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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discutir a presença das teorias raciais na cultura intelectual brasileira 
através da corrente historiográfica denominada história social das ideias. As teorias raciais do século XIX se amparavam, “via 
de regra”, no ideário de que a humanidade estaria dividida em quatro grandes grupos raciais e em níveis distintos de evolução 
(no topo desta escala estaria à raça branca, seguida da asiática, indígena, e, por último, a negra). A tese europeia hegemônica 
postulava que qualquer tipo de mistura entre estas raças resultaria em uma espécie de degeneração física e moral, uma vez que 
o individuo originado deste cruzamento herdaria as piores qualidades de seus ancestrais. No entanto, ao chegarem ao Brasil 
estas teorias sofreram alterações para se adequarem à complexa realidade nacional. Aqui elas serviram como justificativa 
para os problemas socioeconômicos e como instrumento para se pensar uma nação. Metodologicamente, o trabalho contou 
com uma pesquisa bibliográfica e documental, utilizando como fonte os jornais que circularam em Montes Claros, cidade 
localizada no Norte de Minas Gerais, entre o fim do século XIX e o início do XX. Foi tomado como parâmetro não somente os 
cientistas e estudiosos de renome, mas também o público leigo alfabetizado que tinha contato com estas teorias e debatia este 
tema nas colunas dos periódicos locais. Com a análise dos jornais notou-se a originalidade do pensamento racial brasileiro, 
uma vez que mostrou a força deste ideal que conseguiu ultrapassar os muros das universidades e instituições de pesquisa e 
chegar ao vocabulário de jornalistas e cronistas locais, homens leigos neste assunto, mas que eram alfabetizados e tinham 
acesso ao que era discutido pelos intelectuais.
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INTRODUÇÃO
                 O objetivo deste trabalho é discutir a influência e a difusão de algumas teorias raciais na 
cultura intelectual brasileira. Este tema foi escolhido tendo-se em vista a preocupação em se buscar 
as origens históricas de muitas das imagens estereotipadas sobre o negro e o mestiço brasileiro, que 
durante algum tempo foram e ainda são associados à uma pseudo-inferioridade física e mental. Além das 
inegáveis heranças de um regime escravista que durou mais de trezentos anos, acredita-se que muitas 
destas imagens se encontram estreitamente relacionadas a uma espécie de saber, às teorias raciais, que 
durante o século XIX foram difundidas indiscriminadamente.

O que chamou atenção durante a elaboração desta reflexão foi o grande uso que ainda se 
faz do termo “raça” quando se trata de classificar os seres humanos. Este termo ainda faz parte tanto do 
senso comum como de muitos manuais didáticos, responsáveis por divulgar ideias inconsistentes que 
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legitimam uma visão de inferioridade de certos grupos étnicos e classes sociais. 
A abordagem apoiou-se em teorias raciais e na compreensão dos motivos que a colocaram 

em destaque no Brasil a partir do final do século XIX, período em que os seus pressupostos já eram 
atacados pelos teóricos europeus e norte americanos. Para operacionalização analítica da pesquisa, 
tomou-se como referência perspectiva da “história social das ideias” (DARNTON, 1990, p. 192). O 
autor argumenta que a tentativa do historiador das ideias de penetrar no mundo mental dos filósofos e das 
pessoas comuns, muitas vezes é frustrada pelo silêncio em que submergiu a maior parte do pensamento 
humano, no entanto.
                  Baseado nas ideias de Darton (1990) foram utilizamos como fontes para este trabalho obras 
de Nabuco (2000), Romero (1960), Rodrigues (1976) e Vianna (1993), autores que se preocuparam com 
questões nacionais e empregaram em suas análises as teorias raciais discutidas na Europa e Estados 
Unidos. Para a análise da difusão das teorias raciais, e uma maior aproximação com o que era pensado 
pela sociedade local analisamos os textos publicados em jornais e periódicos locais da cidade de Montes 
Claros, localizada no Norte de Minas Gerais. Esta cidade possui uma produção considerável de jornais 
para o período estudado e que carece de pesquisas sobre o assunto. 

Gênese e evolução das teorias raciais

                  O século XIX na Europa foi um período de grandes transformações, tanto no âmbito das 
inovações científicas, quanto no âmbito das ideias, ou seja, uma nova forma do homem conceber o mundo 
impulsionada pelas transformações políticas e econômicas. Hobsbawm (1988), destaca um período 
mais específico entre 1875 e 1914 “A era dos impérios”, marcado pelo domínio das grandes potências 
europeias sobre a África e a Ásia, como uma época de grandes novidades. Além da repartição do mundo 
por um pequeno número de Estados ele chama atenção para as inovações científicas que permitiram 
pensar de forma aparentemente racional a diferença entre os povos. A ciência passou a servir como arma 
ideológica para legitimar a pseudo-inferioridade de negros, asiáticos e mestiços, e consequentemente o 
domínio dos Estados imperialistas sobre os países africanos e asiáticos.

