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MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS BRASILEIRAS COMO LÓCUS DE 

INTERVENÇÃO E PESQUISA PARA O SERVIÇO SOCIAL 

 

Jussara Francisca De Assis1 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo traz a reflexão sobre a constituição do movimento 
social de mulheres negras brasileiras e a aproximação do 
Serviço Social a este espaço. O objetivo é discutir de que 
maneira a (o) profissional de Serviço Social pode intervir neste 
campo, tendo em vista a superação das desigualdades sociais 
de cor/raça e gênero mediadas pela classe social. Além disso, 
visa suscitar o debate acerca da operacionalidade deste 
movimento social, buscando entender como seus objetivos 
imediatos e formas organizativas respondem às novas formas 
de exploração do capitalismo. 
 
Palavras-chave: Questão social. Movimento social. Serviço 
Social. Mulheres negras. 

 
ABSTRACT 
 
This article presents a reflection on the constitution of the social 
movement of Brazilian black women and the approximation of 
social work in this space. The aim is to discuss how to (the) 
professional social work can intervene in this field, with a view 
to overcoming social inequalities color / race and gender 
mediated by social class. It also seeks to stimulate debate 
about the operation of this social movement, seeking to 
understand how your immediate goals and organizational forms 
respond to new forms of exploitation of capitalism. 
 
Keywords: Social issue. Social movement. Social Work. Black 
women. 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS: QUESTÃO SOCIAL LATENTE E ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS DA RESISTÊNCIA NEGRA NO BRASIL 

 

 

O presente paper tem por objetivo refletir de forma ensaística a importância do 

movimento de mulheres negras no Brasil a partir da inserção de assistentes sociais nestes 

espaços. Para tanto, tomamos o conceito de questão social como um dos pilares que 

sustentarão o debate que pretendemos suscitar. 

Consideramos importante fazer algumas referências sócio históricas que 

auxiliarão trilhar o percurso de surgimento do movimento de mulheres negras brasileiras 

entendido enquanto um importante movimento social urbano. Movimento este inserido no 

contexto de lutas sociais que tomaram vulto político no país nos idos das décadas de 1960, 

1970 do século passado.  

Nesta tentativa, entendemos como necessário, o debate acerca da questão 

social no Brasil, conceito que impulsiona a ação dos diversos movimentos sociais e também 

está intimamente relacionado ao objeto de trabalho do Serviço Social. Temos por objetivo 

demonstrar, mesmo que de forma breve, como as expressões da questão social, 

determinadas pela desigualdade fundamental do modo de produção capitalista (Santos, 

2012, p.18) estiveram e estão no centro das lutas sociais presentes na sociedade brasileira, 

especialmente, nas lutas travadas pelo movimento de mulheres negras e como o Serviço 

Social pode se apropriar de maneira dialética deste debate em prol a eliminação das 

desigualdades sociais com base em gênero e cor/raça.  

Entendemos a sociedade como uma totalidade complexa e que ao levar em 

consideração o princípio dialético de sua construção histórica (avanços, recuos, 

conformismos e resistências) é preciso admitir a existência de muitos elementos na 

explicação e tratamento da questão social que se somam a luta iniciada no processo de 

formação da classe operária e seu ingresso no cenário político. Ao voltarmos a atenção para 

um momento histórico anterior, verificaremos que ainda no período escravocrata e colonial, 

o caráter oculto da questão social já se fazia presente. É o que Ianni apud Silva (2008) 

chamara de questão social latente, tendo em vista a valorização das lutas sociais travadas 

naquele momento. 

 Ianni (1991) sustenta o fato da questão social ter nascido na estrutura 

econômica da sociedade capitalista, sendo produto de sua contradição. O autor afirma a 

articulação entre questão social, classe social, preconceito e discriminação racial, tomando 

tais elementos como fundamentais para compreender as desigualdades sociais no Brasil 

que desde o período colonial fazem parte de nossa realidade. 
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É sabido que o desdobramento da questão social se dá através da formação da 

classe operária e de sua consequente entrada na cena política na primeira República. Nos 

termos de Carvalho e Iamamoto (2007, p. 126) é travada uma “verdadeira guerra civil” entre 

a classe trabalhadora e a classe capitalista onde os primeiros buscam garantir e ampliar 

suas condições de existência.  

