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“Negro drama 

Cabelo crespo e a pele escura 

A ferida, a chaga, à procura da cura 

Negro drama 

Tenta ver e não vê nada 

A não ser uma estrela 

Longe, meio ofuscada 

Sente o drama 

O preço, a cobrança 

No amor, no ódio, a insana vingança” 

 
(Racionais Mc’s - Negro Drama, 2002) 



 

RESUMO 

 

No Brasil ao se olhar para indicadores das condições materiais de vida dos brasileiros 

nota-se que as pessoas negras são maioria entre os desempregados, ocupam cargos 

de menor prestígio social, recebem menores salários, têm as piores condições de 

educação, saúde e habitação, além de sofrerem maior violência. Autores tanto das 

Ciências Econômicas, quanto das Ciências Sociais se debruçaram para tentar 

compreender o fenômeno das desigualdades raciais, bem como tentar descrever as 

causas do racismo e da discriminação que ocorrem na sociedade. Entre diversos 

autores, escolhemos o economista sueco Gunnar Myrdall, autor de An American 

Dillema de 1944, obra fruto de uma monumental pesquisa sobre as condições de vida 

do negro norte americano que aponta o princípio da causação circular como motivo 

das desiguldades raciais observadas nos Estados Unidos. A partir da teoria criada por 

Myrdal , analisamos o tratamento historicamente dado à questão racial no Brasil para 

tentar compreender a reiterada manutenção das condições do padrão de vida da 

população negra brasileira. 

 
Palavra Chave: Desigualdade Racial, Gunnar Myrdal; Princípio causação cumulativa 



 

ABSTRACT 

 
In Brazil, when looking at indicators of the material living conditions of Brazilians, black 

people in Brazil are the majority among the unemployed, occupying positions of less 

social prestige, in addition to receiving lower wages. Authors from both Economic 

Sciences and Social Sciences have focused on trying to understand the phenomenon 

of racial inequalities, as well as trying to describe the causes of racism and 

discrimination that occur in society. Among several authors, we chose the Swedish 

economist Gunnar Murdall, author of An American Dilemma from 1944, the result of a 

monumental research on the living conditions of North American blacks that points to 

the principle of circular causation as the reason for the racial inequalities observed in 

the United States. In order to verify if the theory created by Myrdal can be extended to 

Brazil, we analyze the historical treatment given to the racial issue in the country, in 

order to try to understand if there are elements that have influenced the current 

conditions of the standard of living of the Brazilian black population. 

 
KEYWORD: Racial inequality; Gunnar Myrdal; Cumulative causation principle 
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INTRODUÇÃO 
 

Por que no Brasil, em geral, quando olhamos para indicadores a respeito das 

condições materiais de vida dos brasileiros, as pessoas negras são maioria entre os 

desempregados e, quando empregados, ocupam cargos de menor prestígio social, 

além de receberem menores salários do que pessoas não negras? 

Ao olharmos diversos aspectos da vida social dos brasileiros, indicadores 

demonstram que persistem profundas desigualdades raciais, mesmo após 130 anos 

da abolição da escravatura no Brasil. 

No primeiro capítulo traremos alguns dados extraídos da publicação Retrato 

das desigualdades de gênero e raça, que desde 2004 disponibiliza informações sobre 

diversos aspectos da vida social dos brasileiros. Escolhemos dados referentes 

sobretudo ao mercado de trabalho, pois consideramos esse o principal local onde se 

refletem as desigualdades raciais observadas no país. 

Autores tanto das Ciências Econômicas, quanto das Ciências Sociais se 

debruçaram para tentar compreender o fenômeno das desigualdades raciais, bem 

como, tentar descrever as causas do racismo e da discriminação que ocorrem na 

sociedade, atualmente. 

Entre diversos autores, escolhemos no segundo capítulo nos debruçar sobre 

o trabalho intelectual desenvolvido pelo economista sueco Gunnar Myrdal, autor de 

An American Dilemma (1944), que aponta o racismo dentro da lógica do princípio da 

causação circular como motivo das desigualdades raciais observadas nos Estados 

Unidos. 

Detalharemos além do funcionamento da teoria, mais aspectos sobre o 

pensamento do autor, como, onde ele estaria inserido no debate acadêmico. A 

pesquisa monumental sobre as condições de vida do negro norte americano que 

desenovlveu antes da publicação de sua obra, o contexto na qual foi escrito o trabalho, 

como tambem seu impacto dentro e fora dos EUA. 

Apesar de não causar tanto impacto dentro das Ciências Econômicas, foi 

dentro da Ciências Sociais que a obra causou grande impacto, não somente nos EUA, 

como também em países  como o Brasil. 

Seguindo a linha de pensamento de grandes autores das ciências sociais 

brasileiras, como Florestan Fernandes e Roger Bastide, entendemos que as análises 
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de Myrdal podem guardar devidas diferenças, serem estendidas em países onde 

ocorreram condições semelhantes às que geraram a questão norte-americana, como 

o tráfico e escravidão de negros no período colonial e, posteriormente, a exclusão de 

seus descendentes na sociedade que se constituiu posteriormente. 

Para tal tarefa, no terceiro capítulo analisamos como a questão racial foi 

historicamente observada no Brasil, para tentar compreender, com base na teoria de 

Myrdal, como influenciaram as condições atuais do padrão de vida da população 

negra brasileira. 

Partindo de aspectos que perpassaram a ideologia da elite dominante à época 

do fim da escravidão no Brasil, a ideologia do racismo científico, da eugenia e do 

processo de embraquecimento, que influenciram na escolha do tipo de mão de obra 

utilizada no país após a Aabolição — processo de importação da mão de obra branca 

européia—; passando pela ideia da democracia racial, mistificada principalmente por 

Gilberto Freyre e posteriomente críticas feitas a seu modelo; passando pelo 

renascimento do movimento negro brasileiro chegando ao período atual. Destaque 

importante para a Constituição Federal de 1988, onde o Estado brasileiro reconheceu 

pela primeira vez existir problemas relacionados à desigualdade racial no país, e 

finalmente, políticas e medidas públicas são desenvolvidas na tentativa de superação 

do problema. 
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Capítulo I – Indicadores da desigualdade racial no Brasil 

 
Ao tratar de temas relacionados às condições de vida das pessoas, é 

importante analisar aspectos da vida material dessas pessoas. Na sociedade 

capitalista atual existem elementos sobre o mercado de trabalho, como acesso ou não 

a ele, tipo e modo de ocupação exercida nesse mercado, renda e fatores necessários 

a sua entrada, como educação são importantes para nos trazer um panorama sobre 

as condições que desejamos analisar. Compreendemos que inicialmente é necessário 

expor e tambem analisar alguns dados referentes condição de vida dos negros no 

Brasil. 

Os dados que serão analisados foram extraídos da publicação “Retrato das 

desigualdades de gênero e raça” que disponibilizou informações sobre a situação de 

negros e brancos, homens e mulheres no Brasil com base em dados recolhidos da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Os dados expostos no presente trabalho compreendem o período de 1995 a 

2015 e abarcam quatro aspectos da vida da população brasileira: mercado de 

trabalho, trabalho doméstico remunerado, renda e educação. 

Acreditamos que os dados oferecem um panorama da situação do negro no 

Brasil. 

 

1.1 - Mercado de trabalho 

 
A inserção no mercado de trabalho é central para a obtenção de recursos para 

suprir as necessidades básicas para se viver. A inserção do negro no mercado de 

trabalho é fundamental para a superação do quadro de exclusão ao qual a população 

afro brasileira foi historicamente submetida. 

O primeiro indicador analisado foi a taxa de participação que nos permite 

conhecer a quantidade de pessoas disponíveis para o mercado de trabalho, ou seja, 

a parcela da população em idade considerada ativa (entre 16 e 59 anos) que tem ou 

procura emprego. 
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Gráfico 1 - Taxa de participação das pessoas de 16 anos ou mais de idade, por sexo e 
cor/raça – Brasil, 1995 a 2015 

 

 
Nesse indicador, apesar da diferença racial o que mais chama a atenção é a 

diferença na participação entre homens e mulheres (recorte de gênero). Ambas taxas 

pouco oscilaram nos últimos vinte anos. A de homens negros, grupo com maior 

presença, seguido pelo grupo de homens brancos girou em torno de 86,2 em 1995, 

ocilaram de forma parecida para baixo e chegaram em 2015 em 78,3%. O grupo das 

mulheres negras oscilou de forma muito próxima ao grupo das mulheres brancas, 

algumas vezes trocando a última colocação, partindo de 53,8% em 1995 para 55,3% 

em 2015. Ou seja, o grupo parece atingir de certa forma um teto na qual não consegue 

ultrapassar. 

O segundo indicador analisado foi a taxa de desocupação, que mede a 

proporção de pessoas desempregadas com 16 anos ou mais, porém que procuram 

emprego: 

 

Gráfico 2 - Taxa de desocupação das pessoas de 16 anos ou mais de idade, por sexo e 
cor/raça – Brasil, 1995 a 2015 
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A menor taxa de desocupação verificada foi a do homem branco que em 1995 

foi 4,6% e após 20 anos ficou em 6,8%, seguida da taxa do homem negro e da mulher 

branca, que inicialmente estavam em patamares próximos. Ao longo dos anos se 

verificou um gap entre os dois grupos para 20 anos depois novamente se encontrarem 

em patamares próximos e próximos também da taxa total (todos grupos juntos). A 

maior discrepância observada foi a do grupo das mulheres negras que inicialmente 

estava em 7,3% e após 20 anos evoluiu para 13,3%. Note que, comparando os 

quadros 1 e 2, se por um lado quase não há diferenças quantitativas entre a população 

economicamente ativa por raça e gênero, quando se observa a taxa de desocupação, 

ela é maior entre a população negra, especialmente a mulher negra. 

Além das informações quantitativas sobre a população brasileira no período, é 

importante sabermos como se deu a inserção do ponto de vista qualitativo. 

A posição na ocupação permite identificar como se dá a distribuição dos 

trabalhadores segundo as diferentes categorias de ocupação e assim a qualidade dos 

postos de serviço que cada grupo ocupa. 

 

Gráfico 3 - Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, 
por cor/raça e posição na ocupação – Brasil, 1995 e 2015 

 

 
O destaque seria as ocupações com carteira assinada, onde 33,7% dos branco 

tinham emprego com carteira assinada em 1995 passando para 42,2% em 2015. Entre 

os negro se teve uma mudança de 25,2% para 36,1% após 20 anos (pouco acima do 

patamar dos brancos 20 anos antes). 

Já nos empregos sem carteira assinada o índice entre a população branca 

diminuiu de 13% para 11,8% enquanto da população negra foi de 19,6% para 15,7% 

ao longo dos últimos 20 anos. 
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Empregados no funcionalismo público foram, em 20 anos, de 7,9% para 8,8% 

no grupo de brancos, enquanto foi de 6,1% para 6,8% no grupo de negros. 

Dos que trabalham por conta, de 1995 a 2015, o grupo de brancos foi de 

22,9% para 22% enquanto o grupo negro foi de 24,9% para 23,9%. 

Quanto à porcentagem de empregadores entre os dois grupos, brancos 

partiram em 1995 de 5,7% para 5,4% em 2015, enquanto os negros foram de 2,1% 

para 2,3% nesse mesmo período. Apesar de ligeira queda da participação de brancos 

e um aumento da porcentagem de negros, a diferença de bracos nessa ocupação é 

de quase o triplo dos negros nessa condição. 

Temos informações significativas também quando olhamos a participação dos 

grupos nos empregos domésticos. Enquanto brancos foram de 5,8% para 5,1% em 

20 anos, negros foram de 9,2% para 8%. Apesar da diminuição da porcentagem dos 

dois grupos, é notada a grande participação de mulheres negras nessa colocação no 

mercado de trabalho. 

Para finalizar, branco em outras colocações passaram de 10,9% em 1995 para 

4,5 em 2015 enquanto negros no periodo foram de 12,9% para 7,2% no mesmo 

periodo. 

Sem dúvida, a maior disparidade é de caráter de gênero, o que claramente 

merece melhor análise, em um trabalho focado sobre as questões de gênero no 

mercado de trabalho, nos atentarmos as disparidades racial 

Já quando o assunto é o tipo de ocupação dos que já estão de alguma forma 

no mercado de trabalho, ficam mais nítidas as diferenças entre raças, onde 

pricnipalmente brancos ocupam maior porcentagem em ocupações com carteira 

assinada e em negócios próprios enquanto entre os negros serem maioria das 

ocupações sem registro formal e em serviços domésticos. Esses números refletem 

historicamente as colocações em que os negros foram principalmente absorvidos e 

historicamente esse prevalecimento se mantem. 

 
1.2 - Trabalho doméstico remunerado 

 
Consideramos importante nos aprofundar sobre essa categoria específica de 

trabalho, pois historicamente se trata de uma categoria predominantemente ocupada 

por mulheres negras por consequência da estrutura racista que permeia as relações 

trabalhistas no país. Também é importante ressaltar que se trata de uma categoria 
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formada muitas vezes por mulheres que sustentam toda uma família com sua 

ocupação e que historicamente também tem suas relações de trabalho pouco 

reguladas e desassistidas de direitos formais. 

A primeira categoria analisada é a proporção de trabalhadoras no total de 

ocupadas 

 
Gráfico 4 - Proporção de trabalhadoras domésticas no total de ocupadas, por cor/raça – 

Brasil, 1995 a 2015 

 

 
Em 1995 cerca de 22,5% das mulheres negras que ocupavam o mercado de 

trabalho se encontravam em ocupações ligadas ao trabalho doméstico, quase 1/4 do 

total. Em 2015 a porcentagem diminuiu para 18%, aproximadamente, 1/5 do total. Já 

entre as mulheres brancas a proporção foi de 13,4% em 1995 para 10,3% em 2015. 

