


Manifestação contra a ameaça de re- moções em favelas do

Rio de Janeiro realizada em 2010, em frente ao prédio da
Prefeitura do município.

Imagem de 2011 do conjunto habitacional
Cidade de Deus, que surgiu na década de
1960 como desdobramento das remoções de

favelas localizadas no centro da cidade do Rio
de Janeiro.
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Raça, racismo e etnia: aspectos socioantropológicos

•O racismo pressupõe a existência de “raças” humanas e se utiliza da
caracterização biogenética para explicar fenôme- nos sociais e culturais.

•Supõe ainda que existam “raças superiores” e “raças
inferiores”, conside- rando, portanto, “natural” que estas
sejam subjugadas pelas primeiras.

•O racismo, portanto, é também uma ideologia.
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Raça, racismo e etnia: aspectos socioantropológicos

•Teorias raciais e eugênicas

- Surgiram no final do século XIX e início do XX,
tentando comprovar cientificamente a existência de
“raças superiores e inferiores”, recorrendo às ciências
naturais e seus métodos à época (medições de crânio
e nariz, por exemplo).

- Os chamados estudos antropométricos tentavam
provar ser possível deduzir o comportamento e as
aptidões de um indivíduo com base em suas
características físicas.

A medição do crânio
é um exemplo da

aplicação da
antropometia.
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Teorias eugênicas
•Pressupunham que cada “raça” possuía características próprias e que a miscigenação
entre brancos, amarelos e negros resultaria na degeneração.

•Havia, entretanto, as que propunham que a miscigenação poderia ser uma opção de
“melhorar” as características de um povo através da disseminação da genética do
homem branco.

•Algumas políticas públicas se basearam nesses pressupostos. Um exemplo foi o
incentivo à imigração de trabalhadores alemães e italianos para o Brasil à época da
abolição da escravidão.
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