Contudo, o que queremos pontuar é que o sentimento de revolta e rebeldia 

também se fazia presente entre a massa de escravos, homens e mulheres negros (as) em 

sua maioria, destituídos do direito à própria vida. Embora tal organização apresente 

particularidades e é preciso considerar seu tempo histórico e condições concretas de 

viabilidade, não podemos negar a existência de uma determinada organização que 

vislumbrou uma realidade diferente da barbárie e do holocausto característicos da 

escravidão.   

Dada tal situação, seria um equívoco dizer que tal população possuía uma 

consciência para si nos moldes dos movimentos operários inseridos no processo de 

modernização capitalista e desenvolvimento industrial da primeira metade do século 

passado. Todavia, as iniciativas que partiram da população escrava demonstraram sua 

capacidade de organização. Exemplo importante desta organização está exposto no 

chamado Tratado de Paz. 

Queriam a reorganização das tarefas e das condições de trabalho, a divisão sexual 
e étnica de determinados encargos, manter a posse de suas ferramentas, a 
necessidade de dias de repouso, a preferência da supervisão de um feitor de sua 
escolha; requeriam o reconhecimento de suas roças e de outras atividades 
realizadas de maneira autônoma (a pesca, a roça, o corte de madeira); e 
reivindicavam o direito a ganhos próprios obtidos nas vendas de seus produtos no 
mercado de Salvador (GOMES, 2010, p.10). 

 
Dentre os exemplos de resistência não poderíamos deixar de evidenciar a 

existência das Irmandades Negras. Estas organizações tinham como preceito a 

sociabilidade solidária entre seus membros (homens e mulheres, escravos e libertos) 

caracterizando-se pelas festas e procissões religiosas, mas também por prestar assistência 

aos doentes, ajuda a necessitados, visita aos prisioneiros, proteção contra maus-tratos dos 

senhores, ajuda para compra de cartas de alforrias e garantia de sepultamento para os 

escravos que, na maioria das vezes, tinham seus corpos abandonados por seus senhores 

nas portas das igrejas ou deixados nas praias para serem levados pela maré (QUINTÃO, 

2010, p.36).  

A partir do exposto verifica-se outra perspectiva analítica da história e não 

apenas a exposição da força dos colonos exploradores. Tal perspectiva merece 

reconhecimento, e visibilidade, já que apenas afirmar a inexistência de organização e 
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correlação de forças seria o mesmo que recusar a multiplicidade de instrumentos de lutas 

dos segmentos explorados e a capacidade de resistência à opressão dos escravizados. 

  

 
2. MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS NO BRASIL: “NOVO MOVIMENTO 

SOCIAL”? 
 

 
A construção teórica acerca dos movimentos sociais tem despertado o interesse 

por parte de pensadores, tanto no Brasil como no exterior, desde o início de suas ações. 

Assim, diferentes opiniões acerca das organizações de luta e resistência contra a ordem 

vigente podem ser verificadas no interior das ciências sociais. Neste contexto, nos chama a 

atenção o debate teórico acerca dos chamados “Novos Movimentos Sociais” – “NMS”. A 

justificativa para tal abordagem refere-se às características do movimento de mulheres 

negras brasileiras que pode ser incluído neste modos operandi dos movimentos sociais. 

Como o debate teórico acerca dos “NMS” é amplo, consideramos necessário pontuar sobre 

qual perspectiva visualizamos o movimento de mulheres negras no Brasil. 

Segundo Montaño & Duriguetto (2011, p. 248) os chamados “Novos Movimentos 

Sociais” – “NMS”, surgem em meados do século XX, ora com objetivo ou função de 

complementar as lutas de classes dos movimentos clássicos, juntando-se a tais lutas, ora 

são tidos como alternativos aos movimentos de classe tradicionais e partidos políticos com o 

intuito de substituí-los. 

A busca de alternativas às lutas sindicais, tanto de orientação social-democrata 
quanto as articuladas à União Soviética, fez emergir, ao longo dos anos 1960 e na 
abertura dos anos 1970, e tendo como marco referencial os processos 
revolucionários, as ditaduras militares e o Maio francês de 1968, ações de 
resistência e ofensividade dos trabalhadores, que se evidenciavam não só por 
demandas por melhorias salariais, mas também por ações que contestavam a 
divisão hierárquica do trabalho, propostas de controle autogestionárias, chegando-se 
à recusa do controle do capital e à defesa do controle social da produção 
(MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 248). 