Já o rendimento médio dessas mulheres teve a seguinte dinâmica: 

 
 

Gráfico 5 - Rendimento médio mensal das trabalhadoras domésticas, por cor/raça – Brasil, 
1995 a 2015 
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O rendimento médio das mulheres brancas era de R $491,80 e 20 anos depois 

se encontrava em R $824,40. Já entre as mulheres negras em 1995 era de R $417,80 

e em 2015 foi de R $694,10. A variação se deu preservando a diferença entre a 

remuneração média dos dois grupos. Os valores foram corrigidos à época da 

publicação dos dados (2015). 

Outro indicador importante é a porcentagem de trabalhadoras com carteira 

assinada nessa ocupação, ou seja, que possuem uma ocupação formal de emprego 

na categoria. 

 
Gráfico 6 - Proporção de trabalhadoras domésticas que possuem carteira de trabalho 

assinada, por cor/raça – Brasil, 1995 a 2015 

 

 
Enquanto do total de mulheres brancas trabalhadoras domésticas 19,5% 

possuíam carteira de trabalho em 1995, em 2015 essa porcentagem passou para 

32,5%. Entre as mulheres negras a porcentagem era de 16,34% em 1995 e passou a 

29,33% em 2015. Com certeza se teve um importante avanço no que diz respeito ao 

integrar tais trabalhadoras no setor formal da economia, entretanto a porcentagem se 

mantém em baixos patamares de forma geral. 

Indicadores da proporção de contribuição com a previdência social dessas 

trabalhadoras também chama a atenção: 
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Gráfico 7 - Proporção de trabalhadoras domésticas que contribuem para instituto de 
Previdência, por cor/raça – Brasil, 1995 a 2015 

 

Das mulheres brancas trabalhadoras domésticas, 21,5% contribuíram com a 

previdência em 1995 e essa porcentagem passa a 43,8% 20 anos depois. Entre as 

mulheres negras a porcentagem vai de 17,2% para 37,5% no mesmo período. 

Novamente temos um importante avanço, porém sendo necessário se avançar 

mais, sendo a contribuição com a previdência um instrumento fundamental para se 

garantir uma velhice e aposentadoria digna a essas trabalhadoras. 

A escolha de explicitar tais dados se dá por conta da quantidade de mulheres 

que têm sua ocupação nessa categoria, sobretudo das mulheres negras. O baixo 

salário, a baixa formalidade e a baixa porcentagem de trabalhadoras domésticas que 

contribuem com a previdência demonstra a precariedade da categoria em questões 

que tangem melhores salários e direitos trabalhistas, além de uma possível dificuldade 

de planejamento da aposentadoria impactando diretamente na qualidade de vida na 

terceira idade. 

 
1.3 - Renda 

 
Além dos dados referentes ao mercado de trabalho, os dados referentes à 

renda dos brasileiros também nos trazem informações relevantes. 

O rendimento médio mensal no trabalho principal da população 

economicamente ativa e maior de 16 anos de idade. 
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Gráfico 8 - Rendimento médio mensal no trabalho principal da população ocupada de 16 
anos ou mais de idade, por sexo e cor/raça - Brasil, 1995 a 2015 

 

Esse é um dos dados que mais nos chamam atenção. Enquanto a remuneração 

média do homem branco em 1995 era de R $2.262,60 foi para R $2.509,70 em 2015. 

Foram seguidos das mulheres brancas que a partir de 2013 conseguiram ultrapassar 

o rendimento médio total. Entre os grupos negros a realidade é diferente. As mulheres 

negras, o grupo com os menores salários em toda série parte de R $570,30 em 1995 

e chega a R $1.027,50 20 anos depois. Os 20 anos decorridos não foram suficientes 

para iigualar os salários médios nas principais funções entre brancos e negros, 

homens e mulheres. Sobretudo se nota o caráter racial desse indicador. Os valores 

foram corrigidos com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 

2015. 

 

Gráfico 9 - Proporção da população de 16 anos ou mais de idade sem renda, por sexo e 
cor/raça – Brasil, 1995 a 2015 

 

Novamente temos um importante diferencial racial. Entre as mulheres negras, 

parcela da população com maior participação nos dados observados, a porcentagem 
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era de 46,7% em 1995 caindo para 27,3% em 2015. Em 2015 os homens negros 

igualam a porcetagem feminina negra, ambos acima da média total. Entre os homens 

brancos, a parcela da população com menos participação nos dados observados foi 

de 13,2% se mantendo estável em 14,3% 20 anos depois. Entre as mulheres brancas 

também se observa certa estabilidade nas porcentagens. 

Os dados apontam que a população negra é a que mais pessoas tem no total 

das pessoas sem renda alguma em plena idade economicamente ativa. 

Paralelamente, quando empregadas, possuem menores rendimentos em comparação 

com os trabalhadores brancos. 

Por último abordaremos questões relacionadas à educação, pois se trata de 

um campo intimamente ligado ao emprego e à renda na sociedade capitalista. 

 

1.4 - Educação 

 
A importância de se abordar alguns aspectos relacionados à educação se dá 

pois estes estão ligados ao tipo de colocação que um indivíduo pode ter no mercado 

de trabalho bem quanto à sua renda. 

 
 

 
Gráfico 10 - A taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais anos de idade, por 

sexo e raça/cor – Brasil, 1995 a 2015 
 

No recortes populacionais analisados os homens negros são o grupo onde 

incide a maior taxa de analfabestimo, com um taxa de 23,8% em 1995 que diminuiu 

para 11,1% em 2015. Apesar de ser o grupo com maior taxa, essa difere ligeiramente 

da taxa observada em relação às mulheres negras que varia de forma similar ao longo 
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dos 20 anos analisados. As pessoas negras têm uma taxa de analfabetismo acima da 

média total. 

O grupo de homens brancos é o com menor taxa, 8% em 1995 a qual diminuiu 

para 4,9% em 2015 acompanhado de perto pelas mulheres brancas que têm 

patamares muito próximos ao dos homens de mesma raça. 

 

Gráfico 11 - Média de anos de estudo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo, 
segundo cor/raça e localização do domicílio – Brasil, 1995 a 2015 

 

 
Quando se observa a média de anos de estudos das pessoas com 15 anos ou 

mais, verifica-se que em 1995, tanto homens brancos quanto mulheres brancas 

tinham em média 6,4 anos de estudo, em 2015 as mulheres brancas passam a ter 8,9 

anos uma média, ligeiramente acima da dos homens brancos. Homens negros tinham 

a taxa mais baixa, 4,1 anos em média em 1995 passando para 7,2 em 2015. Mulheres 

negras tinham média ligeiramente acima que em proporção semelhante à dos homens 

negros nos vinte anos analisados. O grupo das pessoas negras tem média de anos 

de estudo abaixo da média total de anos de estudo. 

Os dados relativos à educação demonstram que há diferenças significativas 

quanto ao ível de escolaridade de brancos e negros. Diferenças essas que podem se 

traduzir em uma desigualdade no tipo de trabalho e no rendimento, reforçando as 

desigualdades raciais presentes no mercado de trabalho. 

A questão que esses dados nos mostram nos remete à seguinte questão: Quais 

seriam os elementos que levam a essa realidade que ocorre no Brasil? Haveria 

alguma teoria social capaz de explicar tal fenômeno? 
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1.5 Ciências Econômicas e a questão racial 

 
As Ciencias Economicas se proporam a discutir a questão do racismo e da 

discriminação. 

Geralmente se credita ao artigo “The Economics of Discrimination” do 

economista norte americano Gary Becker (1957), como o ponto de partida da 

discussão sobre Desigualdade raciais dentro das Ciências Econômicas. 

Na obra, Becker(1957) aponta existir o fenômeno do racismo na sociedade 

norte-americana, entendido como um problema de escolha do empregador, que 

pagaria um preço por contratar um trabalhador menos eficiente, por conta de sua 

preferência por discriminar. O preço pago pelo contratante seria uma menor eficiência 

da firma e portanto, o problema seria resolvido pelo próprio mercado competitivo, que 

forçaria a contratação da mão de obra preterida colocando os empresários não 

discriminadores em vantagem, punindo assim os discriminadores. 

Observando o que considerou possíveis equívocos na obra de Becker, Arrow 

(1973) em “The theory of discrimination” reformula o pensamento apontado como 

possível causa da discriminação, uma diferença de habilidades e capacidades 

adquiridas pelas pessoas como elemento central no caso de iniquidades salariais 

observadas no mercado, seria a teoria do capital humano. Entretanto o autor mantém 

certa consonância com Becker ao sugerir que parte das desigualdades ainda seria 

frutos da discriminação, sugerindo também um maior grau de concorrência eliminaria. 

Nos outros casos que seriam consequência da não igualdade de formação dos 

indivíduos seria sugerido políticas voltadas à educação formal. 

Esses duas obras são umas das mais relevantes trabalhos sobre o tema dentro 

das Ciências Econômicas e sintetizam boa parte do consenso do chamado 

mainstream sobre a questão racial do ponto de vista econômico. 

Entretanto, alguns autores contestam essas formulações. Autores da chamada 

corrente hetedoroxa como Chadarevian (2009), chamam a atenção para, a 

necessidade de trazer contribuições de visões alternativas do funcionamento da 

economia ao abordar o tema, uma vez que, ao contrário do que defendido pela 

corrente marjoritária nas Ciencias Economicas, o próprio mercado de trabalho, pode 

ser o local onde é gerada a discriminação racial. 

 
Se o objetivo que se busca é verdadeiramente a construção de uma 
sociedade mais igualitária entre brancos e não-brancos é preciso que os 



27 
 

 

 

economistas busquem em um instrumental alternativo, que englobe 
aspectos históricos, políticos e institucionais, a chave para a 
compreensão de um fenômeno tão complexo e durável como o da 
discriminação em nosso país. (CHADAREVIAN, 2009, p.24) 

 

Com base nessa crítica, somado ao fato dos dados expostos nesse capítulo 

serem exatamente acerca do próprio mercado de trabalho, buscamos considerar se 

haveriam outros autores que abordaram a questão racial, levando em conta 

elementos para além das questões econômicas, abordando também aspectos sociais, 

históricos, políticos, entre outros que pudessem fornecer mais elementos para se 

discutir as desigualdades raciais existentes no Brasil. 

Nossa busca nos levou a um autor, também economista, que antes mesmo de 

Becker, publicou obras sobre a questão racial, porém, talvez por não ser um autor 

com um visão ortodoxa da economia e tratar o tema de forma ampla não considerando 

somente elementos puramente econômicos – mas também sociais, históricos, 

culturais, políticos, entre outros – acabou impactando mais as Ciências Sociais com 

sua obra sobre a questão racial nos Estados Unidos da América. 
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Capítulo II – Gunnar Myrdal: a teoria da causação circular e um dilema americano 

 
2.1 - Sobre Myrdal 

 

Nascido em 1889 na Suécia, Gunnar Myrdal se formou em Direito em 1923, e 

obteve doutorado em Economia no ano de 1927, ambos pela Universidade de 

Estocolmo (Stockholms Högskola). Posteriormente, na mesma universidade, passou 

também a lecionar como professor de Política Econômica e de Economia Internacional 

tornando-se professor emérito em 1967. 

Entre diversos feitos ao longo de sua vida acadêmica e profissional, é possível 

destacar sua contribuição no cargo de Secretário geral da Comissão Econômica das 

Nações Unidas para a Europa (UNECE), entre os anos de 1947 e 1957. Notoriamente 

conhecido também como ganhador do Prêmio Nobel1 no ano de 1974, por sua teoria 

da Moeda e Flutuações Econômicas; pela interdependência dos fenômenos 

econômicos, sociais e políticos. Foi vencedor do prêmio juntamente com o economista 

austríaco Friedrich Von Hayek2. 

Sobretudo, Myrdal tornou-se conhecido pela defesa da regulação econômica 

pelo Estado, o qual deveria ter uma função para além da correção de possíveis falhas 

de mercado, mas também com o intuito de promover um estado de bem estar social 

amplo, em oposição à visão Laissez-Faire. 

 

2.2 - Pensamento econômico da Escola Sueca 
 

Myrdal está inserido na instituição chamada, Escola sueca de Economia ou 

Escola de Estocolmo (Stockholm Skolan), formulada a partir da influência das 

publicações de Knut Wicksell (1851 - 1926) que é caracterizada, entre outros pontos, 

pelo método dinâmico e em contribuir com a formulação da teoria alternativa da moeda 

(COSTA,1999). Nessa escola, além de Myrdal, destacam-se, Erik Lindahl (1891 - 

1960), Erik Lundberg (1907-1987), Dag Hammarskjöld (1905-1991) e Bertil Ohlin 

(1899-197) Segundo Hanson (1991 apud COSTA, 2010), a Escola de Estocolmo pode 

ser compreendida em quatro estágios, onde cada fase corresponde ao método 

dinâmico de uma determinada maneira. 

 
 
 
 

1 Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Marshall. 
2 Contrário à Myrdal, era defensor do livre mercado. 
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O primeiro estágio parte do método utilizado na tese de doutorado do próprio 

Myrdal em 1927. Nele demonstra como as tentativas de antecipar o futuro incerto 

pelos agentes econômicos são partes independentes dos dados que supostamente 

determinam a posição de equilíbrio no longo prazo, dando um tratamento importante 

às antecipações, como as incertezas, tanto quanto a elementos centrais, como 

preferências, nível técnico e recursos disponíveis. 

Já o segundo estágio parte da crítica formulada por Lindahl em 1929, à estática 

comparativa como instrumento utilizado para tratar de problemas dinâmicos. 

Contribuição que ficou conhecida como equilíbrio intertemporal. 

