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Introdução 

 

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS  faz parte do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da 

Seguridade Social. Indica uma das direções da centralidade da família, na perspectiva de sujeito de direito, como matriz 

de organização dos serviços, programas e projetos ofertados. Independente dos formatos e modelos de família, ela é 

considerada a mediadora das relações entre os sujeitos e a coletividade. Tem como eixo estruturante a matricialidade 

familiar e o reconhecimento das particularidades de cada família atendida na proteção social básica.  

Os serviços da proteção social básica são ofertados no CRAS, que é uma unidade pública estatal de base territorial, 

localizada em áreas de vulnerabilidade social, executa serviços, organiza e coordena a rede de serviços ofertados às 

famílias. Assim a Proteção Social Básica atua na prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares.  

O presente estudo tem como objetivo discutir se os assistentes sociais que atuam na proteção social básica nos 

Centros de Referencias de Assistência Social – CRAS utilizam ou não metodologias especificas na atuação com as 

famílias negras. 

 

Material e métodos 

Está pesquisa vem sendo realizada na cidade de Montes Claros, localizada no Norte de Minas Gerais, que está 

localizada em umas das regiões com maior concentração de comunidades quilombolas conforme os dados da Fundação 

Palmares e possui um número maior de famílias negras, que de acordo com o censo do [4], são 187.208 famílias negras, 

mais da metade das famílias que se declararam de outra cor (branca, amarela e indígena). Podemos constatar nos dados 

em relação a categoria “família”, englobando casamento religioso e civil, casamento civil, casamento religioso, União 

Consensual e União Conjugal.    

Para dar procedimento a pesquisa o estudo baseou-se na abordagem qualitativa, que conforme [5] trata-se de uma 

metodologia muito particular, pois, ela trabalha com um universo de significados, motivos, crenças, atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo de relações, dos processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

Inicialmente foi realizada a pesquisa bibliográfica, que proporcionou uma proximidade com o tema, a fundamentação 

teórica foi elaborada tendo como base a revisão de livros e artigos publicados em revistas científicas. Posteriormente foi 

feita a pesquisa de campo, realizada consiste no recorte empírico da construção teórica elaborada no momento. Esta 

etapa combina entrevistas, observações e levantamento de material documental. 

 Os sujeitos dessa pesquisa são as assistentes sociais entrevistadas. A escolha de quatro assistentes sociais ocorreu por 

entender que quatro entrevistas já são suficientes para alcançar os objetivos. De acordo com [6] como se trata de 

depoimentos pessoais que são relatos mais ou menos longos, o número de três ou quatros por pesquisadora já é o 

suficiente.  A abordagem aconteceu por meio da entrevista semiestruturada, no qual o pesquisador de tempos em tempos 

efetua uma intervenção para trazer ao informante aos assuntos que pretende investigar. O pesquisador não segue um 

caminho pré-determinado, podendo assim mudar a direção da entrevista conforme as necessidades que forem surgindo.  

 Foi utilizado como instrumental, o gravador que proporcionou uma maior fidelidade às falas dos sujeitos 

entrevistados. As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, procedemos à transcrição do material. Toda a 

transcrição respeitou as normas técnicas. Além das entrevistas, anotamos em um diário de campo impressões e 

inferências que emergiram durante as entrevistas.  [8] compreende que as notações de campo representam ou podem 

representar as primeiras buscas espontâneas de significados e explicações. Foram realizados sete diário de campo e em 
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cada diário contêm informações, fatores que contribuíram para fazer as análises das falas das entrevistadas. 

 

Discussão 

Para a Política Nacional de Assistência Social a vulnerabilidade a pobreza estão relacionada não apenas aos fatores 

de conjuntura econômica e das qualificações específicas dos indivíduos, mas também às tipologias ou arranjos 

familiares e aos ciclos de vida das famílias. As condições de vida do indivíduo dependem menos de sua situação 

específica que daquela que caracteriza sua família. Sendo importante elucidar as particularidades das famílias negras 

para as ações dos serviços sócios assistenciais prestados nos CRAS, pois, conforme na análise de [7] é na realidade de 

índices alarmantes de desigualdades raciais que o profissional de Serviço Social será chamado a intervir. A discussão da 

questão étnico-racial no Serviço Social torna-se imprescindível para o exercício profissional comprometido com o 

combate de todas as formas de discriminação, principalmente o preconceito étnico/racial. 

Acredita-se que a proximidade com o assistente social que atua no CRAS pode contribuir para o aprofundamento da 

discussão, tendo em vista que os serviços de proteção social básica são ofertados as famílias, neste equipamento 

público.  E tratando de profissionais que lidam diretamente com as parcelas mais pauperizadas da população brasileira, 

constituída em sua maioria por pretos e pardos, acreditamos ser necessário metodologias específicas para o atendimento 

com as famílias negras.  

Podemos comprovar na fala da profissional que concedeu a entrevista. A entrevistada confirma que a parcela maior 

atendida por ela no CRAS é de origem negra: “atendemos... o público maior nosso hoje é são pessoas negras...mais não 

temos assim um trabalho específico para esse tipo de de público entendeu ...igual eu to te falando pelo menos lá no 

nosso território a maior parte dos nossos usuários são de famílias negras ... Nosso público aqui principalmente são 

negros na maioria dos bairros (ASSISTENTE SOCIAL/ A).  