 
 No que diz respeito à expressão “Novos Movimentos Sociais” concordamos com 

Montaño & Duriguetto (2011, p. 342) em não compactuar “com as interpretações de que os 

sujeitos coletivos que lutam na contemporaneidade contra a dominação e a exploração 

capitalista ou contra seu sistema cultural sejam “novos sujeitos” ou “novos atores”, pois 

entendemos que ao falar dos movimentos sociais particulares, como o movimento de 

mulheres negras, não significa afirmar sua ruptura com a centralidade de classe na 

realidade capitalista. 

A trajetória de luta e resistência e contra as variadas formas de exploração que 

atingem as mulheres negras brasileiras não é recente. Podemos considerar que desde a 

travessia do continente africano para as Américas, a resistência às formas violentas e 
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inumanas dispensadas aos africanos negros e seus descentes por parte dos colonos 

tiveram muitas formas de oposição. Werneck (2009) ao discorrer sobre a diáspora africana e 

o papel fundamental das mulheres negras neste processo afirma que: 

Na formação e expansão desta diáspora, as articulações empreendidas tinham e têm 
como âncora principal a luta contra a violência do aniquilamento - racista, 
heterossexista e eurocêntrica - com vistas a garantir nossa participação ativa no 
agenciamento das condições de vida para nós mesmas e para o grupo maior a que 
nos vinculamos. Articulações que se desenvolveram apesar das ambiguidades e 
limitações de identidades fundadas em atributos externos impostos pelo olhar 
dominador, de forte marca fenotípica (visual) e cuja amplitude de aniquilamento 
estende-se ao genocídio e ao epistemicídio (WERNECK, 2009, p.77). 

 
 A interpretação que damos a este pensamento é que a resistência é parte 

intrínseca da identidade negra feminina, já que as experiências de desfavorecimento social, 

político, econômico e cultural vem fazendo parte de seu cotidiano desde a travessia 

transatlântica. Sendo assim, a categoria mulher negra é histórica e a luta contra as 

desigualdades que as permeiam é secular. 

O movimento de mulheres negras no Brasil, sob a efervescência dos 

movimentos sociais emergidos no período de redemocratização do país, chama a atenção 

para a necessidade de combater o racismo e o sexismo mediados pela desigualdade 

socioeconômica de modo que este grupo pudesse contar com mecanismos específicos e 

palpáveis de superação das desigualdades sociais. Logo, a diferença empreendida pelo 

movimento de mulheres negras da década de 1980 em comparação as experiências de 

resistências femininas negras seculares citadas por Werneck (2009) é a visibilidade política 

de tal movimento possibilitada pela onda democrática que envolveu o país em finais da 

década de 1980 e que resultou na promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Num contexto de permanente luta por direitos sociais as mulheres negras vem 

se colocando como sujeitos políticos em busca da cidadania plena. Nesse processo, ao 

pensar a democracia devemos pensar também na socialização da economia, da política e 

da cultura como vias para a liberdade humana (COUTINHO, apud IAMAMOTO, 2007). É 

sob a perspectiva da socialização de formas mais equânimes de vida e trabalho que o 

movimento de mulheres negras vem pautando suas reivindicações políticas a partir da 

compreensão das hierarquias de gênero, raça e classe. Assim, em dezembro 1988 na 

cidade de Valença, RJ, ocorreu o I Encontro Nacional de Mulheres Negras. Antecedido por 

encontros locais em estados como São Paulo e Pernambuco este evento é tido como marco 

referencial de legitimidade política do movimento de mulheres negras. Neste mesmo ano o 

Centenário de Abolição da Escravatura no Brasil reforçou a ascensão deste movimento 

social. 