O terceiro estágio seria o equilíbrio, quando é analisado o processo produtivo, 

conhecido como equilíbrio temporário. Entretanto, tanto o equilíbrio intertemporal 

quanto o temporário ainda seriam uma abordagem "equilibrista'' recebendo críticas 

tanto de Myrdal quanto de Lundberg. 

Finalmente, a quarta abordagem, formulada por Lundberg em 1937, trata da 

análise sequencial de desequilíbrio, onde seria de fundamental relevância o tempo em 

que os eventos econômicos ocorrem, sendo possível determinar seus resultados no 

futuro. 

Pode-se afirmar que o repúdio a essa proposta seria o ponto de maior 

divergência à teoria neoclássica. Segundo Costa: 

 

A ideia central, na análise sequencial sueca, é a noção que cada plano 

individual condensa certo comportamento econômico, o que significa que 

todas as ações econômicas direcionadas ao cumprimento de planos são 

baseadas em expectativas do futuro e que estes planos serão revisados 

à luz dos reais resultados. Planos de diversos agentes econômicos, 

incongruentes entre si, conduzirão à formação de novos planos. Daí o 

crucial papel das expectativas, desde que representam a conexão entre 

eventos precedentes e novos planos. (COSTA, 2010, p. 05) 

 

Ainda sobre a análise sequencial contínua: 

 
[...] o método de desequilíbrio analisa períodos fora do equilíbrio, o que 

significa que os planos ex ante não são consistentes, mas os valores ex 

post são igualados. Esse método implica em análise de desequilíbrio e 

equilíbrio. (COSTA, 2010, p.05) 

 

Posteriormente, a análise foi desenvolvida por Myrdal em “Monetary 

Equilibrium”, recuperando a noção de taxa de juros de Wicksell de forma crítica, além 
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de aprofundar as noções de ex ante, que seriam resultados esperados e ex post, que 

seriam categorias passadas. 

Do ponto de vista do impacto no meio acadêmico é discutido se a Escola de 

Estocolmo antecipou parte do pensamento de John Maynard Keynes e se sua 

influência teria sido eclipsada pelo economista inglês. 

Apesar da grande contribuição de Myrdal para as teses da Escola de 

Estocolmo, nessa monografia nos aprofundaremos nas principais contribuições do 

autor para a análise acerca das questões raciais; especialmente como a sua obra, “An 

American Dilemma” analisa a sociedade norte-americana no que tange às relações 

raciais e sua teoria da causação circular que também foi tratada em Teoria Econômica 

e Regiões subdesenvolvidas. 

 

2.3 - A escolha de Myrdal 

 
Eram comuns empresas americanas na década de 1930 encomendarem 

pesquisas sobre as tensões sociais existentes nos EUA. A Carnegie Corporation, 

fundo filantrópico que visava oferecer apoio a programas de educação, pretendia 

desenvolver um grande projeto acerca da questão racial, entretanto, desejavam dar 

um novo foco aos estudos das questões raciais. 

 
O chefe da Carnegie sabia quão complexas ficavam as tensões raciais 

naqueles anos de 1930, mas não pretendia eliminar a segregação ao 

mudar a forma de apoio à população negra. Seu foco era fazer com que 

um intelectual apontasse mais efetivos sistemas de filantropia, de modo 

que o racismo nos Estados Unidos diminuísse. Eis que o acaso mostra 

sua face ao trazer Myrdal e seu conhecimento em engenharia social, uma 

área da ciência ao mesmo tempo anticomunista e reformista, muito 

próxima dos ideais político-sociais dos pioneiros da terceira via. 

(MESQUITA, 2019, p. 07) 

 

A escolha de Myrdal foi política e pragmática. Friederick Keppel presidente, e 

encarregado pela Carnegie Corporation acreditava que um projeto que visasse 

compreender as questões referentes a raça nos Estados Unidos seriam tão 

carregadas de emoções tanto de brancos, quantos de negros, de nortistas ou sulistas, 

que apesar de já existirem estudiosos que tratavam do tema no próprio país, um 

estrangeiro — com a mente fresca — seria mais indicado para chegar em uma 

interpretação mais objetiva do delicado estudo. 
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Myrdal já era um economista internacionalmente reconhecido, com produção 

acadêmica de relevância e experiência em políticas públicas. Além dessas qualidades 

do autor, também pesou na escolha o seu país de origem, a Suécia. Apesar de ser 

um país europeu com bom nível de renda e consumo, não teria em sua história um 

passado recente de tradições colonialistas, o que certamente poderia influenciar em 

algum tipo de visão de legitimidade no quadro de exclusão que um grupo impuseram 

sobre o outro. Buscava-se certo grau de imparcialidade. Como aponta Mesquita 

(2019), uma vez escolhido pela Fundação Carnegie, Myrdal desenvolveu o projeto 

com bastante liberdade, estabelecendo à sua maneira o escopo e recrutando extenso 

número de assistentes para auxiliá-lo. Em uma tentativa de suavizar o atrito causado 

pela escolha de um estrangeiro, o sueco convidou grupos de sociólogos, psicólogos 

sociais e antropólogos para colaborarem, e entre estes, brancos e negros, de 

universidades como Chicago, Columbia Northwestern, entre outras. 

Sampaio (2018) afirma que Myrdal então partiu de seu acúmulo teórico sobre 

a noção de valor e da importância das crenças e valorações humanas para abordar 

cientificamente o assunto, criando e desenvolvendo noções e procedimentos 

metodológicos importantes, que futuramente, da análise da questão racial americana 

estabelece premissas para tratar de assuntos como pobreza, desigualdade e 

subdesenvolvimento. 

Voltando ao estudo dos conflitos raciais nos Estados Unidos, o economista 

sueco no projeto atuou muito mais como um engenheiro social, utilizando pesquisa de 

campo. A se deparar com a realidade americana, Myrdal percebe que o problema para 

o qual sua pesquisa buscava solução não seria um problema dos negros, e sim um 

dilema racial causado pelo cidadão branco americano e seu racismo, que seria 

responsável por causar a desigualdade entre os padrões de vida entre a população 

negra e branca americana. 

 

2.4 - Dilema americano 

 
Myrdal e sua equipe diagnosticaram que existiria na sociedade americana o 

que chamou de credo americano, uma espécie de consciência nacional aonde seus 

valores democráticos ligados ao iluminismo, crença na razão e a noção de que alguns 

direitos seriam naturais, estariam em conflito com o tratamento dispensado aos negros 

dentro de seu próprio país — inclusive, por muito tempo um dos mais básicos: a 
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liberdade. O autor se propõe a analisar então a moral dessa sociedade que acaba por 

desnudar o forte preconceito no qual a sociedade americana estaria mergulhada. 

Segundo Moreira (2017): 

 
Myrdal denuncia a hipocrisia existente na sociedade norte-americana, 

que parece ser uma “unidade cultural de uma nação de idealista” que 

sustenta sua moralidade apenas no discurso. Como o credo norte 

americano representa um tipo de “consciência nacional”, pode-se dizer 

então que este credo não é fixado e acabado: ele está em constante 

desenvolvimento. Isso dá margem para acreditar que exista a 

possibilidade de reverter mesmo aquelas crenças e aqueles valores mais 

profundos, como o preconceito racial. Ora, se o racismo é baseado num 

credo previamente fixado e inacabado, consequentemente carrega falhas 

na sua estrutura que podem posteriormente serem refutadas (MOREIRA, 

2017, p. 04) 

 

A visão dos brancos em relação aos negros seria carregada de conotações 

negativas e para boa parte da população branca a simples existência da figura do 

negro significaria uma ameaça a seu status e a sociedade por eles idealizada. Tal 

visão, seria potencialmente maior ou menor em determinada região, compartilhada de 

norte a sul, além de se manifestar de forma individual ou coletiva. 

Myrdal notou que o próprio branco norte-americano muitas vezes percebia sua 

própria contradição ao acreditar que sua nação estaria assentada sobre os pilares da 

liberdade enquanto ao mesmo tempo simplesmente negava os mesmos direitos aos 

negros. Evidencia então que os brancos americanos estariam em uma zona de 

conforto durante o período do escravismo, pois na época, por força de lei, seria mais 

simples conviver com a contradição. Após a abolição a noção de liberdade para todos 

é desafiada. 

O economista chamou também atenção para o conflito que ocorre sobre a 

própria noção de liberdade: 

 
[...] há certas diferenças entre “liberdade” e “igualdade”, ou seja, os 

dominadores brancos tornaram livres aqueles que escravizaram, mas não 

os fizeram pessoas iguais a eles, instituídas de direitos e reparadas 

econômica, social e psicologicamente da escravidão, bem como muitos 

indivíduos brancos não fizeram qualquer esforço para adequarem-se [sic] 

a uma nova realidade de conviverem com cidadãos “livres”, enxergando 

negros e negras como seus semelhantes, dotados de direitos e de 

capacidades iguais ( MYRDAL 1944;1965 Apud MOREIRA, 2017, p. 02) 
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Apesar de sua obra ser escrita em uma época onde os afro-americanos 

possuíam mais direitos formais do que anteriormente no período escravagista, ainda 

sim estariam longe de dispor dos mesmos direitos formais que os cidadãos brancos. 

Myrdal descreveu crenças e valores sociais como elementos importantes para 

a tentativa de compreender a questão do negro nos EUA. Estas seriam consequências 

de questões morais, uma vez que os conflitos morais ocorrem também no interior de 

um indivíduo. Uma pessoa pobre e com menos acesso à educação formal da região 

isolada do Sul profundo, que historicamente sempre foi mais violenta e preconceituosa 

contra os afro-americanos, sem dúvida abominaria a tentativa de extensão de direitos 

civis ou até mesmo reconhecimento de humanidade aos negros; compartilharia 

paradoxalmente o sentimento geral dos norte_americanos do credo pela liberdade, 

igualdade e justiça para todos. Em contrapartida, havia liberais do norte que não 

seriam bem resolvidos quanto à questão do preconceito racial e que os reproduziam. 

Ou seja, mesmo havendo regiões onde o racismo poderia ser menos explícito ou 

violento contra os negros, ainda assim estaria disseminado por todo o país, inclusive, 

alguns negros chegariam a compactuar com tal pensamento. 

Na sociedade americana encontrava-se completos sistemas de crenças 

populares e concepções institucionalizadas, enraizadas em relação ao negro, que 

seriam falsas e só poderia ser entendidas caso pensadas, no que e para o que 

serviriam. Esse seria o motivo pelo qual Myrdal viu a questão como uma questão moral 

inicialmente, pois a moral estruturaria toda sociedade americana, se apresentando 

cotidianamente e de forma concreta em diversos segmentos da sociedade. 

O autor diferencia o que seria o racismo visível e o invisível, pois considerou 

que mesmo em uma sociedade racista, como a norte-americana à época, atitudes 

visíveis de racismo seriam muitas vezes desaprovadas e, portanto, seria o racismo 

invisível que sustentaria as práticas sociais que mais prejudicariam os negros. 

Para a opinião pública da época, a questão do negro teria sido resolvida com a 

Abolição, Myrdal aponta queessa opinião atuava como uma fuga sobre as noções de 

suas crenças ao serem desafiadas com a questão do negro. Como uma forma de auto 

proteção, alguns negros reproduziriam tal discurso, uma vez que aspiravam galgar 

degraus na sociedade, constatou o autor. 

A questão do negro, então, seria mascarada pela crença da suposta 

superioridade do branco em relação ao negro, o que justificaria sua dominação. Esse 

seria o ponto onde o "equilíbrio" estaria na sociedade norte-americana à época. Tal 
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crença justificaria salários mais baixos e os padrões de vida mais baixos nos quais os 

afro-americanos se encontravam. 

Myrdal aponta que os negros que alcançassem uma posição social e 

profissional mais elevada na sociedade deveria defender os interesses dos que ainda 

não haviam alcançado tal patamar, recordado a relação dos norte_americanos 

brancos com os judeus nos EUA, que diminui ao passo que certas “expectativas” 

passam a serem cumpridas, como certo nível econômico ou prestígio social. Esses 

seriam pontos que compunham o dilema americano. 

Sobre o método, o autor descreveu de forma detalhada como seriam as 

condições de vida dos afro-americanos em relação à sociedade na qual estavam 

inseridos, a fim de saber quais seriam os elementos abstratos de sua vida - como 

doutrinas, ideologias, valores e crenças - suas condições materiais de vida. Parte 

também em direção ao branco e como seriam as relações entre os diferentes grupos 

raciais. 

Myrdal aponta que o problema do negro seria antes, um problema do branco 

americano. Um problema indissociáveis um do outro, e suas relações seriam 

singulares, em relação uns com os outros, em comparação a outras relações raciais 

em outras partes do mundo. 

Os EUA seriam então um país de homens brancos, construído para os próprios 

interesses. Os negros foram trazidos apenas para serem utilizados como objetos, 

ferramentas para lhes garantir lucro. Após anos de escravismo, a Guerra de Secessão 

resultou na Abolição, uma disputa entre homens brancos decidindo sobre seus 

interesses novamente. Portanto, o lugar que foi relegado ao negro não mudou 

efetivamente mesmo após a Abolição, pois passou de escravizado à precário, incerto 

e desassistido. 

 

2.5 - A questão do negro norte-americano 
 

O escopo de “An American Dilemma” trata exclusivamente da questão do negro 

nos Estados Unidos, no entanto, a partir das observações de como Myrdal desenvolve 

o projeto é possível estabelecer um referencial analítico, correspondente á situação 

do negro em outros países, que representa uma parcela significativa da população 

que passou pelo processo escravocrata intercontinental que ocorreu a partir do século 

XVI, como o caso do Brasil. Seria possível assim, apesar do escopo do projeto ser 
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bem delimitado, fazer algumas inferências sobre a situação dos negros de outros 

países. 