                  Para Arendt (1999) o aspecto científico das teorias raciais é secundário, pois 
como toda ideologia que se preze, estas teorias foram divulgadas e aperfeiçoadas como arma política e 
não teórica. O interesse científico resultou da necessidade de elaborar argumentos aparentemente coesos 
que legitimassem o imperialismo. O poder de persuasão destas teorias fascinou os cientistas, que segundo 
a autora não tinham interesse pela pesquisa propriamente dita, e foram atraídos pela possibilidade 
de pregar novas interpretações da vida e do mundo ao público. Graças a estes cientistas não houve 
praticamente uma única ciência contemporânea às teorias raciais que não tenha sido influenciada pelas 
suas premissas.

                  Para Arendt, as origens da ideologia racial podem ser encontradas no contexto 
revolucionário do século XVIII, marcado pela luta entre nobreza feudal e burguesia. Foi durante este 
período que se sistematizaram as diferenças entre os povos e foi criada uma identidade germânica 
superior, a pesar de não existir ainda um conceito científico de “raça”. O conde de Boulainvillers que 
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viveu este período, interpretava a história da França como a história de duas nações diferentes. Uma 
era de origem germânica, que havia conquistado o território se estabelecendo como “nobreza”, e a 
outra de origem gaulesa e mestiça, que foi conquistada pelos primeiros. Os direitos desta nobreza sobre 
a França se baseavam no “direito de conquista” e na “obediência devida ao mais forte”. Quando a 
Revolução Francesa forçou parte da nobreza a procurar refúgio na Alemanha e na Inglaterra as ideias de 
Boulainvillers foram utilizadas como arma política (ARENDT, 1999). 

                  Os porta-vozes do feudalismo francês só podiam esperar uma eventual ajuda 
as vésperas da revolução, se esta viesse da nobreza alemã, por isto, não hesitaram em identificar a origem 
francesa com a dos alemães. No momento da luta contra a burguesia, a nobreza se apoiou na ideia de 
superioridade dos povos nórdicos em relação aos seus próprios compatriotas (ARENDT, 1999). Segundo 
Schwarcz, a pesar de já existir na França está clara distinção entre nobres germânicos e o restante da 
população de descendência latina e gaulesa o conceito de “raça” só veio a ser introduzido por Georges 
Cuvier que no início do século XIX inaugurando a noção da existência de heranças físicas permanentes 
entre os vários grupos humanos (SCHWARCZ, 1993).

                  Quando se falava em degeneração, o Brasil vinha logo a mente dos intelectuais 
europeus e norte-americanos. Em um artigo escrito em 1873 o conde Gobineau afirmou que todos os 
brasileiros estavam condenados a desaparecer no final de um período 270 anos, devido às condições 
históricas do país que permitiram um intenso processo de miscigenação (GOBINEAU, 1996). Outro 
viajante que veio para o Brasil em 1865, atraído pela miscigenação foi Louis Agassiz que em relato sobre 
a viagem escreveu:

Que qualquer um que duvida dos males dessa mistura de raças, e se inclina, 
por malentendida filantropia, a botar abaixo todas as barreiras que separam –venha ao Brasil. 
Não poderá negar a deterioração decorrente do amálgama de raças, mais geral aqui do que em 
qualquer outro país do mundo, e que vai apagando, rapidamente, as melhores qualidades do 
branco, do negro e do índio, deixando um tipo indefinido, híbrido, deficiente em energia física e 
mental (AGASSIZ, 1989, p. 47-48).

                  País de maioria negra e mestiça o Brasil era frequentemente citado e visitado, 
servindo como laboratório para os teóricos racistas “provarem” as suas teses. A estadia destes cientistas 
no Brasil quase sempre era acompanhada de espanto, por estar no meio de uma população mestiça. 
Ao elaborarem as suas teorias, o brasileiro não escapava ao paradigma da época que o condenava a 
estupidez e inferioridade, como descrevia Gobineau em um texto escrito durante sua estadia no Brasil 
entre 1869 e 1870: “Uma população toda mulata, com sangue viciado, espírito viciado e feia de meter 
medo” (GOBINEAU1996. p. 39).