Em meados da década de 1980 inicia o surgimento de vários grupos de 

mulheres negras no contexto de onguização, tendência que surge a partir daquela década 
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onde eram realizadas parcerias entre elementos dos diversos movimentos sociais, Estado e 

organismos internacionais2. Vejamos alguns exemplos importantes de grupos de mulheres 

negras surgidos na época: Aqualtune (RJ); Nzinga Coletivo de Mulheres Negras (RJ) da 

qual fez parte Lélia Gonzalez; Casa de Cultura da Mulher Negra (SP); Grupo de Mulheres 

Negras Mãe Andressa (MA); Maria Mulher (RS); Coletivo de Mulheres Negras de Belo 

Horizonte; Geledés Instituto da Mulher Negra (SP); Criola (RJ); Fala Preta (SP). 

As reivindicações baseadas nas especificidades das mulheres negras, ou em 

outras palavras, nos determinantes sociais que fazem com que este público vivencie de 

maneira mais expressiva as desigualdades impostas pelas contradições do capital, se 

justificam a partir da análise de indicadores sociais que demonstram esta realidade. As 

pautas políticas destas organizações giram em torno de direitos como educação, saúde, 

trabalho, combate a violência e ao racismo institucional.  

Os dados contidos no documento “Tempo em Curso” de maio de 2013 ao 

analisar os dois primeiros anos do governo Dilma no que se refere à evolução das 

assimetrias de cor ou raça no mercado de trabalho metropolitano brasileiro sinaliza que o 

seguimento que apresentou a maior elevação do rendimento real foi o das mulheres pretas 

& pardas (R$ 1.047,68, em 2012), que alcançou uma elevação de 11,9%. Já o menor 

crescimento foi verificado para os homens brancos (4,9%), que chegaram, em 2012, a um 

rendimento médio de R$ 2.580,99. Contudo, a diferença de rendimento médio entre os 

grupos de cor ou raça seguia alta em 2012. Enquanto o indicador da população 

economicamente ativa branca de ambos os sexos era de R$ 2.237,20, o da população 

economicamente ativa preta & parda de ambos os sexos era igual a R$ 1.255,96. Estes 

valores expressam uma diferença de 78,1% nos rendimentos, favoravelmente à população 

economicamente ativa branca. Em 2010, a assimetria entre os grupos de cor ou raça era de 

88,8%, tendo ocorrido queda de 10,6 pontos percentuais na razão entre os rendimentos 

desses dois grupos. 

No que tange ao fator desemprego, verificou-se que entre 2010 e 2012, a 

diferença entre a taxa média de desemprego de brancos e de pretos & pardos caiu de 2,4 

pontos percentuais para 1,7 pontos percentuais, sempre favorável ao contingente dos 

trabalhadores brancos. Entre os grupos de cor ou raça e sexo, o contingente que obteve 

maior redução em sua taxa de desemprego foi o das mulheres pretas & pardas, cuja média 

anual do indicador declinou 2,3 pontos percentuais entre 2010 e 2012. Ainda assim, no ano 

                                                           
2
 O processo de onguização dos movimentos sociais proporciona um dilema no interior das 
organizações, já que coexistem no mesmo espaço contestação e institucionalização; estar no/com o 
governo e/ou pressioná-lo (MORAES, 2003 apud MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011). 
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de 2012, as trabalhadoras pretas & pardas eram o grupo com a maior taxa de desemprego 

médio dentre os analisados, ou seja, 8,1% (LAESER, 2013). 

Ao verificar estes dados podemos inferir que a atenção às mulheres negras no 

mercado de trabalho se faz necessária, pois este seguimento representa mais da metade da 

população brasileira (51,5%), sendo metade do contingente feminino, ou seja 

representavam, em 2011, segundo a PNAD/IBGE 50,2 milhões de brasileiras. 

No quesito saúde, verifica-se que durante o período gravídico puerperal as taxas 

de mortalidade materna são preocupantes. Fato que tem a ver com a qualidade da 

assistência à saúde, com as condições de vida e desenvolvimento de uma sociedade. 

Quando consideramos o quesito cor/raça das mulheres que encabeçam as estatísticas de 

morte materna no Brasil, verificamos que as negras são perversamente “privilegiadas”. De 

acordo com Paixão e Carvano:   

[...] de acordo com os grupos de cor ou raça, verifica-se que, entre 2000 e 2007, 
vieram a falecer por afecções geradas no ciclo gravídico-puerperal um total de 4.662 
mulheres brancas, 6.744 mulheres pretas & pardas, 57 mulheres de cor ou raça 
amarela, 135 mulheres indígenas, além de 1.369 mulheres de cor ou raça ignorada. 
Lido por outro ângulo, somente no ano de 2007, vieram a falecer, por motivos 
relacionados à maternidade, 70 mulheres pretas & pardas por mês, ou 2,6 mulheres 
pretas & pardas por dia. Já no caso das mulheres brancas, em 2007, a média de 
óbitos por motivos maternos foi de 44 falecimentos por mês, ou 1,5 por dia (PAIXÃO 
et al, 2011, p.113). 

