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RESUMO 

Este artigo é fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso que teve como objetivo principal analisar as 

dificuldades que estudantes negros enfrentaram na elaboração de seus TCCs relacionados à vivência do racismo 
na universidade. Para fins deste artigo, apresentaremos alguns resultados obtidos com a realização de um 

questionário realizado com estudantes negros que escreveram sobre a questão étnico-racial em seu TCC no curso 

de Serviço Social da UFBA. Nossos resultados constataram, entre outras questões, que ainda hoje, há uma 

invisibilidade da questão racial na formação em Serviço Social e que a discussão sobre o racismo na 

universidade ainda não foi feita de forma contundente. 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Racismo e Universidade; Estudantes Negros; Produção de 

conhecimento. 

ABSTRACT 

This article is the result of a CCW that had as main objective to analyze the difficulties that black students faced 

in the elaboration of the CCW related to the experience of the racism in the university. For the purpose of this 

article, we will present some results obtained with the accomplishment of a questionnaire carried out with black 

students who wrote on the ethnic-racial question in their CCW in the course of Social Service of UFBA. Our 

results show, among other issues, that even today, there is an invisibility of the racial question in the formation in 

Social Work and that the discussion about racism in the university has not yet been made in a forceful way. 
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I INTRODUÇÃO 

A escolha da produção de conhecimento no contexto da universidade1 de estudantes 

negros de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia (UFBA), como tema deste artigo 

– originalmente um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) -, considerou o racismo como 

determinante no acesso às políticas públicas em geral, com ênfase na educação superior, 

sobretudo a permanência nesse nível de ensino. Da mesma forma, considerou a presença do 

racismo institucional e seu impacto relatado por vários estudantes negros somando a nossa 

própria experiência na universidade. Essa experiência, dentre outras desvantagens, aponta 

para muitos desafios, dentre os quais, escrever sobre a temática racial considerando-se os 

limites e dificuldades durante o nosso processo de vida e na formação profissional.  

                                                             
1Neste trabalho, entendemos produção de conhecimento, em seu sentido amplo, como uma busca pela apreensão 

da realidade, seja ela natural ou social (COSTA, 2012), que gera algum tipo de saber. Nos reportaremos ao 

chamado conhecimento científico, o qual de acordo com Costa (2012, p.13) “é um conhecimento sistemático (...) 

metodologicamente estruturado”, que se ancora em uma metodologia de pesquisa. Nas sociedades ocidentais, 

esse tipo de conhecimento é hegemônico (MINAYO, 2013), mas vale ressaltar que não é o único e nem o “mais 

verdadeiro”, é uma das formas de conhecimento e é sobre ele que trataremos neste estudo.  



Rocha (2014) acentua que a discussão da ausência da questão étnico-racial na 

formação e no exercício profissional de assistentes sociais, assim como a baixa produção 

acadêmica da categoria sobre essa questão, está colocada no Serviço Social há pelo menos 30 

anos. Portanto, esse não é um debate novo no contexto da profissão, alguns autores 

dedicaram-se ao estudo da produção acadêmica e outros temas afetos à formação profissional 

do assistente social tendo como pano de fundo as relações étnico-raciais na formação social 

brasileira e apontaram a sua invisibilidade na produção intelectual do serviço social. Esses 

autores, a partir de seus achados, reforçam a importância dessa discussão que desde o início 

da década de 1990 já estava indicada nos documentos jurídico-legais que orientam a formação 

e o exercício profissional do assistente social, tais como: o Código de Ética Profissional, a Lei 

8662/96 e as Diretrizes Curriculares (MENEZES, 2013). 

Diante do exposto, tornou-se interessante pesquisar quais os temas, ligados ao objeto 

dessa pesquisa, são elementos de preocupação dos estudantes formados na UFBA, já que 

inexistia uma sistematização desses trabalhos.  Consideramos que através dos TCCs é 

possível ter uma noção de quais temas tem sido relevantes no processo de formação 

profissional em serviço social na UFBA, segundo a percepção dos discentes. Além disso, é 

importante conhecer como foi para esses estudantes e egressos negros produzir sobre uma 

temática que lhes afeta diretamente.  