Dilemas deterministas e a evolução das teorias raciais no Brasil

                  Quando se fala em abolicionismo geralmente remete-se a ideia de um grupo 
que lutou pelo fim da escravidão e se empenhou pela causa do negro. Os mitos que se criaram em 
torno deste grupo, e em especial de seu principal membro, Joaquim Nabuco impedem de ver estes 
homens como divulgadores da ideologia racial. Esta se fazia de forma indireta nos acalorados debates 
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contra a escravidão, onde o negro não escapava ao estereótipo da época que o condenava a estupidez e 
inferioridade.
                      Surgido de um movimento antiescravista, o abolicionismo passou a ganhar força a partir 
de 1870. As transformações pelas quais passava o Império, tais como a urbanização, desenvolvimento de 
um mercado interno, imigração e ascensão das classes médias tiveram grande influência sobre no sucesso 
do movimento abolicionista, uma vez que tais mudanças permitiram que os urbanos desenvolvessem um 
olhar crítico sobre a sociedade. A maior crítica incidia sobre a permanência da escravidão, que impedia 
o desenvolvimento de uma sociedade industrializada. A partir de 1880 a campanha abolicionista ganhou 
maior amplitude, tornando-se um movimento popular travestido de um teor humanitário. 
                  Azevedo (2003) ressalta o racismo dos abolicionistas brasileiros de forma geral, uma vez que 
os mesmos viam a África como uma terra de vícios que haviam sido exportados para o Brasil junto com 
a escravidão. O primeiro vício seria o das superstições. A crença em deuses e fetiches seria o elemento 
que impedia os descendentes de africanos de compreenderem “os princípios metafísicos que constituíam 
o nível mais elevado da religião” (AZEVEDO, 2003, p. 137). Outro vicio apontado pelos abolicionistas 
seria a preguiça, seus efeitos eram visíveis no atraso da sociedade africana. A pesar de trabalharem 
pesado, acreditavam que o negro só o fazia sob coação. Difundia-se o axioma de que o trabalho como 
fonte de bens e o progresso inexistia ao longo da história da África (AZEVEDO, 2003). 
                  A imagem negativa do negro foi utilizada para se mostrar o erro de manter um país de mão-
de-obra escrava. E de modo perverso, o discurso abolicionista reforçou o preconceito racial. Tendo como 
projeto central o progresso, não estavam preocupados em inserir o ex-escravo na sociedade, uma vez que 
“enredados na racionalização de forte teor racial de seu tempo, eles não poderiam ir muito longe na 
defesa dos direitos dos negros” (AZEVEDO, 2003, p. 187). 

                  Não se pretende negar que o principal objetivo os abolicionistas fosse acabar 
com a escravidão. No entanto isto não impedia que os seus discursos, que circularam todo o país durante 
os últimos anos da escravidão no Brasil, fossem impregnados de concepções racistas sobre o negro e que 
os abolicionistas acreditassem na ideia de que um país branco fosse elemento essencial para se promover 
o progresso.

                  Desta forma os abolicionistas defendiam o fim da escravidão não porque 
estavam preocupados com o bem-estar dos negros, mas porque acreditavam ser necessário desenvolver 
uma nação industrializada que seria precedida da institucionalização do trabalho livre e assalariado. Tal 
ideal era reforçado pela crença racista de que os negros estavam contaminando a população brasileira 
não só com o trabalho escravo, mas também com a dispersão do sangue africano (AZEVEDO, 2003). 
                  A grande quantidade de negros e mestiços, ocasionada pelo intenso tráfico africano se constituía 
na grande preocupação da reduzida elite branca, da qual fazia parte Joaquim Nabuco. Preocupação esta 
que se devia ao grande medo de revoltas de cativos que se intensificava durante os últimos anos da 
escravidão no sudeste do país e ameaçava a ordem na grande propriedade rural colocando em questão 
o respeito à propriedade privada.6 As revoltas do Haiti protagonizadas por escravos mostravam as elites 

6  Celia Maria Marinho de Azevedo mostra a grande preocupação da reduzida elite branca das regiões escravistas do 
Sudeste brasileiro. Tal preocupação vinha do temor que estas elites possuíam da população das províncias escravistas cuja 
maioria era negra, que a autora chama de “medo branco”. Esta população seria a responsável por desordens sociais, que se 
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rurais os perigos de uma grande população escrava sem mecanismos de coerção social que se tornavam 
cada vez mais fracos as vésperas de 1888. 
                  Para Nabuco (2000) o abolicionismo não se limitava somente em libertar os escravos. Era 
necessário acabar com todas as influências legadas pela escravidão e que teriam corrompido a sociedade, 
ou seja, apagar a população negra do Brasil, que Nabuco (2000) associava ao desenvolvimento mental 
atrasado, instintos bárbaros e superstições grosseiras, tornando-o mais branco. Isto só seria possível 
através da imigração europeia. Em Nabuco observamos o prenúncio de um ideal de branqueamento 
(NABUCO, 2000).         
                  Segundo Skidmore (1989), os abolicionistas se referiam constantemente ao papel da raça na 
história. Eles previam um processo “evolucionista” com o elemento branco triunfando gradualmente. 
Estavam preparados para acelerar esta “evolução”, promovendo a imigração europeia, uma vez que ela 
compensaria a escassez de mão-de-obra na lavoura com o fim da escravidão e aceleraria o processo de 
branqueamento do Brasil. Para Nabuco (2000), a vinda de “sangue branco” seria responsável por corrigir 
toda a corrupção moral e física, resultado da escravidão e a consequente mistura com a “raça negra”. E 
ainda afirma que: “O trabalho livre, dissipado os últimos vestígios da escravidão, abrigará o nosso país 
a imigração europeia, será o anúncio de uma transformação viril, e far-nos-á entrar no caminho do 
crescimento orgânico e, portanto, homogêneo” (NABUCO, 2000, p. 160).
                  Compartilhando de ideia semelhante aos darwinistas sociais, Nabuco acreditava que 
somente uma nação cuja população fosse homogênea, e em especial branca, seria capaz de atingir o 
progresso. Para ele, com a libertação incondicional dos escravos seguida do aperfeiçoamento racial 
com a vinda de imigrantes, “o antagonismo latente das raças – que a escravidão é uma provocação 
constante, e que ela não deixa morrer, por mais que convenha – desaparecerá de todo” (NABUCO, 
2000, P. 160). Tal antagonismo a que ele se refere diz respeito certamente a grande variedade de 
tipos físicos existentes no Brasil e a presença do elemento negro.
                  Nabuco opunha-se claramente a proposta de imigração chinesa. Esta proposta, segundo 
Skidmore, veio a tona no fim da década de 1870 através da “Sociedade para a Importação de 
Trabalhadores Asiáticos de Ascendência Chinesa”, se tornando tema de um debate mais amplo 
quando o líder do governo liberal, o Visconde de Sinimbu, pediu que se fizesse um estudo sobre 
a imigração chinesa nos Estados Unidos. O encarregado deste estudo foi o cônsul geral do Brasil 
em Nova Iorque, Salvador Mendonça, que se tornou partidário entusiasta desta proposta. Em seu 
memorandum,  ele elogiava os chineses como aptos ao trabalho, mas conhecendo os preconceitos do 
público brasileiro quanto aos chineses, defendia somente uma imigração transitória, que suprisse 
a necessidade de mão-de-obra no período entre a extinção do trabalho africano e a vinda de 
europeus.
                  Outro ponto levantado por Nabuco era o perigo de os chineses monopolizarem o 
trabalho no Brasil, não abrindo espaço para que o imigrante europeu tivesse oportunidades. Ele 

