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Resumo: O objetivo desta comunicação é comparar o pensamento de dois eugenistas 
brasileiros: o médico Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906) e o engenheiro agrôno-
mo Octavio Domingues (1897-1972), no que se refere ao papel da mestiçagem na 
formação do povo brasileiro. Estudos historiográficos indicam que ambos adotaram 
posições diferentes em relação ao assunto. Enquanto Nina Rodrigues considerava que 
a mistura das raças branca e negra contribuiria de maneira negativa para a formação 
do povo brasileiro, Domingues, baseando-se na genética mendeliana e em seu traba-
lho com zootecnia, admitia que a mestiçagem contribuiria de forma positiva, evitando 
o aparecimento de doenças que, em sua maior parte, eram recessivas. Embora exista 
uma certa distância em termos cronológicos em relação às contribuições dos dois 
eugenistas acreditamos que este estudo, que levará em conta as especificidades carac-
terísticas de seus respectivos contextos, possa contribuir para o esclarecimento da 
construção do pensamento eugênico no Brasil.  
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Miscegenation and eugenics: a comparative study between the conceptions of 
Raimundo Nina Rodrigues and Octavio Domingues 

Abstract: The aim of this paper is to compare the thought of two Brazilian eugeni-
cists: Raimundo Nina Rodrigues, physician (1862-1906) and Octavio Domingues, 
agronomist (1897-1972) regarding the role of hybridism in the formation of the Bra-
zilian people. Historiographical studies indicate that both adopted different positions 
regarding the matter. While Nina Rodrigues considered the mixture of white and 
black races would contribute negatively for the formation of the Brazilian people, 
Domingues, based on Mendelian genetics and its work as a zootechnitian, admitted 
that the mixture would contribute in a positive way, avoiding recessive diseases. Al-
though the chronological distance between the authors the contributions of both 
eugenicists, we believe that this study, which takes into account the specific character-
istics of their contexts, can contribute to clarify the construction of eugenic knowl-
edge in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Francis Galton (1822-1911), primo de Charles Darwin, cunhou o termo 
“eugenia” (eugenics) em 1883 (Galton, 1883, p. 24-25; Farrall, 1979, p. 111). 
Para ele, a eugenia era a ciência do melhoramento da hereditariedade hu-
mana. Entretanto, a idéia do melhoramento da espécie humana já existia 
desde a Antigüidade e aparece em várias obras que integram o chamado 
Corpus Hippocraticum. 

Para Galton, este melhoramento não implicava apenas na eliminação de 
doenças mas também na seleção de características favoráveis a partir do 
encorajamento de determinadas uniões (Allen, 1978, p. 227; Martins, 1999, 
p. 83). Entre outras coisas, Galton desenvolveu estudos em bioestatística, 
geografia, antropometria e eugenia, nos quais valorizava as evidências 
quantitativas. Este cientista considerava que as características físicas, men-
tais e morais eram herdadas (Galton, 1883, pp. 24-25; Farrall, 1979, p. 111; 
Castañeda, 1998, p. 24).  

De modo geral, pode-se dizer, que o movimento eugenista teve início 
no final do século XIX, difundindo-se principalmente durante as primeiras 
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décadas do século XX em diversos países como Estados Unidos, Grã Bre-
tanha, Alemanha, França, Rússia e Brasil. Esse movimento, segundo 
Nancy Stepan, associava-se a congressos, legislação da saúde infantil e da 
família, doenças, debates sobre medicina legal e o papel do Estado em 
relação ao casamento (Stepan, 1985, pp. 353-355; Stefano, 2001, pp. 7-8). 
Seu enfraquecimento se deu perante a sociedade e o meio científico por 
sua relação com políticas sociais racistas. O geneticista brasileiro Bernardo 
Beiguelman considera esta associação como um dos fatores que contribuí-
ram para o desinteresse pela genética humana no Brasil, no período anteri-
or a 1950 (Beiguelman, 1979, p. 1199).  

O chamado movimento eugênico em nosso país teve como um de seus 
principais personagens o médico Renato Ferraz Kehl (1889-1974). Ele foi 
um importante “propagandista do movimento brasileiro pela eugenia” bem 
como um dos fundadores da Sociedade Eugênica de São Paulo (1918), 
situada nas dependências da Faculdade de Medicina (Castañeda, 1997, p. 
253). 

