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Resumo: Este texto tem como objetivo primordial, expor as condições dos afro
ante a seguridade social brasileira, a partir de uma reflexão teórica. Tais apreensões estão 
atreladas às questões que são pertinentes ao segmento social em voga, que continua à 
mercê do Estado democrático de direito, que atua coeso com as orientações dos 
organismos internacionais, deliberando contrariamente as exposições pregressas dos 
negros que se encontram na contemporaneidade em situações negligentes, redundadas 
pela desigualdade, omissão e vulnerabilidades social, econômica, cultural e política.
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Abstract: This text has as its primary objective, set out the conditions of the african
front of the Brazilian social security, from a theoretical reflection. Such seizures are linked 
issues that are pertinent to social segment in vogue, which remains at the mercy of the 
democratic state under law, which acts cohesive guidelines of international organ
acting contrary to previous exposure of blacks, who are in contemporary in neglectful 
situations, redundadas by inequality, omission and social vulnerability, economic, cultural 
and political. 
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tem como objetivo primordial, expor as condições dos afro-brasileiros 
ante a seguridade social brasileira, a partir de uma reflexão teórica. Tais apreensões estão 
atreladas às questões que são pertinentes ao segmento social em voga, que continua à 
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1- INTRODUÇÃO: 

 

 O intuito desta revisão bibliográfica será discutir as interferências dos

Internacionais no tecido social, particularmente à lógica da privatização, das organizações

não governamentais, ou seja, entre o Estado

capitalista, onde o excluído é dissuadido,

espaço de legitimação, através de muita l

          O Estado desenvolve toda articulação de autolegitimação mediante discurso e 

formalização das políticas públicas, 

correspondem aos interesses políticos e econômicos do bloco hegemônico no poder, a partir 

da política partidária, que tenciona e direciona

Mediante as concepções e inquietações expostas até então, onde a realidade social 

apresenta uma congestão de casos em que o Estado está aquém em manter/garantir os 

direitos sociais a uma ampla camada da população brasileira, Fleury (1994):

 

Assim, a possibilidade de compree
funções inerentes à reprodução capitalista, requer a inclusão das condições de 
exercício do poder, através da consideração da sua institucionalidade, das formas de 
representação e dos processos de mediação (FLEURY,
 

   A partir destes ideais, em que se pressente a institucionalidade, formas de 

representação que deveriam se traduzir em mediação entre o capital e os oprimidos, 

conclui-se que atualmente temos a lógica do Estado mínimo, da economia neolibe

reproduz a hegemonia burguesa, com práticas norteada

todas as ações estatais interventivas oriundas do Estado de Bem

agressividades, interpela-se: “E, os afro

 

2- A SEGURIDADE SOCIAL: DO QUE SE TRATA

 

 Em um breve resumo

seguridade social, sob o prisma da realidade brasileira, que se equipara a

americanos. “O termo Seguridade Social 

cuja principal característica é de expressar o esforço de garantia universal da prestação de 

benefícios e serviços de proteção social pelo Estado [...] (DELGADO et al

  Para Fleury (1994, p.153), a seguridade social se diferencia de outras políticas 

sociais, como: habitacional, educacional

estabelece que para que 

emergencialidades, o cidadão precisará se precaver, através de contribuições, que serão 
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desta revisão bibliográfica será discutir as interferências dos

nternacionais no tecido social, particularmente à lógica da privatização, das organizações

não governamentais, ou seja, entre o Estado e a questão racial, mediante a ideologia 

onde o excluído é dissuadido, se colocando numa busca cotidiana pelo seu 

espaço de legitimação, através de muita labuta.  

O Estado desenvolve toda articulação de autolegitimação mediante discurso e 

formalização das políticas públicas, alienando a sociedade, onde cria e definem ações que 

correspondem aos interesses políticos e econômicos do bloco hegemônico no poder, a partir 

da política partidária, que tenciona e direciona-os em exclusão social, cultural e econômica.  

ções e inquietações expostas até então, onde a realidade social 

apresenta uma congestão de casos em que o Estado está aquém em manter/garantir os 

direitos sociais a uma ampla camada da população brasileira, Fleury (1994):

Assim, a possibilidade de compreensão da natureza do Estado, para além das 
funções inerentes à reprodução capitalista, requer a inclusão das condições de 
exercício do poder, através da consideração da sua institucionalidade, das formas de 
representação e dos processos de mediação (FLEURY, 1994, p. 14).

A partir destes ideais, em que se pressente a institucionalidade, formas de 

representação que deveriam se traduzir em mediação entre o capital e os oprimidos, 

se que atualmente temos a lógica do Estado mínimo, da economia neolibe

reproduz a hegemonia burguesa, com práticas norteadas para o consumo, que enxugou 

todas as ações estatais interventivas oriundas do Estado de Bem-Estar Social. Mediante tais 

se: “E, os afro-brasileiros? Como estão? Ou seja, onde estão?

A SEGURIDADE SOCIAL: DO QUE SE TRATA?  

sumo, buscaremos apontar os principais enfoques sobre 

seguridade social, sob o prisma da realidade brasileira, que se equipara a

Seguridade Social é um conceito estruturante das políticas sociais 

cuja principal característica é de expressar o esforço de garantia universal da prestação de 

benefícios e serviços de proteção social pelo Estado [...] (DELGADO et al.,

a Fleury (1994, p.153), a seguridade social se diferencia de outras políticas 

sociais, como: habitacional, educacional, etc. Assim, a estudiosa nos ensina que se 

que a garantia da seguridade se formalize em possíveis 

o cidadão precisará se precaver, através de contribuições, que serão 
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desta revisão bibliográfica será discutir as interferências dos Organismos 

nternacionais no tecido social, particularmente à lógica da privatização, das organizações 

questão racial, mediante a ideologia 

se colocando numa busca cotidiana pelo seu 

O Estado desenvolve toda articulação de autolegitimação mediante discurso e 

alienando a sociedade, onde cria e definem ações que 

correspondem aos interesses políticos e econômicos do bloco hegemônico no poder, a partir 

os em exclusão social, cultural e econômica.  

ções e inquietações expostas até então, onde a realidade social 

apresenta uma congestão de casos em que o Estado está aquém em manter/garantir os 

direitos sociais a uma ampla camada da população brasileira, Fleury (1994): 

nsão da natureza do Estado, para além das 
funções inerentes à reprodução capitalista, requer a inclusão das condições de 
exercício do poder, através da consideração da sua institucionalidade, das formas de 

1994, p. 14). 

A partir destes ideais, em que se pressente a institucionalidade, formas de 

representação que deveriam se traduzir em mediação entre o capital e os oprimidos, 

se que atualmente temos a lógica do Estado mínimo, da economia neoliberal, que 

para o consumo, que enxugou 

Estar Social. Mediante tais 

a, onde estão? 

, buscaremos apontar os principais enfoques sobre 

seguridade social, sob o prisma da realidade brasileira, que se equipara a dos países latino-

é um conceito estruturante das políticas sociais 

cuja principal característica é de expressar o esforço de garantia universal da prestação de 

., 2009, p. 21)”. 

a Fleury (1994, p.153), a seguridade social se diferencia de outras políticas 

etc. Assim, a estudiosa nos ensina que se 

seguridade se formalize em possíveis 

o cidadão precisará se precaver, através de contribuições, que serão 



 

rotativas e contemplativas. Neste ínterim, no caso especifico da previdência social, os 

jovens contribuem para que os idosos a desfrutem e, assim sucessivamente acontecem com 

os empregados, para com os desempregados (FALEIROS, 1988).

 

[...] Seguridade distingue
monetários 
existência de uma norma legal que lhes 
de mecanismos financeiros e institucionais de caráter corporativo; à vinculação do 
benefício a uma situação de risco (velhice, acidente, doença), face à qual existe um 
pacto de solidariedade previamente estabe
 

  Esta análise fundamenta

seus membros familiares se manterão numa eventualidade de doença e/ou morte. “[...] 

Historicamente, o acesso ao trabalho sempre foi condiçã

seguridade social. Por isso, muitos trabalhadores desempregados não têm acesso a muitos 

direitos da seguridade social, sobretudo a previdência [...]” (BOSCHETTI, 2009, p.01).