intensificariam após a abolição, e colocariam em questão a ordem na grande lavoura e o respeito a propriedade privada. Dado 
esta crença inúmeros parlamentares e abolicionistas da província de São Paulo foram contra a “onda negra”, ou seja, o tráfico 
de escravos do Nordeste. Eles também acreditavam que o norte do Brasil poderia impor uma abolição forçada ao Sudeste 
escravista e dividir o país em dois como durante a Guerra Civil Americana. (AZEVEDO, 2004).
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coloca o exemplo da Califórnia, Estado que passou pela experiência da imigração asiática mas 
que posteriormente não teve outro desejo a não ser livrar-se da chamada “agonia amarela”. Os 
chineses da Califórnia monopolizaram uma imensidade de ofícios, afastaram os operários brancos 
do trabalho, uma vez que se contentavam com um baixo salário, diferente do europeu, que possuía 
muitas necessidades e trabalhava a troco de um salário elevado, que seria exigido pelas suas 
qualidades morais. “Qualidades” estas, que segundo Nabuco o chinês não possuía, uma vez que 
“ele respira, dorme, habita em verdadeiros focos de infecção, onde nenhum de nós poderia, sequer, 
penetrar” (NABUCO, 2000, P. 171).
                  Devido a esta “capacidade” de se adaptarem a ambientes não suportáveis aos indivíduos mais 
civilizados, Nabuco (2000) acreditava que os chineses se multiplicariam rapidamente, absorvendo 
as outras raças e mongolizariam o Brasil. Contradizendo a lei de seleção natural que postulava que 
uma raça inferior não pode absorver as raças aperfeiçoadas, Nabuco fez um paralelo com o caso da 
civilização ateniense que desapareceu ao contato com os bárbaros, os romanos que cederam depois 
da invasão do Império e a conquista da Inglaterra pelos normandos. Para Nabuco estes exemplos 
mostram que a “história do mundo é a prova de que raças mais inteligentes, mais brilhantes, postas 
em contato com as raças inferiores, são muitas vezes vencidas e sucumbem. Não é o grau de civilização 
que perpetua a raça” (NABUCO, 2000, P. 171). Nota-se que ao refutar algumas premissas raciais 
criadas pelos teóricos europeus que formularam estas teorias para seus países, Nabuco tinha como 
objetivo primordial fazer uma adaptação das mesmas para que se fosse possível pensar em futuro 
“saudável” para o Brasil.
                  Uma das grandes preocupações dos cientistas após a abolição da escravidão era 
quanto ao futuro do Brasil enquanto nação. A formação de um país civilizado era impensável sem 
a existência de uma população branca e homogênea. No entanto o Brasil se apresentava como país 
de maioria negra e mestiça, que servia de exemplo de atraso e decadência para os teóricos racistas 
da Europa e dos Estados Unidos. Daí o grande questionamento dos cientistas nacionais: como 
definir uma unidade a partir da diversidade que o país apresentava? A resposta para esta questão 
foi encontrada nas teorias raciais estrangeiras. No entanto estas teorias ainda deixavam lacunas, 
uma vez que não foram criadas para a realidade brasileira, mas sim para legitimar o imperialismo 
europeu. Estas lacunas deviam ser preenchidas pelos cientistas nacionais se realmente se quisesse 
encontrar alternativas para o progresso.
                  Para Romero o brasileiro não seria eternamente inferior nem estaria condenado a decadência, como 
postulavam os teóricos europeus. A integração do nacional ao desenvolvimento racial da humanidade 
viria através da miscigenação. No entanto este processo não se daria com a incorporação do elemento 
europeu a toda uma população mestiça, a miscigenação seria o produto da vitória da “raça branca”, já 
que ele acreditava que o negro e o índio desapareceriam progressivamente. O resultado deste processo 
seria uma nova raça que teria herdado as melhores características do branco e melhor adaptada ao clima 
tropical. Mesmo com as visões pessimistas sobre o Brasil, viu-se na mestiçagem uma saída para o futuro 
decadente a que o país fora condenado (ROMERO, 1960). 
                  Para Romero (1960) o brasileiro não seria eternamente inferior nem estaria condenado a 
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decadência, como postulavam os teóricos europeus. A integração do nacional ao desenvolvimento racial 
da humanidade viria através da miscigenação. No entanto este processo não se daria com a incorporação 
do elemento europeu a toda uma população mestiça, a miscigenação seria o produto da vitória da “raça 
branca”, já que ele acreditava que o negro e o índio desapareceriam progressivamente. O resultado deste 
processo seria uma nova raça que teria herdado as melhores características do branco e melhor adaptada 
ao clima tropical. Mesmo com as visões pessimistas sobre o Brasil, Romero (1960) viu na mestiçagem 
uma saída para o futuro decadente a que o país fora condenado. 
                  Segundo Maços C. Maio a medicina legal foi fortemente influenciada pelos ensinamentos de Cesare 
Lombroso (1835-1909), médico nascido na Itália e grande expoente da antropologia criminal, que em 
1876 publicou a sua polêmica obra, O homem delinquente. Lombroso proclamava ser criminalidade 
um fenômeno hereditário, que podia ser identificado através de dados antropométricos. O sucesso 
do cientista italiano chegou ao auge em 1885 com o Primeiro Congresso de Antropologia Criminal 
em Roma, quando o mesmo afirma ser o indivíduo predisposto ao crime a partir de sua constituição 
física (MAIO, 1995). “A cientifização do fenômeno criminológico inaugura uma febre de medições, de 
exercícios antropométricos, de instrumentos de aferições jamais vistos” (MAIO, 1995, p. 231). Quanto 
à contribuição da medicina para a afirmação da antropologia criminal como disciplina de grande 
importância para a época, Maio destaca: “A medicina legal, com sua bagagem instrumental de 
aferições e classificação, através da craniometria, da antropometria, da frenologia ofereceu a mediação 
técnica e empírica que outras áreas mais gerais do saber médico não possuíam em seu tempo” (MAIO, 
1995, p. 231).
                  Outro estudo empreendido por Nina Rodrigues, mas inacabado por razão de sua morte 
em 1906, foi uma análise dos remanescentes africanos na Bahia. Tais estudos foram reunidos por 
Homero Pires. Nina Rodrigues mostra o porquê dele como médico se preocupar com a questão 
negra.      

