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RESUMO 

 

Este trabalho analisa criticamente os estudos sobre a discriminação racial do salário da Teoria 

Neoclássica da Discriminação (TND) a partir da concepção de racismo elaborada pelo filósofo 

Silvio Almeida em sua obra Racismo Estrutural (2019). Argumentamos que a TND não 

consegue compreender o caráter estrutural do racismo, portanto, a parte final deste trabalho é 

dedicada a indicar, como alternativa, a teoria do valor-trabalho de Karl Marx para compreender 

a discriminação racial. Enquanto os autores neoclássicos entendem o racismo como um 

problema apenas individual e/ou institucional, a teoria fundada por Marx permite uma 

abordagem ao racismo na perspectiva defendida por Almeida, ou seja, como um problema 

estabelecido a nível estrutural. 

 

Palavras-chave: Desigualdade racial do salário, Discriminação racial, Teoria neoclássica da 

discriminação, Racismo estrutural.  

  



 

ABSTRACT 

 

This work critically analyzes studies on racial discrimination in wages in the Neoclassical 

Theory of Discrimination (NTD). Our perspective is defined by the concept of racism as 

developed by the philosopher Silvio Almeida in his book Structural Racism (2019). The 

argument is that NTD cannot understand the structural character of racism.  Alternatively, the 

final part of this text is dedicated to present Karl Marx's theory of labor-value to understand the 

racial discrimination. While neoclassical authors understand racism only as an individual and/or 

institutional problem, Marx founded theory allows an approach to racism in the perspective 

defended by Almeida, that is, as a problem established at a structural level. 

 

Keywords: Racial wage inequality. Racial discrimination. Neoclassical Theory of 

Discrimination. Structural racism. 
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INTRODUÇÃO  

 

Entre as ideias que justificavam a escravidão muitas vezes era afirmada a “boa intenção” 

de “civilizar” povos africanos e indígenas. Assim como essa justificativa que contribuiu para a 

formação do racismo, a ciência econômica pode até estar cheia das melhores intenções, mas 

acaba por reproduzir dinâmicas estruturais do racismo. Diante disso, busca-se nesta pesquisa 

apresentar uma perspectiva marxista como alternativa aos modelos da Teoria Neoclássica da 

Discriminação sobre a desigualdade racial do salário. 

Silvio Almeida é jurista e filósofo que trouxe em sua obra Racismo Estrutural uma 

relevante contribuição para a discussão da estrutura da sociedade e a relação da economia com 

o racismo. Segundo Almeida (2019), embora haja teorias econômicas que abordam o racismo 

por uma concepção individualista e institucional, elas não são suficientes para a compreensão 

do racismo estrutural. Portanto, a análise marxista do autor permite identificar as falhas das 

teorias econômicas neoclássicas e constitui a principal base teórica para este trabalho. 

 Buscamos ressaltar a contribuição dos estudos neoclássicos de Becker, Phelps e Arrow 

sobre as desigualdades salarias da população negra dos Estados Unidos. Entretanto, os modelos 

da Teoria Neoclássica da Discriminação apresentam falhas pela falta de compreensão do 

racismo estrutural. Antes de discutir esses modelos, no entanto, dedicamos o primeiro capítulo 

à formação do conceito de raça e racismo e sua evolução histórica e social que permitiu a 

discussão do racismo em suas dimensões individual, institucional e estrutural, tal como 

elaboradas por Almeida (2019). 

 Além das inconsistências, as diferentes interpretações da Teoria Neoclássica da 

Discriminação justificam essa pesquisa. No segundo capítulo é apresentado o modelo de 

propensão a discriminação desenvolvido por Becker (1971), o ponto de partida dos estudos das 

desigualdades no campo neoclássico e base para os modelos de discriminação estatística de 

Phelps (1972) e Arrow (1998) e a Teoria do Capital humano amplamente utilizada em estudos 

econométricos. Além disso, apresentamos os argumentos de Chadarevian (2009) para entender 

as contradições dos modelos.  

 A relevância de entender esse tema não está apenas em criticar as teorias neoclássicas 

da discriminação, mas demostrar que só é possível compreender adequadamente a desigualdade 

racial do salário pela perspectiva do racismo estrutural. Para isso, no terceiro capítulo deste 

trabalho buscamos apresentar alguns conceitos da teoria do valor-trabalho de Karl Marx (2013) 
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para interpretar a argumentação de Silvio Almeida (2019) que justifica as desigualdades raciais 

do salário a partir do conceito de subsunção real do trabalho. 

Segundo Silvio Almeida (2019), ainda que ocorram práticas antirracistas que se orientam 

por uma compreensão individual ou institucional, elas não são suficientes, pois a estrutura 

social é racista, portanto, para serem efetivas é preciso estabelecer práticas antirracistas que 

compreendam a natureza estrutural do racismo. Se os estudos da Economia Neoclássica 

justificam o racismo como um problema moral e educacional, a hipótese tomada neste trabalho 

é: a Economia Neoclássica só percebe o racismo a nível individual e institucional, de modo que 

não consegue compreender o racismo estruturalmente.  

Enquanto a Teoria Neoclássica da Discriminação utiliza a microeconomia, matemática e 

a econometria para desvendar a desigualdade racial do salário, Silvio Almeida considera que 

“o racismo não é um fenômeno uniforme e que pode ser entendido de maneira puramente 

conceitual ou lógica” (ALMEIDA, 2019, p.176). É diante dessas diferentes argumentações que 

este trabalho irá explicar de que forma o racismo estrutural afeta o trabalhador negro. 

 Em suma, o objetivo geral deste trabalho consiste em demonstrar a economia como 

elemento fundamental para a estrutura da sociedade e como os estudos da teoria neoclássica 

não alcançam a percepção de racismo estrutural. Já os objetivos específicos são: 

• apresentar o que é racismo estrutural; 

• identificar as limitações da Teoria Neoclássica;  

• apresentar uma concepção alternativa (estrutural) da relação entre economia e racismo. 
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1 RACISMO ESTRUTURAL 

 

  O racismo é uma ideologia que molda o imaginário do indivíduo, que naturaliza o lugar 

do negro como subalterno e do branco em posições de poder e intelectualidade, por isso essas 

situações ainda são pouco questionadas, pois a ideologia se origina nas relações concretas 

socialmente vividas. Ou seja, a ideologia é uma prática que normaliza o racismo (ALMEIDA, 

2019). 

Segundo Guimarães (2006), com o objetivo de amenizar a crescente desigualdade e 

discriminação racial no Brasil, a democracia racial além de construção cultural, surge como 

uma ideologia racista do Estado brasileiro. Além disso, a miscigenação é um fenômeno 

difundido desde o período colonial que se tornou base da construção de uma ideologia 

incorporada na nacionalidade brasileira (GUIMARÃES, 2006). Portanto é muito comum 

perceber discursos que se referem a diversidade étnica brasileira como algo positivo para a 

construção da identidade da nação. Diante disso, como resultado da miscigenação o termo 

“pardo” além de ser amplamente utilizado para se referir como um grupo étnico exclusivamente 

brasileiro também é a identificação de grande parte dos trabalhadores. 

A partir dos anos 1930, o avanço da industrialização no Brasil possibilitou a inserção de 

negros no mercado de trabalho formal. As leis de Amparo ao Trabalhador Brasileiro Nato, de 

1931 “garantia que dois terços dos empregados em estabelecimentos industriais fossem 

brasileiros natos e a [...] lei Afonso Arinos, de 1951, que transformava o preconceito racial em 

contravenção penal” (GUIMARÃES, 2006, p. 276) possibilitaram ao longo nos anos a 

formação da identidade do trabalhador “pardo” enquanto principal mão de obra operária. Esse 

progresso além de permitir a perpetuação da ideologia da democracia racial, valorizou a 

chamada cultura “afro-brasileira” que ampliou a ideia de uma nação positivamente miscigenada 

e igualitária (ALMEIDA, 2019; GUIMARÃES, 2006).   