  Para melhor compreensão, a autora explica que para 

seguridade social, especificamente a previdência social, o trabalhador deverá estar inserido 

no mercado de trabalho. Todavia, existe uma correlação de forças, entre: capitalistas e 

trabalhadores. Mais uma vez, ele se vê impelido e cobr

Compreende-se desta forma que segundo o que reza o neoliberalismo, torna

oneroso e dispendioso para os detentores do capital, emergindo as prementes culpas, 

somente aos oprimidos. E aqui, especificamente, o homem preto 

compreensão: 

[...] O princípio dessa lógica é garantir proteção, às vezes exclusivamente, e às vezes 
prioritariamente, ao trabalhador e à sua família. É um tipo de proteção limitada, que 
garante direitos apenas àquele trabalhador que está 
ou que contribui mensalmente como autônomo ou segurado especial à seguridade 
social (BOSCHETTI, 2009, p.03).
 

  De certo que a seguridade social, que está muito imbricada à questão trabalho, 

toma novas diretivas com a introdução da Constituição Federal de 1988, porém a vida do 

brasileiro ainda continua com certos entraves. A seguridade social prevê medidas protetiva

aos cidadãos, sendo que a saúde e assistência social são universais. Já, a previdência 

social é direito adquirido a partir da contribuição através do vínculo trabalhista. Desse modo, 

ela avança para os mais variados segmentos, sendo que o tônus assistenc

dar lugar para a política pública de direitos. Todavia, questiona

desempregados? Para os trabalhadores informais, impossibilitados de contribuir? 

  Atrelados aos propósitos destacados na Carta Magna que prevê a universalidad

equidade e garantia dos direitos aos brasileiros, configura

seguridade social dinâmico e notório, mas altamente seletivo e segregacionista, visto que 
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rotativas e contemplativas. Neste ínterim, no caso especifico da previdência social, os 

jovens contribuem para que os idosos a desfrutem e, assim sucessivamente acontecem com 

s, para com os desempregados (FALEIROS, 1988). 

[...] Seguridade distingue-se por agrupar um conjunto de benefícios 
monetários - cujas características distintivas tradicionalmente foram associadas à 
existência de uma norma legal que lhes assegura o exercício como direito; à definição 
de mecanismos financeiros e institucionais de caráter corporativo; à vinculação do 
benefício a uma situação de risco (velhice, acidente, doença), face à qual existe um 
pacto de solidariedade previamente estabelecido (FLEURY, 1994, p.153).

análise fundamenta-se na questão trabalho, ou seja, em como o trabalhador e 

seus membros familiares se manterão numa eventualidade de doença e/ou morte. “[...] 

Historicamente, o acesso ao trabalho sempre foi condição para garantir o acesso à 

seguridade social. Por isso, muitos trabalhadores desempregados não têm acesso a muitos 

direitos da seguridade social, sobretudo a previdência [...]” (BOSCHETTI, 2009, p.01).

Para melhor compreensão, a autora explica que para estar protegido pela 

seguridade social, especificamente a previdência social, o trabalhador deverá estar inserido 

no mercado de trabalho. Todavia, existe uma correlação de forças, entre: capitalistas e 

trabalhadores. Mais uma vez, ele se vê impelido e cobrado por estar desempregado. 

desta forma que segundo o que reza o neoliberalismo, torna

oneroso e dispendioso para os detentores do capital, emergindo as prementes culpas, 

somente aos oprimidos. E aqui, especificamente, o homem preto 

[...] O princípio dessa lógica é garantir proteção, às vezes exclusivamente, e às vezes 
prioritariamente, ao trabalhador e à sua família. É um tipo de proteção limitada, que 
garante direitos apenas àquele trabalhador que está inserido no mercado de trabalho 
ou que contribui mensalmente como autônomo ou segurado especial à seguridade 
social (BOSCHETTI, 2009, p.03). 

De certo que a seguridade social, que está muito imbricada à questão trabalho, 

toma novas diretivas com a introdução da Constituição Federal de 1988, porém a vida do 

brasileiro ainda continua com certos entraves. A seguridade social prevê medidas protetiva

aos cidadãos, sendo que a saúde e assistência social são universais. Já, a previdência 

social é direito adquirido a partir da contribuição através do vínculo trabalhista. Desse modo, 

ela avança para os mais variados segmentos, sendo que o tônus assistenc

dar lugar para a política pública de direitos. Todavia, questiona

desempregados? Para os trabalhadores informais, impossibilitados de contribuir? 

Atrelados aos propósitos destacados na Carta Magna que prevê a universalidad

equidade e garantia dos direitos aos brasileiros, configura-se o desenho de um pilar de 

seguridade social dinâmico e notório, mas altamente seletivo e segregacionista, visto que 
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rotativas e contemplativas. Neste ínterim, no caso especifico da previdência social, os 

jovens contribuem para que os idosos a desfrutem e, assim sucessivamente acontecem com 

se por agrupar um conjunto de benefícios - em espécie ou 
cujas características distintivas tradicionalmente foram associadas à 

assegura o exercício como direito; à definição 
de mecanismos financeiros e institucionais de caráter corporativo; à vinculação do 
benefício a uma situação de risco (velhice, acidente, doença), face à qual existe um 

lecido (FLEURY, 1994, p.153).    

se na questão trabalho, ou seja, em como o trabalhador e 

seus membros familiares se manterão numa eventualidade de doença e/ou morte. “[...] 

o para garantir o acesso à 

seguridade social. Por isso, muitos trabalhadores desempregados não têm acesso a muitos 

direitos da seguridade social, sobretudo a previdência [...]” (BOSCHETTI, 2009, p.01). 

estar protegido pela 

seguridade social, especificamente a previdência social, o trabalhador deverá estar inserido 

no mercado de trabalho. Todavia, existe uma correlação de forças, entre: capitalistas e 

ado por estar desempregado. 

desta forma que segundo o que reza o neoliberalismo, torna-se menos 

oneroso e dispendioso para os detentores do capital, emergindo as prementes culpas, 

somente aos oprimidos. E aqui, especificamente, o homem preto e/ou pardo. Para 

[...] O princípio dessa lógica é garantir proteção, às vezes exclusivamente, e às vezes 
prioritariamente, ao trabalhador e à sua família. É um tipo de proteção limitada, que 

inserido no mercado de trabalho 
ou que contribui mensalmente como autônomo ou segurado especial à seguridade 

De certo que a seguridade social, que está muito imbricada à questão trabalho, 

toma novas diretivas com a introdução da Constituição Federal de 1988, porém a vida do 

brasileiro ainda continua com certos entraves. A seguridade social prevê medidas protetivas 

aos cidadãos, sendo que a saúde e assistência social são universais. Já, a previdência 

social é direito adquirido a partir da contribuição através do vínculo trabalhista. Desse modo, 

ela avança para os mais variados segmentos, sendo que o tônus assistencialista começa a 

dar lugar para a política pública de direitos. Todavia, questiona-se: e para os 

desempregados? Para os trabalhadores informais, impossibilitados de contribuir?  

Atrelados aos propósitos destacados na Carta Magna que prevê a universalidade, 

se o desenho de um pilar de 

seguridade social dinâmico e notório, mas altamente seletivo e segregacionista, visto que 



 

vivemos uma crise na questão trabalho. Entretanto, direito e dever se entre

complexificam nos objetivos e finalidades.

 O desemprego desencadeado na década de 1990, que se aparelhou aos ideais d

capitalismo contemporâneo 

processos voltados à produção e r

209). Esses acontecimentos são reflexos

com “força”, embargando e abatendo com a vida da classe proletária, pertencentes aos 

países periféricos. “Três fatores se conjugam para produzir o desemprego, a precarização 

do emprego e a queda da renda sa

e a chamada globalização (LESBAUPIN, 2000, p.15)”.

  Segundo Ivanete Boschetti (2009, p.09), o neoliberalismo representou um entrave 

para a população, pois o Estado deix

para a economia. “Esse fenômeno envolve um conjunto de receitas econômicas e 

programas políticos e surgiu como uma reação ao estado intervencionista 

Europa e nos Estados Unidos [...]” (LESBAUPIN, 2000, p.21).

 O fato é que os brasileiros e latino

mediante tais afrontas diárias, o “futuro foi se tornando cada vez mais sombrio”, a ponto de 

chegar a (re)definir o modelo de família. Neste contexto, mediante as propostas econôm

em voga, o modelo tradicional familiar desfaleceu, e o mercado industrial de reserva 

avolumou-se e avoluma-se cotidianamente, usurpando e desmoronando com a vida destes 

seres sociais. Deste modo, muitos passam a ser

sociedade, ficando à mercê de um sistema capitalista voraz e excludente. Enfim:

 

[...] A situação do mercado de trabalho brasileiro, em que metade da população 
economicamente ativa possui relações informais de trabalho, faz com que a 
seguridade social, 
trabalho, deixe fora do acesso à previdência a população não contribuinte e, ainda, 
exclui do acesso aos direitos assistenciais aqueles que podem trabalhar [...] 
(BOSCHETTI, 2009, p.11).
 