De acordo com Stepan, no Brasil o movimento eugênico se caracteri-
zou por apresentar dois enfoques: o “lamarckista”, que teve como um de 
seus principais representantes Kehl e o “mendeliano” adotado pelo agrô-
nomo Octávio Domingues (1897-1972) (Stepan, 1985, p. 362). Através do 
periódico Boletim de Eugenia, do qual Kehl era diretor e redator, os eugenis-
tas brasileiros puderam tratar os assuntos eugênicos com maior abrangên-
cia. Porém, ele circulou por pouco tempo, de 1929 a 1931 (Stepan, 1985, p. 
359-360). 

Durante o governo de Getúlio Vargas, segundo Stepan, foi criada uma 
Comissão Brasileira de Eugenia com o intuito de levar a questão da euge-
nia à Assembléia Constituinte principalmente no que se referia à imigração 
(Stepan, 1985, p. 362). Havia ainda a intenção de criar um Instituto Brasi-
leiro de Eugenia para coletar dados, fazer pesquisas, auxiliar o governo e, 
entre outras coisas, educar de maneira eugênica a população do país (Anô-
nimo, 1931, p. 6). 

Como em outros países, no Brasil aconteciam também encontros espe-
cíficos sobre eugenia. Nesses encontros se discutia, por exemplo, o contro-
le do nascimento, a educação eugênica, a mistura racial, a degeneração da 
raça, o alcoolismo, as taras, etc. Havia também concursos de eugenia nos 
quais se levava em consideração exames laboratoriais, o inquérito familiar e 
a genealogia dos participantes. Os médicos do serviço sanitário participa-
vam da comissão julgadora (Anônimo, 1929, p. 6; Stefano, 2001, p. 8). 

O objetivo deste artigo é comparar o pensamento de dois eugenistas 
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brasileiros: o médico Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906) e o engenhei-
ro agrônomo Octavio Domingues (1897-1972), no que se refere ao papel 
da mestiçagem na formação do povo brasileiro. Alguns estudos historio-
gráficos sugerem que ambos adotaram posições diferentes em relação ao 
assunto.  

Embora exista uma certa distância em termos cronológicos em relação 
às contribuições dos dois eugenistas, acreditamos que este estudo, que 
levará em conta as especificidades características de seus respectivos con-
textos, possa contribuir para o esclarecimento da construção do pensamen-
to eugênico no Brasil. 

2 AS CONCEPÇÕES DE NINA RODRIGUES 

Nina Rodrigues (Figura 1), médico nascido no Maranhão, estudou na 
Faculdade de Medicina da Bahia e participou da direção do periódico Gaze-
ta Médica da Bahia no qual publicou vários artigos sobre higiene pública 
(Corrêa, 1998, p. 319). Obteve, em 1889, a cadeira de clínica médica em 
concurso na Faculdade de Medicina da Bahia. Em um conjunto de artigos 
sobre os mestiços incluiu uma classificação racial. Na reforma do ensino 
médico, em 1891, passou a ocupar a cadeira de medicina pública. Junto a 
outros médicos, ao assumir a cadeira de medicina legal em 1895, Rodrigues 
fundou a Sociedade de Medicina Legal da Bahia e também a revista Medico 
Legal da Bahia (Corrêa, 1998, p. 327). Seu crescente interesse pela medicina 
legal e a patologia da população brasileira ligada à raça resultou em publi-
cações de artigos que mais tarde compuseram seus livros. 

No que se refere às raças humanas, Nina Rodrigues acreditava na im-
portância de se definir com maior rigor raças puras primitivas e raças cru-
zadas, bem como de diferenciá-las. Ele classificou como raças puras a 
branca, a negra e a vermelha. Argumentou ainda que nenhuma raça mesti-
ça poderia figurar ao lado delas (Rodrigues, 1890, p. 402). 

Nina Rodrigues considerava que a classificação das raças adotada nos 
trabalhos médicos da época (branca, parda e preta) era artificial e arbitrária 
já que incluía no mesmo grupo os mestiços de todas as raças (Rodrigues, 
1890, pp. 498-500). 