Diante disso, o Estado incorpora o racismo às políticas econômicas ao reproduzir por 

meio de ideologia ou força o local do negro brasileiro. As desigualdades salariais raciais são 

ocultas por uma falsa ideia de um Brasil diverso sem ao menos questionar, por exemplo, a 

naturalização de favelas ocupadas, em sua maioria, pela população negra.  

Dessa forma, é notório que o racismo tem grande influência sobre a estrutura econômica 

diante dos inúmeros problemas socioeconômicos enfrentados pelos indivíduos que 

correspondem a ideia de democracia racial: os “pardos”, negros, indígenas, “crioulos” e 

“mulatos”. Diante disso, faremos uma breve análise da construção do racismo para 

compreender de que forma ele se estabelece estruturalmente na sociedade. 
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1.1 A construção da raça e racismo 

 

Racismo Estrutural (2019) de Silvio Almeida faz parte da coleção Feminismos Plurais 

coordenado pela filósofa Djamila Ribeiro. A obra aborda a teoria social de forma didática e 

concisa com o objetivo de compreender o racismo estruturado nas relações políticas, sociais e 

econômicas. Além disso, o autor descreve a relevância da contextualização histórica da 

formação da raça e racismo e a sua relação com ideologia, política, direito e economia. 

Silvio Almeida inicia sua investigação sobre o racismo estrutural a partir da 

contextualização histórica da construção do “conceito” de raça e a disseminação do racismo. 

Em sua obra o autor descreve que o racismo está além de atos individuais e problemas 

institucionais, pois enquanto existir, ele sempre será estrutural. Assim como Almeida, Antônio 

Guimarães considera importante entender o surgimento da raça e racismo nos estudos sociais 

visto que “as raças são, cientificamente, uma construção social e devem ser estudadas por um 

ramo próprio da sociologia ou das ciências sociais, que trata das identidades sociais” 

(GUIMARÃES, 2003, p.96). 

Em seu livro, Almeida destaca que a base da construção do “conceito” de raça é iniciada 

no século XVI. Anteriormente, o ideal de “homem” estava relacionado ao pertencimento a uma 

política, religião e comunidade. No entanto, diante da expansão mercantilista e a percepção de 

um novo mundo surge uma nova compreensão sobre o ideal de “homem” e o europeu se torna 

referência de “homem universal”. Essa filosofia se tornou a fundamentação que categorizou 

povos de outras regiões como inferiores. Até então, a etimologia da raça ainda não era 

entendida, mas já havia a construção da hierarquização eurocêntrica dos povos (ALMEIDA, 

2019, p. 24-25). 

Por um lado, o avanço do Iluminismo no século XVII almejava o ideal de liberdade e 

igualdade, por outro lado contribuiu para a comparação e em seguida, a categorização dos povos 

colonizados. O avanço do movimento iluminista permitiu o desenvolvimento da compreensão 

da relação do “homem” com a economia, psicologia, linguística e biologia. Além disso, essa 

percepção contribui para a distinção do que é selvagem ou civilizado. Desse modo, o modelo 

Iluminista-liberal não contemplava aqueles que não eram semelhantes ao padrão do homem 

europeu, o “homem universal” (ALMEIDA, 2019, p. 25-27). 

A contradição da hierarquização eurocêntrica pode ser percebida de modo emblemático 

no caso do Haiti na virada do século XVIII para o XIX, onde a população negra escravizada 

por colonizadores franceses reivindicou as promessas de liberdade e igualdade prometidas pelo 
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liberalismo iluminista da Revolução Francesa. Entretanto, ficou evidente que os princípios de 

igualdade e liberdade contemplavam apenas os “homens universais”. Como resultado, o povo 

negro deu início à Revolução Haitiana e proclamou a independência do país em 1804. 

(ALMEIDA, 2019).   

Além de ser formado historicamente, o conceito de raça foi desenvolvido por duas 

perspectivas. O racismo cientificista que surgiu no século XIX, com estudos da biologia 

legitimadores da hierarquização de raças por características físicas, que colocavam povos 

nativos e escravizados como sub-humanos, violentos e menos inteligentes. E o racismo cultural, 

que distinguia por raças povos com diferentes culturas, línguas, origens e religiões diferentes. 

As argumentações do racismo cientifico e cultural eram fundamentais para a naturalização da 

brutalidade exercida pelo colonialismo e para a perpetuação da discriminação racial 

(ALMEIDA, 2019).  

A biologia e a antropologia foram campos que criaram a ideia de raça para a categorização 

dos povos, por essa razão o termo raça sempre esteve presente no discurso científico. Esta 

definição de raça sobreviveu mesmo com o avanço de estudos nas Ciências Sociais e de 

movimentos antirracistas que pretendiam pôr fim a esse conceito. Além disso, sem a 

interpretação de que raça é uma forma de hierarquizar povos, não seria possível compreender 

o que é racismo (GUIMARÃES, 2003). 

Apenas após a Segunda Guerra mundial e o genocídio de judeus houveram grandes 

esforços no campo cientifico da biologia e antropologia que buscavam deslegitimar estudos 

racistas e demonstrar que não há comprovação científica para hierarquizar raças, 

“desautorizando o seu uso como categoria científica” (GUIMARÃES, 2003, p.96). Portanto, a 

classificação que permanece mesmo com o passar dos séculos é resultado de uma construção 

social. Logo, o racismo é resultado da construção histórica da raça, das classificações e da 

subalternização de grupos, que hoje são racializados (GUIMARÃES, 2003).  

Esses indivíduos são racializados pois sofrem um processo de classificação na esfera 

social, econômica e cultural. Entretanto, mesmo que o termo raça tenha em sua origem o 

propósito de subalternizar grupos ele foi ressignificado pelo movimento negro. Se auto afirmar 

pertencente a raça negra ou preta é uma forma de resistência às discriminações enfrentadas na 

sociabilidade. 

O racismo, construído socialmente, é uma forma discriminatória fundamentada pela raça, 

geradora de privilégios a indivíduos de acordo com a cor ou grupo étnico ao qual pertencem, 

podendo se manifestar de formas consciente ou não. Associa-se também à raça o preconceito 

racial, que além de pode ser discriminatório ou não, é uma concepção construída a partir de 
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estereótipos de grupos raciais. A discriminação racial distingue grupos racializados por 

exclusão e privilégios (ALMEIDA, 2019, p. 32-35). 

Portanto, o uso do poder – havendo a possibilidade do uso da força – é o que torna possível 

a efetivação da discriminação. Assim, a discriminação pode ser um ato direto intencional com 

o objetivo de atingir negativamente um grupo, ou indireto, que pode prejudicá-lo de maneira 

não intencional. Para reparar as ações discriminatórias negativas existe a discriminação 

positiva, por exemplo, a política de cotas. As cotas são um instrumento que propõe aumentar o 

acesso de negros e indígenas à educação para diminuir a discriminação negativa causada pelo 

racismo (ALMEIDA, 2019). 

À medida que o racismo se materializa como discriminação racial, há um processo de 

estratificação social, que conserva indivíduos e grupos em condições de subalternidade ou 

privilégios nas relações sociais, econômicas e políticas. Ou seja, o racismo possui caráter 

sistêmico (ALMEIDA, 2019).  

 

1.2 Concepções de racismo 

 

O mito da democracia racial nos faz perceber que a construção de um projeto de nação 

que se identifica como positivamente diverso ignora o racismo presente na estrutura social. 

Entretanto, o preconceito de cor é reconhecido pelo Estado brasileiro com a lei Afonso Arinos1. 

Dessa forma podemos considerar que o racismo pode ser reduzido a uma responsabilidade 

moral individual e criminosa. 

