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Pode-se tentar compreender o fenômeno do racismo a partir de 
diversas possibilidades de investigação. Nos termos das ciências 
sociais, por exemplo, pode-se pesquisar (i) os modos e critérios a partir 
dos quais seres humanos se classificam e se separam, (ii) as 
consequências sociais de tais classificações e (iii) a história de tais 
práticas. Já nos temos das ciências naturais, pode-se investigar se 
existem realmente diferenças entre os agrupamentos humanos que 
permitem que nos classifiquemos em “raças” diferentes, com traços 
físicos e comportamentais distintos. Também podemos abordar os 
modos como tais ciências, ao longo da história, desenvolveram 
hipóteses que acabaram por criar ou justificar posições em relação à 
existência ou não de raças humans, justamente com suas 
consequências. Já nos termos da filosofia, podemos abordar os 
conceitos e as justificativas envolvidas nos processos de diferenciação 
e segragação humanas, entre outras possibilidades concetuais e 
normativas. Por fim, em termos da psicologia, para ficarmos num 
último exemplo, pode-se pesquisar como as identidades sociais e raciais 
se constroem e perpetuam nos indivíduos, juntamente com o impacto 
social de tais circunstâncias. 
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O historiador português Francisco Bethencourt oferece em 
Racismos: Das Cruzadas ao século XX uma pesquisa que envolve uma 
vasta investigação interdisciplinar sobre o fenômeno, que contempla 
tanto a história e as consequências do racismo, quanto o papel e o lugar 
das ciências naturais na estipulação de pressupostos racistas, além de 
conceitos e identidades envolvidos no fenômeno. Para além das 
análises tradicionais sobre o tema, Bethecourt defende que o racismo 
foi historicamente motivado por projetos políticos, com vistas à 
dominação social e à manutenção de estruturas políticas e econômicas. 
Em relação ao papel das ciências naturais, sua análise também rompe 
com a visão relativamente consensual da área, de que a teoria das raças 
antecede o racismo. Nesse aspecto, o autor busca mostrar como o 
discurso das biociências foi utilizado para manutenção e justificativa de 
práticas racistas, a partir de bases científicas questionáveis e limitadas. 
No que segue, apresento de maneira resumida os passos da 
investigação de Bethencourt para elucidar sua posição e, 
posteriormente, ofereço algumas observações, especificamente sobre a 
sua análise do papel das teorias científicas sobre raças e racismo.  

O livro está dividido em uma introdução, cinco partes e uma con-
clusão. Bethencourt inicialmente elucida o termo “raça”, palavra de sig-
nificado instável, “que começou a ser utilizada na Idade Média como 
sinônimo de casta, aplicada à cultura de plantas e à criação de animais” 
(Bethencourt, 2018, p. 29), e “racista”, descrição que designava, em fi-
nais do século XIX e início do século XX, aqueles que “promoviam a 
teoria racial de então combinada com a hierarquia de raças” (Ibid., p. 
28). Ao longo do tempo, tal terminologia foi além do discurso cientí-
fico e passou a categorizar seres humanos (“raça branca”, “raça negra”) 
e práticas sociais vinculadas a tal categorização (“políticas racistas”, “ci-
ência racista”). O autor acompanha a contestação científica contempo-
rânea da base biológica de raças humanas e destaca o fato de que a 
variação genética dentro das raças consideradas nos parâmetros tradi-
cionais é maior do que entre raças distintas, embora se aceite a existên-
cia de aglomerados étnicos específicos com predisposições clínicas em 
termos de imunidade e vulnerabilidade a doenças. No entanto, o ra-
cismo, definido como a atribuição de conjuntos de traços físicos e/ou 
mentais reais ou imaginários a grupos étnicos específicos, com base na 
crença de que são características que passam de geração para geração e 
tornam tais grupos inferiores, não encontra apoio nas publicações ci-
entíficas.    
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Na primeira parte, intitulada “As Cruzadas”, o autor aborda em 
quatro capítulos os conceitos envolvidos nas percepções clássicas gre-
gas e romanas sobre as diferenças e classificações dos seres humanos, 
juntamente com o impacto da chegada dos “bárbaros” e muçulmanos 
aos seus territórios. Trata também da reconquista e expansão cristã e 
do curioso conflito entre o dito universalismo cristão e a discriminação 
e segregação de judeus e muçulmanos, simbolizado na cidade de Jeru-
salém. O objetivo de Bethencourt aqui, ao discutir e apontar exemplos 
de tais diferenciações, é evidenciar o caráter político e social das práti-
cas segregacionistas, com vistas ao domínio socioeconômico. 