Nesse sentido, primeiramente fizemos uma revisão bibliográfica a respeito das 

principais produções que abordam a produção de conhecimento no Serviço Social sobre a 

questão étnico-racial e discutimos sobre a invisibilização da questão racial na formação 

profissional em Serviço Social.  

No terceiro tópico deste estudo, apresentamos a análise dos resultados da investigação. 

Nossa metodologia contou originalmente com a realização de revisão bibliográfica, um 

questionário online e uma lista de complementação de frases com alguns dos temas que 

consideramos importantes para a compreensão do fenômeno que abordamos nesse 

estudo,  buscando dessa forma, compreender a concepção dos estudantes a respeito dos 

principais temas tratados nesse trabalho. Em razão do espaço para a elaboração deste trabalho, 

apresentamos nesse artigo os resultados de alguns dos dados obtidos com a realização do 

questionário com estudantes negros do curso de Serviço Social da UFBA. 

 



II A INVISIBILIZAÇÃO DA QUESTÃO RACIAL NA PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL 

Apesar de ter se consolidado enquanto área de conhecimento, e tendo refletido ao 

longo desses anos sobre diversas dinâmicas que atingem a sociedade numa perspectiva crítica, 

alguns autores (Marques Júnior, 2007; Silva Filho, 2006, Carvalho e Silva, 2005; Ribeiro, 

2004; Pinto, 2003; Rocha, 2012, 2014) apontam que a produção de conhecimento do Serviço 

Social sobre a questão racial, ainda é insuficiente. 

Sobre o silêncio da profissão quanto à questão racial na sua gênese, a autora Ferreira 

(2010, p.12) considera que  

Sabe-se que os assistentes sociais exerceram junto às classes trabalhadoras papel 

difusor e mediador na consolidação da noção burguesa de trabalho durante a era 

Vargas. Entretanto, a subproletarização dos negros (resultado do complexo processo 

que envolve desde a escravidão-abolição até sua periférica inserção nas relações 

capitalistas), foi sistematicamente sonegada nas elaborações teóricas dos primeiros 

assistentes sociais. 

Corroborando com essa assertiva, Elisabete Aparecida Pinto (2003), pioneira nesse 

debate, em ocasião de seu trabalho de conclusão de curso em 1986, já apontava as debilidades 

da profissão no tocante à questão. A respeito disso a autora enfatiza que: 

Nessa trajetória, percebi que o assistente social trabalha com a população negra 

sem ao menos ter conhecimento de sua história, de sua cultura e dos seus 

problemas (grifos nossos), estes desencadeados pelo racismo camuflado, pela falsa 

‘democracia racial’, ideologia que a classe dominante faz questão de manter, sendo 

responsável pela alienação da população negra, bloqueando os seus processos de 

conscientização, participação e organização política. (PINTO, 2003, p.23). 

Pinto (2003) relata que em 1982 quando ingressou na universidade, percebeu que a 

maioria dos usuários do Serviço Social eram negros, dessa forma, a relação entre o Serviço 

Social e os usuários negros passou a ser o seu objeto de investigação. A autora acentua que 

desde a elaboração de seu trabalho de conclusão de curso (1986) até a data da publicação de 

seu livro (2003), “a produção intelectual da profissão cresceu nos seus aspectos quantitativo e 

qualitativo; porém, as novas produções não incorporam ainda a dimensão étnico-racial (2003, 

p.25). 

Em seu estudo realizado em 1986, onde a autora entrevistou trinta usuários negros e 

trinta assistentes sociais, quando perguntado a estes últimos “o que tem sido feito pelo 

Serviço Social quanto à questão do negro no Brasil”, 46,7% responderam que nada teria sido 

feito, 30% afirmaram que desconheciam o tema e 10% responderam que sabiam apenas de 

uma atividade de extensão que fora realizada pela própria autora. Quando perguntadas sobre a 



questão étnico-racial no currículo, 86,7% responderam que o currículo nunca havia tratado a 

temática. A respeito da produção teórica, 93,4% das entrevistadas pela autora, colocaram que 

não conheciam nenhum livro da profissão que tratasse de alguma temática racial e 63,4% que 

nunca tinham lido nada a respeito do tema (PINTO, 2003). 