Ao contrário, foi este que, como fio condutor, o levou a sentir e a tocar, no âmago de uma 
população de aparências juvenis e vigorosas, possíveis germes de precoce decadência que 
mereciam sabidos e estudados, em busca de reparação e profilaxia. Ao restrito e primitivo intuito 
do perito, forrava agora uma transcendente questão de higiene social. E numa e noutra face o 
problema deixava ao médico a sua inteira liberdade de ação (RODRIGUES. 1976. p. 1).

                 Rodrigues (1976) aliava sobre os negros a prática médica responsável por intervir no curso 
da vida natural uma vez que ele tinha como objetivo discutir a formação racial no Brasil identificando 
o seu elemento degradante, ou seja o negro, para que fosse possível uma cura. Dessa forma ele concebe 
o estudo sobre os africanos no Brasil como uma questão de higiene social, onde cabia ao médico a 
responsabilidade de cura e reparação social. 
                  A tentativa de dar status cientifico as diferenças raciais em um momento que seus 
pressupostos começavam a ser questionados pode ser visualizada em sua obra Raça e Assimilação, 
publicada pela primeira vez em 1932. O status científico que estas teorias ainda gozavam no Brasil 
conferia credibilidade ao trabalho de muitos autores adeptos destas premissas. 
                  Segundo Ramos (2003), em Raça e Assimilação, Oliveira Vianna não fala como um homem 
de ciência, más como alguém suficientemente qualificado para dizer aos homens de ciência o que 
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fazer. Nota-se que nesta obra é fornecido uma metodologia de estudos das raças no Brasil. 
                  Para Vianna os pesquisadores e cientistas deveriam orientar seus estudos ao problema 
das raças, dando base científica para solução de alguns problemas considerados por ele urgentes 
que impediam a formação da nacionalidade, como: “o problema da mestiçagem das raças. Ou da 
seleção eugênica da imigração. Ou o da distribuição nacional das etnias arianas, segundo maior ou 
menor adaptabilidade às diversas zonas climáticas do país” (VIANNA, 1959).
                  Em Vianna a mestiçagem é encarada como um problema, uma vez que ela poderia impedir 
a formação de uma nacionalidade se não fosse administrada com o devido cuidado. O estudo das raças 
serviria de apoio à política imigrantista, questão bastante discutida durante a República, bem como em 
medidas capazes de tornar o Brasil um país mais branco. 
                  Oliveira Vianna acreditava que o processo de branqueamento no Brasil já se encontrava em 
andamento. Para comprovar esta hipótese ele analisa os dados dos censos de 1872 e 1890 sem levar em 
conta os pré-requisitos de classificação racial do período e a veracidade de suas informações. Segundo, 
ele a população negra teria sofrido um crescimento ínfimo, passando de 1.970.509 para 2.097.426 

enquanto a população branca teria crescido de 3.818.403 para 6.302.198 (VIANNA, 1959).