Diante disso, a fim de compreender o caráter sistêmico do racismo é necessário entender 

as concepções individual, institucional e estrutural do racismo. A concepção individual se refere 

à responsabilização de atos racistas a problemas morais ou psicológicos de indivíduos, que 

podem ser solucionados no âmbito jurídico e educacional. Nesta perspectiva não há sociedades 

e instituições racistas, apenas indivíduos racistas. Entretanto, apesar da importância de 

reconhecer o racismo como crime, esta noção é limitada e frágil, pois: 

é uma concepção que insiste em flutuar sobre uma fraseologia moralista 

inconsequente - “racismo é errado”, “somos todos humanos”, “como se pode ser 

racista em pleno século XXI?”, “tenho amigos negros” etc. – e uma obsessão pela 

legalidade. No fim das contas, quando se limita o olhar sobre o racismo a aspectos 

comportamentais, deixa-se de considerar o fato de que as maiores desgraças 

produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade e com o apoio moral 

de líderes políticos, líderes religiosos e dos considerados “homens de bem” 

(ALMEIDA, 2019, p.37).  

 
1 A Lei 1390/51 é a primeira do Brasil a constituir o preconceito de raça ou cor como contravenção penal. A lei 

foi proposta pelo Deputado Afonso Arino e promulgada por Getúlio Vargas em 1951. 
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Desse modo, a moralidade se torna o ponto central da concepção individual. Os 

indivíduos reconhecem a diferenciação da cor, a ofensa e violência de palavras preconceituosas. 

Entretanto, se essa interpretação considera que o racismo se apresenta apenas de forma direta 

como preconceito de cor, esta concepção ignora a relevância do racismo na desigualdade 

econômica, social e institucional (ALMEIDA, 2019). 

Outro nível de compreensão do racismo é a concepção institucional, amplamente utilizada 

por diversos teóricos, reconhece as instituições como meio de manutenção e reprodução do 

racismo. Na sociedade capitalista os indivíduos se relacionam a partir de condutas gerais e 

princípios de socialização básica, como a venda da força de trabalho e a troca mercantil. Esses 

padrões das relações sociais se concretizam nas instituições ou as instituições materializam 

essas condutas e princípios. Portanto, as instituições “são modos de orientação, rotinização e 

coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a tornam normalmente 

possível, proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais” (HIRSCH, 1994, p.26). 

Ainda que haja a naturalização, os conflitos também estão presentes nas instituições. Desse 

modo, o racismo, além de ser naturalizado por meio da construção de condutas e princípios das 

relações sociais, também está presente nas instituições (ALMEIDA, 2019, p.38). 

Admitido a existência do racismo institucional, considera-se que a desigualdade racial é 

uma característica da sociedade não apenas por causa da moralidade e ação isolada de grupos 

ou indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por 

determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses 

políticos e econômicos (ALMEIDA, 2019).  

As instituições só podem ser lideradas por um grupo hegemônico que exerce poder. E o 

poder faz o racismo ser uma forma de dominação, de modo que mantém e reproduz 

comportamentos discriminatórios que dificultam a ascensão e a ocupação de espaços de poder 

pela população negra e indígena. Por isso, o caráter institucional do racismo é mais sutil, velado 

e naturalizado, fundamental para estabelecer uma sociedade segregacionista. Por exemplo, as 

instituições designam negros para trabalhos manuais e brancos para trabalhos intelectuais, visto 

que hoje grande parte de cargos de lideranças de instituições são ocupados por homens brancos 

(ALMEIDA, 2019). 

Mesmo relevante, as teorias que concebem o racismo a nível apenas institucional são 

limitadas porque apenas consideram que as instituições reproduzem o racismo na sociedade, 

mas não observa que ao reproduzir condições para manter a ordem de uma estrutura social, o 

racismo que as instituições propagam também faz parte dessa estrutura. As instituições 

materializam o racimo pois ele é estruturado na sociedade, ou seja, “as instituições são apenas 
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a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo 

como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas 

porque a sociedade é racista” (ALMEIDA, 2019, p.47).  

Diante das grandes desigualdades raciais e socioeconômicas, medidas como a Lei nº 

12.711/2012 de cotas nas universidades públicas tem o objetivo de promover a inclusão de 

grupos historicamente segregados por cor e renda em espaços institucionais historicamente 

elitizados. Políticas como essa implica na mudança nas condutas e padrões já estabelecidos por 

instituições. Por isso há divergências sobre a política de ações afirmativas pois a há um grande 

rompimento das relações de poder e padrões estabelecidos e atrelados às instituições 

(ALMEIDA, 2019).  

Em junho de 2020 o Ministério da Educação publicou uma Portaria n° 545 que acabava 

com o incentivo a aplicação de cotas para negros, pardos, indígenas e deficientes na pós-

graduação das instituições de ensino federais (OLIVEIRA, 2020). Nesse caso, a instituição do 

poder executivo brasileiro propôs manter padrões e condutas racistas já reproduzidas na 

sociabilidade brasileira. Esse grande retrocesso ao combate às desigualdades foi revogado. No 

entanto, diante da ausência de novas políticas e legislações que proponham instituições públicas 

e privadas serem antirracistas torna o combate ao racismo institucional ainda muito frágil e 

pouco eficiente. 

 Ainda que instituições adotem práticas antirracistas como as cotas e processos seletivos 

inclusivos, não é suficiente, visto que elas não são as criadoras do racismo, mas reprodutoras. 

Por isso, é necessária a promoção de projetos institucionais que resolvam conflitos estruturais, 

pois o racismo é estrutural. Dito isso, entende-se que o racismo individual e institucional é 

derivado do racismo estrutural. Portanto, o racismo se encontra e é reproduzido na organização 

das relações sociais, economia e política (ALMEIDA, 2019). 

Se as instituições são racistas porque materializam uma estrutura social racista, para que 

seja eficiente, ações antirracistas devem partir do reconhecimento de que o racismo é um 

componente da estrutura social. Portanto, punições referentes a práticas racistas, projetos 

institucionais e políticas públicas de discriminação positivas, ainda que sejam capazes de 

combater determinados aspectos do racismo, são incapazes de combater o racismo estrutural. 

Mesmo que importantes, saber a sua incapacidade no campo teórico demonstra possibilidades 

para a resolução de práticas antirracistas eficientes na estrutura social e econômica (ALMEIDA, 

2019).  

Dito isso, Almeida (2019) propõe em sua obra pensar em atitudes antirracistas que 

atinjam a estrutura social. Se políticas públicas que combatem o racismo estão atreladas a 
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políticas econômicas, a economia possui papel fundamental para a não perpetuação desse 

problema. Diante disso, apresentaremos em seguida que a economia neoclássica não 

compreende o caráter estrutural do racismo e, portanto, ainda contribui para a reprodução do 

racismo na economia enquanto parte de uma estrutura social.  
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2 A TEORIA NEOCLÁSSICA DA DISCRIMINAÇÃO 

 

A perspectiva estrutural descrita por Silvio Almeida é uma relevante contribuição para 

interpretação sobre racismo nas ciências sociais. Sendo assim, pretendemos nesse capítulo 

questionar se esse âmago está presente na lógica da Teoria Neoclássica da Discriminação, que 

busca explicar a origem e manutenção das desigualdades raciais no mercado de trabalho. 

A Teoria Neoclássica é amplamente estudada por diversos centros de pesquisas 

econômicos por todos mundo. É uma teoria ortodoxa que pressupõe a hipóteses de equilíbrio 

geral de ofertas e demandas da economia. Entretanto, mesmo que boa parte desses economistas 

tenham permanecido longe do debate sobre os problemas sociais (TORRECILLAS, 2013) 

alguns deles como Becker (1971), Phelps (1972) e Arrow (1978) se aprofundaram no problema 

das desigualdades salariais enfrentados pela população negra dos Estados Unidos. 

Os estudos sobre discriminação expostos nesse trabalho possuem fundamentação 

microeconômica e assumem a hipótese de mercado competitivo, informação imperfeita e 

homogeneidade de trabalhadores no mercado. Entretanto, segundo os neoclássicos, as falhas de 

mercado são a justificativa para a ineficiência de alocação de trabalhadores e salários desiguais 

(BECKER, 1971). 

Este capítulo é crucial para entender a base da argumentação liberal sobre os problemas 

raciais e compreender as diferentes interpretações desenvolvidas pelos neoclássicos. Em 

síntese, segundo Teoria Neoclássica da Discriminação as desigualdades são originadas pela 

preferência irracional por trabalhadores brancos, a falta de acesso a informação sobre a real 

produtividade dos trabalhadores negros e a incapacidade de não brancos acumularem 

conhecimento (LOUREIRO, 2003). 