Nesse itinerário, outro estudo relevante foi realizado por Matilde Ribeiro (2004, 

p.149), a qual enfoca suas reflexões nos anais dos Congressos Brasileiros de Assistentes 

Sociais (CBAS), considerando a importância que esse congresso tem para o Serviço Social no 

Brasil, no sentido da discussão e divulgação do que tem sido produzido por profissionais e 

estudiosos. O início do estudo foi o 6º CBAS, em 1989 no Rio Grande do Norte, “onde 

profissionais ligadas à temática étnico-racial e aos movimentos negros e de mulheres negras 

propuseram-se a apresentar teses sobre o tema” (RIBEIRO, 2004, p. 149). Seguindo, os 

CBAS de 1992 (7º), 1995 (8º) e 1998 (9º) analisados pela autora, foram identificados ao total 

apenas doze trabalhos que abordavam o assunto. 

No que diz respeito à pós-graduação, a realidade permanece a mesma. A autora Roseli 

Rocha (2011, p.11), aponta que 

Carvalho e Silva (2005),  ao realizarem levantamento das produções de Serviço 

Social na pós-graduação a partir do DATACAPES, localizaram 760 teses e 

dissertações defendidas junto aos programas de Pós-graduação no período de 1998-

2002, dezesseis eixos temáticos, dentre os quais se inclui o eixo “Etnia, Gênero, 

Orientação sexual”. Esse eixo representou 4,60% das teses e dissertações defendidas 
nesse período e 7,64% dos temas abordados nos projetos de pesquisa dos programas 

de pós-graduação da área de Serviço Social do triênio 2001-2003. Quando se 

destaca do eixo “Etnia, gênero, orientação sexual, a temática “étnico-racial” os 

números apresentam resultados menos expressivos. Na produção bibliográfica: 

livros e coletâneas, o eixo “Etnia/raça” é abordado em cinco obras (2,25%), 

ocupando a décima colocação no rank dessa modalidade de produção acadêmica. 

Esses números decrescem um pouco mais quando as autoras analisam os eixos 

temáticos em capítulos de livros (2001-2003), nessa modalidade de produção o eixo 

“Etnia/raça” tem três produções (0,81%), ocupando o 14º lugar.  

Temática igualmente tratada por Eurico (2011), que além de corroborar com os 

estudos de Rocha (2011), acerca da pós-graduação enfatiza que “os livros e coletâneas do 

Serviço Social especificamente relacionados ao tema raça/etnia, no período de 2001 a 2003, 

compreendem 05 produções, do total de 222 produções” (EURICO, 2011, p.100). A autora 

também cita que, em análise de algumas produções da gênese e das transformações teórico-

metodológicas do Serviço Social, foi constatado uma fraca atenção sobre a questão racial, do 

mesmo modo sobre a relação entre a origem racial e o acesso precário às políticas públicas. 



Diante disso, o Serviço Social, enquanto uma profissão inserida na divisão sócio 

técnica do trabalho, conforme os autores têm destacado, precisa conhecer a realidade social 

para propor ações que visem à transformação das condições de vida e trabalho dos usuários 

em uma perspectiva de garantia de direitos, e não se pode ignorar os efeitos do racismo na 

produção e reprodução da desigualdade social.  

No processo de revisão curricular do Serviço Social em 1996, são impressas nas 

diretrizes curriculares a temática étnico-racial, atentando para a importância da mesma.  

Rocha (2014a), ao analisar, em sua tese intitulada “A incorporação da temática étnico-racial 

no processo de formação em Serviço Social: avanços e desafios”, os currículos de 25 (vinte e 

cinco) instituições de ensino superior públicas federais filiadas a ABEPSS, identifica dentro 

da diversidade de modelos de organização curricular, que nos 25 (vinte e cinco) currículos, 

foram encontradas 39 (trinta e nove) disciplinas que fazem referência ao tema. Dessas, 26 

(vinte e seis) não enunciam no título o conteúdo dos componentes curriculares, o que seria 

importante, considerando o universo de disciplina que os estudantes têm disponível. 