 A situação apresentada neste tópico torna

negra brasileira, que herdou

sofreram com as severas esconjurações e opressões,

colonial desferido, a começar pelo século XVI.

 A intolerância que se traveste em estigmas e ações preconceituosas são 

evidenciadas nas mais variadas políticas sociais, em que se configura o negro em condições 

inferiores. Em relação ao desemprego, o IPEA 

demonstrou, consoante dados estatísticos, que existe uma disparidade que é enfatizada 

pela questão racial e de gênero, sendo que:
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vivemos uma crise na questão trabalho. Entretanto, direito e dever se entre

complexificam nos objetivos e finalidades.  

O desemprego desencadeado na década de 1990, que se aparelhou aos ideais d

 resultou da crise estrutural do capital, reorganizando os 

processos voltados à produção e reprodução da força de trabalho (ANTUNES, 2002, p. 

s acontecimentos são reflexos da lógica neoliberal e globalização que chegaram 

com “força”, embargando e abatendo com a vida da classe proletária, pertencentes aos 

países periféricos. “Três fatores se conjugam para produzir o desemprego, a precarização 

do emprego e a queda da renda salarial média: a reestruturação produtiva, o neoliberalismo 

e a chamada globalização (LESBAUPIN, 2000, p.15)”. 

Segundo Ivanete Boschetti (2009, p.09), o neoliberalismo representou um entrave 

para a população, pois o Estado deixou de assumir a política de redistribuição, se voltando 

para a economia. “Esse fenômeno envolve um conjunto de receitas econômicas e 

programas políticos e surgiu como uma reação ao estado intervencionista 

Europa e nos Estados Unidos [...]” (LESBAUPIN, 2000, p.21). 

to é que os brasileiros e latino-americanos não tinham muita esperança, pois 

mediante tais afrontas diárias, o “futuro foi se tornando cada vez mais sombrio”, a ponto de 

chegar a (re)definir o modelo de família. Neste contexto, mediante as propostas econôm

em voga, o modelo tradicional familiar desfaleceu, e o mercado industrial de reserva 

se cotidianamente, usurpando e desmoronando com a vida destes 

s. Deste modo, muitos passam a ser consideradas as sobras ou ocultos

sociedade, ficando à mercê de um sistema capitalista voraz e excludente. Enfim:

[...] A situação do mercado de trabalho brasileiro, em que metade da população 
economicamente ativa possui relações informais de trabalho, faz com que a 
seguridade social, além de contribuir para a produção e reprodução da força de 
trabalho, deixe fora do acesso à previdência a população não contribuinte e, ainda, 
exclui do acesso aos direitos assistenciais aqueles que podem trabalhar [...] 
(BOSCHETTI, 2009, p.11). 

ção apresentada neste tópico torna-se bem mais complexa para a população 

herdou os estigmas e preconceitos de seus antepassados, que 

sofreram com as severas esconjurações e opressões, que foram orquestradas pelo modelo 

ido, a começar pelo século XVI. 

A intolerância que se traveste em estigmas e ações preconceituosas são 

evidenciadas nas mais variadas políticas sociais, em que se configura o negro em condições 

Em relação ao desemprego, o IPEA – Retrato das desigualdades (2011, p.27), 

demonstrou, consoante dados estatísticos, que existe uma disparidade que é enfatizada 

pela questão racial e de gênero, sendo que: 
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vivemos uma crise na questão trabalho. Entretanto, direito e dever se entrelaçam e se 

O desemprego desencadeado na década de 1990, que se aparelhou aos ideais do 

resultou da crise estrutural do capital, reorganizando os 

ANTUNES, 2002, p. 

da lógica neoliberal e globalização que chegaram 

com “força”, embargando e abatendo com a vida da classe proletária, pertencentes aos 

países periféricos. “Três fatores se conjugam para produzir o desemprego, a precarização 

larial média: a reestruturação produtiva, o neoliberalismo 

Segundo Ivanete Boschetti (2009, p.09), o neoliberalismo representou um entrave 

stribuição, se voltando 

para a economia. “Esse fenômeno envolve um conjunto de receitas econômicas e 

programas políticos e surgiu como uma reação ao estado intervencionista Keynesiano na 

americanos não tinham muita esperança, pois 

mediante tais afrontas diárias, o “futuro foi se tornando cada vez mais sombrio”, a ponto de 

chegar a (re)definir o modelo de família. Neste contexto, mediante as propostas econômicas 

em voga, o modelo tradicional familiar desfaleceu, e o mercado industrial de reserva 

se cotidianamente, usurpando e desmoronando com a vida destes 

nsideradas as sobras ou ocultos da 

sociedade, ficando à mercê de um sistema capitalista voraz e excludente. Enfim: 

[...] A situação do mercado de trabalho brasileiro, em que metade da população  
economicamente ativa possui relações informais de trabalho, faz com que a 

além de contribuir para a produção e reprodução da força de 
trabalho, deixe fora do acesso à previdência a população não contribuinte e, ainda, 
exclui do acesso aos direitos assistenciais aqueles que podem trabalhar [...] 

se bem mais complexa para a população 

os estigmas e preconceitos de seus antepassados, que 

orquestradas pelo modelo 

A intolerância que se traveste em estigmas e ações preconceituosas são 

evidenciadas nas mais variadas políticas sociais, em que se configura o negro em condições 

desigualdades (2011, p.27), 

demonstrou, consoante dados estatísticos, que existe uma disparidade que é enfatizada 



 
[...] O desemprego é também uma realidade permeada de desigualdades de gênero e 
raça. Assim, a me
ao passo que a maior remete às mulheres negras (12%). No intervalo entre os 
extremos, encontram

 

 Além dos dados anteriores, a pesquisa també

demonstrou, por expressões numéricas

ocupar desigualmente as vagas do trabalho doméstico, demonstrando que ainda estão 

como trabalhadoras infantis. Reforça

 

[...] No entanto, 
brancas em idade escolar, indicando a permanência da desigualdade racial como um 
marcador estruturante da realidade do trabalho doméstico no Brasil. Em 2009, 4,1% 
das mulheres 
doméstico, enquanto 5,6% das mulheres negras desempenhavam a mesma função 
(IPEA, 2011, p.29).

 

  Termina-se esse subitem, apontando que: “

maioria dos domicílios que recebem benefícios assistenciais ser chefiada por negros/as. 

Neste sentido, em 2006, 70% dos domicílios que recebiam Bolsa Família

por negros/as [...] (IPEA, 2011, p.24)”.

prerrogativas para a elegibilidade do benefício é a renda 

extrema miséria. Assim, confirma

dos negros deste país. Ou seja, fora do mercado, o negro não estará assegurado pela 

política pública da previdência social, desfalcando esse direito, sendo a seguridade social 

formada pelo tripé: assistência social, saúde e previdência social.

 

3- ORGANISMOS INTERNACIONAIS: O QUE É ISSO

 

  A discussão desta proposta de estudo perpassa pela 

miséria vivenciada pelo negro brasileiro, sendo que temos entre os descendentes dos 

escravizados uma porcentagem significativa de beneficiários

de renda, que acabam indiretamente sendo

programas ostentados e idealizados/signatários d

provenientes dos países centrais

A população preta e 
acordo com o Censo do IBGE de 2010, agora já chega a 101.923.585 habitantes. A 
publicação informa que esta semana o Brasil passou dos 200 milhões de habitantes: 
somos agora 201.032.714 habitantes (AFROPRESS, 2013, online).

                                                 
3 “As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. 
As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal
famílias pobres participam do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e crianças 
ou adolescentes entre 0 e 17 anos (CAIXA, online).
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[...] O desemprego é também uma realidade permeada de desigualdades de gênero e 
raça. Assim, a menor taxa de desemprego corresponde à dos homens brancos (5%), 
ao passo que a maior remete às mulheres negras (12%). No intervalo entre os 
extremos, encontram-se as mulheres brancas (9%) e os homens negros (7%).

Além dos dados anteriores, a pesquisa também realizada pelo IPEA (2011, p.29), 

expressões numéricas, que crianças e adolescentes negras continuam a 

ocupar desigualmente as vagas do trabalho doméstico, demonstrando que ainda estão 

infantis. Reforça-se que: 

o entanto, manteve-se inalterada a diferença de inserção de mulheres negras e 
brancas em idade escolar, indicando a permanência da desigualdade racial como um 
marcador estruturante da realidade do trabalho doméstico no Brasil. Em 2009, 4,1% 
das mulheres brancas de idade entre 10 e 17 anos estavam ocupadas em trabalho 
doméstico, enquanto 5,6% das mulheres negras desempenhavam a mesma função 
(IPEA, 2011, p.29). 

se esse subitem, apontando que: “[...] Ressalte-se o fato de a grande 

domicílios que recebem benefícios assistenciais ser chefiada por negros/as. 