Com base na hipótese microeconômica de competição perfeita, os neoclássicos afirmam 

que a discriminação racial se encontra fora do mercado de trabalho, e que as falhas de mercado 

contribuem para a manutenção deste problema. Como solução, propõem acesso à informação e 

a educação aos indivíduos racistas e as empresas que discriminam serão expulsas pelo mercado 

(LOUREIRO, 2003). O objetivo deste capítulo, portanto, é apresentar os modelos e suas 

limitações ao longo do seu desenvolvimento lógico. 

  

  



17 

 

2.1 O modelo de Becker 

 

A abordagem neoclássica sobre a discriminação racial no mercado de trabalho foi iniciada 

por Gary Becker na década de 1950 diante do contexto histórico de crescimento do movimento 

negro e da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O economista propôs uma interpretação 

alternativa ao problema das desigualdades raciais ao desenvolver um modelo teórico que 

pretende compreender os efeitos da discriminação nas relações econômicas, o modelo de 

propensão à discriminação.  

Segundo Becker (1971), a discriminação de salários ocorre porque os empregadores 

possuem uma propensão à discriminação. Mesmo que os trabalhadores negros e brancos sejam 

substitutos perfeitos, o empregador contratará brancos pois, pela falta de acesso à informação, 

acreditam que trabalhadores não-brancos são um custo não-monetário à produção, portanto, 

uma desutilidade. Logo, os indivíduos são propensos à discriminação pois buscam maximizar 

sua utilidade.  

Ao considerar que os trabalhadores brancos (W) e negros (N) são substitutos perfeitos, o 

coeficiente de discriminação de mercado (MDC) será calculado pela diferença de salário (𝜋) 

dos trabalhadores, portanto 𝑀𝐷𝐶 =
(𝜋𝑤−𝜋𝑛)

𝜋𝑛
. O salário real pago pelos empregadores que 

discriminam será 𝜋𝑖(1 + 𝑑) onde 𝑑 representa a intensidade da discriminação, logo 𝑀𝐷𝐶 = 𝑑 

(BECKER, 1971, p. 14-18). 

A gráfico a seguir representa a relação de salários pagos e a contratação de trabalhadores 

negros em mercado de competição perfeita segundo o modelo neoclássico de Becker. O eixo 

horizontal demonstra a força de trabalho dos negros, ou seja, a quantidade de trabalhadores 

negros disponíveis no mercado. Já o eixo vertical demonstra a taxa de salário dos trabalhadores 

negros e brancos. O gráfico apresenta a hipótese microeconômica das curvas de demanda (𝐷𝑁) 

por trabalhadores negros e oferta de trabalho (𝑆). O segmento da reta 𝐴𝑁 demonstra o nível de 

salários pagos a trabalhadores negros contratados quando o empregador não discrimina, 

portanto, trabalhadores que se encontram entre 0 e 𝑁∗não sofrem com a discriminação racial 

do salário. Já o segmento 𝑁𝐷𝑁 demonstra a inclinação da curva de demanda quando há 

empregadores discriminadores, a interseção da curva de oferta positiva com a inclinação da 

curva da demanda gera um nível de trabalhadores 𝑁𝑒 que recebem o salário 𝐴′ e sofrem com a 

discriminação racial do salário. Portanto, quanto maior o número de empregadores 

discriminadores, mais inclinada será a curva de demanda por trabalhadores negros no mercado 

e maior será a diferença salarial entre trabalhadores que sofrem com a discriminação.  
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Gráfico 1: Taxa de salário dos trabalhadores negros e brancos e força de trabalho 

dos trabalhadores negros. 

 

Fonte: Loureiro, 2003, p. 131. 

 

Em sua crítica, Chadarevian destaca dois aspectos no modelo de propensão à 

discriminação de Becker. O primeiro é que há um comportamento irracional na preferência 

pelos trabalhadores brancos, portanto, uma valorização do salário em detrimento do lucro. 

Segundo que não conhecer a produtividade real dos trabalhadores negros resulta na informação 

imperfeita de mercado. Sendo assim, a valorização dos salários dos trabalhadores brancos 

diminui o lucro dos capitalistas, logo a discriminação não é benéfica para os empregadores. 

Além disso, o comportamento discriminatório irracional dos indivíduos gera uma diminuição 

da produtividade e por conseguinte a renda de equilíbrio, provocado pela realocação ineficiente 

de recursos da economia (CHADAREVIAN, 2009, p 108.).  

 Além da diferença salarial ocasionada pela discriminação dos trabalhadores, esse 

problema também pode ser causado pelo custo de oportunidade dos trabalhadores brancos em 

dividir o espaço de trabalho com trabalhadores não-brancos. Esse tipo de discriminação resulta 

em uma reivindicação dos trabalhadores brancos por salários maiores. Segundo Becker, há 

também a discriminação por parte do consumidor que prefere não ter um serviço oferecido por 

pessoas negras, o que torna a força do trabalhador negro mais barata (LOUREIRO, 2003; 

BECKER, 1971).  
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Em síntese, o modelo de propensão à discriminação propõe demonstrar que a 

desigualdade salarial entre brancos e negros é justificada por um problema comportamental dos 

empregadores discriminadores que ao buscar a maximizar sua utilidade evitam contratar 

trabalhadores negros e assumem um custo em empregar apenas trabalhadores brancos. Essa 

teoria tem o objetivo de contra argumentar a tese marxista de que os capitalistas brancos se 

beneficiam da exploração de trabalhadores negros. Entretendo, segundo os fundamentos 

microeconômicos, apenas uma política de preços altos aos consumidores negros poderia causar 

vantagem a classe capitalista (BECKER, 1971; CHADAREVIAN, 2009). 

Como proposta para a não perpetuação das desigualdades, o modelo considera que, em 

condições de concorrência perfeita, as firmas discriminadoras serão expulsas do mercado pois 

se empresas não discriminadoras possuem 𝑑 = 0 elas terão menos custo com o salário e maiores 

lucros (BECKER, 1971). Entretanto, resolver o problema da discriminação não é tão simples 

como pensa Becker. Em um sistema capitalista onde as pessoas reproduzem o racismo 

construído ao longo de uma história em que negros são inferiorizados, se uma empresa 

discriminadora é financeiramente eficiente ela continuará no mercado pois está disposta a 

manter o custo da sua discriminação. Além disso, ao considerar hipóteses microeconômicas há 

monopólios que produzem mercadorias não substituíveis que, independentemente de ser 

discriminadora, permanecerá no mercado (LOUREIRO, 2003, p. 128-133). 

Uma contradição evidente no trabalho de Becker é que ao reconhecer que uma mudança 

no acesso à informação, educação e no comportamento dos indivíduos racistas resultariam em 

mudanças significativas sobre o tratamento da população negra dos Estados Unidos, revela uma 

necessidade de aprimoramento da teoria e a importância do “capital humano” para desvendar o 

problema racial no mercado de trabalho. Percebe-se, portanto, que Becker além de 

individualizar o problema racial no mercado de trabalho e não relacionar com uma estrutura 

econômica racista e desigual, o autor não explica a manutenção da diferença salarial de negros 

e brancos no longo prazo, mas a causa da segregação no mercado de trabalho 

(CHADAREVIAN, 2009, p.108-111). 

 Uma inconsistência apontada por Chadarevian se refere a variável 𝑑 que mensura a 

discriminação: 

Que nos remete à velha dificuldade da teoria econômica de transformar em uma 

grandeza mensurável algo que é, por definição, subjetivo, tal como a utilidade. Ora, 

aqui se trata justamente disso; ou seja, de uma grandeza subjetiva, uma desutilidade 

(a “propensão à discriminação”), que não permite comparações interpessoais fora de 

um quadro abstrato, como pretende o autor (CHADAREVIAN, 2009, p.111). 