Podemos perceber que nos currículos de Serviço Social, ainda que já esteja nas 

diretrizes curriculares, o que é um grande avanço, não se encontra materializado a discussão 

sobre temas que abordem a questão racial, uma vez que ainda não possibilitam que os 

estudantes de Serviço Social tenham uma compreensão ampla das relações sociais racistas na 

sociedade brasileira. 

III ESTUDANTES NEGROS E PRODUÇÃO SOBRE A QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL 

NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFBA 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

É importante ressaltar que neste trabalho, buscamos privilegiar o negro como sujeito 

de conhecimento se opondo à perspectiva histórica na qual africanos e seus descendentes 

foram coisificados e tratados como objeto de estudo. Clóvis Moura (1988), autor que resgata 

o papel do movimento negro no cenário nacional e valoriza seu protagonismo na ação política 

e na produção do conhecimento, acentua que 

É nesta encruzilhada que os estudos do negro brasileiro se situam. Há encontros e 
desencontros entre as duas tendências: de um lado, a acadêmica, universitária, que 

postula uma ciência neutra, equilibrada, sem interferência de uma consciência crítica 

e/ou revolucionária , e , de outro, o pensamento elaborado pela intelectualidade 

negra ou outros setores étnicos discriminados e/ou conscientizados, também 

interessados na reformulação radical da nossa realidade racial e social. 

Evidentemente que esses movimentos negros estão começando a elaboração do seu 



pensamento, nada tendo ainda de sistemático ou unitário. Muito pelo contrário. Isto 

porém, não quer dizer que seja menos válido do que a produção acadêmica, pois ele 

é elaborado na prática social, enquanto o outro se estrutura e se desenvolve nos 

laboratórios petrificados do saber acadêmico... (MOURA, 1988, p. 32) 

 

A identificação dos estudantes que produziram seus TCCs sobre a questão étnico-

racial foi feita com base em levantamento dessa documentação no período de 2013.12 a 

2016.1 através de duas fontes, pois identificamos que os registros encontravam-se em locais 

distintos. Ou seja, no livro de atas no qual foram registradas as bancas no período de 2013.1 a 

2015.2, mas não incluía o período de 2016.1 em curso no momento da pesquisa. Diante dessa 

limitação lançamos mão de uma segunda fonte que foi o quadro de defesa de TCCs de 2016.1, 

ambos disponibilizados pelo Colegiado de Curso de Serviço Social. 

O universo da pesquisa engloba 210 TCCs no período de 2013.1 a 2016.1, dos quais 

dezoito3 versavam sobre a questão étnico-racial, sendo que, dois destes trabalhos foram 

escritos em dupla, fazendo um total de vinte estudantes e egressos. Foram enviados os 

questionários e obtivemos respostas de treze. 

 

3.2 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

No que se refere ao perfil sócio-econômico dos estudantes que responderam ao 

questionário seis deles têm entre 20 e 24 anos, cinco entre 25 e 29 (38,5%) e dois têm 30 ou 

mais (15,4%). Um aspecto importante é que, mesmo que nosso trabalho tenha usado a 

classificação de raça/cor do IBGE com as opções de escolha branca, preta, parda, amarela e 

indígena4, no qual pretos e pardos formam a categoria negro, todas as respondentes se 

autodeclararam pretas e nenhuma parda. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostras de 

Domicílios (Pnad) de 2013, cresceu o número de pessoas que se autodeclaravam como pretas 

no Brasil, passando de 5,3% em 2004, para 8% em 2013.  

                                                             
2 O semestre de 2013.1 foi quando se formou a primeira turma de Serviço Social. 
3Registramos aqui o TCC intitulado “A Participação da Mulheres Indígenas no COPIBA de Luciana Santos 

Arruda, que não foi incluído na nossa contagem por não se constituir objeto de nossa pesquisa. 
4 De acordo com Osório (2003), no primeiro Censo oficial do Brasil em 1872, as categorias que se sobressaíram 

foram as de preto, pardo e branco, sendo a categoria pardo substituído no segundo censo em 1890 por mestiço. 

