta conservadora que se engendra nesses tempos de retomada do 
Estado religioso capitaneado pela manipulação da figura da mulher 
como submissa, no território do lar, guardiã da moral e dos bons 
costumes cristãos. A pesquisa de Ana Paula nos provoca a reflexão para 
além do texto.

Como resposta, em uma abordagem que articula gênero e raça, 
Sandra Marcelino apresenta os desafios identidade racial e homossexual, 
em ensaio que problematiza os relatos de “quatro mulheres negras 
lésbicas, ativistas do Rio de Janeiro e seus enfrentamentos com o racismo 
e a lesbofobia”, e nos provoca a pensar a atuação das/os assistentes 
sociais frente às expressões contemporâneas das desigualdades sociais, 
onde as iniquidades raciais tendem a se tornar mais perversas quando 
agregam o gênero e a sexualidade.

Mônica Paulino Lanes, nos brinda com tema geracional das 
juventudes, apresentando um interessante ensaio onde analisa os 
impactos da financeirização do capital nas políticas sociais voltadas 
para a juventude, enfatizando o programa ProJovem Trabalhador e 
as transformações societais, resultantes das crises contemporâneas do 
capital, que requisitam um “novo formato para as políticas sociais, 
de forma que elas possam contribuir ainda mais para o processo 
de acumulação do capital”, evidenciando o reforço no discurso do 
empreendedorismo, políticas de transferências renda pelas bolsas 
aos usuários do programa voltadas para jovens das periferias, postos 
entre o enquadramento às regras dos programas (pouco atraentes) e o 
encarceramento, especialmente dos jovens negros.
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Dando prosseguimento do ponto onde Mônica nos leva a 
refletir, Vanda de Souza Vieira e Aline Souza Lima, articulam raça e 
geração, tratam da 

questão étnicorracial no Espírito Santo (ES), como expressão 
da questão social, entendendo a história da escravidão e da 
colonização como base para as desigualdades étnicorraciais 
contemporâneas e sua expressão particular no encarceramento 
da juventude negra no estado do ES.

As autoras estimulam o diálogo entre o projeto político do 
movimento negro, do qual fazem parte, e o projeto ético-político do 
Serviço Social brasileiro em busca da unidade necessária em tempos de 
conservadorismo orquestrado e extermínio da juventude negra.

Janice Gusmão de Andrade nos apresenta um estudo do 
Plano Brasil Sem Miséria, que propunha erradicação da extrema 
pobreza em 4 (quatro) anos. Programa até então localizado no âmbito 
da política social, criado no governo da Presidente Dilma Rousseff e 
executado entre os anos 2011 e 2014, dando especial enfoque aos povos 
tradicionais, com estudo de caso dos imigrantes pomeranos no estado 
do Espírito Santo.

Jane Cruz Prates, Idilia Fernandes e Charles Hoepner no ensaio 
aqui reunido, problematizam a formação e o trabalho do/a assistente 
social no Brasil, em tempos de precarização, articulando razão e 
sensibilidade, compromissados com o tempo presente e com o projeto 
ético-político que orienta a profissão no país, ao pensar a teoria social 
pela crítica da sociedade capitalista, alinhado às formas criativas do ser 
social em suas diversas formas de práxis, como música e o romance, 
que também expressam as contradições da sociedade contemporânea 
na crise estrutural do capital.

Avançando no campo das estratégias criativas para o exercício 
profissional e a Universidade, Vanessa Juliana da Silva traz um 
interessantíssimo 

relato de experiência de arte-educação nos Vales do Mucuri e 
Jequitinhonha, fundamentada na proposta de Educação Popular 
de Paulo Freire, mediada pelas particularidades territoriais da 
recém-criada Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri – UFVJM e do projeto de formação profissional do 
Curso de Serviço Social ofertado por essa instituição.

O ensaio apresenta as ações do Laboratório Experimental 
de Educação, Cultura e Arte – Educarte, “enquanto espaço sócio-



William Berger (org.)

17

ocupacional do/a assistente social, no qual privilegia-se a arte-
educação como ferramenta de mediação do trabalho profissional 
no enfrentamento à questão social e apresenta algumas de suas 
contribuições aos processos de construção de horizontalidades entre 
universidade, territórios e saberes”, e a indissociabilidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão, para a necessária “conservação para renovação” 
das conquistas democráticas, na sociedade e na Universidade, em 
tempos de proposições neoconservadoras de escola de mordaças e 
estado religioso, como vem declarando a recém anunciada ministra da 
pasta Mulher, Família e Direitos Humanos, do governo eleito em 2018 
no Brasil.

Para encerrar o momento de reflexão e dar continuidade à 
ação direta, como quer Lênin, homenageamos aqui a presidente da 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), 
do biênio 2016 – 2018, gestão “Quem é de luta resiste!”, Maria Helena 
Elpídio Abreu, com a resenha de seu livro “Território, Política Social e 
Serviço Social”, publicado pela editora Papel Social e resenhado aqui 
por Adrianyce Angélica Silva de Sousa, Letícia Batista da Silva e Priscila 
Fernanda Gonçalves Cardoso, obra que nos apresenta de forma ampla 
o tema do território, categoria teórica que permeia grande parte dos 
debates empreendidos nestes textos, realizando, assim, a necessária 
interlocução dos grupos de trabalho da ABEPSS. A gestão referida 
significou este diálogo e a presente coletânea é uma forma de materializar 
tudo o que nos legou em tempos tão sombrios e como convocatória 
à ação concreta e continuada em defesa dos/as trabalhadores/as e 
das classes subalternas, expressão dos diferentes sujeitos que aqui se 
pronunciam.

Assim, os textos tratam no melhor sentido gramsciano, sim, 
da “guerra de posições”, capaz de situar qual o partido que tomamos 
no atual estágio de avanço do capital com o conservadorismo, o Estado 
Penal e a militarização da vida cotidiana, e das forças internacionais 
do imperialismo estadunidense sobre as terras indígenas e quilombolas, 
a destruição de direitos trabalhistas e previdenciários, a tentativa do 
apagamento dos diferentes, numa “paz sem voz” que na verdade “não 
é paz, é medo”, como canta o poeta. Cada voz que aqui se expressa traz 
consigo a tessitura de muitas outras vozes e cada passo testemunha, 
como quer a poeta mulher negra Conceição Evaristo, que “nossos 
passos vêm de longe”, vêm de nossas terras em Áfricas, vêm das aldeias, 
dos quilombos, das periferias, do campo, dos terreiros de religiões de 
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matrizes africanas, dos guetos e das favelas, vêm do interior de nossas 
lutas, e juntos esses passos podem marchar num canto de libertação 
de todas e todos oprimidas e oprimidos: “Avante trabalhador/a, avante 
revolucionário/a, pra botar medo em patrão e fazendeiro e derrotar a 
ditadura do dinheiro!”.

William Berger (organizador).
Barra do Jucu, Vila Velha-ES, dezembro de 2018.