Neste sentido, em 2006, 70% dos domicílios que recebiam Bolsa Família

por negros/as [...] (IPEA, 2011, p.24)”. Nesta conjuntura, evidencia-

vas para a elegibilidade do benefício é a renda per capita e estar em condições de 

extrema miséria. Assim, confirma-se que o mercado de trabalho ainda é um entrave na vida 

dos negros deste país. Ou seja, fora do mercado, o negro não estará assegurado pela 

política pública da previdência social, desfalcando esse direito, sendo a seguridade social 

formada pelo tripé: assistência social, saúde e previdência social. 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS: O QUE É ISSO? 

A discussão desta proposta de estudo perpassa pela situação de exclusão e 

miséria vivenciada pelo negro brasileiro, sendo que temos entre os descendentes dos 

a porcentagem significativa de beneficiários de programas de transferência 

a, que acabam indiretamente sendo portadores de “sortilégios” oferecidos pelos 

tados e idealizados/signatários dos Organismos Internacio

centrais. É importante destacar, que hoje:  

A população preta e parda, que corresponde a 50,7% da população brasileira, 
acordo com o Censo do IBGE de 2010, agora já chega a 101.923.585 habitantes. A 
publicação informa que esta semana o Brasil passou dos 200 milhões de habitantes: 
somos agora 201.032.714 habitantes (AFROPRESS, 2013, online).

 

As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. 
As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00 por pessoa. As 

participam do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e crianças 
ou adolescentes entre 0 e 17 anos (CAIXA, online). 
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[...] O desemprego é também uma realidade permeada de desigualdades de gênero e 
nor taxa de desemprego corresponde à dos homens brancos (5%), 

ao passo que a maior remete às mulheres negras (12%). No intervalo entre os 
se as mulheres brancas (9%) e os homens negros (7%). 

m realizada pelo IPEA (2011, p.29), 

que crianças e adolescentes negras continuam a 

ocupar desigualmente as vagas do trabalho doméstico, demonstrando que ainda estão 

se inalterada a diferença de inserção de mulheres negras e 
brancas em idade escolar, indicando a permanência da desigualdade racial como um 
marcador estruturante da realidade do trabalho doméstico no Brasil. Em 2009, 4,1% 

brancas de idade entre 10 e 17 anos estavam ocupadas em trabalho 
doméstico, enquanto 5,6% das mulheres negras desempenhavam a mesma função 

se o fato de a grande 

domicílios que recebem benefícios assistenciais ser chefiada por negros/as. 

Neste sentido, em 2006, 70% dos domicílios que recebiam Bolsa Família3 eram chefiados 

-se que uma das 

e estar em condições de 

se que o mercado de trabalho ainda é um entrave na vida 

dos negros deste país. Ou seja, fora do mercado, o negro não estará assegurado pela 

política pública da previdência social, desfalcando esse direito, sendo a seguridade social 

situação de exclusão e 

miséria vivenciada pelo negro brasileiro, sendo que temos entre os descendentes dos 

de programas de transferência 

os” oferecidos pelos 

os Organismos Internacionais que são 

, que corresponde a 50,7% da população brasileira, de 
acordo com o Censo do IBGE de 2010, agora já chega a 101.923.585 habitantes. A 
publicação informa que esta semana o Brasil passou dos 200 milhões de habitantes: 
somos agora 201.032.714 habitantes (AFROPRESS, 2013, online). 

As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. 
entre R$ 85,01 e R$ 170,00 por pessoa. As 

participam do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e crianças 



 

 Essa população preta e parda,

majoritária  nos programas de transferência de renda, em especial no Programa Bolsa 

Família. Em confirmação: “Hoje, das 13,8 milhões de famílias atendidas pelo programa, 73% 

se autodeclaram pretas ou pardas

 

Também na previdência ocorre a substituição do modelo redistributivo pelo plano 
privado e obrigatório de capitalização (os fundos de pensão), assim como orientações 
para a criação de programas assistenciais que incorporem 
como é o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinados aos mais 
pobres e aos considerados incapazes para o trabalho (idosos e aos portadores de 
deficiência) e o Bolsa Família [...] (SANTOS, 2007, p.06).

 

 Em atenção à obtenção de dados sobre as reais intencionalidades 

Mundial e seus adjuntos: Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento

(BIRD), Associação Internacional de Desenvolvimento

Internacional (FMI), quando se 

adversidades, (SANTOS, 2007

 

Aumentar a idade de aposentadoria e reduzir as oportunidades e incentivos aos novos 
aposentados; rebaixar os perce
nos casos em que a relação for muito generosa; substituir a fórmula de benefício 
definido, por benefícios médios ou por uma aposentadoria mínima, básica e universal; 
amarrar os salários ganhos aos ben
contribuição, mas elevar as taxas para o teto salarial; eliminar as aplicações de 
reservas de aposentadorias que são remuneradas a taxas invariáveis abaixo das 
taxas de juros do mercado; indexar as aposentado
salarial. (BANCO MUNDIAL, 1994, p.160 

  Santos (2007) enfatiz

privado, realçando a prevalência deste. Este fato, segundo ela, fez com que ocorressem 

impactos nos oferecimentos de serviços, diante da reforma do Estado, que passa a priorizar 

o privado, preterindo o público. 

social tornaram-se os principais alvos da ofensiva do neoliberalismo, valorizando a 

mercantilização que acompanha a privatização dos serviços sociais públicos (SANTOS, 

2007, p.02). 

Conforme obser
Mundial (em consonância com a OMC e o FMI) “impõe os princípios do Consenso de 
Washington, promove a privatização dos bens públicos e dos Estados. Impõe o 
império dos novos senhores do mundo” atrav
desmontagem do serviço público e da difusão da concepção do Estado mínimo 
(SANTOS, 2007, p.02).

                                                 
4 Os dados sobre a evidencia de negros nos programas assistenciai
dissertação: “Serviço Social e as 
2010) e na tese: “Transitando entre as políticas de assist
(re) produção da trama social dos negros” 
do assunto. 
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Essa população preta e parda, contabilizada como a maioria dos brasileiros,  é

majoritária  nos programas de transferência de renda, em especial no Programa Bolsa 

Família. Em confirmação: “Hoje, das 13,8 milhões de famílias atendidas pelo programa, 73% 

se autodeclaram pretas ou pardas [...]” (MDS, 2013, online)4. 

Também na previdência ocorre a substituição do modelo redistributivo pelo plano 
privado e obrigatório de capitalização (os fundos de pensão), assim como orientações 
para a criação de programas assistenciais que incorporem transferências de recursos, 
como é o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinados aos mais 
pobres e aos considerados incapazes para o trabalho (idosos e aos portadores de 
deficiência) e o Bolsa Família [...] (SANTOS, 2007, p.06). 

o à obtenção de dados sobre as reais intencionalidades 

: Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento

, Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) e Fundo Monetário 

quando se envolvem com os países periféricos. Para explicar tais 

adversidades, (SANTOS, 2007) expôs os objetivos do documento do Banco Mundial

Aumentar a idade de aposentadoria e reduzir as oportunidades e incentivos aos novos 
aposentados; rebaixar os percentuais de relação entre as aposentadorias e os salários 
nos casos em que a relação for muito generosa; substituir a fórmula de benefício 
definido, por benefícios médios ou por uma aposentadoria mínima, básica e universal; 
amarrar os salários ganhos aos benefícios das aposentadorias; reduzir as taxas de 
contribuição, mas elevar as taxas para o teto salarial; eliminar as aplicações de 
reservas de aposentadorias que são remuneradas a taxas invariáveis abaixo das 
taxas de juros do mercado; indexar as aposentadorias à inflação ou ao crescimento 
salarial. (BANCO MUNDIAL, 1994, p.160 -161), apud (SANTOS, 2007, p.07).

 

enfatizou em seu artigo questões voltadas para a relação  público e  

privado, realçando a prevalência deste. Este fato, segundo ela, fez com que ocorressem 

impactos nos oferecimentos de serviços, diante da reforma do Estado, que passa a priorizar 

o privado, preterindo o público. “[...] A partir dos anos 80 tanto o Estado quanto a proteção 

se os principais alvos da ofensiva do neoliberalismo, valorizando a 

mercantilização que acompanha a privatização dos serviços sociais públicos (SANTOS, 

Conforme observou Ziegler (2002), as medidas adotadas na agenda do Banco 
Mundial (em consonância com a OMC e o FMI) “impõe os princípios do Consenso de 
Washington, promove a privatização dos bens públicos e dos Estados. Impõe o 
império dos novos senhores do mundo” através de cortes do gasto social, da 
desmontagem do serviço público e da difusão da concepção do Estado mínimo 
(SANTOS, 2007, p.02). 

