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CONVERSANDO COM A HISTÓRIA... 

Olá, prezadas e prezados estudantes! Como vão? Esperamos que bem! 

Nesses tempos de necessário distanciamento social, sugerimos alguns 

exercícios de reflexão para que o tempo de permanência em casa se 

revele, também, uma oportunidade para a construção do 

conhecimento e da consciência histórica.  

 
Somos, hoje, testemunhas oculares de um momento histórico cujas 

dimensões ainda estão longe de ser satisfatoriamente assimiladas e 

muitas são as questões que se colocam diante de nós sobre as relações 

diretas entre as Ciências, a saúde pública, os direitos individuais, os 

comportamentos, a vida em sociedade...  

 
Diante de um quadro em que as perguntas se mostram mais 

numerosas do que as respostas, propusemos esses materiais a fim de 

exercitarmos o proveitoso diálogo passado/presente, muito pertinente 

na desafiante conjuntura que ora vivemos.  

 
Bons estudos e cuidem-se! 
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ATIVIDADE 5 

Sugestão: 8° e 9° ano do Ensino Fundamental II 

 

Prezadas e prezados estudantes, na era da informação instantânea em que 

vivemos, com uma ampla difusão de redes sociais e meios de comunicação, o uso 

de imagens (memes, charges, caricaturas etc.) se mostra muito presente e para as 

mais diversas finalidades. Infelizmente, em muitos casos, tais imagens podem ser 

um veículo de propagação de preconceitos e discursos discriminatórios. Como 

poderão perceber a partir da atividade a seguir, essa prática esteve presente em 

diferentes momentos da História. Esperamos, com a atividade proposta, 

contribuir para problematizar esse tipo de prática e fomentar o pensamento 

crítico contrário a manifestações de preconceito. Vamos lá?! Espero que apreciem! 

 

A imigração asiática no Brasil no século XIX 

A partir de 1850, com a promulgação da Lei Eusébio de Queirós proibindo a importação de escravizados 
para o Brasil, teve início um grande debate sobre a necessidade de braços para atuar na produção agrícola 
do país, sobretudo na lavoura de café, então em plena ascensão. Sabemos que essa lei foi a primeira de 
uma sequência de leis voltadas para regular o sistema escravagista no Segundo Reinado (1840-1889), 
culminando com a Lei Áurea de 13/05/1888, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, último país 
a abolir por força de lei o uso de mão de obra escravizada. Paralelamente a esse processo, ganhou força o 
fluxo imigratório, fator este a se somar a outros que compõem o histórico multifacetado de formação da 
nação brasileira e de sua população étnica e culturalmente heterogênea. 

Consoante a isso, num panorama mais global, cabe ressaltar a expansão do modelo industrial como meta 
nacional em vários países do hemisfério norte, no que ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial, 
e uma de suas consequências mais marcantes: o imperialismo/neocolonialismo. Municiadas com o discurso 
de “missão civilizadora” – que mais tarde agregou o mote do “fardo do homem branco” –, as potências 
ocidentais da época se lançaram sobre a África e a Ásia em busca de dominar fontes de matérias primas, 
mercados consumidores e, em numerosos casos, até mesmo territórios para incorporá-los diretamente a 
seus impérios coloniais. A essa conjuntura de grandes transformações e de entusiástica exaltação da 
ciência e da ideia de civilização, devem-se somar os processos de unificação da Itália e da Alemanha – 
concluídos, respectivamente, em 1870 e 1871 – e a reabertura do Japão para o contato com o resto do 
mundo após cerca de dois séculos e meio de quase completo isolamento. 

A dinâmica das transformações globais fez com que interesses e necessidades de determinados países 
convergissem, ao menos em parte. Por um lado, havia territórios demandando afluxo de numerosos 
indivíduos dispostos a deixar sua terra natal e se estabelecer em terras distantes para fornecer sua força de 
trabalho; por outro lado, alguns países sentiam a necessidade de escoar parte de sua população para além 
de suas fronteiras. Nesse ínterim, afinadas com o discurso de celebração da ciência como resposta para os 
problemas do presente e chave do progresso rumo a um futuro grandioso, desenvolveram-se as teorias 
raciais pseudocientíficas que passaram a dar o tom ocidental da forma como diferentes povos se viam e se 
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relacionavam, construindo-se uma verdadeira hierarquia baseada ora na biologia, ora na cultura, mas 
sempre com um caráter excludente e discriminatório. Tais teorias teriam lugar num país como o Brasil? De 
alguma forma, elas influenciariam a política imigratória adotada para sanar a suposta falta de braços para 
trabalhar a terra? 