 

É necessário observar que nos últimos anos, por conta da pressão dos 

movimentos sociais, sobretudo, o movimento de mulheres negras uma série de medidas 

foram empreendidas visando a melhoria da realidade social, econômica e política deste 

público. Não podemos deixar de frisar que houveram avanços no que tange a educação, 

mobilidade, trabalho, saúde, rendimento, etc. No entanto, como vimos nos dados acima há 

muito a ser feito. Assim, as mulheres negras, juntamente com as demais mulheres 

brasileiras, vem buscando formas de manter e aprimorar políticas públicas que venham de 

encontro as suas necessidades. Exemplo disso pode ser verificado no Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres 2013-2015, documento construído a partir de Conferências 

Estaduais e Federal de mulheres de todo o país. No que diz respeito às mulheres negras tal 

Plano objetiva instituir políticas, programas e ações de enfrentamento ao racismo, sexismo, 

lesbofobia e ao preconceito e discriminação baseados na orientação sexual e identidade de 

gênero. 

De acordo com o exposto verifica-se que as mulheres negras brasileiras vem 

empreendendo esforços na busca por equidade de direitos. Entendemos tal articulação 

como formas de contestação que “contribui para revelar que as condições da reprodução do 

capital ultrapassam seu simples movimento econômico para se estender à totalidade das 
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condições sociais de existência” (BIHR, 1998 apud MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, 

p.266). 

Entendemos também os limites impostos à articulação política de mulheres 

negras na atualidade, já que, aparentemente, não há contestação direta às relações sociais 

capitalistas e as condições imediatas de sua reprodução. Além disso, o risco iminente em 

isolar-se no particularismo de suas demandas está permanentemente presente. Nos termos 

de Montaño e Duriguetto (2011, p. 266): 

Sem desconsiderar a relativa importância das demandas dos “NMS”, o fato de terem 
sua dimensão política reduzida aos limites de seus horizontes imediatos de 
interesses locais ou singulares acabou por retirar deles a perspectiva de inserção no 
quadro da realidade econômica, social e política maior e da luta de classes 
(MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011, p. 266). 

 

Os autores afirmam que tal fato acabou por conduzir os “NMS” - e aí inclui-se o 

movimento de mulheres negras, atualmente materializado por organizações devido ao 

processo de onguização da década de 1990 – a uma convivência ainda que contraditória 

com o sistema, porém compatível com sua manutenção. Desta forma, cabe nos 

perguntarmos como o movimento de mulheres negras tem enfrentado tais desafios; como 

tem se articulado (ou não) ao debate maior sobre da realidade econômica, social e política 

numa perspectiva de totalidade com os demais movimentos, tendo como intenção a 

superação das desigualdades sociais, também, relacionadas à classe social.   

 

3. DESIGUALDADES ÉTNICO RACIAIS E DE GÊNERO: O QUE O SERVIÇO 
SOCIAL TEM A VER COM ISSO? 
 

 
 Considerando as pontuações realizadas até aqui podemos pensar como o 

Serviço Social tem se apresentado diante dos desafios que dizem respeito às desigualdades 

étnico raciais e de gênero articuladas às variadas formas de expressão da questão social da 

qual as hierarquias de gênero, raça e classe social se apresentam de maneira expressiva. 