Debates em torno da questão racial nos jornais locais

                  A pesar de Montes Claros ser uma cidade localizada no interior do Brasil, os debates acerca 
das teorias raciais não se encontravam ausentes das folhas locais. Isto nos mostra a força que este saber 
possuía no final do século XIX e início do século XX, além de nos mostrar que os escritores locais se 
mantinham a par do era discutida nos grandes centros intelectuais do país, como nos mostra a matéria 
transcrita abaixo, publicada no dia 15 de novembro de 1924 por um autor que se identifica como “J”:

Degenerados
         Depois do grande encontro desportivo de Paris, a raça latina ficou com uma inferioridade 
physica comprovada e indiscutivelmente estabelecida. A pouca resistência e técnica inferior 
demonstradas nos vários campeonatos provaram a supremacia physica dos germânicos, slavos 
e saxônicos, que levantaram todas as coroas do athletismo, ao passo que a latinidade apenas 
carregou sobre a túnica da derrota, uma ou outra palma de Victoria. Essa é talvez a prova de que 
a degenerescência latina, caminha a passos largos.
         Nós brasileiros, que também nos dizemos latinos, temos mais esse aviso para nos precavermos. 
Já nos sobram as causas degenerativas e com as olympiadas de Paris, tiramos a conclusão de que 
o próprio tronco de d’onde viemos está carcomido.
         A eugenia favorece os meios de defesa natural dos organismos e chega mesmo a promove-
los.
         Obriga que os seres que se unem sejam perfeitos, para que resultem d’essa união com outros 
seres cada vez mais próximos da harmonia da natureza.
 (GAZETA DO NORTE, 1924, p. 330).

                  O próprio título do texto citado acima já expressa de forma bastante clara como o homem 
brasileiro era pensado pelo autor. As razões de nossa inferioridade enquanto raça não deviam 
ser buscadas no presente, mas em nossas origens, ou seja, “o próprio tronco d’onde viemos está 
carcomido” (GAZETA DO NORTE, 1924, p. 330) como diz o colunista. Tal visão não era exclusiva, 



12 13

era apenas uma reprodução do que já era defendido pelos intelectuais brasileiros desde o final do 
século XIX. 
                  Além da visão do brasileiro como um ser degenerado, o texto nos deixa claro que os projetos 
de melhoramento da raça propostos pelos intelectuais receberam atenção do colunista anônimo, que 
apresenta a eugenia e a prática de esportes como alternativas para o melhoramento da raça. A pesar de 
só havermos encontrado este texto que faz referência de forma direta a um projeto de fortalecimento da 
chamada raça branca no Brasil, não acreditamos que ele se constitui uma exceção ou caso raro, mas sim 
um exemplo do que foi pensado por uma grande parcela da população que lia e mantinha contato com 
as teorias raciais.
                  Segundo Schwarcz, apesar de não terem sido colocados em prática no Brasil, os projetos 
eugênicos encontraram muitos adeptos. Criado no exterior, em 1883 pelo cientista britânico Francis 
Galton, o termo eugenia apareceu pela primeira vez no Brasil na tese de Alexandre Tependino defendida 
na Faculdade de Rio de Janeiro em 1914 (SCHWARCZ, 1993). 
                  A eugenia tinha como objetivo tratar de indivíduos considerados “regeneráveis”, quanto aos 
“não regeneráveis”, ou seja, pessoas que trariam em sua herança genética a inferioridade, tais como 
negros, loucos e criminosos, as opiniões se dividiam. Os mais moderados, como os médicos da Faculdade 

da Bahia defendiam o seu desaparecimento natural. 
Outro meio de aperfeiçoar a raça seria a introdução de práticas de higiene. Em 1 de julho de 

1916 o jornal Montes Claros já mostrava preocupação com os surtos de impaludismo na região e a 
necessidade de acabar com as suas fontes geradoras (Montes Claros. MONTES CLAROS, 1916, 
n. 4. p. 1). A higiene, saúde e projetos de saneamento também ganharam atenção das colunas do 
jornal Gazeta do Norte por quase todo o período analisado.
                  O alcoolismo também aparece como um dos fatores de degradação da raça em um artigo 
publicado no dia 22 de setembro de 1934 pelo Dr. Mario Augusto de Figueiredo, chefe dos serviços 
sanitários de Montes Claros. Segundo ele, mais que uma doença do corpo humano, o alcoolismo seria 
uma doença do corpo social. A campanha pelo combate ao alcoolismo proposta por Figueiredo caminhava 
lado a lado ao projeto de eugenia pensado e defendido por muitos intelectuais: “O Brasil precisa marchar 
na vanguarda dos países sul americanos. Que venha a prophylaxia do alcoolismo como primeiro passo 
para o engrandecimento physico, moral e intelectual de nossa raça” (GAZETA DO NORTE, 1934, p. 
1.).
                  A eugenia, entendida enquanto seleção racial, o incentivo à prática de esportes, a higienização 
e profilaxia dos homens do Norte de Minas e a campanha contra o alcoolismo, são apenas algumas das 
alternativas propostas para se reverter o diagnóstico das populações brasileiras, tidas como degeneradas 
e indolentes em função da mistura com negros e indígenas. Todos estes projetos caminham ao lado das 
teorias raciais, e nos mostram que não só a ideia de inferioridade racial do brasileiro estava presente 
entre alguns escritores locais, como também a ideia de que era possível reverter este quadro.
                  O reconhecimento da inferioridade do povo brasileiro pelos escritores locais tal como foi 
defendido pelos teóricos brasileiros, implicava na submissão de certos grupos étnicos brasileiros (negros 
e indígenas), já que eles eram tidos como culpados pela nossa degradação racial. Raros são os espaços 
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nos jornais dedicados para se debater a questão negra sob outro prisma, e quando isto aconteceu, os 
debates e textos eram marcados pelo racismo e pelo tom pejorativo.