Já na segunda parte (“Exploração oceânica”), Bethencourt apre-
senta o contato com novos povos por parte dos europeus e a constante 
“personificação dos continentes”, a partir de características físicas e 
comportamentais, numa forma de etnocentrismo que hierarquiza os 
diferentes povos a partir de critérios específicos. Em diferentes capítu-
los, o autor aponta as descrições e classificações de africanos, america-
nos, asiáticos e até mesmo de grupos europeus que não partilhavam de 
determinadas práticas e culturas. Tais discriminações buscavam evi-
denciar a pretensa superioridade de determinados povos e a conse-
quente necessidade de cuidado e dominação por parte de alguns hu-
manos sobre outros.   

Explorando a principal consequência da expansão marítima, temos 
na terceira parte do livro (“Sociedades coloniais”), uma análise das clas-
sificações e estruturas étnicas realizadas nas diversas colônias europeias 
pelo mundo, juntamente com os diversos projetos e políticas de discri-
minação e segregação estruturados nos continentes sob domínio polí-
tico e militar. Aqui o argumento de Bethencourt encontra bons exem-
plos na iconografia da época, nas descrições realizadas por naturalistas 
e viajantes sobre as “gentes e práticas” de diversos locais, além dos 
processos de escravização. Como contraponto, o autor analisa também 
as reações a tais projetos, como o caso das lutas abolicionistas na Amé-
rica e as revoltas anticoloniais em diversos continentes.    

Na quarta parte, “Teorias da raça”, Bethencourt apresenta e exa-
mina as abordagens científicas e naturalistas das classificações dos seres 
humanos partindo da sistematização desenvolvida por Carl Von Linné 
(1707-1778), em 1753, cuja diferenciação em quatro categorias já evi-
denciava algum grau de hierarquização (“branco europeu, americano 
vermelho, asiático escuro e africano negro”). O autor descreve algumas 
análises classificatórias realizadas por diferentes filósofos, incluindo os 
que se dedicavam aos estudos da então chamada filosofia natural, 
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como Voltaire (1694-1778), Conde de Buffon (1707-1788), Petrus 
Camper (1722-1789), Immanuel Kant (1724-1804), George Cuvier 
(1769-1832), Alexander Von Humboldt (1769-1859), entre outros, que 
antecederam às hipóteses do racialismo científico, como aquela desen-
volvida por Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) (numa defesa da 
desigualdade entre as raças humanas). O arianismo, posição que defen-
dia a pretensa superioridade de uma civilização, também é discutido 
por Bithencourt, que evidencia os mitos e as origens dessa construção 
que assolou a Europa entre a segunda metade do século XIX e início 
do século XX. Por fim, temos uma análise das consequências da hipó-
tese de Charles Darwin, que escapam de uma teoria científica sobre a 
origem da diversidade das formas de vida para uma teoria social que 
pressupunha a superioridade e desenvolvimento de algumas raças so-
bre outras. A face mais conhecida desse escape é o darwinismo social 
teorizado por Herbert Spencer (1820-1903) e desenvolvido por outros 
teóricos. 