Como afirma Sampaio: 
 

Compreendemos o óbvio recorte metodológico, mas, do estudo dos seus 

aspectos conceituais e teóricos verifica-se que para além de uma 

estrutura de investigação dos assuntos relacionados ao Problema do 

Negro nos EUA, as suas contribuições representam, talvez, o maior e 

mais profundo quadro de referênciais para o tratamento das 

desigualdades sociais e econômicas sob um recorte racial nas 

sociedades que foram construídas sob o regime da escravidão dos 

africanos, especialmente no continente americano, a partir do séc. XVI 

(SAMPAIO, 2018, p. 10) 

 

Para explicar as tensões que observava, Myrdal utilizou o princípio da causação 

cumulativa, baseado na premissa que um distúrbio no início do processo de equilíbrio 

de uma determinada condição na sociedade causa efeitos que não tendem a serem 

restaurados, pelo contrário, tendem a ser aprofundados a ponto que ocorram 

mudanças para longe do estágio inicial. Neste caso, o padrão desigual de vida dos 

brancos em relação aos negros seria um distúrbio ao sistema americano que 

teoricamente, prezaria pela igualdade de direitos. A ação de não estender aos negros 

a igualdade de direitos, foi vista pelo sueco como o movimento que ao longo da história 

do país afastou o sistema para longe da democracia. 

Segundo Myrdal, o estudo aborda as relações raciais não somente do ponto de 

vista econômico, como também do social e político. Centralmente, seria uma questão 

moral que se trata do dilema, um conflito dos valores morais do branco em sua 

consciência e em seu cotidiano. De um lado, estaria o credo americano influenciado 

por seus ideais nacionalista e cristão; e de outro, interesses locais e pessoais, invejas 

econômicas, sociais e sexuais, noções de prestígio social e de padrão de 

conformidade, preconceitos de grupos de pessoas em particular ou grupos de 

pessoas, diferentes formas de desejo, impulsos e hábitos de outro. O próprio sistema 

democrático do país, para Myrdal, seria colocado em risco por esse conflito moral. 

O processo de Abolição traria uma contradição em si: os negros se tornariam 

livres, porém não iguais em termos de direitos e condições materiais de vida como a 

dos brancos. Esse paradoxo seria reflexo da falta de equilíbrio na democracia 

americana. Segundo Myrdal, de um lado o padrão de vida da população negra é 

mantido pela discriminação sofrida; enquanto que por outro, o baixo padrão de vida 

material dos negros se relaciona com a discriminação dos brancos. 
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No estudo, foram avaliadas variáveis como: emprego, salário, habitação, lazer, 

alimentação, saúde, educação, direitos civis, associativismo, ação coletiva, entre 

outros, prevalecendo a ideia de que o problema do negro seria antes um problema do 

branco. 

A absorção do negro ao sistema democrático mostra-se fundamental ao seu 

desenvolvimento social, a sua integração representa contribuições ao funcionamento 

do próprio sistema. 

2.6 - Teoria da Causação Circular 

 
Antes de avançar com a Teoria da causação circular de Myrdal é necessário 

relembrar que o autor, assim como os outros economistas da chamada Escola Sueca, 

não compartilhava da mesma noção de equilíbrio estático que os adeptos da teoria 

neoclássica. Além de descartar em sua análise a ideia de equilíbrio fixo, Myrdal ainda 

considerava que por trás de tal conceito se encontraria uma série de valorações 

escondidas, sendo, portanto, inadequado para tratar de questões voltadas à realidade 

social de determinado local. Faz uso então de uma noção dinâmica de equilíbrio não 

estável que estaria sempre em movimento, se ajustando, desajustando ou em se 

acomodando e sujeito a impulsos internos de qualquer uma de suas variáveis ou 

também externos. 

A partir de tal pressuposto o autor sueco estabelece novas possibilidades 

conceituais para estabelecer quais seriam os pontos de equilíbrio da sociedade 

americana, como também, das chamadas forças de acumulação que seriam os 

impulsos que levariam à existência, manutenção e trajetória de mudanças sociais de 

forma dinâmica. Esses pontos são interdependentes entre si e então geram um círculo 

vicioso. 

Sobre a hipótese da teoria da causação circular cumulativa, Sampaio (2018) 

descreve como Myrdal esquematiza o funcionamento de uma sociedade racista: 

 

i) A existência de uma sociedade com dois grupos sociais, um 

de maioria branca e outro de minoria negra; 

ii) A relação entre esses dois grupos seria parcialmente 

determinada por um nível específico de preconceito e 

discriminação; 

iii) O preconceito e a discriminação partiam dos brancos contra 

os negros; 
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iv) O padrão de vida dos negros seria historicamente mais baixo 

do que o padrão de vida dos brancos; 

v) Haveria uma correlação entre os padrões de vida dos dois 

grupos sociais; 

vi) A correlação se caracterizaria pela manutenção do baixo 

padrão de vida dos negros fruto do preconceito e da 

discriminação exercidos pelos brancos: 

vii) Os motivos da discriminação e do preconceito exercidos 

pelos brancos seria parcialmente dependente do recorrente 

baixo padrão de vida dos negros: 

viii) Essa sociedade se encontrava em uma posição de equilíbrio 

inicialmente e essas condições permaneceram estáveis no 

período de tempo em que foram observadas. 

 

Seria a partir da esquematização que se retiram as principais constatações. 

Nessa sociedade, ao passo em que piorava algumas das variáveis dos padrões de 

vida dos negros, a posição inicial de “equilíbrio” - a discriminação e o preconceito dos 

brancos - tenderia a aumentar, o que geraria novos estímulos acumulativos e 

realimentadadores do impulso inicial, estabelecendo um círculo vicioso negativo. 

De forma contrária, ocorrendo uma melhora significativa de alguma das 

variáveis dos padrões de vida dos negros, a posição inicial de “equilíbrio”, a sociedade 

tenderia a experimentar uma diminuição do nível de preconceito e discriminação dos 

brancos, o que geraria novos estímulos acumulativos que realimentariam o impulso 

inicial, tendo dessa vez um círculo vicioso positivo. Sendo assim, o preconceito dos 

brancos e o baixo padrão de vida dos negros teriam causas mútuas e se 

retroalimentariam. 

A velocidade que tais mudanças acontecem também dependerá da magnitude 

e direção do impulso original e das interações causais dentro do sistema, mesmo que 

não todas atuando no mesmo sentido. 

Considerando que tanto o equilíbrio inicial, quanto os próximos não são 

estáveis, é possível afirmar que o mais importante dentro de sua hipótese são os 

efeitos cumulativos dos choques ocorridos dentro da sociedade e como as variáveis 

iriam relacionar-se entre si. Sendo assim, o principal a ser analisado na sociedade 

seriam as interações causais sistêmicas internas e como elas respondem à influência 
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externas, em especial, aquelas ligadas a crenças e valores sociais que também 

estariam submetidas ao princípio da acumulação. 

 
Myrdal conclui [...] e sendo assim, diante da hipótese de Myrdal sobre as 

relações de causalidade entre os fatores que resultavam no problema do 

negro, quaisquer mudanças significativas em um dos fatores 

independente da direção — melhora ou piora — operaria de forma 

positiva ou negativa entre todos eles por conta dos efeitos acumulativos, 

levando o sistema como um todo um efeito de melhora ou piora sobre o 

padrão de vida dos negros.explicando o fato de sua teoria não poder ser 

relacionada com a do equilíbrio estável dos neoclássicos, visto que são 

problemas sociais que por mais que em algum momento se mantenham 

estáveis, não há um equilíbrio e as mudanças que ocorrem no princípio 

de causação circular cumulativa provocam alterações em todo o sistema 

e fortificam as primeiras e outras variáveis ou componentes que estão no 

modelo. (LOURENÇO, 2019. p.18) 

 

É possível afirmar que no caso da sociedade racista norte-americana cada fator 

do problema do negro, de forma individual, pode exercer inter-relação entre os outros 

fatores, dando continuidade a um processo acumulativo sobre o negro na sociedade. 

À época dos estudos do sueco e sua equipe na sociedade americana, a realidade do 

negro era marcada pela não garantia de direitos civis, questões relacionadas ao bem 

estar como, acesso a oportunidades de emprego, condições precárias de moradia, 

alimentação, vestimenta e saúde, constrangimentos sobre seus costumes, entre 

outras. Todas provocadas pela causação circular cumulativa. 

 
O autor apresenta que o preconceito dos brancos e o baixo padrão de 

vida dos negros são causa e efeito um do outro: o preconceito dos 

brancos e a sua discriminação contra os negros restringem os esforços 

do povo negro que tentam elevar o seu baixo padrão de vida e este faz 

com que o preconceito dos brancos induza o caráter discriminatório. Logo, 

a partir desse caráter discriminatório, as desvantagens decorrentes são 

em relação à população negra se concentrar em estratos sociais mais 

delicados e também em níveis inferiores de todos os índices econômicos 

e sociais (LOURENÇO, 2019. p.17) 

 

Ainda sobre a teoria, Myrdal afirma que alguns fatores, apesar de 

interconectados, podem agir de forma autônoma ou independente, de maneira que 

sua mudança não geraria nenhuma alteração no padrão de vida do negro. Dessa 

forma, medidas voltadas ao combate das desigualdades geradas pelo preconceito, 

têm papel central através de políticas específicas que exigiam certa engenharia social 

devido à complexidade entre os fatores que agiriam de forma inter-relacionada, mas 
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nem sempre de causa e efeitos simples. Portanto, uma política eficaz não focaria em 

mudanças em um único aspecto isolado das condições de vida do afro-americano. 

O economista sueco ainda rejeitou que o problema do negro na sociedade 

morte-americana fosse somente fruto de fatores unicamente econômicos, tendo 

percebido que o ambiente institucional, político, social, entre outros, também teriam 

papel decisivo para a formação dos preconceitos e discriminações, mesmo 

considerando as condições socioeconômicas que seriam justificadas como uma 

herança direta recebida do processo de escravização. Bom exemplo é a questão do 

não acesso, ou acesso restrito ao mercado de trabalho, que apesar de se tratar de um 

problema econômico em primeira análise por ocorrer justamente pelo preconceito e 

discriminação, tem raízes também em outros fatores. 

Dessa forma não haveria uma causa primária na dinâmica socioeconômica que 

se colocasse sobre as demais; Por conta disso, as políticas de enfrentamento da 

questão da desigualdade entre os padrões de vida entre negros e brancos deveriam 

ser feitas de forma mais abrangente possível, segundo o autor sueco, dentro do que 

estaria objetivamente disponível. 

Como nos lembra Mesquita (2019), “An American Dilemma” com o seu volume 

enciclopédico de conceitos teóricos, métodos e técnicas em ciências sociais, traz 

respostas importantes para equacionar questões raciais e transformar uma sociedade 

dividida por conflitos raciais ou de castas e fazê-las transitar para uma sociedade de 

classes. 

A partir da teoria de Myrdal nasce um novo estágio da teoria social que gerou 

impactos importantes na produção de conhecimento nas ciências sociais e nas 

ciências econômicas, não apenas nos EUA, como no Brasil. 

 

2.7 - Impactos da tese 

 
Como afirma Sampaio (2018), apesar do recorte metodológico de Myrdal ser 

bem delimitado e abranger somente questões inter-raciais que ocorreram nos EUA, é 

possível fazer considerações e análises ao caso brasileiro, pois “An American 

Dilemma” trata de um dos maiores trabalhos já feitos abordando a questão do racismo 

em países que tiveram um período de escravismo, como o caso do Brasil. 

Para Moreira (2017): 
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A obra de Gunnar Myrdal permite questionar “zonas de conforto” e 

privilégios dentro da sociedade brasileira. Mesmo sendo escrita sobre a 

situação do negro nos Estados Unidos, é necessário lembrar que pode- 

se enxergar semelhança na discriminação, segregação e exclusão de 

negros e negras no Brasil, o que se deve ao fato de que o racismo não 

tem fronteiras: ele é excludente e violento em qualquer parte do mundo. 

A tentativa do autor em construir possíveis soluções para o que na obra 

examinada ele chama de “a questão do negro” mostra que o caminho para 

a democracia racial é mais complexo do que se pode imaginar. 

(MOREIRA, 2017, p.15) 

 
A obra foi bem recebida entre os intelectuais norte-americanos, ultrapassou 

fronteiras dos EUA e foi debatida em diversos outros países. Suas teses influenciaram 

as agendas e ações de políticas antirracistas, muitas inclusive, chegaram a vislumbrar 

uma solução ao problema do negro acompanhada de pautas sobre o desenvolvimento 

social e econômico de países. 

Ao olhar para o debate acadêmico brasileiro é possível afirmar que nomes de 

destaque foram influenciados pela tese, “An American Dilemma” desenvolvida por 

Myrdal, principalmente nas Ciências Sociais. 

Segundo Mesquita (2019), inicialmente para os pesquisadores ligados às 

primeiras instituições que desenvolviam as ciências sociais no país, como a Escola 

Livre de Sociologia e Política (ELSP) e da Faculdade de Filosofia da USP ambas em 

São Paulo, entender a obra foi fundamental para desenvolver as suas pesquisas sobre 

o tratamento historicamente dado ao negro, resultante na desigualdade brasileira. 