Negros, brancos e mestiços nos jornais de Montes Claros

                  Na análise dos jornais destaca-se a falta de espaço para se debater a questão negra no pós-
abolição brasileiro. Não é possível afirmar que não existiu, uma vez que são escassos os jornais para o 
final do século XIX e início do XX, mas é muito improvável que isto tenha acontecido. Segundo Azevedo 
(2003) seja por acreditarem na ausência de preconceito de cor ou por fazerem silencio à questão, nem 
mesmo os abolicionistas se empenharam na luta contra o racismo ou na defesa dos direitos civis do negro 
após a abolição. O racismo e o ideal do branqueamento impediram que se falasse do negro tocando na 
defesa de seus direitos e bem-estar social. Se existiu um silêncio quanto à questão negra, o mesmo não 
pode ser dito quanto à forma pejorativa com que os negros eram tratados nos jornais.
                  Em 22 de outubro de 1932 é publicada uma crônica intitulada Lucas dos Infernos, cuja 
autoria é de Paulo Freire7. A crônica foi publicada em uma coluna chamada Tipos Populares de Montes 
Claros, que tinha como objetivo lembrar de pessoas que marcaram, fosse de forma traumática ou feliz, 
o cotidiano da cidade. Lucas de tal, conhecido como Lucas dos Infernos, foi um escravo criado no seio 
de duas tradicionais famílias da cidade, Prates e Sá. As características deste escravo são enfatizadas por 
Paulo Freire:

 
        Pau d’agua como Lucas, ainda está para nascer outro. Entretanto, a sua cachaça jamais deu 
prejuízo a alguém.
         Levando a vida mais suave que já se viu, sem fazer absolutamente nada, Lucas dos Infernos 
tem passado esses últimos cincoenta anos unicamente a fazer rir aos outros e beber seu paraty.
         A única victima de seu vício, quando aqui residente, era o Deputado Camillo Prates, 
em cuja casa o Lucas assistia. Porque as successivas “facadas”, que o creoulo lhe impingia, 
quase diariamente, nada tinham de agradáveis, levando-o sempre a dar o estrilo, o que em nada 
adiantava porque o Lucas, inalterável, acabava levando para as tavernas da “rua de baixo” o 
dobro que lhe pedira antes do arrufo (GAZETA DO NORTE, 1932, n. 834. p. 1.).

                  Tais descrições ajudam a construir a imagem de um indivíduo alcoólatra, vagabundo e 
agressivo. Por outro lado, Paulo Freire ao relatar outro acontecimento, nos mostra o lado submisso e fiel 
do escravo Lucas para com seus senhores. O acontecimento teria se dado quando era cativo da família 
Sá e a acompanhava em uma vigem na região. No meio de uma estrada corria um impetuoso rio que 
impedia a passagem. Era impossível voltar, pois chovia muito e a distância percorrida era muito grande, 
além de começar a anoitecer. A filha do Dr. Francisco Sá, teria se atrevido a atravessar a corrente contra 
os inúmeros protestos, quando uma grande quantidade de água arrastando toras de madeira e galhos de 
árvores a teriam carregado para dentro das águas. Segundo Freire:

         Horrível foi o momento de indescriptivel emoção. Ninguém respirava. E obstruído o grupo 
eqüestre, dirimida a faculdade de acção, apenas contemplava a scena, sem um grito siquer e sem 
gesto!
         O único a agir foi o preto Lucas que saltando lesto do animal que montava, arremessou-se 
na torrente em busca de “sua Sinhá”.

7  Paulo Freire foi um autor local que escreveu crônicas e outros textos para o jornal Gazeta do Norte.
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          E não passaram treis minutos de horrível angustia, na margem opposta e a cincoenta metros 
abaixo do local, agarrando-se a uns cipós apparece o preto Lucas, trazendo salva pelas tranças a 
sua boa “sinhá”! (GAZETA DO NORTE, 1932, n. 834. p. 1.).

