
 
 

NOTA DE REPÚDIO 

 

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, em sua primeira reunião 

ampliada de 2018, ocorrida em 16 de março de 2018, manifesta repúdio ao ato de racismo 

ocorrido no último mês na rodoviária de Santos-SP.  

No sábado, 10 de março de 2018, na Rodoviária de Santos, um estudante de Serviço Social da 

UNIFESP, Campus Baixada Santista foi “confundido” com população em situação de rua que 

utiliza os espaços públicos como forma de sobrevivência. O estudante relata que o segurança 

exigiu que o mesmo saísse do local e após afirmar que não sairia foi surpreendido com agressões 

de cassetete que tinham como foco sua cabeça e braços. 

Várias ações de denúncia e publicização do ocorrido na Rodoviária foram efetuadas, dentre elas, 

um Ato em 14/03/2018 na própria rodoviária em protesto contra o racismo com o apoio de 

movimentos sociais, estudantes e professores da UNIFESP e comunidade em geral. 

O racismo nosso de cada dia se perpetua de forma estrutural e se expressa em pequenas ações 

cotidianas assim como em ações de violência física, que vem se caracterizando como extermínio 

da juventude negra da classe trabalhadora. Os agentes de “segurança” do estado burguês têm 

como perfil de “bandido” o jovem negro e periférico. Não há qualquer justificativa para atuação 

da segurança da rodoviária, esse cenário além do racismo, expressa também a criminalização da 

pobreza, tratamento oferecido pelo estado a uma população vulnerável e muitas vezes, em 

situação de rua. 

Diante de atitudes racistas, a ABEPSS, junto com as entidades da categoria, se coloca em posição 

rigorosa no combate ao racismo, inclusive proporcionando debates e reflexões acerca da 

questão social em foco, no interior de suas ações como, por exemplo, o debate ocorrido no dia 

16 de março de 2018.  

Solidarizamo-nos com o estudante e com todas as vítimas de racismo que cotidianamente lutam 

para não serem violados seus direitos sociais e humanos.  

 – Vidas negras importam –  

 

São Paulo, 04 de abril de 2018.  

REUNIÃO AMPLIADA DA DIREÇÃO DA ABEPSS SUL II - “Quem é de Luta, Resiste!” EM 16 

DE MARÇO DE 2018. 