 

 

Os dados sobre a evidencia de negros nos programas assistenciais brasileiros, constam
Serviço Social e as políticas públicas para os usuários afrodescendentes”

Transitando entre as políticas de assistência social e igualdade racial
(re) produção da trama social dos negros” (FOGARI, 2016) e em outros artigos dadas a comple
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contabilizada como a maioria dos brasileiros,  é 

majoritária  nos programas de transferência de renda, em especial no Programa Bolsa 

Família. Em confirmação: “Hoje, das 13,8 milhões de famílias atendidas pelo programa, 73% 

Também na previdência ocorre a substituição do modelo redistributivo pelo plano 
privado e obrigatório de capitalização (os fundos de pensão), assim como orientações 

transferências de recursos, 
como é o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinados aos mais 
pobres e aos considerados incapazes para o trabalho (idosos e aos portadores de 

o à obtenção de dados sobre as reais intencionalidades do Banco 

: Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

e Fundo Monetário 

envolvem com os países periféricos. Para explicar tais 

do Banco Mundial, sendo: 

Aumentar a idade de aposentadoria e reduzir as oportunidades e incentivos aos novos 
ntuais de relação entre as aposentadorias e os salários 

nos casos em que a relação for muito generosa; substituir a fórmula de benefício 
definido, por benefícios médios ou por uma aposentadoria mínima, básica e universal; 

efícios das aposentadorias; reduzir as taxas de 
contribuição, mas elevar as taxas para o teto salarial; eliminar as aplicações de 
reservas de aposentadorias que são remuneradas a taxas invariáveis abaixo das 

rias à inflação ou ao crescimento 
161), apud (SANTOS, 2007, p.07). 

questões voltadas para a relação  público e  

privado, realçando a prevalência deste. Este fato, segundo ela, fez com que ocorressem 

impactos nos oferecimentos de serviços, diante da reforma do Estado, que passa a priorizar 

A partir dos anos 80 tanto o Estado quanto a proteção 

se os principais alvos da ofensiva do neoliberalismo, valorizando a 

mercantilização que acompanha a privatização dos serviços sociais públicos (SANTOS, 

vou Ziegler (2002), as medidas adotadas na agenda do Banco 
Mundial (em consonância com a OMC e o FMI) “impõe os princípios do Consenso de 
Washington, promove a privatização dos bens públicos e dos Estados. Impõe o 

és de cortes do gasto social, da 
desmontagem do serviço público e da difusão da concepção do Estado mínimo 

s brasileiros, constam na 
ra os usuários afrodescendentes” (FOGARI, 

ência social e igualdade racial: produção e 
em outros artigos dadas a complexidade 



 

  Com esse contexto em que se evidenciava a crise que se instalava nos países 

periféricos, o Brasil é acometido pelas intolera

Consenso de Washington, que se personificaram na redução drástica dos direitos sociais, 

que passam a ser regulados e desqualificados. Neste âmago, surgem as inúmeras 

privatizações, permeadas pelas ONGs, OS, OSCI

programas de assistência social (ibidem, 2007).

 

A partir de meados dos anos 80, os países capitalistas hegemônicos propuseram 
medidas de respostas à crise, através de propostas controladas pelo Banco Mundial, 
que destacavam a necessidade de desregulamentação e de privatização dos 
mercados e do Estado, v
ficaram conhecidas como 
definisse as regras para solucionar os gravíssimos problemas econômicos e sociais 
que estavam assolando os países periféri

 
 

   A meta do Estado no pós

junto da sociedade em relação à seguridade social, sob a meta da descentralização. O que 

é para ser função do Estado passa para organizações privad

sociais: organizações sociais (OS), as organizações filantrópicas e as organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIPs) ou terceiro setor (SILVA, 2004, p.137).

 Nesse âmago, aumentam

intervencionistas através da responsabilidade social e civil. O que era para ser de função do 

Estado passa a ser gerido pela rede de solidariedade microssocial, formad

organização/cooperação de agregados, conhecidos,

  Menezes (2010) descreveu em seu artigo, que 

acontece o “fetiche da doação”,

empresariado e sua "sensibilidade" frente aos "problemas sociais" [...] (MENEZES, 2010):

 

Em primeiro lugar, uma atividade verdadeiramente rentável transmutada em aparente 
"doação". Em segundo lugar, um
(empresarial) e de uma classe (a burguesia), que, no entanto, no fundo, provém da 
sociedade (dos trabalhadores) e/ou do Estado 
tal "doação" redunda em maiores vendas e p
empresa "doadora" (que compensam e ampliam a "doação"); do Estado (e 
indiretamente da população pagadora de impostos), por meio de subvenções, 
isenções de impostos (renúncia fiscal) etc. Assim, o que parece ser "doaçã
capital não é redistribuição de mais
(MONTÃNO, 2005, p. 209
 
 

             Aduz-se que após os dados declinados chegamos a

brasileiros (em especial os negros) têm seus direitos expressos na Constituição Federal de 

1988 e pagam taxas tributárias exorbitantes, qual é a justificativa para esperarem a bondade 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017.

Com esse contexto em que se evidenciava a crise que se instalava nos países 

periféricos, o Brasil é acometido pelas intolerantes intromissões dos acordos prementes pelo 

Consenso de Washington, que se personificaram na redução drástica dos direitos sociais, 

que passam a ser regulados e desqualificados. Neste âmago, surgem as inúmeras 

privatizações, permeadas pelas ONGs, OS, OSCIPs, aumentando consideravelmente 

programas de assistência social (ibidem, 2007). 

A partir de meados dos anos 80, os países capitalistas hegemônicos propuseram 
medidas de respostas à crise, através de propostas controladas pelo Banco Mundial, 
que destacavam a necessidade de desregulamentação e de privatização dos 
mercados e do Estado, visando uma adequação à lógica neoliberal. Estas propostas 
ficaram conhecidas como Consenso de Washington e determinavam que o mercado 
definisse as regras para solucionar os gravíssimos problemas econômicos e sociais 
que estavam assolando os países periféricos (SANTOS, 2009, p.07).

A meta do Estado no pós-neoliberalismo foi usar meios para regular suas ações 

junto da sociedade em relação à seguridade social, sob a meta da descentralização. O que 

é para ser função do Estado passa para organizações privadas prestadoras de serviços 

sociais: organizações sociais (OS), as organizações filantrópicas e as organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIPs) ou terceiro setor (SILVA, 2004, p.137).

Nesse âmago, aumentam-se as práticas voluntárias, com forte apelo para as bases 

intervencionistas através da responsabilidade social e civil. O que era para ser de função do 

Estado passa a ser gerido pela rede de solidariedade microssocial, formad

organização/cooperação de agregados, conhecidos, comunidade, consanguíneos, e afins. 

descreveu em seu artigo, que Montãno expõe que

da doação”, que: “[...] desmistifica a tão apregoada "boa vontade" do 

empresariado e sua "sensibilidade" frente aos "problemas sociais" [...] (MENEZES, 2010):

Em primeiro lugar, uma atividade verdadeiramente rentável transmutada em aparente 
"doação". Em segundo lugar, uma "doação" provinda supostamente de uma instituição 
(empresarial) e de uma classe (a burguesia), que, no entanto, no fundo, provém da 
sociedade (dos trabalhadores) e/ou do Estado — diretamente da sociedade, quando 
tal "doação" redunda em maiores vendas e preços, portanto, maiores lucros para a 
empresa "doadora" (que compensam e ampliam a "doação"); do Estado (e 
indiretamente da população pagadora de impostos), por meio de subvenções, 
isenções de impostos (renúncia fiscal) etc. Assim, o que parece ser "doaçã
capital não é redistribuição de mais-valia, mas, na verdade, 
(MONTÃNO, 2005, p. 209-10), apud (MENEZES, 2010).  

se que após os dados declinados chegamos a certas inquietações: se os 

negros) têm seus direitos expressos na Constituição Federal de 

1988 e pagam taxas tributárias exorbitantes, qual é a justificativa para esperarem a bondade 
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Com esse contexto em que se evidenciava a crise que se instalava nos países 

ntes intromissões dos acordos prementes pelo 

Consenso de Washington, que se personificaram na redução drástica dos direitos sociais, 

que passam a ser regulados e desqualificados. Neste âmago, surgem as inúmeras 

Ps, aumentando consideravelmente 

A partir de meados dos anos 80, os países capitalistas hegemônicos propuseram 
medidas de respostas à crise, através de propostas controladas pelo Banco Mundial, 
que destacavam a necessidade de desregulamentação e de privatização dos 

isando uma adequação à lógica neoliberal. Estas propostas 
e determinavam que o mercado 

definisse as regras para solucionar os gravíssimos problemas econômicos e sociais 
cos (SANTOS, 2009, p.07). 

neoliberalismo foi usar meios para regular suas ações 

junto da sociedade em relação à seguridade social, sob a meta da descentralização. O que 

as prestadoras de serviços 

sociais: organizações sociais (OS), as organizações filantrópicas e as organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIPs) ou terceiro setor (SILVA, 2004, p.137). 

orte apelo para as bases 

intervencionistas através da responsabilidade social e civil. O que era para ser de função do 

Estado passa a ser gerido pela rede de solidariedade microssocial, formada pela 

consanguíneos, e afins.  