Partindo do pressuposto de que as raças humanas eram muito distintas 
e desiguais, Nina Rodrigues era contra o cruzamento entre elas. Para ele, 
como esses cruzamentos envolviam organismos afastados na hierarquia 
zoológica produziriam descendentes híbridos, ou seja, inférteis, e ainda 
com degeneração psíquica. Vejamos seu argumento: 
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Tem-se afirmado, é exato, que o cruzamento das raças ou espécies huma-
nas não dão híbridos. 

Mas os fatos demonstram que se ainda não está provada a hibridez física, 
certos cruzamentos dão origem em todo caso a produtos morais e sociais, 
evidentemente inviáveis e certamente híbridos. (Rodrigues, 1890, pp. 132-
133) 

Quanto à formação do povo brasileiro encontramos evidências de que 
Nina Rodrigues adotava uma posição favorável ao “branqueamento”, 
questão que viria a ser bastante discutida décadas mais tarde. De acordo 
com sua visão do mecanismo de herança (com mistura) o mestiçamento 
provocaria uma diluição dos elementos antropológicos puros. Isso ainda 
acarretaria degeneração. Esse fator era bastante preocupante para Nina 
Rodrigues, pois esses indivíduos, os mestiços, teriam uma limitação orgâni-
ca em relação à civilização. Procurando justificar seu pensamento a esse 
respeito, mencionou o princípio natura non facit saltus que, segundo ele, 
aparecia na obra de Lineu (Rodrigues, 1894, pp. 30-32). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Raimundo Nina Rodri-
gues (imagem do Wikimedia Com-
mons). 
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O eugenista brasileiro aplicou o dito acima apresentado à idéia de que 

uma população selvagem não se civiliza no decorrer de uma única geração, 
nem de maneira forçada. Essa mudança necessitaria de tempo geológico. 
Sendo assim, as modificações nas espécies são lentas e graduais. Ele expli-
cou ainda que haveria um aumento de complexidade da massa cerebral que 
os povos selvagens ainda não tinham alcançado (Rodrigues, 1894, p. 30). 
Argumentou que isso “era comprovado” pelo desaparecimento das civili-
zações do México e do Peru em contraposição à civilização “mais polida e 
mais adiantada”, a européia (Rodrigues, 1894, p. 33). 

No parágrafo anterior, aparece a idéia de uma evolução orgânica lenta e 
gradual que acompanha as mudanças geológicas como defenderam La-
marck e Darwin. Entretanto, o desaparecimento das civilizações pré-
colombianas no México e Peru certamente não se deu devido à evolução 
orgânica mas sim à sua conquista e dizimação já que, sob muitos aspectos, 
os pré-colombianos eram culturalmente superiores a seus colonizadores.  

Nina Rodrigues tinha uma visão bastante pessimista em relação à pre-
sença do negro na sociedade, o que transparece no trecho que se segue:  

Se o futuro do Brasil dependesse de chegarem os seus negros ao mesmo 
grau de aperfeiçoamento que os brancos, muitas vezes se poderiam trans-
formar antes os seus destinos de povo, se é, que algum dia se houvesse de 
realizar. Ocorre, portanto, demonstrar que de fato nessa morosidade reside 
o ponto fraco da civilização dos negros. (Rodrigues, 1935, p. 393) 

A partir da leitura de várias obras de Nina Rodrigues pudemos perceber 
indícios de sua preocupação com a crescente imigração de povos “bran-
cos” para o Sul do país, que se relacionava à amenidade do clima na região. 
Ele acreditava que futuramente essa população branca predominaria e até 
poderia se tornar independente das outras regiões do país. Já a situação na 
região Norte do país era, a seu ver, mais preocupante, pois os povos bran-
cos tinham deixado de imigrar para essa região. O povo que lá estaria se 
constituindo teria muito pouco dos elementos antropológicos das raças 
primitivas tornando-se, como ele nomeou, por exemplo, genuinamente 
maranhense1, e não mestiços (Rodrigues, 1890, p. 501). Não há menção à 

