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1. RESUMO 

Este é um estudo histórico sobre a marginalização do negro na sociedade 

capitalista, que está atrelada desde o abstruso processo de escravidão africana no 

Brasil, perpassando a abolição do sistema escravocrata e a inclusão do negro nas 

relações capitalistas através do trabalhado livre, onde todos os indivíduos são livres 

para ofertar/vender sua força de trabalho em troca/pagamento de salário. Em uma 

sociedade neoliberal que se faz acreditar que todos possuem os mesmos direitos e 

condições de desenvolvimento, será analisado o genocídio da população negra, que 

desde o fim da escravidão convive com o mito da democracia racial. Será parte 

desse estudo também a análise dos movimentos sociais, a militância e forma de 

resistência do negro, bem como o serviço social e seus profissionais atuam diante 

desse cenário. 

Palavras chaves: genocídio; violência; negro; movimentos sociais; serviço social. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os impactos causados pelo período escravocrata no Brasil adotado 

juntamente com a expansão do capital, trouxeram para os negros marcas drásticas 

que influenciam nas relações sociais, de acordo com Octávio Ianni, a sociedade 

brasileira mantém o mito da democracia racial e igualdade étnica “Em todos os 

círculos de relações sociais que o branco é predominante persiste e está presente o 

mito de que a sociedade é uma democracia racial.” (IANNI; 1987:266). 

Com a ideologia dominante e majoritariamente branca, o Estado utiliza de 

aparatos, como a ideologia policial para efetivar o genocídio da população negra, 

diante de tal situação será apresentado nesse trabalho a perspectiva histórica do 

negro na sociedade brasileira, a atuação dos movimentos sociais e do serviço social 

para a efetivação dos direitos da população jovem e negra. 

 
3. OBJETIVOS 

O presente projeto pretende identificar, na Zona Sul do município de São 

Paulo, a ocorrência de genocídio através do levantamento do perfil social e étnico de 

vítimas de violência policial. A pesquisa buscará analisar a dimensão da 

criminalização da pobreza e da pessoa negra nas periferias de sociedades 

capitalistas escandalosamente desiguais como a brasileira. O estudo pretende 

também mapear se há movimentos sociais na região estudada e que tipo de 



assistência social tem sido ofertado pelo poder público a esse grupo, para além da 

identificação do perfil da vítima de violência policial, será analisado a atuação do 

profissional da assistência social para garantir os direitos de cidadania do usuário e 

de sua luta para a ampliação dos direitos na região estudada. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a produção do projeto será 1) bibliográfica, 

através de consultas em livros, pesquisas e matérias que sejam relevantes ao 

assunto, 2) pesquisa de campo e 3) participação de reuniões, congressos, debates e 

afins que dialoguem com a construção do tema.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Apesar de mais de um século de abolição da escravatura no Brasil, país esse 

o último do planeta a reconhecer os horrores do sistema escravocrata, marcas 

drásticas de criminalização étnica e social ainda estão presentes em nossa 

sociedade “A cor se estabelece no dia a dia, quando se percebe a discriminação no 

trabalho, no lazer, na educação. Nos tantos embates humilhantes com a polícia, nas 

admoestações com as pequenas autoridades do cotidiano – porteiros, guardas, 

seguranças (...)” (SCHWARCZ, 2010:78).  

SCHWARCZ (2010), diz ainda que as etnias são estereotipadas, e acabam 

aderindo a uma definição nacional e um atributo ao outro, aqueles agem dessa 

forma, eles são violentos como se houvesse um valor etnocêntrico, ou seja, um valor 

superior de uma etnia para a outra. Dados de uma pesquisa realizada pela Folha de 

São Paulo e pelo Instituto de Pesquisa Datafolha de 1995, com mais de cinco mil 

entrevistados revelaram: “1) apesar de 89% dos brasileiros dizerem haver 

preconceito contra negros no Brasil, 2) só 10% admitem ter um pouco ou muito 

preconceito, mas, 3) de forma indireta, 87% revelam algum preconceito, ao 

pronunciar ou concordar com enunciados preconceituosos, ou ao admitir 

comportamentos de conteúdo racista em relação a negros.”, evidenciando que o 

preconceito no Brasil tem caráter enrustido, Para Sérgio Buarque “A contribuição 

brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o “homem 

cordial”  (BUARQUE, 1994:106) 



BUARQUE (1994) esclarece ainda que a palavra cordial não significa virtudes 

como boas maneiras e civilidade, e sim que o brasileiro se ilude na aparência e 

coloca seu interesse privado acima do coletivo. 

Com base nos dados acima, é possível analisar que o preconceito étnico 

determina ou, em alguma medida, influência na abordagem policial e leva esses 

agentes do Estado a atuarem de maneira repressiva e coercitivamente diante 

dessas vítimas desde os tempos mais remotos dos navios negreiros. COSTA (2004) 

ensina que, entre as práticas que ainda se fazem presentes na América Latina, 

destaca-se a violência policial, que por sua vez é cometida diante da legitimidade do 

Estado.  Rouquié segue na mesma linha e explica que, “a retirada das forças 

armadas do poder engloba fenômeno bastante variados. A “civilização” do Estado 

militar, qualquer que seja sua profundidade, não significa necessariamente à volta à 

“normalidade democrática”.” (ROUQUIÉ, 1984:334). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa está em fase de desenvolvimento e aplicação, até o presente 

momento podemos efetuar a análise com base bibliográfica, segundo IANNI (1987), 

a sociedade brasileira acredita e mantém o mito da democracia racial e igualdade 

étnica, como se todos os indivíduos independente de cor da pele tivessem as 

mesmas oportunidades e fossem contemplados igualitariamente por elas, tal 

pensamento está embutido em diversos contextos e relações sociais e para 

completar os resultados preliminares, Lilia Schwarcz acrescenta “É certo que nos 

momentos de atrito, nos contatos diários com a polícia ou com a discriminação, a cor 

é definida pelo costume e passa longe da teoria.” (SCHWARCZ; 2010:66). 
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