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Conde de Gobineau

“Mas se, em vez de se reproduzir entre si, a
população brasileira estivesse em condições de
subdividir ainda mais os elementos daninhos de
sua atual constituição étnica, fortalecendo-se
através de alianças de mais valor com as raças
europeias, o movimento de destruição observado
em suas fileiras se encerraria, dando lugar a uma
ação contrária”.



Quadro “A Redenção de Cam” pintor espanhol 

Modesto Brocos - 1895



Entre a segunda metade do século XIX e a
primeira metade do século XX, vigoraram em várias
partes do globo as teses eugenistas, isto é, teses que
defendiam um padrão genético superior para a “raça”
humana. Tais teses defendiam a ideia de que o
homem branco europeu tinha o padrão da melhor
saúde, da maior beleza e da maior competência
civilizacional em comparação às demais “raças”, como
a “amarela” (asiáticos), a “vermelha” (povos
indígenas) e a negra (africana).
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A primeira corrente teórica que propriamente
pode ser chamada de antropológica, o evolucionismo
cultural pressupunha uma unidade psíquica do ser
humano. Com esse pressuposto, todos os povos
passariam unilinearmente por estágios de
desenvolvimento sociocultural semelhantes, do mais
primitivo modo de vida ao mais complexo. Desse
modo, seria possível conhecer o passado da
humanidade bastando investigar os povos mais
“primitivos”.
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Determinismo racial pré-estabelecidos não
são aceitos pela antropologia contemporânea. Noções
de que diferentes povos tem hábitos engendrados em
seu código genético são datadas, e vão de encontro à
pensamentos atrasados e de cunho evolucionista,
dentro dos quais poderíamos elencar etnias de forma
progressiva, ou seja, sobrepondo uma a outra da
melhor para a pior.



Fundador da Antropologia criminal Brasileira,
seguindo ideias de Lambroso, e pioneiro nos estudos
sobre a cultura negra no País, escreveu diversas
obras, dentre elas: As raças humanas e a
responsabilidade penal no Brasil.

Entre suas idéias, deixou frases como: “O
negro é rixoso, violento nas impulsões sexuais, muito
dado à embriaguez, e nesse fundo de caráter
imprime na criminalidade colonial atual”(NINA
RODRIGUES, Raimundo).
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As correntes intelectuais que influenciavam o
pensamento de defensores do eugenismo eram
variadas e iam desde o determinismo de Henry
Thomas Buckle e o darwinismo social de Spencer às
teorias de Gobineau. Todas essas correntes, em grande
parte, serviram como argumento para justificar a fase
do Neocolonialismo, que se incidiu sobre os
continentes africano e asiático.
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Gilberto Freyre 
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