Atualmente não são incomuns, como aspecto marcante do mundo globalizado, discursos e/ou práticas de 
xenofobia e até mesmo de ódio direcionados a determinados grupos em função de aspectos étnicos, 
culturais, religiosos, entre outros. Partindo desse panorama e das questões postas, faça uma reflexão sobre 
os documentos abaixo apresentados, analisando-os como fontes históricas. As fontes consistem em 
ilustrações publicadas em periódicos da segunda metade do século XIX, no Brasil, e poderão ser acessadas 
com mais qualidade no site da Biblioteca Nacional, bastando clicar no link que acompanha a legenda de 
cada imagem. Lá, será possível ampliar a imagem com ótima definição e observar seus detalhes. Além 
disso, disponibilizarei a ampliação de alguns fragmentos da imagem para melhor visualização. Para ajudar 
sua análise, leia as orientações disponíveis logo abaixo das imagens. Vamos lá?! 

Para aprofundamento e maior compreensão sobre o tema em questão, facilitando a análise das fontes, leia o texto 
de apoio disponibilizado após as orientações para a leitura das imagens. 

E para saber mais sobre o autor das ilustrações, Angelo Agostini, e seu estilo, assista ao vídeo disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=pmi-PQzL7Ig> 

 

Documento 1 

Imagem 1: Congresso Agrícola. Revista Illustrada, Rio de Janeiro, 1878, n. 120, pp.4-5. 
(Fonte BN: http://memoria.bn.br/DocReader/332747x/848) 
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Fragmentos ampliados do documento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: É este o trabalho do meu coração. 

A rede, a viola, o tutu de feijão. Legenda: Se querem que eu vá lhes povoar as 
mattas 

É darem-me riquezas e... mulatas. 

Legenda: Uê! diz o preto já vai se acabá. 

Que bom! amanhã já não vou trabaiá. 

Legenda: Querem meus braços e habilidades 
minhas. 

Vejam dinheiro e apromptem gallinhas. 
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Documento 2 

 
Imagem 2: Colonisação chineza. Revista Illustrada, Rio de Janeiro, 1879, n. 175, pp. 4-5. 

(Fonte BN: http://memoria.bn.br/DocReader/332747x/1258) 
 

Fragmentos ampliados do documento 2 
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A essa altura, já foi possível perceber como a imprensa pode servir de veículo para determinadas visões de 
mundo, em conformidade com interesses específicos, reforçando ou mesmo ajudando a construir 
estereótipos em relação a grupos étnicos, culturas diversas, etc. Charges e caricaturas são elementos muito 
utilizados nos meios de imprensa – mesmo nos dias atuais – e sua análise como fontes históricas 
devidamente contextualizadas pode resultar em um manancial de informações preciosas para compor 
relevantes interpretações históricas. Tendo em conta documentos apresentados, redija uma pequena 
análise, para cada documento, pautada nas seguintes ponderações: 

 

Documento 1 

• Atente para a forma como são representados o futuro temido e o futuro desejado da lavoura na 

imagem. Quais elementos representam um e outro? É possível estabelecer alguma relação entre o 

futuro temido e o desejado com a proximidade que estão dos povos representados? O que você 

conclui disso? 

• Os fragmentos destacados trazem a imagem de indivíduos representando os povos da África, Ásia, 

América do Sul e Europa. Examine cada um deles, a legenda atribuída a cada um dos indivíduos, suas 

posturas e expressões na imagem. O que você conclui dessa análise? 

• Escreva um breve texto apresentando suas observações e conclusões sobre a imagem. 

 

Documento 2 

• Analisando a ilustração completa: Quais elementos são criticados? 
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• Descreva as três imagens de pessoas representadas no primeiro fragmento. Atente para as 

características físicas e para a posição corporal de casa uma delas. O que você conclui dessa descrição? 

• Aponte os estereótipos presentes nesses fragmentos e se eles combinam com aqueles identificados 

anteriormente. 

• Atente para a imagem e o texto do último fragmento. É possível afirmar que há uma ironia racista 

nessa imagem? Explique. 