 

No momento em que o sucesso mundial de An American Dilemma era 

evidente, a fermentação de teses inovadoras não acontecia apenas no 

mundo acadêmico dos Estados Unidos. Em São Paulo, o ambiente 

intelectual era adequado à recepção absortiva do livro, graças à crescente 

institucionalização das ciências sociais na ELSP e na Faculdade de 

Filosofia desde os anos 1930. O modelo de ensino e pesquisa da Escola 

Paulista praticado nesse momento estava inspirado no de Chicago, e os 

cientistas sociais de Chicago foram os que mais contribuíram para a 

pesquisa de An American Dilemma a despeito dos demais centros norte- 

americanos. Assim, podemos ver que a formação intelectual dos 

pesquisadores paulistas permitiu a absorção da tese central de An 

American Dilemma , bem como de seu programa antirracista proposto em 

bases liberal-reformadoras. (MESQUITA, 2019, p.13) 

 

Sobre a utilização da tese ao longo das próximas décadas, o autor acrescenta: 

 
Os usos de An American Dilemma pelos paulistas, nos anos 1950, 

diferiram dos da década anterior, apresentando tendência de 

crescimento. Esses intelectuais ainda eram os principais apoiadores do 
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livro no Brasil, mas seus usos pouco a pouco deixaram de ser ocultos e 

começaram a ser mais pronunciados. Parece que falar sobre o racismo 

na década anterior era algo mais arriscado e menos incentivado do que 

na década seguinte, quando os cientistas sociais de São Paulo se 

sentiram confiantes para lançar uma antítese à interpretação da 

sociedade brasileira desenvolvida em Casa-grande & senzala. 

(MESQUITA, 2019, p.13) 

 

Anteriormente, o debate sobre a questão racial no país tinha como versão 

oficial a visão desenvolvida por Gilberto Freyre. A visão defendia o Brasil enquanto 

uma democracia racial, que diferentemente dos EUA, o racismo não seria uma 

característica de sua sociedade. Por sua vez, na sociedade brasileira, os negros e 

brancos viveriam em certo grau de harmonia. Essa visão foi confrontada 

principalmente por grandes nomes como, Florestan Fernandes e Roger Bastide da 

Sociologia, que emergiram questionando a existência de uma democracia racial no 

Brasil. 

No próximo capítulo onde serão abordadas as diferentes concepções sobre a 

questão do negro no Brasil as obras de ambos autores serão melhor analisadas. Por 

hora, o que podemos constatar é que apesar dos impactos da obra de Myrdal nas 

Ciências Sociais, nas Ciências Econômicas tal impacto não foi igualmente verificado. 

Sampaio (2018) argumenta que mesmo após 15 anos da publicação e do 

impacto gerado pela publicação do autor sueco, a obra de Celso Furtado, “Formação 

Econômica Brasileira” (1959), não teria sido impactada pela obra de Myrdal. 

A obra de Celso Furtado é uma das mais importantes para a economia 

brasileira, pois apresenta hipóteses sobre o processo de formação da economia do 

país — amplamente aceita pela academia até meados do século XX —, e os motivos 

de seu subdesenvolvimento. Seu impacto foi tão importante que estratégias e políticas 

públicas foram planejadas a partir das formulações desenvolvidas na obra. A exemplo, 

Juscelino Kubitschek (JK) criou em seu governo a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) com base no entendimento de Furtado 

sobre o complexo econômico do Nordeste. Tal complexo foi marcado pela dualidade 

na figura de um setor exportador de alta lucratividade e elevada concentração de 

propriedade e de renda, assentado sobre o trabalho escravo que se articulou com um 

setor de subsistência de baixa produtividade e baixos lucros, utilizando de mão de 

obra remunerada não escrava, mas não exatamente livre no sentido sociológico. 
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Outro exemplo do impacto de Furtado é o próprio se tornar ministro do 

planejamento do Governo João Goulart — Jango — e desenvolveu os chamados 

planos trienais. 

Assim tanto as políticas governamentais de desenvolvimento de JK como 

as de Jango foram fortemente influenciadas pelo pensamento de Celso 

Furtado e o conteúdo de suas teses foi um elemento fundamental para a 

estratégia da intervenção planejada não só no Nordeste, mas em todo 

país, em um período crucial para a construção das bases do chamado 

modelo desenvolvimentista. Suas ideias têm sido responsáveis por “fazer 

a cabeça” de muitos economistas locais e de outros países, consolidando- 

se como uma espécie de estado da arte para vários pensadores, quando 

das suas respectivas análises sobre a evolução da economia nacional a 

partir do período colonial, o início e a progressão de sua industrialização 

até metade do século XX. O livro Formação Econômica do Brasil foi uma 

espécie de divisor de águas entre as interpretações da historiografia 

econômica produzida de 1959 em diante. (SAMPAIO, 2018, p.02) 

 
Dado o peso e o impacto da obra de Furtado, Sampaio (2018) nos atenta sobre 

como o autor teria abordado o chamado problema da mão de obra em seu livro 

questionando se haveria uma contradição ou suposições a partir de crenças e valores 

que Furtado poderia ter ao escrever tal passagem. Aponta então que para Furtado o 

problema da mão de obra seria uma questão estruturante para a análise em toda sua 

obra clássica. Seria assim importante dois aspectos relacionados ao tema: as causa 

da importação de imigrantes com o fim da escravidão e as razões para a não absorção 

da mão de obra já existente, além de sua relação dinâmica entre os atores existentes. 

A preferência pelo estrangeiro em “Formação Econômica Brasileira” (1959) 

seria justificada por uma ausência de elasticidade na oferta de mão de obra e a falta 

de qualidade intrínseca do trabalhador nacional disponível. A solução encontrada foi 

o subsídio do governo ao translado de trabalhadores europeus em detrimento do uso 

da mão de obra dos ex-escravizados e isso revelaria uma escolha política. 

Sampaio (2018) considera que seria necessário atualmente um reexame do 

assunto por conta do que aponta em seu texto como uma substancial contradição, 

sobretudo de qual seria o papel do recém liberto na sociedade, a qual Furtado teria 

tratado de forma estruturada, de forma puramente técnica, mas que com fragilidades.³ 

Entretanto haveriam pontos mais problemáticos como essa passagem: 

 
(...)O homem formado dentro desse sistema social está totalmente 

desaparecido para responder aos estímulos econômicos. Quase não 

possuindo hábitos de vida familiar, a ideia de acumulação de riqueza é 

absolutamente estranha. Demais, seu rudimentar desenvolvimento 
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mental limita extremamente suas necessidades que são definidas pelo 

nível de subsistência de um escravo determina de imediato uma 

preferência pelo ócio. [...] Podendo satisfazer seus gastos de subsistência 

com dois ou três dias de trabalho por semana, ao antigo escravo parecia 

muito mais atrativo ´comprar´ o ócio que seguir trabalhando quando já 

tinha o suficiente ´para viver´(...). Cabe tão somente lembrar que o 

reduzido desenvolvimento mental da população submetida à escravidão 

provocará a segregação parcial desta após a abolição, retardando sua 

assimilação e entorpecendo o desenvolvimento econômico do país. Por 

toda a primeira metade do século XX, a grande massa dos descendentes 

da antiga população escrava continuará vivendo dentro de seu limitado 

sistema de necessidades, cabendo-lhe um papel puramente passivo nas 

transformações econômicas do país. (FURTADO, 1989 [1959] pág.140). 

 
Na visão de Sampaio (2018), tal passagem possuiriai problemas de ordem 

histórica e teórica, podendo potencialmente contribuir para o estigma submetido ao 

seres humanos que foram escravizados no Brasil, como também seus descendentes: 

a de que seriam despossuídos de habilidades inatas para o trabalho fora da 

escravidão. 

Sampaio propõe refletir o porquê tal passagem não ser questionada quase 60 

anos após seu lançamento, sobretudo pelos estudos da área de Ciências 

Econômicas, dado seu impacto na área. 

Aponta ainda o que considera ser uma contradição em relação à passagem 

anterior. 

 
Houvessem chegado ao Brasil imigrantes com alguma experiência 

manufatureira, e o mais provável é que as iniciativas surgissem no 

momento adequado, desenvolvendo - se uma capacidade de organização 

e técnica que a colônia não chegou a conhecer. Exemplo claro disso é o 

ocorrido com a metalurgia do ferro. Sendo grande a procura desse metal 

numa região onde os animais ferrados existiam por dezenas de milhares 

para citar o caso de um só artigo e sendo tão abundantes o minério de 

ferro e o carvão vegetal, o desenvolvimento que teve a siderurgia foi 

possibilitado pelos conhecimentos técnicos dos escravos africanos. 

(FURTADO,1989 [1959], p. 80) 

 
Como indivíduos conhecedores de tais técnicas mais complexas do que o 

manejo agrícola da época e que tinham tal relevância poderiam possuir um 

desenvolvimento mental rudimentar a ponto de serem inadequados para o mercado 

de trabalho recém criado? Sampaio (2018), então, propõe que seria necessária uma 

revisão das análises de Furtado sobre o problema  da mão de obra que ainda 
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persistem mais de 60 anos nas releituras de “Formação Econômica Brasileira” (1959), 

dada sua hegemonia acadêmica e institucional. 

Todavia reconhece a importância da obra que permanece sendo referência 

para o estudo da economia e de políticas públicas, para a superação do 

subdesenvolvimento, sendo a questão da mão de obra um ponto em específico 

passível de críticas à autores que atualmente discutem a cobra de Furtado, sem levar 

em consideração outras perspectivas sobre essas questão. É importante ressaltar 

também que a obra de Furtado não deixaria de ser crítica ao sistema vigente anterior 

ao período capitalista. 

O autor aponta o entendimento das questões raciais desenvolvidas por Myrdal, 

um contraponto interessante a ser considerado para explicar, o porquê da não 

absorção do negro pelo mercado de trabalho em formação, a partir do fim da 

escravidão brasileira. Apesar das análises do sueco abordarem o cenário norte- 

americano, a incorporação de seus aspectos por nomes de destaque que trataram a 

questão do negro no Brasil, mostra que seria possível traçar paralelos principalmente 

com a questão do círculo vicioso e a causação circular cumulativa, transformando 

assim um problema da mão de obra em a “Questão do Negro Brasileiro”. 
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Capítulo III - A trajetória do Negro no Brasil e as diferentes visões de sua 
condição 

 
Uma vez discutido quem foi Gunnar Myrdal e o seu pensamento; as teorias 

desenvolvidas por ele a partir da análise do O Dilema Americano e a Questão do 

Negro Americano; como as suas obras impactaram sobre importantes autores no 

debate feito sobre a questão do negro no Brasil; se torna para nós necessário, discutir 

o panorama histórico sobre a trajetória do negro no Brasil. Consideramos importante 

compreender como as condições materiais de vida do negro brasileiro se consituiu ao 

longo da história; como se deu durante anos, a reprodução do seu modo de vida; como 

foi o processo de Abolição e qual foi o espaço relegado a essa parcela importante da 

população; como foi sua inserção na sociedade de classes; como o Estado brasileiro, 

ao longo desses anos, interagiu com essas pessoas; se houve movimentações destas 

– em caráter de mais direitos, qualidade de vida e participação politica – entre outros 

aspectos. 

Para análise, partiremos das últimas décadas do período escravista aos dias 

atuais, com ênfase ao período em que a questão racial passou a ser central no debate 

do processo de construção do Brasil, e que pode ser dividido por etapas. 

Destacaremos as interpretações acerca da condição do negro no país, a saber: 

as teorias eugenistas; a questão do embranquecimento como política nacional; a 

substituição da mão de obra utilizada no país, o mito da democracia racial; a 

resistência do movimento negro até a construção do ideal de igualdade racial. 

 

3.1 – Escravidão, racismo científico, branqueamento da população negra e a 
substituição da mão de obra. (1870 á 1920). 

 
A inserção do negro no que é hoje o Brasil, se deu através do tráfico de seres 

humanos sequestrados do continente africano. Foram comercializados como 

mercadorias para serem utilizados como instrumento de produção, inclusive, a 

economia brasileira do período colonial e império foi baseada na utilização da mão de 

obra negra escravizada. Pereira (2010, p. 33), aponta que a noção de raça que 

associa diferenças culturais e morais à características biológicas, genotípicas e 

fenotípicas de forma a hierarquizar os diversos grupos humanos, é uma construção 

do pensamento científico europeu e americano, que surge em meados do século XVIII 
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se consolidando apenas no próximo século, no período em que o imperialismo 

europeu se fortalecia. 

Apesar do racismo estar contido na noção de que os europeus possuíam uma 

sociedade mais evoluída do que outros povos que habitavam regiões do globo, — e 

portanto, seria legitimo colonizá-los — centralmente haveria outros motivos que 

levaram a legitimar o processo de escravidão do negro no Brasil além do racismo. 

Primeiramente havia a necessidade de encontrar uma lógica econômica no 

território recém descoberto, e a forma arquitetada foi a produção monocultora voltada 

à exportação para abastecer a metrópole portuguesa. Tal processo de produção foi 

planejado com base na utilização da força de trabalho forçada. Nos primeiros períodos 

do regime colonial os europeus subjugaram os nativos do território que hoje viria a ser 

o Brasil. Outro pilar que contribuiu para a chegada do negro escravizado ao Brasi, foi 

a missão evangelizadora da igreja católica portuguesa. Padres jesuítas foram 

encarregados de viajar até as Américas para catequizar os indígenas brasileiros e a 

Igreja católica proíbe a escravização dos nativos. Desse modo a “solução” encontrada 

foi a escravização dos africanos. Mais um pilar que foi fundamental para se sustentar 

o regime escravista foi a noção do direito à propriedade que os donos de escravos 

tinham, garantido pelo Estado. 

Jacoud (2009) nos lembra que esses fatores e a presença de negros livres na 

sociedade serviram como justificativa para a elite na época defender a ideia de que 

mesmo em plena escravidão dos negros, não seriam racistas: 

 
De fato, outros elementos – como o projeto missionário da Igreja Católica, 

o imperativo econômico face ao risco de ruína da economia nacional ou o 

próprio direito de propriedade – também atuavam como importantes 

elementos legitimadores da escravidão. Paralelamente, a importante 

presença de descendentes de africanos entre a população livre brasileira 

fazia com que a elite nacional sustentasse a tese, já naquele período, de 

que, apesar da escravidão, o país havia evitado o preconceito de raça. 

(JACOUD, 2009, p. 47). 