Cabe aqui uma observação acerca da análise de Bethencourt sobre 
os modos como a teoria evolucionista darwiniana foi apropriada por 
posicionamentos políticos e sociais questionáveis. Primeiramente, deve-
se ressaltar que, como homem de seu tempo, Darwin partia de posicio-
namentos antropológicos questionáveis sobre o grau de desenvolvi-
mento do homem europeu e aqueles que denomina como “selvagens”. 
No entanto, sua hipótese científica não avança consequências políticas 
e/ou morais sobre essa situação. Ao propor uma origem comum para 
a espécie humana, Darwin acaba por afastar pressuposições inatas de 
superioridade ou condição, superando visões que naturalizavam dife-
renças e, portanto, domínios. Além disso, o conceito de “progresso” 
que envolve a teoria social dos darwinistas sociais também é problemá-
tico na teoria darwiniana, pois mesmo que exista na concepção de Dar-
win uma ideia de evolução que envolve a passagem do mais simples ao 
mais complexo, a hipótese darwiniana de evolução não possui a mesma 
carga progressiva e teleológica pressuposta por Spencer e os defensores 
do darwinismo social. Dessa forma, “progresso” é uma concepção es-
tranha à descrição do processo natural e contingente que encontramos 
descrito nas páginas de A Origem das Espécies. Trata-se do “mau uso das 
ideias de Darwin”, uma apropriação da teoria do naturalista inglês para 
explicação de certos aspectos que não correspondem à teoria evolucio-
nista originalmente proposta. 
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Na quinta seção, intitulada “Nacionalismo e mais além”, Bethen-
court aborda a questão das raças em meados do século XX, conside-
rando os desenvolvimentos políticos na Europa e no Oriente Médio 
do período, que possibilitam formas diferenciadas de racismo. Um 
exemplo é o antissemitismo, uma forma de racismo que vai além de 
considerações físicas, que atinge seu ápice nesse período. Juntamente 
com o arianismo, o antissemitismo será essencial na construção de uma 
das primeiras experiências de construção de um estado racial – a Ale-
manha nazista. Bethencourt defende de maneira inovadora que, mais 
que o darwinismo social, foi o racialismo científico que viria a influen-
ciar as posições nazistas sobre a superioridade e necessidade de domí-
nio e controle, elementos fundamentais da eliminação dos judeus.          

O autor destaca o surpreendente e rápido apoio que tais práticas 
violentas e discriminatórias receberam na Alemanha de então, conse-
guido a partir da imagem de risco e ameaça propagandeada pelo re-
gime. Bethencourt não desenvolve análises sobre a apropriação e cons-
trução de preconceitos nas sociedades, que seria mais voltada para uma 
compreensão da psicologia social. No entanto, trata-se de um tipo de 
análise relevante nesse contexto. Os estudos da filósofa Hannah 
Arendt (1906-1975) e dos psicólogos sociais Stanley Milgram (1933-
1984) e Philip Zimbardo abordam conceitos relevantes sobre o papel 
do indivíduo e do grupo na construção de preconceitos e categoriza-
ções de seres humanos, que poderiam ser citados para explicar o amplo 
e decisivo apoio da sociedade alemã para a organização do estado racial 
naquele país. Por fim, temos também um conjunto de comparações 
globais de formas de racismo e segregação, através de migrações for-
çadas e trabalho escravo, discriminação contemporânea nas Américas, 
apartheid e genocídios na África e políticas de castas e segregações na 
Ásia. Tais práticas atuais possuem raízes em racismos anteriores e ainda 
possuem, na visão de Bethencourt, a dominação política e socioeconô-
mica como denominadores comuns (um de seus exemplos é a manu-
tenção e ampliação do racismo no Brasil, mesmo após a abolição da 
escravidão).  

Conforme a leitura de livro nos mostra, o fenômeno do racismo 
parece ser uma constante na experiência humana. Em diversos tempos 
e lugares existe segregação e diferenciação entre grupos humanos, com 
base na cor da pele, no conjunto de crenças, na ascendência ou em 
diversos outros critérios. Uma questão pode surgir aqui: não seria o 
racismo um traço comum da humanidade? Bethencourt rejeita a ideia 
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do racismo inato partilhado por toda a humanidade, defendendo o ca-
ráter transitório e histórico da prática. No entanto, a constância do fe-
nômeno do racismo pode nos levar a refletir sobre a possibilidade de 
haver um traço comum na natureza dos seres humanos que o fomenta. 
Um desafio aqui, como sempre, é investigar uma possível natureza hu-
mana.  

Publicado originalmente em inglês pela Cambridge University Press 
em 2013, o estudo de Bethencourt é um esforço original para a 
compreensão do racismo, uma vez que levanta hipóteses inovadoras 
sobre os modos e as motivações a partir dos quais classificamos seres 
humanos ao longo da história, dialongando com diversas áreas de 
pesquisa. A tradução do livro é boa, assim como a cuidadosa edição do 
material. A publicação de Racismos é muito bem-vinda para os 
pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo do tema, pois trata-
se de uma referência essencial para os estudos sobre esse fenômeno 
complexo e de consequências tão violentas, mostrando os perigos e 
mitos que nossas categorizações arbitrárias podem esconder. Mostra 
também a necessidade de nossas práticas científicas estarem atentas e 
críticas, pois mesmo quando empenhamos esforços em compreender 
o que somos, podemos sustentar e justificar grandes absurdos. 
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