• Você identificou, recentemente, algum tipo de publicação/divulgação/discurso (na internet, na TV, nos 

jornais impressos etc.) que apresentasse um caráter preconceituoso, racista ou discriminatório de uma 

maneira geral? Comente. 

 

 

TEXTO DE APOIO 

Fonte do texto: FERREIRA, Alessandro Paz. Por um lugar ao “Sol Nascente”: discursos e representações 
sobre o japonês como imigrante indesejável no Brasil (1908-1945) - Um tema para discutir discriminação e 
xenofobia em sala de aula. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) – Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas/Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, pp. 
48-54, 2016. 
 

O Brasil, o Café e a Questão Imigratória 
A segunda metade do século XIX foi marcada por momentos de grandes transformações no Brasil, entre as 
quais a mudança do regime monárquico para o republicano (1889), além do fim definitivo da escravidão 
(1888), pouco antes que o Império desse seu último suspiro. Durante esse período, a lavoura cafeeira 
conheceu uma grande expansão, consolidando-se o café como principal produto de exportação da 
economia brasileira e transformando a face de regiões como, por exemplo, o Vale do Paraíba e, 
posteriormente, o Oeste Paulista, dois grandes centros produtores de café do Império. 

 

Na década de 1820, [o café] ocupou o terceiro lugar – 18,4% – do total da pauta da 
exportação, sendo superado apenas pelo açúcar e algodão. Já no período posterior 
alcançou 43,8% do conjunto, assumindo o primeiro lugar e mantendo-se nessa posição 
durante todo o século XIX, chegando, inclusive, a representar, em 1889, 67,7% do total 
dos artigos comercializados no mercado externo.1 

 

Todavia, entre os fatores de produção essenciais para a lavoura cafeeira – na forma como ela era então 
conduzida – estava a mão de obra escrava, cuja oferta tendia a diminuir devido às graduais medidas 
tomadas contra o “infame comércio” – como a proibição do tráfico de escravizados para o Brasil, imposta 
pela Lei Eusébio de Queirós, de 1850, e a Lei do Ventre Livre, de 1871 – e, posteriormente, para abolir 

 
1 MACHADO, Humberto Fernandes; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. O Império do Brasil. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1999, p. 143. 
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definitivamente a escravidão no país (Lei Áurea, de 1888). Com isso, pela perspectiva da elite cafeicultora, 
tornou-se necessário compensar a carência de braços escravizados para a lavoura com mão de obra livre, 
cujo número só poderia se mostrar satisfatório com a implantação de uma política imigratória que 
fomentasse a entrada de trabalhadores para a produção cafeeira. Segundo Clodoaldo Bueno: 

 

[...] a principal atividade econômica do Brasil era o café, cuja expansão dependia, 
basicamente, do mercado externo e da disponibilidade da mão de obra. Dessa forma, a 
ampliação das vendas externas e a atração de imigração foram os desafios herdados pela 
República instalada em 1889.2 

 

A expansão do café pelo Oeste Paulista – região símbolo da expansão da lavoura no último quarto do 
século XIX – nos permite ter uma visão panorâmica desse processo, pois: 

 

Havia farta disponibilidade de terras, o que facilitou a expansão cafeeira com a 
organização da lavoura sob a forma de plantation e com plena utilização do braço escravo. 
Este, no entanto, foi sendo substituído, paulatinamente, pelo imigrante, em virtude da 
carência de mão de obra após a paralisação do tráfico africano, em 1850.3 

 

Além disso, “Com as dificuldades para a reposição da mão de obra, atingindo principalmente as regiões 
mais novas, em especial o Oeste novo, tornava-se imprescindível, por conseguinte, a obtenção de 
trabalhadores para substituírem os escravos”.4 