[3] O conhecimento sobre a história e da cultura afro-brasileira pelos assistentes sociais seja imprescindível para um 

desempenho profissional mais consciente e crítico de intervenção diante da realidade social e econômica que diz 

respeita à população negra e que faz parte do seu dia-a-dia profissional.  O autor supracitado acredita ser importante 

para os Assistentes Sociais apreender como foi composto o imaginário sobre o negro no Brasil e as consequências que 

esse conhecimento produz nas relações sócio-culturais-econômicas da população negra, podendo interferir em seu 

desempenho profissional.  Reconhecendo assim, as pressões e os processos de exclusão sócio- histórica que as famílias 

negras estão submetidas.    

Para [2] é evidente a persistente e crescente carga de pobreza que recai sobre os negros e afrodescendentes no Brasil, 

pois, estes constituem os principais usuários dos Programas de Assistência Social. Como, no Brasil, historicamente, os 

negros são os mais pobres representam grande parte das pessoas atendidas pelos assistentes sociais. Podemos verificar 

no relato colhido que o publico atendido além de ser negros ou afrodescendente são também empobrecidos. Vejamos: 

“... é igual to te falando assim hoje a maior parte dos usuários nossos são de pessoas negras né...NÃO foi uma coisa 

assim que nos trabalhamos para ter esse público lá não é questão de...infelizmente os negros são né mais pobres” 

(ASSISTENTE SOCIAL/B). Os relatos vêm comprovar estudos realizados no Brasil onde os negros são integrantes das 

parcelas mais empobrecidas do País. 

A pesquisa colheu informações importantes sobre o mito da democracia racial, muitas das profissionais entrevistas 

declararam não haver necessidade de discutir a questão, por considerarem que a reflexão sobre o quesito racial 

implicaria num aprofundamento ainda maior da discriminação. É o que se comprova no relato abaixo:  eu penso que não 

há necessidade dentro da política de assistência ter essa discriminação porque a pessoa vai ficar mais discriminado ainda 

porque já é descriminado por ser analfabeto por não ter renda por precisar do bolsa família se incluir essa questão da cor 

a família vai ser mais violada que ela já chega aqui com seus direitos violados se agente tiver um critério hoje dentro do 

MDS sobre a questão racial eu penso que vai vulnerabilizar ainda mais o usuário nosso...deve ser tratado como cidadão 

independente da sua cor. (ASSISTENTE SOCIAL/ C).  

Neste contexto, [1] afirma que a apropriação crítica do racismo enquanto questão social pelas políticas públicas, 

especialmente a PNAS tem sido lenta. Colocar no planejamento estratégico da assistência social a erradicação do 

racismo, da intolerância racial é urgente e politicamente consequente.  

Dessa forma, não podemos silenciar as exclusões sócio histórica que as famílias negras estão submetidas no Brasil é 

urgente e necessária esta discussão na Agenda Política da Assistência Social. Para a autora supracitada a reversão desse 

histórico referente ao mito da democracia racial remete à releitura da história a própria questão social, em interface com 

a racial, e sua abordagem pelas autoridades, governantes e gestores das políticas públicas. Isso implica romper com o 

modelo político que tradicionalmente negligenciou a queixa da violência racial, dissolvendo-a numa demanda social 

comum.  

 



 

 

Conclusão/Conclusões/Considerações finais 
Este estudo constatou que os assistentes sociais que trabalham no CRAS da cidade de Montes Claros atendem a 

população majoritariamente negra, que constituem a maioria do público empobrecido.  Considerou o fator étnico/racial 

fundamental para reconhecer que o racismo, preconceito e a pobreza fazem parte das relações de dominação, exploração 

e submissão das famílias negras na sociedade brasileira.   

A partir dos relatos, constatamos que as profissionais entrevistadas não sentem a necessidade de utilizar metodologias 

específicas para trabalhar com as famílias negras atendidas no CRAS.  Embora haja depoimentos considerando a 

importância de metodologias específicas para o atendimento das famílias negras, não há depoimento de 

operacionalização desse reconhecimento.  

Os profissionais que trabalham no CRAS admitem a existência da atuação com grande parte da demanda 

afrodescendente, mas assumem não possuírem metodologias e serviços específicos para atender as necessidades da 

família negra. Temos uma política que reconhece a necessidade de trabalhar as particularidades de cada arranjo familiar, 

mais não oferece formas, subsídios de materializar esse reconhecimento no atendimento com as famílias negras na 

proteção social básica.  

Consideramos a partir dos relatos dos profissionais entrevistados que o assistente social não possui habilidades 

teóricas metodológicas e técnicas operativas específicas para trabalhar com as particularidades das famílias negras. Há 

um enorme vazio teórico, metodológico e operacional no que se refere à abordagem étnico-racial no âmbito da 

assistência social, que interfere de forma negativa na atuação profissional na proteção social básica. Faz-se necessário 

apreender criticamente o processo sócio histórico que as famílias negras estão submetidas, reconhecendo as 

particularidades da família negra, desenvolvendo suas potencialidades e o fortalecendo os seus vínculos familiares.  
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Tabela 1. Cor declarada pelas famílias da cidade de Montes Claros/MG 

Cor declarada Parda Preta Total 

Casamento religioso e civil                  41.983      6.106 48089 

Casamento civil                 17.407 2.432 19839 

Casamento religioso                   1.501 233 1734 

União Consensual                  20.497 3.445 23942 

União Conjugal                     81.388 12.216 93604 

Total de Famílias                162776 24432 187208 

    
 