Montãno expõe que no contexto 

“[...] desmistifica a tão apregoada "boa vontade" do 

empresariado e sua "sensibilidade" frente aos "problemas sociais" [...] (MENEZES, 2010): 

Em primeiro lugar, uma atividade verdadeiramente rentável transmutada em aparente 
a "doação" provinda supostamente de uma instituição 

(empresarial) e de uma classe (a burguesia), que, no entanto, no fundo, provém da 
diretamente da sociedade, quando 

reços, portanto, maiores lucros para a 
empresa "doadora" (que compensam e ampliam a "doação"); do Estado (e 
indiretamente da população pagadora de impostos), por meio de subvenções, 
isenções de impostos (renúncia fiscal) etc. Assim, o que parece ser "doação" do 

valia, mas, na verdade, atividade lucrativa 

certas inquietações: se os 

negros) têm seus direitos expressos na Constituição Federal de 

1988 e pagam taxas tributárias exorbitantes, qual é a justificativa para esperarem a bondade 



 

alheia da classe opressora? Com a privatização

social, seriam e/ou são de qualidade? Não satisfeitos, a quem reclamar?

  Quanto a responsabilidade

bases nos dados em que os usuários 

situação de miserabilidade, pergunto:

efetividade/funcionalidade dos mesmos? 

 Ficam algumas palavras para reflexão: a responsabilidade social das empresas, o 

voluntariado, o assistencialismo e

subalternidade e submissão? 

4- O NEGRO E A SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL

 

 O negro chegou neste terreno latino americano e não foi poupado, sendo conduzido 

a um mundo estranho a ele, mas foi neste mundo que precisou e precisa se encontrar; 

encontrar um “espaço” em quem as relações sejam humanizadas, ante a diversidade e 

heterogeneidade socioculturais que se agregou à dinâmica contemporânea. 

 Consumada a sua escravização, estes homens oriundos da mãe África, se “viram 

inseridos num beco sem saída”, onde a luz encontrada se traduzia em: negação e 

esperança. Para encontrar a saída, 

que nada lhes oferecia concretamente

dia, do mês de maio, de mil oitocentos e oitenta e oito?

 

Apesar dos ideais humanitários que inspiravam as ações d
abolicionistas, a lei que promulgou a abolição do cativeiro consagrou uma autêntica 
espoliação dos escravos pelos senhores. Aos escravos foi concedida uma liberdade 
teórica, sem qualquer garantia de segurança econômica ou de assistência 
compulsória; aos senhores e ao Estado não foi atribuída nenhuma obrigação, com 
referência às pessoas dos libertos, abonados à própria sorte daí em diante [...] 
(BASTIDE & FERNANDES, 2008, p.65).

 

  A partir da leitura da citação acima, compreende

teórica representa a situação caótica dos descendentes dos africanos, que encontraram 

uma realidade social avolumada por uma avalanche de repressões, agressões sociais, 

culturais, psicológicas e raciais. 

            Mais avante, encontra

desvantagem para o negro. Consta nos laudos históricos que quem não tinha carteira de 

trabalho não era considerado um cidadão íntegro, digno e provedor. Desse modo, o negro 

                                                 
5 A grande discussão nesse ano de 2017 foi à aprovação da Lei que regulamenta a terceirização, 
abrindo precedentes para o aumento dessa modalidade de contratação, em det
concursos públicos. Ora, as cotas para deficientes e negr
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alheia da classe opressora? Com a privatização5 dos atendimentos prestados na área 

social, seriam e/ou são de qualidade? Não satisfeitos, a quem reclamar? 

responsabilidade social das empresas e a civil do voluntariado, c

bases nos dados em que os usuários geralmente são afro-brasileiros e

ação de miserabilidade, pergunto: Não seria ideal 

dade/funcionalidade dos mesmos?  

Ficam algumas palavras para reflexão: a responsabilidade social das empresas, o 

o assistencialismo e a benemerência não se findam em dominação, 

?  

 

O NEGRO E A SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL 

O negro chegou neste terreno latino americano e não foi poupado, sendo conduzido 

a um mundo estranho a ele, mas foi neste mundo que precisou e precisa se encontrar; 

encontrar um “espaço” em quem as relações sejam humanizadas, ante a diversidade e 

eidade socioculturais que se agregou à dinâmica contemporânea. 

Consumada a sua escravização, estes homens oriundos da mãe África, se “viram 

inseridos num beco sem saída”, onde a luz encontrada se traduzia em: negação e 

esperança. Para encontrar a saída, ao serem “livres” tiveram que adentrar uma realidade 

que nada lhes oferecia concretamente. Neste contexto: o quê fazer após o décimo terceiro 

dia, do mês de maio, de mil oitocentos e oitenta e oito? 

Apesar dos ideais humanitários que inspiravam as ações d
abolicionistas, a lei que promulgou a abolição do cativeiro consagrou uma autêntica 
espoliação dos escravos pelos senhores. Aos escravos foi concedida uma liberdade 
teórica, sem qualquer garantia de segurança econômica ou de assistência 

lsória; aos senhores e ao Estado não foi atribuída nenhuma obrigação, com 
referência às pessoas dos libertos, abonados à própria sorte daí em diante [...] 
(BASTIDE & FERNANDES, 2008, p.65). 

A partir da leitura da citação acima, compreende-se que a expressão 

representa a situação caótica dos descendentes dos africanos, que encontraram 

uma realidade social avolumada por uma avalanche de repressões, agressões sociais, 

, psicológicas e raciais. Enfim, foram “libertos de quê? E de quem?”

Mais avante, encontra-se na era Vargas (década de 1930) outra significativa 

desvantagem para o negro. Consta nos laudos históricos que quem não tinha carteira de 

era considerado um cidadão íntegro, digno e provedor. Desse modo, o negro 

 

A grande discussão nesse ano de 2017 foi à aprovação da Lei que regulamenta a terceirização, 
abrindo precedentes para o aumento dessa modalidade de contratação, em det

as cotas para deficientes e negros (através de concursos)
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dos atendimentos prestados na área 

 

a civil do voluntariado, com 

brasileiros e encontram-se em 

 pensar-se na 

Ficam algumas palavras para reflexão: a responsabilidade social das empresas, o 

ão se findam em dominação, 

O negro chegou neste terreno latino americano e não foi poupado, sendo conduzido 

a um mundo estranho a ele, mas foi neste mundo que precisou e precisa se encontrar; 

encontrar um “espaço” em quem as relações sejam humanizadas, ante a diversidade e 

eidade socioculturais que se agregou à dinâmica contemporânea.  

Consumada a sua escravização, estes homens oriundos da mãe África, se “viram 

inseridos num beco sem saída”, onde a luz encontrada se traduzia em: negação e 

m “livres” tiveram que adentrar uma realidade 

. Neste contexto: o quê fazer após o décimo terceiro 

Apesar dos ideais humanitários que inspiravam as ações dos agitadores 
abolicionistas, a lei que promulgou a abolição do cativeiro consagrou uma autêntica 
espoliação dos escravos pelos senhores. Aos escravos foi concedida uma liberdade 
teórica, sem qualquer garantia de segurança econômica ou de assistência 

lsória; aos senhores e ao Estado não foi atribuída nenhuma obrigação, com 
referência às pessoas dos libertos, abonados à própria sorte daí em diante [...] 

se que a expressão liberdade 

representa a situação caótica dos descendentes dos africanos, que encontraram 

uma realidade social avolumada por uma avalanche de repressões, agressões sociais, 

Enfim, foram “libertos de quê? E de quem?” 

se na era Vargas (década de 1930) outra significativa 

desvantagem para o negro. Consta nos laudos históricos que quem não tinha carteira de 

era considerado um cidadão íntegro, digno e provedor. Desse modo, o negro 

A grande discussão nesse ano de 2017 foi à aprovação da Lei que regulamenta a terceirização, 
abrindo precedentes para o aumento dessa modalidade de contratação, em detrimento aos 

os (através de concursos) desfalecem.  