Entretanto, a uma parcela das elites políticas e intelectuais brasileiras não interessava a entrada de 
imigrantes de qualquer origem, tendo em vista a preocupação com a questão da formação racial da 
população do país, já considerada, segundo suas concepções, demasiada e negativamente miscigenada. Se 
a princípio a ideia de “branqueamento” da população brasileira se mostrou um fator estimulante durante 
as primeiras décadas da chegada de imigrantes europeus ao Brasil (italianos, alemães, espanhóis, entre 
outros), em outros momentos a questão do imigrante se tornou motivo de debates não só na sociedade 
como dentro da política governamental. As ideias cientificistas do século XIX exaltavam as vantagens de um 
afluxo constante de imigrantes europeus, que promoveriam um “branqueamento” da população brasileira, 
tornando-a melhor a cada etapa de abandono de suas características mestiças, de sua mescla de brancos 
com negros e indígenas. Apesar do reconhecimento da necessidade imediata de trabalhadores livres para 
atender a demanda da lavoura, havia uma notável preocupação de ordem “racial” quanto ao contingente 
imigrante que deveria ser recebido em terras brasileiras. “Como transição, muitos pediam a importação de 
chins e coolies, que uns aconselhavam por trabalhadores e subservientes e outros rejeitavam por viciados e 
imorais”.5 Os chamados chins, trabalhadores chineses, foram os primeiros imigrantes “amarelos” trazidos 
para o Brasil, cuja imagem, a partir da segunda metade do século XIX, teria sido associada a toda uma série 

 
2 BUENO, Clodoaldo. O Tratado de 1895 e o Início das Relações Brasil-Japão. In: HASHIMOTO, Francisco; 

OKAMOTO, Mônica Setuyo; TANNO, Janete Leiko (Org.). Cem Anos da Imigração Japonesa – História, 
Memória e Arte. São Paulo: UNESP, 2008, p. 140. 

3 MACHADO, Humberto Fernandes; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das, op. cit., p. 159. 
4 Ibidem, p. 164. 
5 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem – Teatro de Sombras. 3. ed. São Paulo: Civilização Brasileira, 

2003, p. 291. 
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de comportamentos negativos, criando-se uma visão estereotipada e preconceituosa sobre os asiáticos em 
geral. Segundo Silvio Cezar de Souza Lima, os primeiros trabalhadores chineses teriam emigrado para o 
Brasil a fim de se dedicar ao plantio de chá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no início do século XIX. 
Segundo o autor: 

 

Trazidos por ordem de d. João VI, os chineses teriam como tarefa aclimatar a valiosa 
planta em terras brasileiras. O chá era um dos principais produtos de comércio no 
Ocidente; plantá-lo no Brasil aumentaria os lucros da Coroa Portuguesa. [...] No início do 
século XIX, os chineses eram vistos como excelentes agricultores e uma alternativa viável 
para a escravidão. As elites amedrontadas pelo fantasma da revolução do Haiti 
começavam a se preocupar com o crescente número de negros cativos e libertos que 
habitavam o país. Neste contexto o chinês era cogitado como uma boa alternativa de 
imigrante.6 

 

Todavia, com a consolidação do ideal europeu de civilização, no decorrer dos oitocentos, e as doutrinas 
raciais que então germinavam, passou-se a atribuir aos chineses o caráter de povo indesejável, havendo 
uma grande mudança nos discursos referentes a essa população. Segundo Maria Luiza Tucci Carneiro, em 
meados do século XIX tentou-se novamente efetivar a imigração de trabalhadores chineses no Brasil. 
Todavia, o forte preconceito já vigente no país quanto aos asiáticos não permitiria a integral consecução da 
proposta inicial. 

 

A opção pelos chins como mão de obra substitutiva do negro escravo foi retomada entre 
1854 e 1855 através do sistema de parceria. [...] Em junho de 1855, cerca de dois mil chins 
eram esperados como prática de um contrato entre o governo brasileiro e a Casa 
Sampson e Tappman, de Boston. Chegaram apenas 368. Da euforia passou-se 
rapidamente ao desgosto. O tratamento negativo dado aos “novos escravos” culminou 
com o rompimento do contrato e com a formulação de um discurso estereotipado contra 
os chineses, estigmatizados como inúteis, indolentes, indisciplinados e prejudiciais aos 
interesses da Nação.7 

 

Em seu periódico, chamado A Imigração, a Sociedade Central de Imigração, criada em 1883, referia-se aos 
chineses como “pestilento fluido emanado da podre civilização da China”, “uma raça atrofiada e corrupta”, 
raça “bastardizada e depravada”.8 A despeito da campanha de alguns proprietários mais preocupados com 
o fator econômico e a necessidade imediata de trabalhadores para manter a produção, a pressão contra a 
introdução de numerosa população de origem chinesa predominou, seguindo-se uma tendência que já 
vinha ganhando forma nos EUA, país que, em 1882, fechou suas portas para a entrada de imigrantes 
chineses. Vale ressaltar também que, em geral, mesmo aqueles que defendiam a vinda de trabalhadores 
chineses o faziam a partir da perspectiva de que os mesmos seriam uma categoria de mão de obra 

 
6 LIMA, Silvio Cezar de Souza. Os Filhos do Império Celeste: A Imigração Chinesa e sua Incorporação à 

Nacionalidade Brasileira. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-
brasileira/?sub=alteridades%2Fimigracao-chinesa%2F>. Acesso em 30 out. 2015. 