Até 1940, os censos brasileiros não coletaram a composição racial da sociedade, é só a partir desse ano que volta 

a pesquisa de composição racial usando, praticamente as mesmas categorias dos censos anteriores, nesse 

contexto o termo mestiço é mudado novamente para pardo e foi criado a categoria amarela. A partir daí a única 

alteração feita no censo de 1970 foi a inclusão da categoria indígena, passando de classificação de cor apenas, 

para de “cor ou raça” em 1991.  



Seguindo uma tendência nacional do perfil profissional de assistentes sociais5 e da 

pesquisa do perfil dos estudantes e egressos de Serviço Social da UFBA, bem como pesquisa 

realizada pelo Andifes (2014), do perfil universitário que apontam para um perfil 

majoritariamente feminino, ao tratarmos da identidade de gênero, doze (92,3%) das 

estudantes se declararam do gênero feminino6 e uma (7,7%) do masculino. 

Quanto à orientação sexual, nove estudantes (69,2%) são heterossexuais, três (23,1%) 

são bissexuais e uma (7,7%) homossexual. No que se refere a renda familiar, oito estudantes, 

61,5%, responderam que possuem renda entre 1 e 3 salários mínimos, nesse sentido, as 

informações do nosso questionário não diferem muito da realidade de outros estudos com 

estudantes negros na universidade pública. Santana (2014), observa em seu estudo que 70% 

dos estudantes pretos e 47,82% dos estudantes pardos recebiam até 4 salários mínimos. O 

relatório da Andifes (2014) indicou que tem crescido nas universidades brasileiras o número 

de estudantes com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. A pesquisa realizada pelo 

colegiado de Serviço Social em 2016, indicou que 32% recebem de 2 a 3 salários mínimos, 

21% recebem de 3 a 4 salários e 14% de 4 a 5 salários. 

Na questão “Diga seu grau de concordância em relação à afirmação que se segue: A 

formação profissional em Serviço Social desenvolve habilidades e competências teórico-

metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas para o enfrentamento do racismo no 

trabalho profissional nos espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social”, a maioria das 

estudantes (oito, 61,5%) informou que discordam de tal afirmação, corroborando com os 

estudos de Pinto (2003) e Rocha (2014), que indicam a ausência da temática racial na 

formação e no exercício profissional, que não prepara as assistentes sociais para lidar com 

questões que se referem ao racismo no cotidiano de trabalho profissional. Seguindo o 

apontado pelas autoras supracitadas, as que responderam que discordam totalmente ou 

discordam foram pedidas para informar duas razões entre as opções oferecidas que 

explicassem essa lacuna e reafirmaram o apontado pela literatura. 

Como aponta Gomes (2010), ser negro e produzir conhecimento sobre raça na 

academia é uma tarefa extremamente difícil, a medida que muitas vezes essa temática é vista 

com desconfiança no meio acadêmico. Diante desse contexto, buscamos compreender como 

                                                             
5De acordo com pesquisa realizada pelo CFESS, em 2005, sobre “O Perfil da(o) assistente social no Brasil”, 

97% das participantes se declararam do sexo feminino e 3% masculino. 
6 Tendo em vista que os (as) estudantes egressos(as) se declararam majoritariamente do gênero feminino, quando 

nos referirmos a estes(as) neste capítulo, usaremos a linguagem no feminino. 



essa dinâmica se aplica a realidade das estudantes negras e egressas que escreveram sobre a 

temática racial no curso de Serviço Social da UFBA. Nesse sentido, pedimos para que estas 

dissessem seu grau de concordância em relação à seguinte afirmação: Alguns (as) professores 

(as) questionam temas de pesquisa ou estudos sobre racismo e discriminação racial, 

sugerindo aos (as) discentes que abordem outras temáticas, atribuindo um caráter 

“militante” e ideológico e não "científico" dos mesmos, nove (69,2%) responderam que 

concordam ou concordam totalmente com tal afirmação. O que aponta para a dificuldade, que 

ainda é intensa, de produzir sobre questão étnico-racial na academia. 