 

deveria ter sua ocupação reconhecida por lei, pertencente às categorias regulamentadas. 

Assim, as atividades laborais realizadas pelos negros e não reconhecidas por lei (t

informais, domésticos etc.), em desvantagem econômica, cultural, social e política, 

mantinham-nos excluídos dos 

As carteiras de trabalho, emitidas com o objetivo de registrar os benefícios a que os 
trabalhadores tinham
já que todo empregado deveria ter toda a sua vida profissional registrada, e deveria 
apresentar esse documento sempre que se candidatasse a um novo emprego ou 
tivesse de tratar com a burocra

 

 Enfim, destaca-se que  o “liberto” se deparará com a decepção de ser “livre” das 

reiteradas humilhações e maus

originavam na cor da pele e dos cabelos carapi

estavam fazendo acordos e tratados para seres humanos, que mereciam respeito. 

 Na periferia destes acontecimentos, restaram

oportunidades de vida, de trabalho, de renda em si. Do “não direi

da seguridade social”, os negros enfrentaram e enfrentam várias privações e necessidades. 

Durante todo o contexto histórico, tivemos a luta cruel entre: negros e não negros, para que 

se chegasse à formalização dos direitos negad

 Martins (2014) explica que a trajetória histórica do negro brasileiro no mercado de 

trabalho está impregnada pelos ranços da escravidão e racismo. 

Martins (2014), utilizou essa citaç

enquanto formador de valores

do homem, independente de todas as formas de sociedade “ (MARX, 1903, p. 9 

LUKÁCS, 1979, p. 16). Considera

que traz ressalvas sobre a seguridade social.

 

A despeito de afetarem toda a classe trabalhadora, o desemprego e/ou as formas 
precárias de trabalho não atingem igualme
racismo que contribuiu para a 
na informalidade e na precarização das relações de trabalho, nesse contexto de crise 
e reestruturação produtiva, também vem determinand
nessas expressões da “questão social” 
apreendido nas relações concretas da nossa sociedade (MARTINS, 2014, p.117).

 
 Ela explica, segundo o recorte étnico

estarem em constante desvantagem no mercado de trabalho. Ou seja, ainda traz ressalvas 

que, se avaliar sobre o prisma de gênero, a situação torna

 
                                                 
6 As análises sobre a previdência social e a exclusão dos negros também estão expressa
dissertação: (FOGARI, 2010), no artigo: “Estatuto do idoso e estatuto da igualdade racial: e 
negros? – Anais XVII Encontro de Pesquisadores
criminalizar a questão racial: dire
2016) encontra-se no prelo. 
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deveria ter sua ocupação reconhecida por lei, pertencente às categorias regulamentadas. 

Assim, as atividades laborais realizadas pelos negros e não reconhecidas por lei (t

etc.), em desvantagem econômica, cultural, social e política, 

os benefícios previdenciários efetivados6. 

As carteiras de trabalho, emitidas com o objetivo de registrar os benefícios a que os 
trabalhadores tinham direito, tornaram-se instrumentos de um ruidoso controle social, 
já que todo empregado deveria ter toda a sua vida profissional registrada, e deveria 
apresentar esse documento sempre que se candidatasse a um novo emprego ou 
tivesse de tratar com a burocracia oficial (LEVINE,1983, p.316 ).

se que  o “liberto” se deparará com a decepção de ser “livre” das 

reiteradas humilhações e maus-tratos, porém, se virá em outras torturas que, infundadas, se 

originavam na cor da pele e dos cabelos carapinhas, notando-se que se esqueceram de que 

estavam fazendo acordos e tratados para seres humanos, que mereciam respeito. 

Na periferia destes acontecimentos, restaram-lhes poucas ou nenhumas 

oportunidades de vida, de trabalho, de renda em si. Do “não direito” à “busca pela conquista 

da seguridade social”, os negros enfrentaram e enfrentam várias privações e necessidades. 

Durante todo o contexto histórico, tivemos a luta cruel entre: negros e não negros, para que 

se chegasse à formalização dos direitos negados durante séculos no Brasil.

Martins (2014) explica que a trajetória histórica do negro brasileiro no mercado de 

trabalho está impregnada pelos ranços da escravidão e racismo. Vale mencionar que 

a citação de Marx, descrevendo que: “O trabalho, portanto, 

enquanto formador de valores-de-uso, enquanto trabalho útil, é uma condição de existência 

do homem, independente de todas as formas de sociedade “ (MARX, 1903, p. 9 

LUKÁCS, 1979, p. 16). Considera-se impossível dissociar a questão trabalho deste estudo 

que traz ressalvas sobre a seguridade social. 

A despeito de afetarem toda a classe trabalhadora, o desemprego e/ou as formas 
precárias de trabalho não atingem igualmente brancos e negros. Ao contrário, o 
racismo que contribuiu para a construção de uma trajetória do 
na informalidade e na precarização das relações de trabalho, nesse contexto de crise 
e reestruturação produtiva, também vem determinando a sua inserção quantitativa 
nessas expressões da “questão social” – afinal, o racismo somente pode ser 
apreendido nas relações concretas da nossa sociedade (MARTINS, 2014, p.117).

Ela explica, segundo o recorte étnico-racial, que o preconceito levou os

estarem em constante desvantagem no mercado de trabalho. Ou seja, ainda traz ressalvas 

que, se avaliar sobre o prisma de gênero, a situação torna-se mais gritante. 

 

As análises sobre a previdência social e a exclusão dos negros também estão expressa
(FOGARI, 2010), no artigo: “Estatuto do idoso e estatuto da igualdade racial: e 

XVII Encontro de Pesquisadores, Uni-FACEF/Franca (2016);
criminalizar a questão racial: direitos em construção” (Congresso Serviço Social/UNESP/Franca 
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deveria ter sua ocupação reconhecida por lei, pertencente às categorias regulamentadas. 

Assim, as atividades laborais realizadas pelos negros e não reconhecidas por lei (trabalhos 

etc.), em desvantagem econômica, cultural, social e política, 

As carteiras de trabalho, emitidas com o objetivo de registrar os benefícios a que os 
se instrumentos de um ruidoso controle social, 

já que todo empregado deveria ter toda a sua vida profissional registrada, e deveria 
apresentar esse documento sempre que se candidatasse a um novo emprego ou 

cia oficial (LEVINE,1983, p.316 ). 

se que  o “liberto” se deparará com a decepção de ser “livre” das 

tratos, porém, se virá em outras torturas que, infundadas, se 

se que se esqueceram de que 

estavam fazendo acordos e tratados para seres humanos, que mereciam respeito.  

lhes poucas ou nenhumas 

to” à “busca pela conquista 

da seguridade social”, os negros enfrentaram e enfrentam várias privações e necessidades. 

Durante todo o contexto histórico, tivemos a luta cruel entre: negros e não negros, para que 

no Brasil. 

Martins (2014) explica que a trajetória histórica do negro brasileiro no mercado de 

Vale mencionar que 

“O trabalho, portanto, 

uso, enquanto trabalho útil, é uma condição de existência 

do homem, independente de todas as formas de sociedade “ (MARX, 1903, p. 9 apud 

se impossível dissociar a questão trabalho deste estudo 

A despeito de afetarem toda a classe trabalhadora, o desemprego e/ou as formas 
nte brancos e negros. Ao contrário, o 

construção de uma trajetória do negro no desemprego, 
na informalidade e na precarização das relações de trabalho, nesse contexto de crise 

o a sua inserção quantitativa 
afinal, o racismo somente pode ser 

apreendido nas relações concretas da nossa sociedade (MARTINS, 2014, p.117). 

racial, que o preconceito levou os negros a 

estarem em constante desvantagem no mercado de trabalho. Ou seja, ainda traz ressalvas 

se mais gritante.  

As análises sobre a previdência social e a exclusão dos negros também estão expressas na 
(FOGARI, 2010), no artigo: “Estatuto do idoso e estatuto da igualdade racial: e os idosos 

(2016); e “O negro e o 
Congresso Serviço Social/UNESP/Franca - 



 
A continuidade e o aprofundamento dessas 
racial e de gênero são verificados a partir da década de 1990, quando os ajustes das 
políticas neoliberais são implementados. Nessa conjuntura, os(as) trabalhadores(as) 
negros(as) compõem as mais altas taxas de subemprego, de menor nível de 
rendimento e de não acesso à Previdência Social [...] (MARTINS, 2014, p.123).