7 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. A Imagem do Imigrante Indesejável. In: Revista Seminários Nº 3 - Imigração, 
Repressão e Segurança Nacional. São Paulo: PROIN-USP, 2003, p. 2.  

8 LIMA, Silvio Cezar de Souza, op. cit. 
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transitória no processo de consolidação do trabalho livre no país, não caracterizando um grupo que se 
fixaria e plantaria raízes em solo brasileiro. Assim, segundo essa visão racista: 

 

Os trabalhadores chineses, embora nem imigrantes nem humanos, eram climaticamente 
adaptáveis, dóceis, sóbrios e dispostos a trabalhar por baixos salários. Faltava aos chineses 
o “senso desenvolvido de igualdade e independência” encontrado entre os imigrantes 
europeus, tornando-os mais fáceis de serem controlados. [...] os chineses eram os 
imigrantes perfeitos: eles trabalhavam silenciosamente e, ao fim de seus contratos, iriam 
embora do Brasil.9 

 

Contudo, foi a corrente contra esse tipo de imigração a que prevaleceu e encontrou, inclusive, grande 
espaço em publicações daquele período. A imprensa da época – em sintonia com os discursos em voga 
sobre os chins – publicava matérias e charges que reforçavam imensamente estereótipos e preconceitos 
em geral. 

[...] a efervescência de ideias racialistas e a campanha abolicionista davam consistência 
aos debates sobre a possibilidade de substituição da mão de obra escrava negra pela mão 
de obra assalariada branca, sendo o elemento amarelo visto como o intermezzo entre as 
duas. A ideia de que o elemento amarelo seria uma espécie de “intermediário” entre as 
raças branca e negra deve muito às teorias racialistas desenvolvidas a partir do final do 
século XVIII e início do XIX. Com a campanha abolicionista, a questão da imigração chinesa 
tomou rumos de discursos panfletários, em que o chim era visto como pior que o negro: 
avaro, viciado em jogo e ópio, infanticida por convicção e ladrão por instinto. Os inimigos 
declarados da imigração chinesa e do modelo de “semi-servidão” que aqui seria adotado, 
encontravam-se na Sociedade Brasileira de Imigração, na Sociedade Central de Imigração 
e nos jornais O Paiz, de Joaquim Nabuco, na Gazeta de Notícias, de José do Patrocínio, 
ambos fundados com o intuito de combater a escravidão e incentivar a imigração 
europeia.10 

 

Tais “características”, ao serem estendidas aos asiáticos em geral, foram, de certa forma, transferidas para 
os japoneses quando se passou a cogitar a entrada destes no país. 

 

Os estereótipos veiculados com relação ao chim materializaram uma imagem negativa 
desse elemento, que, além de ter sua figura associada “às suas tranças”, foi sempre 
lembrado como “viciado em ópio”, “ladrão de galinhas”, “pouco higiênico”, 
“civilizadamente atrasado”, “supersticioso”, “racialmente inferior” etc. [...] O fato de não 
ter se efetivado a imigração de trabalhadores chineses em número significante para o 
Brasil deu ensejo para que, a partir de meados da década de 1890, a palavra chim 
praticamente desaparecesse dos discursos imigratórios, sendo substituída pela palavra 
japonês.11 

 
9 LESSER, Jeffrey. A Negociação da Identidade Nacional: Imigrantes, Minorias e a Luta pela Etnicidade no Brasil. São 

Paulo: Ed. UNESP, 2001, pp. 47-48. 
10 DEZEM, Rogério. Matizes do “Amarelo” – A Gênese dos Discursos sobre os Orientais no Brasil (1878-1908). São 

Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2005, pp. 61-62. 
11 DEZEM, Rogério. Elementos Formadores do Imaginário sobre o Japonês no Brasil. Disponível em: 

