


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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Joseph Arthur de
Gobineau (1816-1882)

Cesare Lombroso

(1835-1909)

Raimundo Nina
Rodrigues 

(1862-1906)
Em seus estudos de

eugenia defendeu que a
miscigenação era

inevitável, mas levaria à 
degeneração física,

intelectual e moral da

espécie humana.

Médico italiano, Lombroso 
defendia que criminosos 
apresentavam evidências
físicas que possibilitavam
classificar de antemão o

comportamento 

transgressor. Chamadas por
ele de estigmas, tais

anomalias poderiam ser
identificadas através da

antropometria.

Médico e antropólogo 
brasileiro que, inspirado
em teorias racistas como

a de Lombroso,
defendeu que os negros

eram geneticamente 

mais propensos à 
criminalidade.
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A teoria da democracia racial e o mito da
democracia racial
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Gilberto Freyre (1900-1987) Florestan Fernandes (1920-1995)
•Formulou a teoria da democracia racial na

década de 1930, num cenário em que a
preocupação em definir o Brasil tomava conta
dos debates políticos e acadêmicos.

•O pressuposto central dessa teoria é o de que
as diferentes matrizes étnicas (europeia,
ameríndia e africana) tiveram uma
convivência salutar, resultando no equilíbrio
entre elas na formação da identidade cultural
brasileira.

•Essa formulação de Freyre transformou-se em
uma alternativa às teorias raciais e eugênicas,
por entender que a miscigenação,
característica da formação social brasileira,
longe de promover a degeneração física e
moral da população, era exatamente o que
definia nossa identidade nacional.

•Essa interpretação também fortaleceu a ideia
de que no Brasil não haveria preconceito, o
que teria gerado oportunidades econômicas e
sociais equilibradas para as pessoas de
diferentes grupos raciais ou étnicos.

•Florestan Fernandes, em seu livro A
integração do negro na sociedade
de classes (1965), atacou a ideia de
convívio
harmônico entre as raças. Para ele, a
democracia racial seria um mito que
mascarava a realidade de profundas
desigualdades, na qual o negro se
encontrava em desvantagem política e
econômica.

•A perspectiva pela qual Florestan
Fernandes enxergava a sociedade
brasileira era a do conflito, não a da
harmonia.
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