 

  Revelou ainda em seu estudo

desconsiderou-se para essa parcela discriminada 

descoletivização de seus membros, que em sua maioria eram trabalhadores informais e 

autônomos. “[...] Assim sendo, o assistencialismo e o braço armado do Estado se 

constituíram as respostas imediatas às expressões da “questão social” nas quais estavam 

inseridos(as) (ibidem, 2014, p.128)”

  Prazeres, Marques e Ribeiro

direitos para a comunidade negra brasileira vem atrelado 

que para “progredir e expandir” precisava branquear, para amenizar as condi

seres sociais, segundo uma aproximação com os estudos de Gilberto Freyre. 

  As ideologias da democracia racial foram sendo construídas para se formar uma 

sociedade forte/perene. Neste modelo, o negro conquistou seu espaço através dos direitos 

humanos, que avançou (ibidem, 2012, p. 49) a partir de 1996, no governo de Fernando H. 

Cardoso, com a implantação do

isso, alertaram ainda que a primeira conquista na esfera da igualdade racial aconteceu 

mesmo ano citado, com a estruturação do Plano Nacional de Direitos Humanos I (PNDH I) 

(PRAZERES & MARQUES & RIBEIRO, 2012, p.50).

  Neste tocante, a seguridade social se fundiu aos direitos humanos, sendo que esta 

somatória trouxe eventos, ações, ativid

pública contemporânea dos negros. Elas adentraram ao governo Lula, que 

promoveu a criação de órgãos, ações e promulgação de leis com vistas ao aten

específico à política de igualdade rac

Igualdade Racial (SEPPIR)7

Consciência Negra” e o Estatuto da Igualdade Racial (em 2010)

  Ao término apreende

e contrapõe, segundo o exposto, então: a seguridade social para os negros, existe ou não?

                                                 
7 A SEPPIR foi extinta no governo Dilma
Direitos Humanos” e Temer ao assumir
Pública, com o Ministério da Justiça e Cidadania (GLOBO.COM, 
8 Essas informações foram citadas 
possibilidade de desvincular tais conquistas

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017.

A continuidade e o aprofundamento dessas relações de exploração/opressão 
racial e de gênero são verificados a partir da década de 1990, quando os ajustes das 
políticas neoliberais são implementados. Nessa conjuntura, os(as) trabalhadores(as) 
negros(as) compõem as mais altas taxas de subemprego, de menor nível de 

to e de não acesso à Previdência Social [...] (MARTINS, 2014, p.123).

seu estudo, que encoberta pelo mito da democracia racial, 

essa parcela discriminada a “cidadania regulada

membros, que em sua maioria eram trabalhadores informais e 

Assim sendo, o assistencialismo e o braço armado do Estado se 

constituíram as respostas imediatas às expressões da “questão social” nas quais estavam 

p.128)”.   

Prazeres, Marques e Ribeiro (2012, p.48) explicaram que o reconhecimento dos 

direitos para a comunidade negra brasileira vem atrelado à proposição/imposição

que para “progredir e expandir” precisava branquear, para amenizar as condi

seres sociais, segundo uma aproximação com os estudos de Gilberto Freyre. 

As ideologias da democracia racial foram sendo construídas para se formar uma 

sociedade forte/perene. Neste modelo, o negro conquistou seu espaço através dos direitos 

humanos, que avançou (ibidem, 2012, p. 49) a partir de 1996, no governo de Fernando H. 

Cardoso, com a implantação do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)

isso, alertaram ainda que a primeira conquista na esfera da igualdade racial aconteceu 

mesmo ano citado, com a estruturação do Plano Nacional de Direitos Humanos I (PNDH I) 

(PRAZERES & MARQUES & RIBEIRO, 2012, p.50). 

Neste tocante, a seguridade social se fundiu aos direitos humanos, sendo que esta 

somatória trouxe eventos, ações, atividades, enfim, toda a legitimação relacionada à política 

pública contemporânea dos negros. Elas adentraram ao governo Lula, que 

promoveu a criação de órgãos, ações e promulgação de leis com vistas ao aten

de igualdade racial, sendo: a  Secretaria de Políticas de Promoção da 
7, a Lei nº 10.631, relativa à comemoração do “Dia da 

Consciência Negra” e o Estatuto da Igualdade Racial (em 2010)8. 

Ao término apreende-se que se direitos e organismos internacionais se contradizem 

e contrapõe, segundo o exposto, então: a seguridade social para os negros, existe ou não?

 

A SEPPIR foi extinta no governo Dilma, que criou o “Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e 
ao assumir a eliminou , fundindo o Ministério da Justiça e da Segurança 

Pública, com o Ministério da Justiça e Cidadania (GLOBO.COM, 2017). 
s informações foram citadas em outros estudos desta pesquisadora, pois não existe nenhuma 

possibilidade de desvincular tais conquistas nas mais variadas políticas sociais e áreas do saber. 
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relações de exploração/opressão étnico-
racial e de gênero são verificados a partir da década de 1990, quando os ajustes das 
políticas neoliberais são implementados. Nessa conjuntura, os(as) trabalhadores(as) 
negros(as) compõem as mais altas taxas de subemprego, de menor nível de 

to e de não acesso à Previdência Social [...] (MARTINS, 2014, p.123). 

pelo mito da democracia racial, 

cidadania regulada”, ocorrendo a 

membros, que em sua maioria eram trabalhadores informais e 

Assim sendo, o assistencialismo e o braço armado do Estado se 

constituíram as respostas imediatas às expressões da “questão social” nas quais estavam 

2012, p.48) explicaram que o reconhecimento dos 

à proposição/imposição nacional, 

que para “progredir e expandir” precisava branquear, para amenizar as condições destes 

seres sociais, segundo uma aproximação com os estudos de Gilberto Freyre.  

As ideologias da democracia racial foram sendo construídas para se formar uma 

sociedade forte/perene. Neste modelo, o negro conquistou seu espaço através dos direitos 

humanos, que avançou (ibidem, 2012, p. 49) a partir de 1996, no governo de Fernando H. 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). Sobre 

isso, alertaram ainda que a primeira conquista na esfera da igualdade racial aconteceu no 

mesmo ano citado, com a estruturação do Plano Nacional de Direitos Humanos I (PNDH I) 

Neste tocante, a seguridade social se fundiu aos direitos humanos, sendo que esta 

ades, enfim, toda a legitimação relacionada à política 

pública contemporânea dos negros. Elas adentraram ao governo Lula, que em 2003 

promoveu a criação de órgãos, ações e promulgação de leis com vistas ao atendimento 

ial, sendo: a  Secretaria de Políticas de Promoção da 

, a Lei nº 10.631, relativa à comemoração do “Dia da 

nacionais se contradizem 

e contrapõe, segundo o exposto, então: a seguridade social para os negros, existe ou não? 

Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e 
, fundindo o Ministério da Justiça e da Segurança 

a pesquisadora, pois não existe nenhuma 
nas mais variadas políticas sociais e áreas do saber.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                 

[...] as políticas econômicas e sociais, implementadas pelos países de capitalismo 
periférico, ficaram 
financeiros internacionais, que recomendavam reformas do Estado no sentido de 
racionalizar os gastos na área social e do fortalecimento do setor privado na oferta de 
bens e serviços. Nessa direção, o B
“setores fundamentais”, entendidos como os mais vulneráveis (SANTOS, 2009, p. 03).

 

  Com base na citação de (SANTOS, 2009), acima, fica expressa a complexidade em 

que países como o Brasil estão expostos, deste modo, preocupa

socioeconômica em que, nós, brasileiros, estamos submetidos, e, especialmente, dadas as 

vulnerabilidades, a maioria dos afro

nos limites deste território, para onde os antepassados da população 

permaneceram forçosamente. Assim: entre 

dessa história e do “jogo” econômico/social que se

 Ao finalizar, considera

Organismos Internacionais, se arrogam de bons samaritanos, emprestando recursos 

financeiros para melhorar as condições socioeconômicas da população vulnerável dos 

países periféricos. Analisando, segundo o viés neoliberal, pergunta

explorando nossas divisas após as privatizações de nossas estatais? Ora, remetendo 

cotidianamente lucros e mais lucros para os cofres das grandes empresas estrangeiras? 

             Então: o que é interessante para os países centrais: o acesso aos direitos ou 

submissão dos povos latino-americanos, africanos e asiáticos? 

fato dos afro-brasileiros em sua maioria encontrarem

mercado de trabalho, dependentes da política de assistência social
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