 

Mesmo assim, essa visão não impediu a elite de hierarquizar a sociedade, na 

qual o negro e o indígena eram vistos como inferiores em comparação ao indivíduo,ou 

á cultura europeia. Os estereótipos de raça e o ideal de branqueamento do país 

operaram de forma ativa no período da escravidão. 

A abolição da escravidão que ocorreu em 1888, não significou a superação dos 

preconceitos contra os negros, pelo contrário, significou o seu aprofundamento, uma 



47 
 

 

 

vez que a transição ocorreu na época em que vigorava fortemente as teses do racismo 

científico que forneceu para a elite dominante, — agora sim de forma sistematizada 

— uma ideologia puramente racista com a suas bases estruturadas para legitimar a 

hierarquia racial existente na sociedade brasileira (JACOUD. 2019, pág.23). 

A promulgação da República ocorre em 1889, entretanto, os ideais dos liberais 

e republicanos, como o direito à igualdade, não foram capazes de promover uma 

sociedade igualitária entre cidadãos de diferentes raças, relegando ao negro um lugar 

de exclusão e marginalização — algo semelhante com o ocorrido no caso norte- 

americano, guardada devidas proporções. As teses racistas serviram como 

legitimadoras das desigualdades raciais que seguiram no período republicano. 

O chamado racismo científico foi constituído por teorias pseudocientíficas 

(darwinismo social, por exemplo) que buscaram legitimar a desigualdade racial, e o 

preconceito, na crença de que haveria no mundo uma hierarquia de raças onde 

algumas estariam destinadas ao controle e domínio da sociedade, enquanto outras 

estariam fadadas ao atraso e ao fracasso. Nessa visão, o conceito de raça seria 

determinado biologicamente, que por sua vez determinaria a cultura. Portanto, o 

conceito de hierarquia racial seria estendido à cultura produzida por diferentes povos. 

Tal hierarquia localizava o europeu como o civilizado, ocupante do topo da hierarquia, 

alguns grupos ocupavam posições intermediárias, enquanto os negros e os indígenas 

revezavam na base. 

As teses formuladas na Europa em meados do século XIX passaram a ter força 

no Brasil a partir da década de 1870, tendo seu auge entre os períodos de 1880 a 

1920. 

 
Efetivamente, a República não foi capaz de promover ações em defesa 

da ampliação das oportunidades da população negra. A formulação e 

consolidação da ideologia racista ocorrida nesse período permitiu a 

naturalização das desigualdades raciais que foram, assim, reafirmadas, 

em um novo ambiente político e jurídico. Não mais separadas pelo direito 

de propriedade, pela história, religião ou cultura, as raças se separariam 

por desigualdades naturais. O enfrentamento dessas desigualdades 

seria, entretanto, identificado como uma exigência nacional, na medida 

em que somente um país branco seria capaz de realizar os ideais do 

liberalismo e do progresso. De fato, as desigualdades entre raças, agora 

interpretadas como intrínsecas às suas diferentes naturezas, 

determinariam as potencialidades individuais e resvalariam para o cenário 

político e social onde a capacidade de participação dos negros não 

poderia ser entendida a não ser com restrições. Ampliam-se os 

preconceitos quanto à participação dos negros nos espaços públicos, 
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acentuam-se os mecanismos discriminatórios e fortalecem-se os 

estímulos à imigração europeia. (JACOUD, 2009, p. 48) 

 

Segundo Jacino (2012) nomes como o francês, Joseph Arthur de Gobineau e 

o italiano Cesare Lombroso, contribuíram com a construção dessa ideologia que 

absorvida pela elite brasileira foi utilizada para justificar os esforços para branquear a 

população. Gobineau, que foi diplomata e atuou no Brasil de 1869 á 1870, defendeu 

em sua publicação “Ensaio sobre as desigualdades das raças humanas” (1855), que 

um país com uma população majoritariamente constituída por índígenas ou negros 

jamais alcançaria êxito. Sugeriu que os chamados mestiços, — frutos das relações 

entre as diferentes raças — seriam pessoas degeneradas e estéreis. Lombroso 

complementava o pensamento sugerindo que a mistura de raças dava origem a 

indivíduos propensos ao crime e a delinquência. 

Gobineau e Lombroso foram seguidos por autores como, o francês Gustave Le 

Bon e o alemão Joseph Gall. Gustave Le Bon correlacionou etnias a raças de animais 

ao passo que o alemão Joseph Gall defendeu que a aparência dos seres humanos 

correspondiam a seus traços psicológicos e morais. Ambos os autores partiam das 

características típicas dos povos oriundos da África, que por sua vez recebiam 

tratamento passível, como descreveu Jacino (2012) 

O Brasil, seguindo a “tradição” europeia, também teve na Ciência, o seu 

representante, o médico maranhense Nina Rodrigues. Grande entusiasta das teorias 

racistas, Nina Rodrigues teve importante colaboração na introdução do pensamento 

nas academias brasileiras, influenciando outros autores como, João Batista de 

Lacerda, Monteiro Lobato e Renato Kehl, médico paulista líder da Sociedade 

Eugênica de São Paulo que contava com diversos outros profissionais de destaque 

da sociedade paulista entre intelectuais, médicos, advogados políticos e empresários. 

A difusão das teorias por intelectuais e profissionais de prestígio da época 

causou impacto nas elites econômicas e políticas. Ao assimilarem as ideais, as 

transmitem para outros setores da sociedade, formando um senso comum que foi 

materializado em formato de leis e ações governamentais. Não sendo o suficiente, 

ainda foram assimiladas visões de mundo também formuladas na Europa e 

absorvidas pelas elites brasileiras, culminando numa adaptação deturpada da teoria 

da evolução do biólogo, Charles Darwin, justificando as práticas imperialistas de 

dominação com base em uma pretensa superioridade dos brancos em relação às 

outras raças (Jacino,2012). 
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A medicina foi um dos campos onde no Brasil, tais teorias tiveram impacto 

significativo: 

 
Até 1872, quando fora imposta a figura dos protomédicos, geralmente a 

saúde no Brasil ficava sob os cuidados de negros e mestiços, analfabetos, 

sem prestígio social, além de curandeiros, parteiras, boticários, dentistas, 

sangradores e herbalistas, genericamente chamados de barbeiros. A 

criação das faculdades de medicina teria por objetivo “sarar um país 

doente”, e nesse espírito surgirá a Faculdade de Medicina da Bahia, onde 

Nina Rodrigues fundou a medicina legal no país, e os higienistas 

concluíam que a miscigenação gerava doenças como a loucura. O 

caloroso debate sobre o fenômeno da miscigenação em nosso país teria 

sido resultado do enorme interesse que despertou em cientistas 

estrangeiros, que interagindo com intelectuais brasileiros desenvolveram 

teorias raciais as mais diversas. (JACINO 2012, p. 42) 

 

E prossegue: 

 
(...) acreditavam que o progresso e a civilização eram inevitáveis, mas 

baseados no darwinismo social defendiam que esse progresso não seria 

possível num país com grande maioria de habitantes de “raças inferiores” 

ou mestiços. O darwinismo social, portanto, teria encaminhado o 

pensamento e as ações das elites a “negar a civilização aos negros e 

mestiços”, e animado o seu trabalho para “expulsar a parte gangrenada e 

garantir que o futuro da nação fosse branco e ocidental. (JACINO 2012, 

p. 42) 

 

Como se pode observar, o negro na condição de escravizado ou liberto 

passava a ser considerado pelas elites, — com base nas teorias racistas — um 

obstáculo, o elemento responsável pelo país ser atrasado em relação aos países da 

Europa ocidental ou os EUA. O advento da República foi permeado pela questão 

racial, pois seria necessário construir uma identidade nacional. Para as elites que 

foram influenciadas pelas teorias racistas, construir uma identidade nacional com uma 

população majoritariamente negra, se torna um problema. 

Como sugere Theodoro (2009) 

 
O mercado de trabalho livre no Brasil foi, assim, moldado por uma política 

de imigração, cuja perspectiva era mais do que uma simples estratégia 

de substituição de mão-de-obra. A imigração, favorecida por taxações e 

subvenções, em detrimento da mão-de-obra nacional, era parte de um 

projeto de nação que tinha no embranquecimento uma de suas mais 

importantes estratégias. O mercado de trabalho nacional nasceu, assim, 

dentro de um ambiente de exclusão para com uma parte significativa da 

força de trabalho. Criando dessa forma o trabalho livre, criaram-se 

também no país condições para que se consolidasse a existência de um 
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excedente estrutural de trabalhadores, aqueles que serão o germe do que 

se chama hoje “setor informal”. (THEODORO, 2009, p. 49) 

 

Surge então um elemento importante que marcaria significativamente a 

trajetória do negro na sociedade brasileira: o processo de substituição da mão de obra 

nacional, majoritariamente negra, pela mão de obra estrangeira na area econmica 

dinamica da sociedade brasileira do final do século XIX: a economia cafeeira do 

Sudeste. Os cafeicultores do oeste paulista juntamente com políticos se 

movimentaram em torno da ideia de substituir o tipo de mão de obra nacional pela 

estrangeira. Eliminou-se o trabalho cativo introduzindo, em um número máximo 

possível, a mão de obra de imigrantes europeus. Com o tempo, o Brasil se 

transformaria em suas concepções: um país moderno, sadio, higiênico e branco. O 

destino que os ex-escravizados teriam, não foi objeto de preocupação. 

Foi sobre essa base que a transição do trabalho escravo para o trabalho livre 

ocorreu no país. Sem pensar em alternativas, possibilidades de transformar o negro 

em cidadão de forma plena. O processo resultou na exclusão da população negra, 

sem direitos a indenizações, sem perspectiva de trabalho — no máximo de forma 

precária, impossibilitado de acessar diversos setores do mercado de trabalho, tanto 

urbano quanto rural —, sem acesso à terra, condenado à marginalização. Acreditava- 

se que inevitavelmente, o negro, o elemento cujo a presença era interpretada como 

um mal ao país, desaparecia com o tempo. Em seu lugar, a opção escolhida foi a 

utilização da mão de obra europeia. 

Certamente, os fatores que levam o processo de substituição da mão de obra 

nacional pela estrangeira não foram motivados unicamente pela idéia de branquear a 

população brasileira, entretanto a importação de imigrantes brancos ao Brasil 

resolveria dois problemas que a elite brasileira passava a enxergar: o branqueamento 

da população do país, uma vez que ancorada nas teses racistas, se acreditava que 

os imigrantes seriam superiores; obter trabalhadores que consideravam mais 

adaptados ao novo formato de trabalho que o sistema capitalista, em amplo 

crescimento no mundo, requisitava. 

 
O grande problema, da época, era o que fazer com os negros recém- 

libertados, onde alocá-los e como substituí-los na produção. Ao invés de 

uma solução para a alocação da massa de libertos, optou-se pela 

imigração europeia, com êxodo de grandes proporções, materializando, 

assim, a “ideologia do branqueamento”, resultado da transposição para a 

sociologia e antropologia das teorias de Charles Darwin. Essa formulação 
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creditava aos europeus, qualidades que julgavam ausentes nos negros e 

nos nativos, como disciplina social, saúde física e mental, e capacidade 

de administração da sociedade com perspectiva evolucionista. (JACINO 

2012, p. 45) 

 

Entre os objetivos da elite estava incluída a substituição da mão de obra de 

origem racial, a fim de estabelecer uma nova forma de relação — agora remunerada 

— visando “higienizar” e "curar" o país rumo à modernização. 

A busca pelo branqueamento da população passa a ser uma ideologia e 

também um projeto nacional. 

 
A ideia de que progresso do país dependia não apenas do seu 

desenvolvimento econômico ou da implantação de instituições modernas, 

mas também do aprimoramento racial de seu povo, dominou a cena 

política e influenciou decisões públicas das últimas décadas do século 

XIX, contribuindo efetivamente para o aprofundamento das 

desigualdades no país, sobretudo, ao restringirem as possibilidades de 

integração da população de ascendência africana. O projeto de um país 

moderno era, então, diretamente associado ao projeto de uma nação 

progressivamente mais branca. A entrada dos imigrantes europeus e a 

miscigenação permitiriam a diminuição do peso relativo da população 

negra e a aceleração do processo de modernização do país. (JACOUD, 

2009, p. 49) 

 

O esforço da elite econômica em parceria com o Estado, possibilitou o translado 

que resultou em um grande contingente de trabalhadores vindo da Europa 

No bojo das discussões sobre as concepções racistas, nota-se os debates 

acerca da miscigenação, enquanto parte dos adeptos das teorias “clássicas” como de 

Gobineau, advogam que essa seria causadora de degradação moral, loucura e até 

mesmo esterilidade. 

 
A raça negra, no Brasil, por maiores que tenham sido os seus incontáveis 

serviços à nossa civilização, por mais justificadas que sejam as simpatias 

de que a cercou o revoltante abuso da escravidão, por maiores que se 

revelem os generosos exageros de seus turiferários, há de constituir 

sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Na trilogia do 

clima inter- tropical inóspito aos brancos, que flagela grande extensão do 

país; do negro que quase não se civiliza; do português rotineiro e 

progressista, duas circunstâncias conferem ao segundo saliente 

preeminência: a mão forte contra o branco, que lhe empresta o clima 

tropical, as vastas proporções do mestiçamento que, entregando o país 

aos mestiços acabará privando-o por largo prazo pelo menos, da direção 

suprema da raça branca. E esta foi a garantia da civilização nos Estados 

Unidos. (RODRIGUES, 1976: 5 Apud PEREIRA 2010, p. 50)” 
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Já o outro grupo, entretanto, via a miscigenação com bons olhos. Acreditavam 

que no mestiço prevaleceriam as características do “elemento branco” o que geraria 

através da miscigenação, um tipo nacional, com o fenótipo do branco europeu. Mesmo 

acreditando na hierarquia de raças, a aposta na “mistura regeneradora" seria a 

solução para a questão racial do país. Em outras palavras, branquear a população 

seria a solução para o que viam como problema. 