No que concerne a dificuldade na elaboração do TCC estar ligada à condição de 

estudante negra e produzir sobre raça, considerando que a universidade não reconhece, inibe e 

renega o saber produzido por negros no espaço acadêmico, evidenciando muitas vezes, o 

“drama social” (LIMA, 2001) que estudantes negros vivenciam ao produzir sobre a questão 

racial na academia, seis estudantes (46,2%) responderam que concordam com tal afirmação, 

cinco (38,5%) que concordam totalmente, uma (7,7%) que discorda e uma (7,7%) que é 

indiferente. 

O item 7.2 referiu-se à presença do racismo nas práticas educacionais na universidade, 

processo que, consideramos, dificulta a elaboração do TCC, na medida em que há uma 

tentativa de invisibilizar os negros e seu legado civilizatório como protagonistas e portadores 

de racionalidade acadêmica (Silva, 2003). Sobre essa assertiva, sete (53,8%) colocaram que 

concordam totalmente, quatro (30,8%) que concordam e duas (15,4%) que discordam. Esse 

mesmo percentual foi para a afirmação: “O espaço acadêmico é predominantemente 

eurocêntrico. Essa relação social dificulta a produção de conhecimento dos (as) estudantes 

negros (as) e pode contribuir para que se sintam incapazes de realizar tal atividade”. 

Sobre essa última realidade, Carvalho (2006), nos chama a atenção para um fenômeno 

que ocorre dentro das universidades brasileiras, espaço que o autor sinaliza viver uma 

situação de “confinamento racial” de acadêmicos brancos, na qual pesquisadores negros, 

muitas vezes se sentem acuados em produzir sobre raça no espaço acadêmico, 

hegemonicamente branco e formado para atender aos interesses desse segmento. De acordo 

com o autor, “o mundo acadêmico brasileiro é um campo minado para pesquisadores negros e 

não se pode ser ingênuo, franco ou aberto acerca da questão racial nesse nosso meio 

(CARVALHO, 2006, p.93). 



No que se refere à dificuldade que as estudantes enfrentaram na construção do TCC, a 

dificuldade de acesso à bibliografia sobre a questão racial e temas correlatos, foi a que mais 

foi indicada pelas discentes (sete estudantes, 53,8%), seguida da opção de escolha do tema 

relacionado à temática étnico-racial e da falta de apoio familiar e/ou de uma rede de apoio no 

momento da realização do TCC (ambos com 38,5%, cinco estudantes). 

Em referências as motivações para a escolha do tema do TCC, a maioria indicou a 

necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o assunto, uma vez que o mesmo foi pouco 

abordado durante o curso (nove estudantes, 69,2%), sete (53,8%) colocaram que a motivação 

foi decorrente da percepção da baixa produção do Serviço Social sobre a questão, cinco 

(38,5%) escolheram como uma das motivações a experiência de ser negro na universidade e 

três (23,1%) colocaram que foi a influência da militância na produção acadêmica. Na opção 

“outros” (marcada por três alunas, 23,1%), as estudantes evidenciaram: a experiência de ser 

mulher negra em uma sociedade machista e racista (Rosa Parks), necessidade de abordar um 

tema relevante e que vivenciei, transpor a discussão para além da minha vivencia e dar voz 

as mulheres negras que tem suas realidades invisibilizadas nos espaços acadêmicos (Harriet 

Tubman) e a Steve Biko (Makeda). 