                                                      
1 Nina Rodrigues alegava que por terem seus descendentes mais de uma geração sem cru-
zamento com tipos “puros”, os maranhenses não seriam considerados mestiços. Mestiços, 
em sua concepção, resultariam do cruzamento entre elementos das “raças puras”. 
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imigração de japoneses pois estes só vieram para o Brasil anos mais tarde. 
Nina Rodrigues fez observações acerca da origem dos negros que che-

garam ao Brasil por força do tráfico. Analisou vários documentos e regis-
tros referentes à sua procedência, distribuição desigual no país, religiosida-
de, língua, arte, ao seu folclore e às insurreições que realizaram (Rodrigues, 
1935). A partir disso, passou a analisar o que chamou de capacidade cultu-
ral do negro e o seu valor para a sociedade. Fez então afirmações categóri-
cas sobre quão negativa considerava a mestiçagem. Chegou mesmo a men-
cionar que a razão da nossa inferioridade como povo seria sempre conside-
rada pela influência da raça negra em nossa formação apesar dos serviços 
que esta pudesse ter prestado ao país (Rodrigues, 1935, pp. 23-24). 

Em seus estudos Nina Rodrigues fez uso de termos que aparecem nos 
trabalhos de Francis Galton, o que poderia ser um indício de que ele seguia 
suas idéias. Por exemplo, quando se referiu aos mestiços que escondem os 
‘germens da decadência’, poderia ter relação com os “elementos hereditá-
rios latentes” da Lei de Galton (Bulmer, 1998, p. 579). A idéia de diluição 
dos caracteres antropológicos poderia estar associada à “lei da hereditarie-
dade ancestral” de Galton (Galton, 1879). A aceitação de que a inteligência 
seria uma característica herdável também remete às idéias de Galton. Po-
rém, Nina Rodrigues não fez referência a esses trabalhos.  

Nina Rodrigues valorizou muito mais os caracteres morfológicos do 
que a genealogia dos indivíduos. Não há uma preocupação de sua parte em 
fundamentar sua tese nos conhecimentos acerca do mecanismo da heredi-
tariedade existentes na época. Seu ponto de vista é que a questão da inferi-
oridade de algumas raças não está em discussão. Para ele isso está compro-
vado em fatos. Entretanto, ele não explicou que fatos são esses.  

Quanto à questão da mestiçagem, sua opinião se tornou menos radical 
em seu trabalho sobre os negros colonizadores, como disse, pois colocou 
em discussão a possibilidade da mestiçagem amenizar a inferioridade da 
raça negra. Este aspecto não está presente em seus trabalhos anteriores: 

O que importa ao Brasil determinar é o quanto de inferioridade lhe advém 
da dificuldade de civilizar-se por parte da população negra que possui e se 
de todo fica essa inferioridade compensada pelo mestiçamento, processo 
natural por que os negros se estão integrando ao povo brasileiro, para a 
grande massa da sua população de cor. (Rodrigues, 1935, pp. 391-392)  

No entanto, vale ressaltar que mesmo nessa afirmação ele está se refe-
rindo à raça negra como inferior e que a mestiçagem com a raça branca 
diminui a inferioridade da negra.  
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Figura 2. Octavio Domingues, por 
volta de 1936 (fotografia reproduzida a 
partir da obra de Aristeu Mendes Pei-
xoto, História da Sociedade Brasileira de 
Zootecnia, p. 41). 

 
 
Podemos perceber nas idéias de Nina Rodrigues de um modo geral 

uma certa semelhança com as idéias de Kehl (posteriores) no sentido de 
que ambos viam a mistura de raças diferentes como algo negativo que 
poderia ocasionar a degeneração do povo brasileiro. Além disso, ambos 
não tiveram uma preocupação maior em fundamentá-las nos conhecimen-
tos de suas respectivas épocas. 

3 AS CONCEPÇÕES DE OCTÁVIO DOMINGUES 

Octavio Domingues (Figura 2), natural do Acre, formou-se em agro-
nomia e lecionou zootecnia, inicialmente na Escola de Agronomia do Pará 
(1919-1924) e posteriormente na Escola Agrícola Prática “Luiz de Quei-
roz” (ESALQ) em Piracicaba, Estado de São Paulo (1931-1936). Além 
dessas, exerceu outras funções2.  