                 Quanto ao apelido, Freire relata que teria vindo de um delírio alcoólico sofrido por Lucas em 
certa ocasião. Nesse sonho ele teria sido conduzido aos infernos por um capeta chamado Guardanapo. Lá 
chegando foi recebido por Lafetá, rei dos infernos e sua mulher a rainha Pombo Quente. Mais uma vez 
Lucas não escapa aos estereótipos, que desta vez mostram o seu lado baderneiro e fanfarrão:

 Lucas ajuntando-se a “outros” capetas de nomes Bolachinha, Campo Grande, Cannavial e 
outros, cahiu numa farra sem termo, tendo sido considerado pertubador da ordem e reconduzido 
ao portão de fogo por onde alli penetrara. Então obrigaram-no a montar uma mula preta de 20 
metros de altura, em cuja cauda amararam um fuguetão já fumejante, que era o passa porte dos 
indesejáveis. (GAZETA DO NORTE, 1932, n. 834. p. 1.).

                  Alcoolismo, boemia, vagabundagem e fanfarronice não seriam características exclusivas 
de Lucas dos Infernos, tais imagens eram constantemente associadas aos negros durante o pré e 
o pós-abolição. Segundo Joseli Maria Nunes Mendonça os debates entre os políticos de Campinas 
acerca da vagabundagem dos negros se tornavam cada vez mais frequentes as vésperas do 13 
de maio. Ao defenderem o fim do cativeiro entrava em pauta na discussão de parlamentares a 
preocupação que dá liberdade não decorresse o caos social, caos vinculado ao comportamento 
que os escravos assumiriam após a abolição (MENDONÇA, 1999). O liberto, conforme concluía 
o deputado Almeida Nogueira: “Infestaria, com o latrocínio à mão armada, a vastidão enorme e 
mal policiada do nosso país”(MENDONÇA, 1999, p. 54). Os parlamentares não tinham nenhuma 
crença que os ex-escravos trabalhassem regularmente após a escravidão. Segundo Mendonça 
os parlamentares acreditavam que os negros estavam “embrutecidos”, “sem preparo”, “sem 
desenvolvimento moral”, eram “ignorantes e boçais”. A escravidão teria imprimido no liberto um 
defeito em sua natureza, que os inabilitava para a vida em liberdade (MENDONÇA, 1999).
                  As distintas imagens do negro, do branco e do mestiço brasileiro analisadas neste 
capítulo bem como os projetos de eugenia e melhoramento da raça, nos mostram que as teorias 
raciais não ficaram restritas ao mundo acadêmico. Elas ultrapassaram os muros das universidades 
e instituições de pesquisa e foram incorporadas ao vocabulário do público leigo alfabetizado que 
tinha contato com o que era produzido nos centros de ensino. Isto nos mostra a força que tiveram 
estas concepções, especialmente quando vemos este vocabulário ser utilizados por jornalistas da 
cidade de Montes Claros, cidade do interior mineiro distante dos centros de ensino e das grandes 
metrópoles.
                  Apesar das teorias raciais passarem primeiro pelas mãos de teóricos de renome 
que mantinham contato com o ambiente intelectual europeu, como os que foram estudados neste 
trabalho, não podemos atribuir um papel secundário aos textos publicados nos jornais locais. 
Apesar deles não terem sido os primeiros a tratar das teorias raciais, já discutidas pelos intelectuais 
desde a década de 1870, os textos locais foram responsáveis por divulgar este saber, principalmente 
quando se trata de regiões onde não existiam centros de ensino e pesquisa como a cidade de Montes 
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Claros. Ou seja, os jornais locais e outros meios de divulgação também foram responsáveis por 
produzirem sentido sobre o que é ideal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
                  Criadas na Europa as teorias raciais foram empregadas como elemento de legitimação do 
imperialismo durante o século XIX. Tendo ampla divulgação pelos teóricos europeus, as teorias raciais 
receberam adeptos e defensores em quase todos os países ocidentais e estiveram presentes em quase 
todas as áreas do saber deste período, o que mostra a expressão que este ramo da ciência ganhou. O 
Brasil foi um dos países que importou esta novidade cientifica. No entanto, os modelos raciais aqui 
vinculados foram muito mais do que uma cópia.

A tese original postulava que qualquer tipo de mistura entre raças resultaria em uma espécie de 
degeneração física e moral, já que o indivíduo originado deste cruzamento herdaria as piores qualidades 
de seus ancestrais. No Brasil, o significado da mistura de raças foi outro, pois era preciso chegar à 
unidade racial, fator primordial para o sucesso de uma nação. 

Empregando a metodologia oferecida pela história social das ideias amplia-se a análise 
teórica dos autores brasileiros que discutiram a questão racial. A análise dos jornais ajudou a notar a 
originalidade do pensamento racial brasileiro, uma vez que ela nos mostrou a força deste ideal que 
conseguiu ultrapassar os muros das universidades e instituições de pesquisa e chegar ao vocabulário de 
jornalistas e cronistas locais, homens leigos neste assunto, más que eram alfabetizados e tinham acesso 
ao que era discutido pelos intelectuais. Os jornais locais contribuíram para que estas ideias circulassem 
em território nacional e chegassem a cidades afastadas dos grandes centros intelectuais, como ocorreu 
em Montes Claros, reafirmando este ideal na cultura intelectual brasileira. 
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