 Diante da impossibilidade de mensurar a desutilidade causada pela discriminação, 

Becker (1971) propõe que o coeficiente da discriminação de mercado é dado pela diferença dos 
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salários de brancos e negros. Portanto, a causa da diferença salarial não é definida corretamente 

devido a incapacidade de mensurar o conceito de discriminação que é tão subjetivo quanto a 

desutilidade. 

Tendo em vista o pouco desenvolvimento sobre o problema de informação imperfeita no 

modelo de propensão à discriminação de Becker, os economistas neoclássicos Phelps e Arrow 

desenvolveram o modelo de discriminação estatística com o objetivo de compreender a 

desigualdade salarial a partir da problemática da falta de compreensão do real nível de 

produtividade dos trabalhadores brancos e negros pelos empregadores.  

 

2.2 O modelo de discriminação estatística 

 

A partir do modelo de propensão à discriminação, Arrow e Phelps desenvolveram um 

modelo com fundamentação microeconômica e por uma perspectiva estatística que buscasse 

compreender e propor soluções para o problema da desigualdade racial do salário.  

Phelps publicou em 1972 o modelo de discriminação estatística, que possui como ponto 

de partida a necessidade do acesso à informação do nível de produtividade dos trabalhadores, 

dessa forma, o empregador pagará um salário igual à produtividade marginal. Segundo o autor, 

ao não ter certeza da verdadeira capacidade produtiva dos trabalhadores negros, eles são 

remunerados com baixos salários. Ou seja, os empresários evitam o risco para maximizar o seu 

lucro, portanto, a desigualdade é resultado da desinformação. Entretanto, diferente do modelo 

de propensão à discriminação, a decisão tomada pelos empregadores é racional, visto que a 

pouca informação que eles obtêm é que negros não são capazes de ocupar cargos de alta 

produtividade e diante disso são empregados em cargos de menores salários. Logo, os patrões 

remuneram seus funcionários de acordo com a média apresentada pelo mercado (PHELPS, 

1972).  

O raciocínio que explica a manutenção da desigualdade no mercado de trabalho no 

modelo de discriminação estatística é explicado por Kenneth J. Arrow (1998) como um ciclo. 

Por causa da desinformação, os patrões possuem preconceito com a produtividade dos 

trabalhadores negros e por isso, pagam baixos salários. A baixa remuneração faz com que os 

negros não se sintam motivados a aumentar a sua produtividade, reafirmando, portanto, a 

expectativa preconceituosa dos capitalistas brancos. 

Além de considerar que a livre concorrência expulsaria empresas ineficientes – 

discriminadoras – do mercado, baseados em pressupostos da microeconomia o modelo de 

discriminação estatística demonstra que para solucionar o problema de discriminação salarial 
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empresários avessos ao risco, independente do custo, devem obter acesso ao real nível 

produtividade dos trabalhadores, pois dessa forma, estariam alocando os recursos de forma 

ótima e teriam mais eficiência na produção (PHELS, 1972; ARROW, 1998).  

 Portanto, o modelo de discriminação estatística desenvolvido por Phelps (1972) e Arrow 

(1998) pretende justificar que a desigualdade salarial dos trabalhadores brancos e negros é 

causada pela falta de acesso a informação da produtividade dos trabalhadores e por um 

problema de causalidade que parte da desinformação que gera baixos salários que resultam em 

um baixo estímulo em produzir, que, por conseguinte reafirma as expectativas discriminatórias 

dos empregadores. Entretanto, assim como o modelo de propensão à discriminação, essa teoria 

limita o problema enfrentado por trabalhadores negros apenas a falhas de mercado. 

 Entretanto, o modelo não explica a razão pelo qual os capitalistas permanecem 

assumindo o risco da desinformação. Segundo Chadarevian:  

Eliminando este risco, com despesas em informação sobre a capacidade produtiva dos 

trabalhadores, o patrão ganharia em termos de eficiência, já que se obtém uma 

alocação ótima dos recursos em relação à produtividade dos fatores. O patrão tem 

assim interesse em minimizar esse risco, pagando por essa informação, para produzir 

com mais eficiência (CHADAREVIAN, 2009, p.115)  

Além disso, o modelo de discriminação estatística demonstra um problema de 

causalidade das desigualdades e não o sentido desta relação. Por isso, é evidente que a falta da 

consciência sobre o que é racismo estrutural faz com que o modelo não justifique de forma 

completa a causa da permanência da desigualdade racial dos salários no longo prazo 

(ALMEIDA, 2019, p.162-165). 

Portanto, se o capitalista não está ciente da real produtividade do trabalhador a 

remuneração é injusta e entra em contradição com a Economia marginalista: 

Segundo o qual os fatores devem ser remunerados de acordo com a sua produtividade 

marginal. E por uma razão bem simples: um mercado que produz uma classificação 

de alguns indivíduos baseada em um critério que não seja o mérito (com negros sendo 

remunerados abaixo de sua contribuição marginal) é considerado injusto pela teoria 

neoclássica e está, portanto, longe de ser uma alocação de fatores desejável do ponto 

de vista do bem-estar social (CHADAREVIAN, 2009, p.115).  

 De acordo com o modelo de discriminação estatística o nível de produção marginal dos 

trabalhadores e a eficiência produtiva é observada e disseminada no setor produtivo. Portanto, 

a baixa produtividade dos trabalhadores negros justificada pelo problema de causalidade será a 

informação reproduzida e propagada em todo o sistema econômico. Sendo assim, a alocação 

de negros em trabalhos braçais e brancos em intelectuais é resultado do nível de produção 

marginal, observada, difundida e reproduzida por diversos setores produtivos. No entanto, 

considerar essa lógica como eficiente não resolve o problema da discriminação proposto pelos 

neoclássicos e ao utilizar esse modelo na esfera produtiva e acadêmica é absurdamente racista 
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pois reforça o estereótipo preconceituoso de inferiorização de pessoas negras no mercado de 

trabalho (CHADAREVIAN, 2009, p.113-117). 

 

2.3 Teoria do capital humano 

 

 Diante das limitações apresentadas nas teorias neoclássicas da discriminação diversos 

modelos buscaram complementar a teoria de Becker. Dessa forma, o modelo do capital humano 

além de não dar continuidade às interpretações subjetivas dos conceitos abordados pelos 

neoclássicos, anula a hipótese de que trabalhadores negros e brancos são substitutos perfeitos. 

 O ponto da partida da teoria é de que as habilidades adquiridas por meio da educação 

ou experiência de trabalho acumulam e definem o nível de produtividade do indivíduo. Sendo 

assim, se a produtividade corresponde a uma forma de capital – salário – as habilidades são, 

portanto, constituídas em capital humano. Dessa forma, espera-se que trabalhadores com níveis 

de capital humano diferentes recebam salários diferentes (TAVARES, 2007, p. 7-11).  

Além disso, a renda do indivíduo possui forte influência sobre a determinação do nível 

educacional, ou seja, do seu capital humano. Para os neoclássicos, essa hipótese tem se 

demonstrado eficiente na aplicação de modelos econométricos com a presença de variáveis 

como educação e renda para justificar a diferença salarial de gênero e raça (TAVARES, 2009; 

CHADAREVIAN, 2009). 

 No entanto, há um problema evidente: se a renda influencia na determinação do capital 

humano há um problema de causalidade pois o “capital humano” é uma variável que pretende 

explicar a determinação dos salários. 

 

O problema da circularidade do capital humano 

  

 

Fonte: Chadarevian, 2007, p.120. 
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 Portanto, a teoria do capital humano apresenta uma falha relevante que prejudica os 

estudos e a busca pela compreensão do racismo presente no mercado de trabalho e dessa forma 

não consegue explicar o principal objetivo da Teoria Neoclássica da Discriminação: a 

manutenção desigualdade salarial.  

Sendo assim, os argumentos apresentados pela teoria neoclássica reduzem o problema 

da desigualdade racial do salário à desinformação, ao comportamento e educação dos 

indivíduos, sem ao menos considerar a história e a estrutura social que constrói o racismo. 