No item 8, abordamos o envolvimento das estudantes com movimentos sociais que 

tivessem ligação com a questão racial. Bento (2002) chama atenção para relação entre o 

processo de militância e a produção de conhecimento. Buscando compreender essa dinâmica, 

perguntamos às discentes: Se participa ou participou de algum movimento social relacionado 

à questão étnico-racial, nos informe qual o movimento e a importância dessa participação na 

escolha do tema e na escrita do TCC, três das estudantes colocaram a sua experiência: 

Marcha do empoderamento crespo de Salvador. Colaborou pois o tema do meu tcc 

aborda as questões da estética da mulher negra. (Rosa Parks) 

A Steve Biko, não tenho nem palavras para descrever a importância da minha 

passagem pela Biko. Foi como um divisor de águas para o enfrentamento do 

racismo principalmente na universidade. (Makeda) 

Alguns coletivos do movimento estudantil ligados ao Partido dos Trabalhadores que 

discutiam a temática racial. Importância máxima na minha trajetória como negra, 

periférica e filha de santo na universidade. Aprendemos que um negro quando entra 

na universidade precisa contribuir em todos os âmbitos para combater o racismo: 

sala de aula, pesquisa, extensão, produção do conhecimento, representação 
estudantil, etc. Para chegarmos a esse espaço além dos nossos esforços individuais 

houve uma luta anterior que precisa ter continuidade, é o: "eu sou porque nós 

somos", "ubuntu". (Luísa Mahin) 

Podemos perceber que aquelas que puderam participar de algum movimento social 

que abordou a questão racial foi influenciada por este na sua produção de conhecimento. 



Gomes (2010), aponta como exemplo de espaço de aprendizagem sobre a questão racial por 

parte de intelectuais negros, o movimento negro. A autora aborda que nos últimos anos, vem 

se constituindo um perfil de pesquisador negro que não necessariamente se vincula 

organicamente ao movimento negro, mas que tem na sua produção de conhecimento dentro da 

academia uma forma de militância. 

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho, ao buscarmos conhecer o processo de elaboração do TCC com 

temática racial produzidos por estudantes negros do curso de Serviço Social da UFBA, 

buscamos em última instância, como abordado por Cardoso (2010), explorar o terreno da 

produção de conhecimento e do negro enquanto produtor de saber.  

Nesse sentido, buscamos também nos contrapor a invisilidade negra no espaço 

acadêmico. Com este trabalho, por mínimo que seja, seguimos a orientação da autora Sueli 

Carneiro (2002), qual seja, a de nomear e citar alguns autores negros que não tem espaço 

reconhecido na academia brasileira, ao mesmo tempo em que evidenciamos a experiência de 

estudantes negros na universidade. 

Foi reafirmado o que apontamos no item 2 sobre a invisibilidade da questão racial na 

formação em serviço social. Essa lacuna tem sido abordada por diversos autores em suas 

produções acadêmicas e nos encontros da categoria. Percebemos também que, talvez pelo 

elevado quantitativo de estudantes negros no curso (92%) de serviço social na UFBA, a 

questão racial foi tema de 9% dos trabalhos, o que não é um percentual elevado, mas que se 

mostra acima do quantitativo de outros estudos realizados, não apenas na graduação, mas na 

pós-graduação e nas publicações do Serviço Social em geral, produção que gira em torno de 

1%. 

Constatamos que, a universidade, se torna um ambiente hostil para estudantes negros, 

a medida que sua estrutura e sua produção de conhecimento não abarca a diversidade que 

passa a ocupá-la. Entendemos o contexto em que essas violências são produzidas, já que no 

Brasil, historicamente a ciência serviu, como um instrumento de dominação, discriminação e 

racismo e a universidade foi o principal espaço de divulgação de ideias e práticas racistas. 

 As estudantes relataram que durante a graduação não estudaram autores negros, salvo 

no TCC e na disciplina de Diversidade de gênero, raça/etnia no contexto dos Direitos 



Humanos. Essa realidade nos mostra o quanto ainda é deficitário o sistema de ensino 

oferecido pelas universidades, em que há pouco incentivo para problematizar tais questões. 

Concluímos que o desafio central continua posto, que é a abordagem sobre o racismo 

na universidade, consideramos que essa discussão ainda não foi feita de forma contundente. É 

muito difícil para as instituições brasileiras e para os indivíduos que historicamente integram 

uma ordem racializada que assegura privilégios, admitir que são beneficiados com esse 

sistema e abrir um debate que possibilite uma repactuação ainda que a médio prazo dessa 

realidade.  
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