A partir de finais anos 1970 o Serviço Social vem investindo em uma diretriz 

profissional comprometida com a classe de trabalhadores. Neste processo, destaca-se o 

Movimento de Reconceituação ocorrido em vários países latino-americanos motivados pelos 

acontecimentos relativos à redemocratização da sociedade brasileira. Este terreno mostrou-

se fértil para o surgimento de um Serviço Social renovado que rompeu com a tradição 

conservadora onde seu marco foi o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, em 

1979, São Paulo. Nascia então, o projeto ético-político do Serviço Social definido da 

seguinte maneira: 

Os projetos profissionais [inclusive o projeto ético-político do Serviço Social] 
apresentam a auto-imagem da profissão, elegem os valores que a legitimam 
socialmente, delimitam e priorizam os objetivos e funções, formulam os requisitos 
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(teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o 
comportamento dos profissionais e estabelecem as balizas da  sua relação com os 
usuários de seus serviços, com outras profissões e com as organizações e 
instituições sociais,  privadas e públicas (...) (NETTO, 1999 apud BRAZ, 2005,  p. 
411). 
 

 O resultado deste processo de reformulação da profissão está na materialidade 

do projeto ético-político que de acordo com Braz (2005) ocorre a partir de 03 dimensões. A 

primeira é a dimensão da produção de conhecimentos no interior do Serviço Social. Esta diz 

respeito a sistematização das modalidades práticas da profissão, da qual estão presentes os 

processos reflexivos do fazer profissional e especulativos e prospectivos em relação a ele. 

De acordo com o autor “não cabe no projeto ético político contemporâneo, posturas teóricas 

conservadoras, presas aos pressupostos filosóficos cujo horizonte é a manutenção da 

ordem.” (BRAZ, 2005, p. 413). 

A segunda é a dimensão político organizativa da categoria se refere ao conjunto 

de leis e resoluções, documentos e textos políticos consagrados no seio da profissão. Por 

fim, a terceira é a dimensão jurídico-política representada pelo Código de Ética Profissional, 

a Lei de Regulamentação da Profissão e as novas Diretrizes Curriculares. 

Construído historicamente este projeto profissional vai de encontro à discussão 

proposta no presente artigo. Em outras palavras, inferimos afirmar que o (a) profissional de 

Serviço Social reúne instrumentos importantes e relevantes no que diz respeito a atuação 

com os variados movimentos sociais. Primeiro, porque a partir de seu processo de 

renovação a profissão se coloca comprometida com a luta das classes subalternas, 

especialmente a classe trabalhadora responsável por desencadear o histórico de luta por 

direitos através da organização em movimentos sociais. 

Segundo, porque a profissão vem demostrando através das dimensões citadas 

acima preocupação com as desigualdades sociais potencializadas pelas hierarquias de 

cor/raça, gênero, orientação sexual, condições físicas, desigualdades regionais etc. Neste 

sentido, devemos resgatar o debate acerca da questão social na atualidade.  

Verificamos que ainda nos primórdios de consolidação da sociedade brasileira já 

estava presente em nosso meio uma questão social latente e que o conceito de questão 

social se legitima politicamente a partir do processo de industrialização e urbanização do 

país. Atualmente as expressões da questão social se manifestam de diversas formas 

demonstrando a face mais cruel e voraz do capital em tempos neoliberais. 

Observamos que a profissão vem demonstrando intenções de enfrentamento à 

questão étnico racial e de gênero, fato que pode ser observado não só na citação acima, 

mas também no atual código de ética, cujo um dos princípios fundamentais é “empenho na 

eliminação de todas as formas de preconceito incentivando o respeito à diversidade, à 

participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças” (CRESS 
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7ªR, 2005, p.16). Além disso, o mesmo documento apresenta o repúdio à dominação-

exploração de classe, etnia e gênero. 

Embora venha aumentando, paulatinamente, a produção teórica da temática, 

verifica-se que a abordagem referente aos movimentos sociais ligados às mulheres negras 

ainda não se consolidou no Serviço Social. Diante de tal desafio cabe o seguinte 

questionamento: será que as (os) profissionais inseridas (os) no atual movimento de 

mulheres negras tem contribuído para a intensificação do debate que envolve questões 

raciais e de gênero atreladas às questões de classe no interior da profissão? De que forma 

os (as) assistentes sociais estariam (ou não) articulando as necessidades deste seguimento 

social ao debate maior sobre a realidade econômica, social e política numa perspectiva de 

totalidade com os demais movimentos, tendo como intenção a superação das 

desigualdades sociais, também, relacionadas à classe social?  É sob esta perspectiva que 

pontuamos a importância da imersão no universo de organização política das mulheres 

negras no Brasil, buscando entender suas necessidades e como o profissional de Serviço 

Social pode contribuir a partir de seu preparo técnico-operativo, teórico-metodológico e 

ético-político. 