Portanto, mesmo que a abordagem teórica seja útil, diante das suas inúmeras limitações ela não 

é suficiente para compreender a manutenção de uma estrutura racista nas relações de trabalho 

(ALMEIDA, 2019, p.159-164).  

Para além da microeconomia, outros campos da ciência econômica também buscam 

compreender a escassez e as relações de produção em um sistema econômico. Portanto, é 

necessário entender a construção histórica do capitalismo e sua origem na troca mercantil. A 

estruturação do sistema capitalista foi constituída por relações materiais objetivas – a evolução 

da troca mercantil para os processos produtivos de economias de escala – e por relações 

subjetivas de sociabilidade – a divisão de classes- que foram contaminadas por problemas como 

o machismo, racismo e homofobia (ALMEIDA, 2019). Diante disso, será discutido no próximo 

capítulo as desigualdades raciais por uma ótica que pretende compreender as condições 

subjetivas do sistema capitalista. 
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3 RACISMO E ECONOMIA 

 

Para compreendermos o racismo a partir de uma estrutura econômica é necessário 

evidenciar a diferença entre as condições objetivas e subjetivas do capitalismo. Sendo assim, 

as condições objetivas se referem “às possibilidades materiais para o desenvolvimento das 

relações sociais capitalistas” (ALMEIDA, 2019, p.168) enquanto as condições subjetivas estão 

ligadas à formação da subjetividade dos indivíduos reproduzidas em seus atos concretos que os 

fazer participar das relações sociais. Relações essas que no sistema capitalista resultam na troca 

mercantil. Portanto, no Capitalismo há uma naturalização do pertencimento a uma classe ou 

grupo, onde indivíduos são alocados na sociedade como capitalistas ou trabalhadores e 

(ALMEIDA, 2019, p.166-172). 

Assim como a troca mercantil, o mercado capitalista necessita de relações que vão para 

além de meros dados e agentes econômicos. A política, o direito a história e a economia são 

fundamentais para a construção histórica do sistema capitalista. Portanto, as relações sociais 

são base para o desenvolvimento do capitalismo tal como as relações de raça e gênero presentes 

na sociabilidade.  Diante disso, apresentaremos nesse capítulo como alternativa à concepção da 

teoria neoclássica uma concepção estrutural sobre a discriminação racial, racismo, economia e 

as relações de trabalho. Para isso, faremos uma breve introdução à relevantes conceitos da teoria 

do valor-trabalho de Karl Marx. 

 

3.1 A teoria do valor-trabalho de Marx 

 

Esta seção não pretende abordar todos os argumentos de Karl Marx, mas expor alguns 

conceitos decisivos para a compreensão dos argumentos do filósofo Silvio Almeida ao justificar 

a desigualdade salarial como característica do modo de produção capitalista. Ao buscar 

compreender o modo de funcionamento do sistema capitalista, Marx em sua obra O Capital 

(2013) tem como ponto de partida desvendar o que é mercadoria e sua relevância na troca 

mercantil. 

Marx considera que a mercadoria é uma coisa que possui propriedades capazes de 

satisfazer as necessidades humanas, seja para a subsistência ou para os meios de produção. 

Além disso, a utilidade das características físicas de uma mercadoria implica que ela tenha valor 

de uso. Na medida que valores de uso são trocados por outros valores de uso é construído uma 

relação quantitativa das mercadorias, ou seja, elas passam a possuir valor de troca (MARX, 

2013). 
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 Portanto, para que uma mercadoria tenha valor de troca ela deve ser valor de uso, 

entretanto, esse deve ser abstraído para estabelecer a comensurabilidade entre as próprias 

mercadorias. Dessa forma Marx conclui que “como valores de uso, as mercadorias são, antes 

de tudo, de diferente qualidade; como valores de troca, elas podem ser apenas de quantidade 

diferente, sem conter, portanto, nenhum átomo de valor de uso” (MARX, 2013, p. 90). Diante 

da abstração do valor de uso, ou seja, desconsiderado todas as características físicas que tornam 

uma mercadoria valor de uso, só resta apenas a propriedade de ser fruto do trabalho. 

 Sendo assim, se a abstração do valor de uso também prescinde das propriedades físicas 

de uma mercadoria e os diferentes tipos de trabalho concreto que as formam, restará apenas o 

caráter de ser fruto do trabalho humano. Portanto, o elemento comum que torna possível a troca 

das mercadorias é o trabalho humano abstrato (MARX, 2013 p. 89-117).  

 Isto posto, podemos compreender o trabalho humano abstrato como substancia do valor 

pois “o elemento comum, que se apresenta na relação de troca ou valor de troca das 

mercadorias, é, portanto, seu valor” (MARX, 2013, p. 91). Já a grandeza do valor, segundo 

Marx, é determinada de acordo com a quantidade de trabalho humano requerido para a 

produção da mercadoria. No entanto, não é apenas o tempo de trabalho que irá determinar a 

quantidade, mas o tempo socialmente necessária para produção das mercadorias. Assim, diz 

Marx: 

para a produção de uma mercadoria, ela só precisa do tempo de trabalho em média 

necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário. Tempo de trabalho 

socialmente necessário é aquele requerido para produzir um valor de uso qualquer sob 

as condições normais para uma dada sociedade e com o grau social médio de destreza 

e intensidade do trabalho. [...] Portanto, é apenas a quantidade de trabalho socialmente 

necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor 

de uso que determina a grandeza de seu valor (MARX, 2013, p.91). 

 Logo, para que valores de uso sejam trocados ele deve possuir o mesmo tempo de 

trabalho humano abstrato socialmente necessário para a produção, ou seja, a mesma grandeza 

de valor. Entretanto, essa grandeza pode ser alterada de acordo com o desenvolvimento da força 

produtiva. Por exemplo, quanto maior o grau de destreza dos trabalhadores, desenvolvimento 

tecnológico e científico maior será a massa de mercadorias produzidas e, portanto, menor será 

o seu valor. (MARX, 2013). 

 Assim, Marx conclui que o trabalho possui um duplo caráter pois além de ser trabalho 

igualmente humano que dispende força humana fisiológica e gera valor das mercadorias ele 

também dispende força humana específica, um trabalho concreto responsável por formar o 

valor de uso das mercadorias (MARX, 2013).  
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 A fim de compreender os desdobramentos das relações de troca, Marx demonstra que x 

mercadorias A têm o valor de y mercadorias B. Isso significa que a mercadoria A possui um 

papel ativo e se apresenta como um valor relativo, enquanto a mercadoria B possui um papel 

passivo e se apresenta como o valor equivalente. Ou seja, a mercadoria A expressa seu valor na 

mercadoria B (MARX, 2013). 

 Além disso, a mercadoria A pode manifestar-se como valor total pois além de expressar 

seu valor na mercadoria B, também pode expressar o seu valor em diferentes quantidades de 

mercadorias C, D etc. À medida que a mercadoria A expressa seu valor e torna possível troca-

la por diferentes mercadorias B, C, D etc. a forma de valor total se converte em valor universal, 

pois os valores de uso da mercadoria A manifesta-se como equivalente geral de diversas 

quantidades de diferentes mercadorias. Portanto, com o desenvolvimento e expansão das 

relações de troca qualquer mercadoria pode ser um equivalente geral e dar origem a forma 

dinheiro (MARX, 2013). 

 Em seguida, no capítulo I de O Capital (2013), Marx pretende desvendar o caráter 

místico das mercadorias. Para essa compreensão o autor descreve que as mercadorias possuem 

objetividade de valor na medida em que são permutáveis por possuírem em comum o trabalho 

humano. Contudo, o trabalho humano é uma unidade social pois o valor de uma mercadoria só 

pode se manifestar numa relação social entre elas.  

 Portanto, à medida que o tempo de trabalho socialmente necessário forma a grandeza de 

valor “as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de 

seu trabalho, assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho” (MARX, 

2013, p.111). Além disso, a forma mercadoria: 

Consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres 

sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do 

trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete 

também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social 

entre os objetos, existente à margem dos produtores (MARX, 2013, p. 111). 