Assim, enquanto as teorias racistas consideravam o chamado mestiço uma 

ameaça na perspectiva do branqueamento, a miscigenação da população seria visto 

como positiva, e o mestiço teria mais oportunidades de mobilidade social em direção 

ao ideal branco. 

Se inicialmente as teorias racistas prevaleceram a partir de 1870, passando 

pelas três décadas seguintes como as mais aceitas, a ideologia do branqueamento 

passa a ter mais força e tomar espaço central no pensamento da elite, no período que 

compreendeu a abolição da escravidão e a constituição da República, ocorridas a 

partir do início do século XX. 

Como consequência desse quadro geral que apontamos neste capítulo, após 

a abolição da escravidão e a proclamação da República, a população afro-brasileira 

foi abandonada à própria sorte. Excluída de conseguir prover de forma básica as 

condições para a reprodução de sua vida material, sendo praticamente impossibilitada 

de acessar o mercado de trabalho, a terra, a renda justa, moradia digna, acesso à 

saúde, educação formal, entre outros. Pelo contrário, instrumentos para o controle 

social foram criados para lidar principalmente com essa parcela da população, como 

as leis de vadiagem. 

Analisando a situação a luz da teoria da causação circular de Gunnar Myrdal, 

é possível compreender que a situação dos afro-brasileiros no início do século XX, foi 

causada diretamente pelo racismo e discriminação dos brancos, piorando assim suas 

condições de vida. É importante notar que dentro dessa perspectiva, o racismo dos 

brancos poderia agravar as condições de vida dos negros que foram marginalizados. 

As teorias racistas têm impacto significativo dentro desse ciclo negativo. 

No decorrer das décadas a seguir, as teorias racistas passam a ser menos 

aceitas que a ideologia do branqueamento. A partir da década de 1930, a questão 

racial brasileira ganha uma nova interpretação, passando a ser dominante a tese da 

democracia racial. 
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3.2 – Democracia racial: a crença na harmonia entre os povos da sociedade brasileira 
(1930 - 1980) 

 
As teorias racistas e o projeto de branqueamento passam a perder força no 

ideário das elites. Em seu lugar emerge um novo discurso que enxerga a questão da 

mestiçagem como algo positivo, inclusive, avançando e afirmando que a unidade do 

povo brasileiro adviria exatamente das diferentes raças. Além disso, supostamente a 

convivência harmônica entre elas seria o que diferenciaria o Brasil de outros países 

que passaram pelo processo de escravismo. O brasil seria nessa visão uma 

democracia racial. 

A tese da democracia racial, como ficou conhecida, surge como crítica aos 

modelos anteriores que hierarquizam as raças, que vão perdendo espaço. Nesse novo 

modelo as diferenças de raças passam a ser enxergadas cada vez menos por motivos 

biológicos, e cada vez mais por dimensões culturais e sociais. 

Essa visão tem seu expoente máximo na obra de Gilberto Freyre, “Casa 

Grande & Senzala” (1950) que traz uma visão de certa forma benevolente do passado 

escravagista. Aborda de forma otimista a mestiçagem, aponta o povo brasileiro como 

um povo feliz, tolerante, onde as diferentes raças conviveriam em harmonia. 

Prevalece a paz social. 

Como aponta Jaccoud (2018), o ideário da democracia racial traz uma nova 

interpretação da realidade brasileira da época, recusando o determinismo biológico e 

valorizando o aspecto cultural em suas diferenças, fornecendo uma interpretação 

distinta da realidade brasileira. Entretanto essa nova interpretação não siginificou a 

superação da crença da suposta inferioridade do negro, continuando então reforçando 

e promovendo o processo de branquamento. Ao mesmo tempo, a influência do 

aspecto racial conformador de desigualdades na sociedade brasileira passa a ser 

negado, representando um obstáculo à construção de iniciativas para combater o 

preconceito racial que permanecia na sociedade. 

A nova visão continua assim sendo calçada pela ideia de que o negro seria um 

elemento a ser superado, porém agora de forma sutilmente diferente, girando em torno 

da perspectiva de que o branco brasileiro haveria melhorado através do contato com 

africanos e indígenas. A mudança observada foi na ideia de raça ceder espaço a ideia 

de cultura, alterando o status da discussão para um patamar que valorizaria o “povo 
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brasileiro”, no qual indígenas e negros tiveram contribuições positivas a cultura 

brasileira e a miscigenação teria possibilitado a formação de uma nação integrada. 

 
Essa ideia de democracia racial, baseado na dupla mestiçagem, biológica 

e cultural entre as três raças originárias (mas pendendo “claramente” para 

o padrão-branco-europeu como modelo de brasileiro, este que foi 

“premiado” com as contribuições das outras duas raças), dificulta a 

percepção das desigualdades raciais existentes na sociedade, em função 

das próprias ideias que ostenta de “democracia” e “igualdade”. (PEREIRA 

2010, p. 60) 

 

Esse pensamento dificultou a percepção das desigualdades raciais na 

sociedade, por defender em sua formulação que a democracia e a igualdade seria 

plena. 

Kabengele Munanga (1999) defende que a ideia de democracia racial encobriu 

os conflitos raciais, afastando da população negra a tomada de consciência de suas 

características culturais, impossibilitando a construção e expressão de uma identidade 

própria. Essas características teriam sido expropriadas, dominadas e convertidas 

pelas elites e transformadas em símbolos nacionais. 

A crença de uma democracia racial na sociedade brasileira foi dominante a 

partir da década de 1930, tendo seu auge em 1950, passando a partir dos anos de 

1970 no regime militar, ao status de dogma. Somente após o processo de 

redemocratização na década de 1980 que a discussão sobre a desigualdade social 

retorna. 

Obviamente a negação da questão racial no país não solucionou o problema. 

Durante todo período, apesar de ter avanços na integração do negro na sociedade em 

comparação aos anos anteriores, — pós abolição até meados dos anos 1930 — foi 

no processo de competição social, no acesso as oportunidades, na mobilidade social, 

que os reflexos da questão racial não solucionado atuaram de forma significativa. 

 

A raça é assim mantida como símbolo de posição subalterna na divisão 

hierárquica do trabalho e continua a fornecer a lógica para confinar os 

membros do grupo racial subordinados àquilo que o código racial das 

sociedades define como ‘seus lugares apropriados’. (HASENBALG, 1979, 

p. 83). 

 

No período que a ideia democracia racial prevaleceu como a principal ideologia 

que tratava das questões raciais existentes no país, o negro passa a ser inserido de 

forma mais efetiva na sociedade, em comparação ao período anterior. Entretanto, 
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essa integração se deu de forma que encobriu muitos dos problemas anteriormente 

existentes, na qual as classes dirigentes optou por ignorar. Portanto é de se esperar 

que tais problemas persistam, traduzindo em piores condições de acesso ao mercado 

de trabalho, moradia, acesso à terra, renda, saúde, entre outros, elementos 

constituintes das condições materiais de vida. 

O processo de desenvolvimento econômico a partir do processo de 

industrialização brasileiro, apesar de maior absorção da mão de obra preta ou parda, 

a assimilação não convergiu de forma parecida entre os dois grupos. 

A solução para prosseguir com o discurso da democracia racial enquanto os 

problemas persistiam, foi limitar os problemas raciais, aos problemas meramente 

sociais. Como afirma Theodoro (2009), às desigualdades raciais consolidaram-se à 

época e forjaram uma sociedade estratificada em função da cor do indivíduo, onde 

negros e brancos, sobre o manto da democracia racial, compuseram uma nação 

desigual apesar do ideário se fundar na suposta igualdade. 

Ainda afirma: 

 
De fato, o mito da democracia racial, de algum modo vem legitimar e 

mesmo resgatar a igualdade como valor. Mas, ao mesmo tempo, 

desproblematiza, mitiga, e termina por rejeitar o reconhecimento da 

desigualdade racial como problema nacional, assim como o debate sobre 

suas causas e seus desdobramentos. É assim que a defesa da 

democracia racial, como ideário estruturante de nossa sociedade, ganha 

força e relevo no discurso contrário à adoção de políticas públicas ditas 

específicas para a população negra. (THEODORO, 2009, p. 168) 

 

3.2.1 - Democracia racial: críticas de Florestan Fernandes e Roger Bastide com base 
em Gunnar Myrdal 

 

Ao analisar no final dos anos 1950 as relações entre negros e brancos na 

cidade de São Paulo, Roger Bastide e Florestan Fernandes desenvolveram teses 

semelhantes ao apontar que haveria uma questão racial por de trás da situação em 

que se encontravam grande parte da população afro brasileira. Portanto a questão do 

negro passa a ser analisada. 

Na concepção dos autores um sistema de organização social onde haveria 

igualdade de condições das diferentes classes sociais em um regime democrático — 

o chamado sistema social igualitário —, não seria alcançado se houvessem questões 

raciais. Ao fazerem um balanço dos EUA, concluem que a questão do negro seria um 
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entrave ao desenvolvimento de tal sistema, sendo o problema negro merecedor de 

solução. 

Ainda segundo os autores, o problema seria causado pela segregação racial 

desenvolvida pelo branco contra os negros e também por um suposto comportamento 

desajustado do negro ao sistema social igualitário. Políticas públicas fomentadas pelo 

Estado promovendo integração e maior participação de negros no mercado de 

trabalho estariam amenizando tais desajustes, porém a assimilação ainda não estaria 

completa, o que atrasaria a evolução das questões raciais em somente questões de 

classe. 

Segundo Mesquita(2019), 

 
Para Fernandes, a modernização se fazia necessária nos Estados Unidos 

tanto quanto no Brasil. Bastide também afirmou que a sociedade norte- 

americana era composta por castas em evolução para classes, sem 

distinções raciais no futuro. (MESQUITA, 2019, p. 05) 

 

Retomando a questão sobre São Paulo, Bastide e Fernandes (1959) ao 

analisarem as condições de vida dos negros na capital paulista constataram que 

haveria tal como Myrdal contatou nos EUA, um círculo vicioso resultante da 

discriminação racial que submeteria os negros a um baixo padrão de vida e não 

ascensão na escala social de forma livre. Se chegou a tal resultado analisando o que 

consideraram importantes variáveis que constituiriam o modo de vida a qual os negros 

estariam inseridos. A análise foi feita aos moldes dos cientistas sociais que passaram 

a abordar após a publicação de “An American Dilemma”. Tal problema de 

discriminação racial contra os negros ocorre em áreas modernas e industriais do país, 

haveriam inconsistências estruturais a ordem competitiva. 

Um ponto a salientar na tese de Bastide e Fernandes é que esses distinguem 

certo traço do racismo que ocorre nos EUA, com o racismo praticado no Brasil. Em 

terras brasileiras ocorreria o racismo de marca, no qual pessoas pretas e pardas — 

grupo de pessoas que constituem a categoria negro no Brasil — seriam principalmente 

discriminadas pela cor e o fenótipo, sendo associadas sempre à aspectos negativos. 

Já no caso norte americano o racismo se daria pela origem da pessoa. 

Anteriormente, em 1957, Bastide já analisava as relações raciais no Brasil 

apontando a existência do um dilema similar ao dos EUA, entretanto, considerou a 

realidade brasileira menos intensa que no caso americano na qual refletia sobretudo, 

um grau de violência contra os negros americanos. Na concepção do autor essa 
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diferença no grau de violência seria fruto das leis oficiais de segregação racial que 

excluía o afro-americanos de direitos básicos, como acesso ao voto. No caso brasileiro 

se verificaria uma tipo de racismo velado, onde o operador não assumiria tal postura 

publicamente, mas não deixaria de exerce-lo, uma forma menos explicita de manter o 

negro em “seu lugar” em condições de baixo padrão de vida. Essa forma alternativa 

de racismo e discriminação não impediria entretanto de ocorrerem concomitantemente 

situações de similares aos dos EUA. 

Para Bastide o sistema democrático brasileiro não alcançaria o equilíbrio 

necessário para se modernizar enquanto o racismo velado existir. A transição para o 

sistema social igualitário só estaria completo com a solução do dilema brasileiro e do 

problema negro. Tal sistema seria capaz ainda de preservar as características 

positivas da cultura brasileira, que seria em seu entendimento multicultural. 

Florestan Fernandes em “A integração do negro na sociedade de classes” 

(1964) aprofundou as análises sobre as desigualdades existentes no Brasil, a partir 

do método utilizado por Myrdal. 

 
Como ex-agentes do trabalho escravo e do tipo de trabalho manual livre 

que se praticava na sociedade de castas, o negro e o mulato ingressaram 

nesse processo [o de constituição da ordem social competitiva] com 

desvantagens insuperáveis. As consequências sociopáticas da 

desorganização social imperante no “meio negro” ou da integração 

deficiente à vida urbana concorreram para agravar o peso destrutivo 

dessas desvantagens, aniquilando ou corroendo até as disposições 

individuais mais sólidas e honestas de projetar o “homem de cor” no 

aproveitamento das oportunidades em questão. Desse ângulo, percebe- 

se com facilidade como a degradação pela escravidão, a anomia social, 

a pauperização e a integração deficiente combinam-se entre si para 

engendrar um padrão de isolamento econômico e sociocultural do negro 

e do mulato que é aberrante em uma sociedade competitiva, aberta e 

democrática. (FERNANDES.1965. p. 192 apud MESQUITA, 2019, p.17) 

 

Sendo a questão do negro brasileiro um entrave ao desenvolvimento da 

sociedade democrática de classes, Fernandes chega a conclusões semelhantes às 

de Myrdal: 

 
Essa explicação permite situar o problema do negro de uma perspectiva 

realmente sociológica. Ele não constitui um “problema social” apenas 

porque evidencia contradições insanáveis no comportamento racial dos 

“brancos”, porque traduz a persistência indefinida de padrões iníquos de 

concentração racial da renda, do prestígio social e do poder ou porque, 

enfim, atesta que uma parcela considerável da “população de cor” sofre 

prejuízos materiais e morais incompatíveis com os fundamentos legais da 
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própria ordem social estabelecida. Esses sintomas conduzem à superfície 

o mal crônico, que é mais grave e pernicioso. Trata-se das condições 

mínimas de diferenciação e de integração normais de um sistema social. 