 

4. CONSIDERAÇÕES:  
 

 
 Ao falar dos movimentos sociais particulares, como o movimento de mulheres 

negras, não significa afirmar sua ruptura com a centralidade de classe na realidade 

capitalista. Além disso, temos consciência de que não se trata de um novo movimento 

social, mas um movimento contemporâneo inserido no embate das transmutadas formas de 

investidas do capital. 

 O movimento de mulheres negras passou por processos de mudança 

acompanhando a dinâmica econômica, política, social e cultural da sociedade brasileira. 

Assim o fenômeno de onguização, característico da década de 1990 fez com que este 

movimento social passasse a se organizar através de instituições não governamentais de 

mulheres negras espalhadas pelo Brasil. Diante desta nova realidade, muitos desafios são 

colocados a este movimento. O principal deles seria sua capacidade de dialogar com os 

demais movimentos sociais, principalmente àqueles com características clássicas (sindicais 

e trabalhistas), tendo em vista a superação das desigualdades que atingem as mulheres 

negras de forma mais violenta articuladas às desigualdades sócio econômicas. 

 Atualmente, podemos observar que profissionais de Serviço Social tem 

atuado junto às organizações de mulheres negras em todo o Brasil. Tal fato se justifica 

devido o preparo técnico e intelectual que este profissional dispõe, principalmente após a 
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legitimação do projeto ético-político da profissão onde verifica-se a intenção em eliminar as 

formas de discriminação para o alcance de direitos. Além disso, na Lei de Regulamentação 

da Profissão é possível verificar que o (a) assistente social tem competência em assessorar 

e apoiar os diferentes movimentos sociais em assuntos relacionados às políticas públicas. 

Por outro lado, a profissão tem demonstrado fragilidade ao lidar com a temática 

relacionada às desigualdades de cor/raça e gênero mediadas pelas questões de classe. 

Esta situação pode ser verificada pela baixa produção teórica acerca do tema. Longe de 

esgotar o assunto, pontuamos a necessidade de descortinar como se dá a relação entre 

Serviço Social e Organizações de Mulheres negras no Brasil. 

Desta feita, o estudo sobre a forma como as (os) assistentes sociais atuam nas 

organizações de mulheres negras contribuem para a intensificação do debate sobre 

cor/raça, gênero e classe social no interior da profissão. Além disso, é importante sabermos 

de que forma estes profissionais estariam (ou não) articulando as necessidades deste 

seguimento social ao debate maior sobre a realidade econômica, social e política numa 

perspectiva de totalidade com os demais movimentos na luta pela superação da dominação 

e exploração capitalista. 

Nesta trilha, podemos conhecer como se dá a atuação profissional no espaço 

das organizações de mulheres negras e quais estratégias o Serviço Social lança mão para 

trazer ao seio da profissão o debate que envolve cor/raça, gênero e classe social (participam 

de fóruns e comissões nos conselhos regionais; apresentam trabalhos nos eventos da 

profissão com conteúdo de gênero e raça). Além desses aspectos, é de suma importância 

suscitar a possibilidade que o assistente social tem de fomentar neste espaço de trabalho o 

debate acerca da articulação do movimento social de mulheres negras aos demais 

movimentos. 

O caminho metodológico para tal análise pode tomar como lócus a Articulação 

de Organizações de Mulheres cuja missão é promover política articulada de ONG’s de 

mulheres negras brasileiras, na luta contra o racismo, o sexismo, a opressão de classe, a 

lesbofobia e outras formas de discriminação, contribuindo para a transformação das 

relações de poder e construção de uma sociedade equânime.  

Ouvir a opinião dos (as) profissionais que intervém nestes espaços pode nos 

revelar quais os principais desafios enfrentados pela organização de mulheres negras na 

atualidade; a articulação do Serviço Social com este movimento e sua forma de intervir, 

tendo em vista a perspectiva de totalidade. A relevância do tema se justifica pela 

emergência em visibilizar expressões da questão social relacionadas à cor/raça e gênero 

mediadas pela classe social, já que os indicadores sociais traduzem as expressivas 

desigualdades sociais que atingem as mulheres negras.  
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