 Ou seja, o ponto chave da troca das mercadorias não é sobre suas propriedades físicas e 

relações materiais, mas sobre uma relação social determinada pelos homens. Diante disso, o 

fetichismo da mercadoria se apresenta como a atribuição de características sociais às 

mercadorias. Logo, os indivíduos não percebem a troca “como relações diretamente sociais 

entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas entre pessoas e relações 

sociais entre coisas” (MARX, 2013, p. 112).  
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 Além de percebermos o fetichismo da mercadoria, mais à frente no capítulo IV de O 

Capital Marx descreve que ao abstrairmos os valores de uso presente nas relações econômicas 

de uma troca observaremos o dinheiro como um produto final. Ou seja: 

Se abstrairmos do conteúdo material da circulação das mercadorias, isto é, da troca 

dos diversos valores de uso, e considerarmos apenas as formas econômicas que esse 

processo engendra, encontraremos, como seu produto final, o dinheiro. Esse produto 

final da circulação das mercadorias é a primeira forma de manifestação do capital 

(MARX,2013, p. 152). 

Antes de entender o movimento de transformação do dinheiro em capital é necessário a 

compreensão do processo de troca de mercadorias (M), representado por M-M. Entretanto, o 

dinheiro (D) assume o papel de mediador do processo de circulação simples da mercadoria M-

D-M, onde M-D representa a venda e D-M a compra. Diante disso, a troca do dinheiro (D) por 

mercadorias (M) é descrita pela fórmula D-M-D, que representa dinheiro trocado por 

mercadoria que é trocado por dinheiro. Portanto, D possui uma igualdade qualitativa. 

Entretanto, essa fórmula só possui sentido se há um incremento de valor (D + DΔ = D’), uma 

diferença quantitativa. Ao adicionar valor, obtém-se a fórmula geral do capital D-M-D’, “esse 

incremento, ou excedente sobre o valor original, chamo de mais-valor” (MARX,2013, p.154).  

Por isso, o capital não é algo, mas um processo (D-M-D’) de transformação, ou seja, o 

movimento de valorização do valor converte o dinheiro em capital (MARX, 2013). 

Além disso, Marx afirma que “a produção capitalista não é apenas produção de 

mercadoria, mas essencialmente produção de mais-valor” (MARX, 2013, p. 343). Para 

compreender esse fato é necessário entender a relevância processo produtivo capitalista e suas 

implicações na relação do trabalhador com o trabalhado. 

 Segundo Marx, o trabalho é a utilização da força de trabalho em que o homem 

transforma objetos da natureza com suas habilidades intelectuais e manuais. Logo, o processo 

de trabalho consiste em uma atividade orientada a um fim. Já o meio de trabalho é um conjunto 

de coisas que medeia o processo da transformação da natureza em valor de uso, dessa forma o 

trabalhador “utiliza as propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas para fazê-las atuar 

sobre outras coisas, de acordo com o seu propósito” (MARX, 2013, p. 171).  

O fim do processo de trabalho, ou seja, a modificação da forma natural em algo 

adequado a satisfazer necessidades humanas se encerra na existência do produto. Diante disso, 

o objeto natural e os meios de trabalho tornam-se meios de produção e o trabalho transforma-

se em trabalho produtivo (MARX, 2013, p.170-173). 
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No capítulo XIV de O Capital (2013) Marx declara que o trabalho, inicialmente, é um 

processo individual onde o homem controla a si mesmo ao transformar objetos da natureza em 

bens que terão uma finalidade vital, e os produtos que inicialmente eram objetos diretos de 

produtores individuais transformam-se em produtos sociais frutos de trabalhos coletivos 

combinados de habilidades intelectuais e manuais. Diante disso, assim como os produtos 

sociais, o trabalho produtivo é ampliado de acordo com a cooperação participativa de diversos 

trabalhadores. Portanto, em face da ampliação dos produtos sociais, o conceito de trabalho 

produtivo desenvolvido inicialmente por Marx passa por uma modificação e se torna válido 

apenas para o trabalhador coletivo. 

 Portanto, diante do trabalho coletivo o trabalhador não produz apenas para si, mas para 

autovalorizar o capital. Logo, o trabalhador produtivo não é apenas aquele que produz algo para 

um determinado fim, mas aquele que produz mais-valor, ou seja, o trabalhador participa de uma 

“relação de produção especificamente social, surgida historicamente e que cola no trabalhador 

o rótulo de meio direto de valorização do capital” (MARX, 2013, p. 343). 

A base geral que forma o sistema capitalista é o mais-valor absoluto que consiste na 

produção de capital durante o tempo excedente da jornada de trabalho. No entanto, quando há 

revoluções nas técnicas produtivas a fim de diminuir a jornada de trabalho correspondente ao 

valor da força de trabalho – o salário – é produzido o mais-valor relativo (MARX, 2013). Ou 

seja:  

A produção do mais-valor absoluto gira apenas em torno da duração da jornada de 

trabalho; a produção do mais-valor relativo revoluciona inteiramente os processos 

técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais (MARX, 2019, p. 344). 

A produção de mais-valor relativo é específica do método de produção capitalista e só se 

torna possível diante da mudança da subsunção formal do trabalho ao capital para a subsunção 

real. A subsunção formal consiste em um trabalho que ainda não foi dominado diretamente pelo 

capital, ou seja, ainda há características pessoais das técnicas e habilidades artesanais de um 

trabalhador. Entretanto, com o desenvolvimento do sistema capitalista o capital se apropria 

totalmente das características e surge, portanto, a subsunção real do trabalho ao capital (MARX, 

2013). 
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3.2 A concepção Marxista sobre a discriminação racial no trabalho 

 

É neste ponto da argumentação de Marx que surge uma alternativa à concepção 

neoclássica. Segundo Silvio Almeida, a subsunção real do trabalho ao capital só é possível no 

nível concreto das relações sociais onde práticas sociais já estão integradas às dinâmicas do 

sistema capitalista. Ao considerar o racismo como uma ideologia que se funde no imaginário 

do indivíduo e contamina a sociabilidade, à medida que o capital absorve as particularidades 

do trabalhador, ele transforma a individualidade humana “adaptando tradições, dissolvendo ou 

institucionalizando costumes, dando sentido e expandindo alteridades, a partir das 

especificidades de cada formação social na integração à organização capitalista da produção” 

(ALMEIDA, 2019, p.175).   

Além disso, a predominância do trabalho assalariado é determinante para a formação da 

estrutura do capitalismo. Entretanto, as diferentes conjunturas, formações sociais e planos 

econômicos internos e internacionais possibilitam que o modo de produção capitalista utilize 

estratégias violentas para ampliar a produção de mais-valor. Essas estratégias podem ser 

consideradas o trabalho compulsório, escravo, mal pagos e bem pagos (ALMEIDA, 2019). Ou 

seja, a desigualdade racial do salário é uma forma do capitalismo expandir a produção de mais-

valor. 

Em suma, além de considerar a formação do sistema capitalista segundo a teoria do 

valor-trabalho de Marx (2013) o autor atribui o problema das desigualdades salariais e pobreza 

da população negra às ideologias que formam o imaginário social presente na sociabilidade que 

fazem parte da estrutura econômica, política e social. Logo, a institucionalização e reprodução 

de problemas como o racismo e machismo na sociedade garantem que o capitalismo mantenha 

o trabalho submetido ao capital. Portanto, apenas o método de produção capitalista e a 

replicação da forma-valor é capaz de determinar a forma como o trabalhador negro irá se 

comportar e ser tratado. Diante disso que o racismo é intrínseco à subsunção real do trabalho 

ao capital, pois a identidade do trabalho é definida pelo modo de produção capitalista. 

(ALMEIDA, 2019, p.176-182) 

Segundo Almeida (2019), o racismo não afeta apenas relações exteriores como o 

processo de colonização, mas toda a formação interna de identidade, história e estrutura 

econômica de um país. A democracia racial se apresenta como um exemplo de construção 

ideológica que naturalizou a discriminação enfrentada por trabalhadores negros brasileiros. 