Trabalhou principalmente com zootecnia, tendo publicado diversas o-
bras sobre o assunto, tais como: Introdução ao estudo do melhoramento dos ani-
mais domésticos (1928); Sobre o factor hereditariedade no melhoramento dos gados 
(1929); Os métodos de reprodução no melhoramento do caracú (1929); A perfeição 

                                                      
2 Entre outras atividades, Domingues também lecionou na Faculdade de Pharmacia e O-
dontologia de Piracicaba, trabalhou no Instituto de Zootecnia do Rio de Janeiro, atuou 
como diretor do ensino agrícola do Ministério da Agricultura (Stefano, 2001, pp. 13-14). 
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zootécnica e outros ensaios (1936) (Stefano, 2001, p. 15). Além da zootecnia, 
Domingues também escreveu vários artigos e livros sobre eugenia: A here-
ditariedade em face da educação (1929); Eugenia: seus propósitos, suas bases, seus 
meios (1933; 1942); Hereditariedade e eugenia (1936) (Stefano, 2001, p. 17). 

Ao contrário de Nina Rodrigues, Octavio Domingues se referiu explici-
tamente a Galton como tendo cunhado o termo eugenia. Domingues defi-
niu a eugenia de diferentes formas nas diversas obras que publicou a res-
peito do assunto. Inicialmente, aceitava a definição de Galton. Numa obra 
subseqüente, considerou-a como sendo a “higiene da espécie”. Em outra 
de suas obras, ele conceituou a eugenia como sendo a “ciência que se pro-
põe a estabelecer princípios e regras para a formação de proles sadias de 
corpo, sadias de espírito” (Stefano, 2001, pp. 19-20). 

Entretanto diferentemente de Galton, Domingues procurou fundamen-
tar suas idéias eugênicas na genética mendeliana e na teoria mendeliana-
cromossômica. Ele tinha conhecimento do trabalho de vários geneticistas 
que eram também eugenistas como William Ernest Castle (1867-1962) e 
Herbert Spencer Jennings (1868-1947), citando suas obras (Stefano, 2001, 
p. 43).  

A mistura entre as raças foi uma questão bastante discutida principal-
mente nas décadas de 1920 e 1930, não apenas no âmbito científico (con-
gressos, periódicos, etc.) mas também entre os políticos e outros segmen-
tos da sociedade. Enquanto alguns consideravam que a mestiçagem favo-
receria a formação do povo, em especial o brasileiro, outros pensavam que 
essa mistura traria como resultado a degeneração da raça. Tal era a posição 
de Herman Lundborg, em relação ao cruzamento de raças que considerava 
muito diversas, como a branca e a negra:  

Baseado em resultados de criações de animais e cultura de vegetais, salien-
tei, no meu livro “die Rassenmischung beim Menschen” – 1931, que a mis-
tura racial constitui uma espada de dois gumes mesmo para a raça humana. 
(Lundborg, 1931, p. 1) 

Além disso, os mestiços eram vistos por alguns como uma ameaça à ra-
ça “superior”, leia-se branca (Skidmore, 1989, p. 71). Porém, Domingues 
via a miscigenação de raças humanas como algo benéfico. Através dessa 
mistura seria possível formar uma descendência variada sobre a qual a 
seleção natural agiria (Domingues, 1936, p. 125). Quanto mais variados 
fossem os descendentes, maior seria a vantagem em termos evolutivos, 
pois a seleção natural teria uma maior opção. Ele justificou sua posição da 
seguinte maneira: 
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A união de indivíduos de raças humanas diferentes é pois, geneticamente, 
uma união não somente possível como sem embaraços. São todas elas 
constituídas por indivíduos com 24 pares de cromossômios, sejam os de 
raça branca, sejam os africanos, sejam os asiáticos, australianos ou amerín-
dios. A mistura entre as três raças, que se encontraram no povoamento do 
Brasil é, portanto, um cruzamento racial, entre indivíduos com cromossô-
mios quantitativamente os mesmos e da mesma natureza. Tanto é assim 
que os mestiços, que se formam se mostram viáveis, vigorosos, com o de-
senvolvimento normal da espécie, e fecundos, gerando uma prole com a 
mesma vitalidade. (Domingues, 1942, pp. 272-273) 

Domingues era contrário às uniões consangüíneas, mesmo em se tra-
tando de raças diferentes, embora admitisse que nem sempre os degenera-
dos3 fossem frutos de uniões consangüíneas. De qualquer modo, as uniões 
consangüíneas deveriam ser proibidas para a espécie humana, porque pro-
duziam com maior freqüência as “más heranças” (Stefano, 2001, p. 25). 
Domingues acreditava inclusive que o homem, de forma inconsciente, 
procurava praticar a eugenia, quando, por exemplo, escolhia sua compa-
nheira (Domingues, 1942, pp. 24-25). 