(Fernandes, 1965, p. 392 apud Mesquita, 2019, p.17) 

 

O desenvolvimento de uma nova interpretação brasileira contestando o 

paradigma de Gilberto Freyre marcou a produção desenvolvida por pesquisadores da 

sociedade brasileira, onde a contribuição de Myrdal teve papel central mesmo que 

tenha sido escrita para questionar a realidade americana. A partir de “An American 

Dilemma”, foi possível traçar um paralelo com a realidade brasileira, pois aqui também 

há discriminação, racismo e exclusão dos negros de forma semelhante, ou igual ao 

caso americano. 

Moreira (2017) compreende que as ideologias racistas podem ter sido a força 

motriz do processo de marginalização da população negra brasileira, dificultando sua 

mobilidade social. A abolição decorre de processos que não incluíam assimilar os 

negros na sociedade que viria ser posta em pratica a seguir. O status jurídico de 

liberdade não foi o suficiente para incluir a população negra na nova ordem social 

estabelecida. 

 
Essa é uma engrenagem de um círculo vicioso e cumulativo de racismo 

versus um processo que poderia ser virtuoso, pautado na promoção da 

qualidade de vida, da empregabilidade, do acesso à escolaridade e do fim 

da pobreza. O racismo gerado e consolidado pela escravidão dificultou e 

ainda dificulta a mobilidade social de negros e negras o que, por sua vez, 

alimenta a discriminação racial. (MOREIRA, 2017, p. 15) 

 

3.3 - Afirmação de uma identidade racial negra positivada e a busca pela igualdade 
racial (1990 - atualmente) 

 

O mito da democracia racial foi fortemente criticado e denunciado pelo 

movimento negro brasileiro. Ao rejeitar tal visão trouxe contrapontos que influenciaram 

autores e atores políticos que contribuíram com a construção da mudança de 

paradigma que se iniciou aos final dos anos 1980. 

O movimento negro brasileiro contemporâneo que se constitui a partir dos anos 

1970, tem como característica a busca pela afirmação de uma identidade racial negra 

positivada, através de ações para o combate da discriminação racial, e as 

desigualdades estruturais que atingem os negros na sociedade brasileira, no qual 

muitas ações foram tomadas pelo Estado, com base no pensamento da democracia 

racial. Em oposição ao mito da democracia racial e a ideia de branqueamento, o 
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movimento negra manifesta a sua busca pela "consciência da negritude”, na qual se 

combate a sociedade hierarquicamente construída a partir de raças, valorizando o 

negro. 

Haselberg (1979), que analisou aspectos da mobilidade social dos negros no 

Brasil, aponta que entre o grupo há menores índices de mobilidade ascendente, 

enquanto é mais suscetível a mobilidade descendente. Além disso, seria a mesma 

parcela da população onde os rendimentos do trabalho seriam menores. 

O mesmo Haselberg, em parceria com Silva (1992), traria que há no Brasil um 

processo de competição social que ocorre em etapas, onde o negro acumularia 

historicamente desvantagens que impedem a igualdade de chances. No mercado de 

trabalho, a cor serviria como critério em determinadas áreas do mercado, cargos de 

gerência ou intelectual, seriam menos propensos a contratar negros, enquanto áreas 

em com serviços manuais, o efeito seria o contrário. Essa constatação está em 

sintonia com as análises de Myrdal. 

É possível afirmar com base nos autores que existe um mecanismo de seleção 

com base em valores e crenças dos contratantes, que por sua vez, pertencentes a 

uma sociedade racista, reproduzem a concepção de que pessoas pretas e pardas 

seriam adequadas somente à realização de trabalhos manuais. Outra constatação dos 

novos estudos é que quanto mais alto determinado cargo na hierarquia de uma 

empresa, menor seria a absorção de pretos e pardos. 

Com base na questão da mobilidade social do negro, segundo Haselberg, seria 

possível afirmar que o negro teria o seu “lugar” na sociedade, o lugar em que o quadro 

de subordinação racial se mantem. Entretanto, políticas, soluções a esse problema 

são diversas vezes sufocadas pela ideia de que no Brasil não haveria um problema 

racial e sim social. 

Pretos e pardos são a maioria da parcela da população mais pobre e vulnerável, 

portanto soluções que focalizam a superação da pobreza afetam majoritariamente a 

população negra. Porém, é necessário refletir quais motivos levam esse grupo a 

ocupar sistematicamente tal estrato social. 

É nessa hora que estudos que surgem influenciados ou em sintonia com a 

teoria da causação circular, desenvolvida por Myrdal tem a sua importância, por serem 

capazes de identificar a ligação entre o racismo que há na sociedade, com o quadro 

social que essa população se encontra. 
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A partir da promulgação da Constituição Federal (CF) em 1988, uma visão mais 

próxima da ideia igualdade racial ganha maior relevância, uma vez que tópicos como 

"dívida social” e formas de superação das questões sociais, passam a permear o 

debate feito em sua formulação. No que se refere a questão racial, tais ações também 

são observadas: 

 
Com relação à população negra, observa-se, nesse período, a 

reafirmação de um diagnóstico no qual o negro é associado à situação de 

miséria que predomina nas camadas de menor renda da população. O 

enfrentamento das condições de pobreza e a oferta de melhores 

condições de educação, de trabalho e de cidadania definem uma pauta 

importante das demandas do Movimento Negro. Com elas, colocava-se a 

ênfase na necessidade de reconhecimento da discriminação racial como 

um fenômeno recorrente no país e de sua condenação, e a defesa da 

preservação e valorização do patrimônio cultural dos negros. (JACOUD, 

2009, p. 57) 

 

A CF significou uma reorganização do Estado no campo das políticas sociais, 

e novas políticas sociais foram desenvolvidas a partir dos anos 1990. 

Apesar dos avanços em relação ao passado, ainda existem muitos desafios a 

serem enfrentados para superar a questão racial. Ainda se impõe no Brasil a noção 

de que na sociedade brasileira a questão negra, seria somente um problema social. 

 

A discriminação racial perpassa o tecido social e as relações sociais que, 

de modo geral, estruturam o cotidiano, reafirmando patamares 

surpreendentes de desigualdade. E, nesse decurso, a negação da 

existência de um problema racial parece ser um importante sustentáculo 

do processo de reprodução das desigualdades sociais no país. (JACOUD, 

2009, p. 58) 

 

Apesar dos obstáculos, é nítido que avanços vêm ocorrendo dentro da 

perspectiva da superação da questão racial. A própria forma como o debate vem 

sendo feito demonstra essa mudança de paradigma que tem efeitos na adoção de 

projetos e políticas públicas. Como sustenta Theodoro (2009), essa seria a condição 

básica para construir uma sociedade de fato igualitária: 

 
O caminho é longo e os obstáculos postos são significativos. A adoção de 

políticas de combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação é 

condição básica para que as iniquidades sejam proscritas e o país possa 

enfim galgar o caminho de uma verdadeira ordem democrática, onde as 

pessoas não sejam medidas por sua aparência física ou seu biótipo. O 

Brasil que se busca, o país do desenvolvimento com igualdade de 

oportunidades e de acesso a bens e serviços, deve ter como desafio 
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primeiro o combate ao problema racial, essa chaga secular que, finda, 

deverá abrir uma nova etapa na existência da sociedade brasileira. 

(THEODORO, 2009. p.174). 
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CONCLUSÃO 

 
 

Com base nos dados analisados, podemos dizer que nos últimos vinte anos 

houve uma importante melhora nos indicadores relacionados ao mercado de trabalho; 

diminuição do desemprego; tipo de ocupação; condições de emprego; formalização e 

acesso a previdência; renda e educação — taxa de alfabetização e anos de estudo; o 

que vem gerando uma melhora nos indicadores do padrão de vida de negros no Brasil. 

Entretanto, foi possível constatar que mesmo com a melhora nesses 

indicadores é necessário avançar ainda mais nas medidas que vêm sendo 

desenvolvidas nos últimos anos, para promover de fato, a superação das 

desigualdades raciais existentes no Brasil. 

Partimos da hipótese que essa melhora é fruto das políticas específicas que 

buscam corrigir as desigualdades raciais existentes no país. Políticas essas, que 

foram desenhadas a partir da Constituição de 1988 que, por sua vez, trouxe um novo 

olhar sobre as questões de raça, admitindo pela primeira vez de forma oficial, que no 

Brasil existe uma desigualdade racial a ser resolvida. 

No que diz respeito às questões raciais, a CF/88 trouxe temas como a 

discriminação racial, diversidade cultural e reconhecimento dos direitos da população 

remanescente dos quilombos. A partir de sua promulgação, por exemplo, o crime de 

racismo passa a ser um crime inafiançável e imprescritível. É também proibida a 

diferenciação salarial ou admissão por “motivos de cor” e a garantia de educação sem 

preconceitos. Trás ainda o reconhecimento da pluralidade étnica/racial da população 

brasileira e a contribuição das diferentes culturas para a formação do povo brasileiro. 

Entre as ações empreendidas a partir de então, destacamos a criação de 

fundações, secretarias, conselhos e grupos visando se criarem estratégias para a 

superação de desigualdades raciais. 

Em 1992 da foi fundada a Fundação Cultural Palmares que tem como objetivo 

promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da 

influência negra na formação da sociedade brasileira. 

Em 1996 após pressão da mobilização do movimento negro e de centrais 

sindicais é criado o o Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da população 

Negra que visou propor ações integradas de combate a discriminação racial e tambem 

recomendar politicas de consolidação da “cidadania da população negra” 
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Em 2003 com a posse do novo governo, temos inovações significativas, a 

instituição da Secretaria Especial de Políticas de Igualdade Racial (Seppir) tendo 

como objetivo formular e coordenar as políticas para a promoção da igualdade racial 

e articular as ações do governo federal sobre o tema, criação do Conselho Nacional 

da Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) e também do Fórum Intergovernamental 

da Promoção da Igualdade Racial (Fipir). 

Se destaca também em 2010 o instituição do Estatuto da Igualdade Racial, que 

passa a ser o principal instrumento normativo de se tentar efetivar a igualdade de 

oportunidades, defesa dos direitos étnicos tanto individuais, como coletivos e difusos 

no combate a discrminação racial e as demais formas de intolerância étinico-racial 

A partir dos anos 1990 em diante, as políticas e programas que visam a 

promoção da igualdade racial foram desenvolvidas em diferentes governos em diante 

em vários ministérios, se destacando programas voltados à área de saúde, trabalho e 

educação. 

Se destacam o programa de Combate ao Racismo Institucional que visava 

formular, implementar, avaliar e monitorar políticas públicas que promovessem a 

igualdade racial no Sistema Único de Saúde (SUS). 

As ações ligadas ao acesso à educação foram um conjunto diversificado de 

experiências. 

No que diz respeito ao ensino superior, o sistema de cotas raciais, sociais e 

mistas, o mais adotado pelas instituições brasileiras. No ensino fundamental e médio 

foram trabalhadas questões relacionadas à práticas pedagógicas, livros escolares, 

material didático e ambiente escolar. A aprovação da obrigatoriedade da inclusão do 

ensino do estudo da história e cultura afro-brasileira é um dos mais notáveis avanços. 

No âmbito do trabalho, foram observadas medidas como o Programa da 

Igualdade de Oportunidade para Todos, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) 

visando combater a discrminação de raça e gênero nas relações de trabalho. 

Essas ações demonstram uma mudança na postura do Estado Brasileiro no 

tratamento das questões raciais em relação ao passado. Mudanças que geraram 

ampliação de direitos, medidas e garantias consideráveis à população negra do país. 

Entretanto, não significa que ainda não se tenham enormes desafios a frente para se 

promover de fato a igualdade racial no país. 
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Apesar das mudanças, é necessário avançar e aprofundar medidas em 

diferentes âmbitos como trabalho, educação, saúde, habitação, violência, entre outros 

indicadores das condições de vida da população afro-brasileira. 

Apesar de avanços nas últimas décadas, houve retrocessos nos últimos anos 

que provavelmente poderão ser avaliados a partir de divulgações de novos dados 

sobre a realidade brasileira. 

A teoria da causação circular de Myrdal, desenvolvida a partir de seu 

monumental “An American Dillema”, oferece elementos para abordarmos as questões 

raciais no Brasil levando em conta não somente aspectos econômicos, como também 

sociais, históricos, políticos, culturais e institucionais. Mesmo sua obra tratando do 

caso específico dos EUA, consideramos que em uma sociedade que teve a escravidão 

de africanos como base de sua economia durante séculos seguidos; de um processo 

de Abolição feito em uma época onde se predominavam teses racistas; sua análise é 

válida em grande medida. 

Ao trazer novas medidas visando a superação das desigualdades raciais, 

podem ser desenvolvido, dentro da análise de Myrdal, é criado um ciclo positivo que 

que se refletirá na discriminação e no racismo existente na sociedade melhorando a 

condição de vida dos negros de circular e sucetivamente. 

Lembramos que o debate sobre o racismo é amplo e possui diferentes 

abordagens em diferentes disciplinas das ciências humanas, que oferecem muitas 

vezes conclusões divergentes sobre determinado aspecto do fenômeno do racismo. 

Nosso objetivo foi trazer novos elementos como subsídio para enriquecer o debate, 

sobretudo nas ciências econômicas. 
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