Após a Segunda Guerra, criou-se uma necessidade de inserir o Brasil em um mundo 

livre e democrático. Com o objetivo de inserir a população negra na sociedade de classes foi 



30 

 

construída uma ideologia que afirmava o país como um lugar de diversidade étnica e livre de 

preconceitos. Além disso, a democracia racial inseriu trabalhadores negros no mercado de 

trabalho formal e especializado excluindo trabalhadores domésticos, rurais e os privaram de 

fazer parte do sistema político brasileiro (GUIMARAES, 2006, p. 270-272). 

Com o avanço da industrialização no Brasil a partir de 1930 a ideia de democracia racial 

esteve latente diante da necessidade de mão de obra no país. Enquanto trabalhos manuais eram 

direcionados para a população negra, os trabalhos intelectuais eram voltados para os brancos 

(ALMEIDA, 2019). Por meio de uma divisão racial do trabalho a alocação da mão de obra do 

Brasil foi feita, “reservando-se para o negro apenas aquilo que o branco, por uma série de 

razões, descarta ou despreza” (MOURA, 1983, p. 127) e dessa forma foi construída a grande 

massa operária negra brasileira. 

Portanto, o racismo faz parte da construção socioeconômica de uma nação e por isso, o 

sistema capitalista mescla o uso da força como a exploração do trabalhador para a acumulação 

do capital com a construção e reprodução de ideologias como a democracia racial que permitem 

naturalizar essa exploração (ALMEIDA, 2019). Diante disso Silvio Almeida conclui que:  

O racismo é um elemento deste jogo: será por isso que parte da sociedade não verá 

qualquer anormalidade na maioria das pessoas negras ganharem salários menores, 

submeterem-se aos trabalhos mais degradantes, não estarem nas universidades 

importantes, não ocuparem cargos de direção, residirem nas áreas periféricas nas 

cidades e derem com frequência assassinadas pelas forças do Estado (ALMEIDA, 

2019, p.181) 

Outra relação evidente entre racismo e economia apontado por Almeida é a relevância 

de discutir esse fenômeno sob o ponto de vista da economia política. Para isso, o autor afirma 

que o capitalismo adapta diferentes formas de manifestação do racismo, seja pela escravidão, 

segregação ou democracia racial. Portanto, à medida que o capitalismo se renova pode ser 

necessário renovar o racismo. Assim o sistema capitalista se beneficia do racismo e machismo, 

elementos fundamentais para a naturalização de baixos salários, em especial os pagos às 

mulheres negras. (ALMEIDA, 2019, p.184). 

 Ademais, compreender as relações de produção pelo ponto de vista da Economia 

Política é fundamental para entender e buscar soluções para o fim da desigualdade salarial. Pois, 

segundo Marx:  

Quando estudamos um país determinado do ponto de vista da Economia Política, 

começamos por sua população, a divisão desta em classes, seu estabelecimento nas 

cidades, nos campos, na orla marítima. [...] A população é uma abstração se deixo de 

lado as classes que a compõem. Essas classes são, por sua vez, uma palavra sem 
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sentido se ignoro os elementos sobre os quais repousam, por exemplo: o trabalho 

assalariado, o capital etc. Esses supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços etc. 

O capital, por exemplo, não é nada sem trabalho assalariado, sem valor, dinheiro, 

preços etc.” (MARX, 2008, p. 257-258).  

 Diante disso a população não deve ser compreendida apenas como um agente 

econômico, mas como uma “uma rica totalidade de determinações e relações diversas” (MARX, 

2008, p. 258). Ou seja, só é possível analisar a população negra e combater o racismo ao 

compreende-lo enquanto um fenômeno que está enraizado na sociabilidade e determinado 

historicamente (DENNIS, 2021). Por isso, é importante que a desigualdade racial do salário 

seja compreendida a partir da formação histórica do racismo, das condições e formação social 

do negro e da concepção estrutural do racismo.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em diversas correntes de pensamento da economia a raça é um fator indispensável para 

os estudos sobre desigualdades. Diante disso, apresentamos perspectivas da teoria neoclássica 

e do marxismo sobre a discriminação racial e destacamos a importância da compreensão da 

construção histórica e social do racismo assim como suas concepções: individualista, 

institucional e estrutural.  

Ao considerar a obra Racismo Estrutural (2019) do filósofo e jurista Silvio Almeida 

pressupomos que, para compreender a discriminação racial, é necessário considerar uma 

sociedade formada socialmente e historicamente por uma estrutura racista constituída de 

formações ideológicas, políticas e econômicas. Ou seja, só é possível entender a discriminação 

racial quando percebemos o racismo estrutural. 

Como percursor nos estudos sobre discriminação racial na teoria neoclássica, o modelo 

de propensão à discriminação de Becker (1971) se mostrou preocupado com os problemas 

raciais enfrentados pela população negra dos Estados Unidos e pretendeu demonstrar que a 

discriminação é um fator que eleva o custo de produção do empresário o fazendo ser expulso 

pela livre concorrência de mercado. No entanto, essa teoria apresenta falhas consideráveis como 

o não aprofundamento sobre a subjetividade do conceito de discriminação e a responsabilização 

do racismo a um problema individual e moral dos empregadores brancos. 

A fim de contribuir com a teoria neoclássica da discriminação, Phelps (1972) e Arrow 

(1998) apresentaram uma nova interpretação sobre a discriminação racial dos salários. Os 

autores desenvolveram o modelo de discriminação estatística que atribui a discriminação à falta 

de acesso à informação sobre o real nível de produtividade dos trabalhadores, e por um 

problema de circularidade das expectativas dos empregadores em relação aos trabalhadores 

negros. Em suma, a problema de circularidade ocorre quando a falta de acesso à informação faz 

com que os empregadores paguem baixos salários e, por isso, os trabalhadores discriminados 

mantêm um baixo desempenho que atinge as expectativas discriminatórias. Logo, essas 

expectativas são disseminadas no mercado e se tornam a única informação disponível sobre a 

produtividade dos trabalhadores negros. Entretanto, os autores não consideram como um 

problema estrutural a falta de acesso à informação que mantém negros em trabalhos subalternos 

e precários, mas a uma falha de mercado. 

Assim como esses modelos, a teoria do capital humano amplamente utilizada em 

estudos acadêmicos brasileiros (CHADAREVIAN, 2009) se demonstrou ineficiente para 

explicar a manutenção do racismo pois não identificaram um problema de circularidade na 
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interpretação da teoria. Segundo a teoria do capital humano, as habilidades adquiridas pela 

experiência e formação educacional determinam o nível de produtividade do trabalhador e por 

conseguinte seu salário, pois o empregador pretende obter um alto nível de capital humano em 

seu processo produtivo. Contudo, se a teoria considera que a renda determina o nível de 

escolaridade há um problema evidente, pois, o capital humano, que define a produtividade 

marginal do trabalhador também é um fator que explica a renda. Logo, se os baixos salários 

determinam a baixa produtividade e baixa produtividade determinam baixos salários, é a 

estrutura social racista que está por trás desse círculo vicioso 

Diante das limitações presentes nos modelos da teoria neoclássica da discriminação este 

trabalho apresenta como alternativa a concepção marxista sobre a discriminação racial. Para 

isso, deve ser compreendido os principais conceitos da teoria do valor-trabalho de Karl Marx 

(2013) e de que forma o capital se demonstra um fator relevante para a compreensão da 

subsunção real do trabalho ao capital. Segundo Almeida (2019) além de ideologias racistas que 

naturalizam a discriminação salarial como a democracia racial, o capital se apropria da 

individualidade do trabalhador negro para determinar como ele será tratado no modo de 

produção capitalista. Em vista disso, a discriminação racial além de indispensável para a 

exploração do trabalhador, é um fator determinante para a obtenção de mais-valor no modo de 

produção capitalista. 

Portanto, diante da importância de considerar a concepção do racismo estrutural a 

interpretação marxista de Silvio Almeida exemplifica de forma coerente os problemas da 

desigualdade enfrentado pela população negra.  
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