Para isso ele se baseou nas evidências obtidas nos estudos de Edward 
M. East (1879-1938) e Donald F. Jones (1890-1963) (Imbreeding and outbree-
ding, 1919), de Castle e William J. Schull (1922-). Domingues concordava 
com Castle onde o endocruzamento propiciava a homozigose sendo que a 
maior parte das doenças era recessiva (Stefano, 2001, p. 48). 

Para este eugenista, tanto o meio físico como o social poderia atuar 
como estimulantes, mas seria transmitido aos descendentes somente aquilo 
que fosse herdado através do plasma germinativo (Stefano, 2001, p. 37). 

Ao contrário de Kehl, Domingues não aceitava a herança de caracteres 
adquiridos. Admitia a distinção feita por August Weismann (1834-1914) 
entre soma e plasma germinativo. Assim, só o que estivesse no interior do 
núcleo dos gametas seria transmitido aos descendentes (Stefano, 2001, p. 
37). 

Para Domingues, não havia uma raça humana pura, no sentido genéti-
co. Todas as raças seriam mescladas, em maior ou menor proporção (Do-
mingues, 1942, p. 273). Desse modo, não havia uma raça superior mas 
                                                      
3 De acordo com Domingues, um degenerado seria o indivíduo “inadaptado à vida”. Sua 
característica essencial seria a inviabilidade dentro do ambiente em que nasceu (Domingues, 
1935, p. 81). Ele utilizava este termo para se referir aos seres vivos, tanto aos animais em 
geral como ao homem, bem como aos vegetais (Stefano, 2001, p. 22).  
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dentro de determinada raça era possível encontrar indivíduos superiores, 
médios e inferiores. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme mencionamos na introdução deste artigo, sempre levando 
em conta a distância cronológica que existe entre as contribuições de Nina 
Rodrigues e Domingues, pudemos detectar diferenças marcantes entre 
seus respectivos pensamentos. Essas dizem respeito tanto ao papel da 
mestiçagem na formação do povo brasileiro quanto à preocupação em 
oferecer uma fundamentação para suas posições.  

Enquanto Nina Rodrigues considerava que a mistura das raças branca e 
negra contribuiria de maneira negativa para a formação do povo brasileiro, 
embora em suas últimas obras tenha amenizado a inferioridade da raça 
negra, Domingues admitia que a mestiçagem contribuiria de forma positi-
va, evitando o aparecimento de doenças que, em sua maior parte, eram 
recessivas. 

Não pudemos detectar uma preocupação por parte de Nina Rodrigues 
em fundamentar suas idéias acerca da superioridade ou inferioridade entre 
raças ou acerca da miscigenação nos conhecimentos de sua própria época. 
Ele poderia por exemplo ter explorado as idéias de herança com mistura de 
Galton. Ele nem sequer mencionou algum trabalho de Galton. Suas idéias 
acerca da mestiçagem entre as raças branca e negra ser um fator negativo 
na formação do povo brasileiro estão muito próximas às advogadas poste-
riormente por Renato Kehl, coetâneo de Domingues. Quanto a Domin-
gues, partindo das evidências encontradas em seus estudos de melhora-
mento animal (zootecnia) teve a preocupação de buscar uma fundamenta-
ção teórica nos conhecimentos da genética mendeliana da época e da teoria 
mendeliana-cromossômica para fundamentar sua posição favorável à mes-
tiçagem, que ele considerava um fator positivo para a formação do povo 
brasileiro. Ele estava a par dos conhecimentos de sua época e os usou para 
corroborar sua posição. Esta atitude transparece em suas diferentes obras.   
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