<http://www.discovernikkei.org/en/journal/2007/7/3/elementos-formadores/>. Acesso em 16 jul. 2016. 
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Assim, uma solução que atenderia tanto à necessidade urgente de braços para a lavoura cafeeira quanto à 
busca por um “aperfeiçoamento” da população brasileira seria a entrada de imigrantes “racialmente 
desejáveis”, notadamente os brancos europeus. Logo, “O imigrante europeu foi a fonte alternativa capaz 
de atender às necessidades da lavoura cafeeira”.12 

A própria legislação do início da era republicana ressaltava o quão inconveniente parecia às autoridades 
brasileiras a miscigenação com outras populações que não as brancas europeias, como se infere do Decreto 
nº 528, de 28 de junho 1890, “[...] que fechava as portas do Brasil a imigrantes africanos e asiáticos, salvo 
autorização prévia do Congresso”.13 Tais termos legais teriam sido modificados em 1892, quando “[...] é 
promulgada a lei nº 97, que permite a livre entrada de chineses e japoneses. Pode-se compreender que 
essa mudança de postura objetivava a garantia da substituição dos cativos por mão de obra de baixo 
custo”.14 Ainda assim, a polêmica se manteve entre significativa parcela das elites nacionais. 

Nesse período, as ideias de evolução e de hierarquização entre as sociedades se mostravam extremamente 
em voga na Europa e, consequentemente, nos meios intelectuais das elites brasileiras, sempre dispostas a 
importar as produções europeias, tanto materiais quanto do mundo das ideias. Os anos 1870 teriam sido 
um marco nesse sentido, pois avoluma-se, então, a influência do pensamento pretensamente científico 
oriundo do estrangeiro no Brasil. De acordo com Lilia Moritz Schwarcz: 

 

Com efeito, esse período coincide com a emergência de uma nova elite profissional que já 
incorporara os princípios liberais à sua retórica e passava a adotar um discurso científico 
evolucionista como modelo de análise social. Largamente utilizado pela política 
imperialista europeia, esse tipo de discurso evolucionista e determinista penetra no Brasil 
a partir do anos 70 como um novo argumento para explicar as diferenças internas. [...] Os 
mesmos modelos que explicavam o atraso brasileiro em relação ao mundo ocidental 
passavam a justificar novas formas de inferioridade. [...] Era a partir da ciência que se 
reconheciam diferenças e se determinavam inferioridades.15 

 

Nesse sentido, para efeito de exemplificação, teorias como as do Conde francês Joseph Arthur de Gobineau 
(1816-1882), que via na miscigenação um fator determinante da decadência das civilizações desde a 
Antiguidade16, e as de Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), que afirmava não haver um futuro 
civilizado para uma nação marcada pela miscigenação17, ganharam enorme força entre as elites brasileiras 
nas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX. A hierarquização das raças era um 
ponto comum entre muitos pensadores que elaboravam tais teorias, concluindo-se mesmo que as 
sociedades poderiam ser categorizadas em níveis determinados de civilização e barbárie, dentro de uma 
concepção de evolucionismo social. Segundo Giralda Seyferth: 

 
 

12 MACHADO, Humberto Fernandes; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das, op. cit., p. 164. 
13 LEÃO, Valdemar Carneiro. A Crise da Imigração Japonesa no Brasil (1930 - 1934). Brasília: FUNAG, 1990, p. 19. 
14 INOUE, Mariléia Franco Marinho. et al. História dos Cem Anos da Imigração Japonesa no Estado do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro: Renmei, 2008a, p. 48. 
15 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil (1870-1930). 

São Paulo: Companhia das Letras, 2014, pp. 38-39. 
16 SOUSA, Ricardo A. Santos. O Conde Gobineau e o Horror à Ambivalência. In: Usos do Passado – XII Encontro 

Regional de História. Rio de Janeiro: ANPUH, 2006, p. 01. 
17 PETRUCCELLI, José Luis. Doutrinas Francesas e o Pensamento Racial Brasileiro (1873-1930). Disponível 

em:<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/sete/petruc7.htm>. Acesso em 21 abr. 2015. 
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O darwinismo social – principal doutrina racista vigente na passagem do século – 
radicalizou o primado das leis biológicas na determinação da civilização, afirmando que o 
progresso humano é um resultado da luta e da competição entre raças, vencendo os mais 
capazes (mais aptos) – no caso os brancos, pois as demais raças, principalmente os negros, 
acabariam sucumbindo à seleção natural e social.18 

 

A “assimilação” e a “mistura” seriam fatores de grande preocupação dentro da política imigratória, fazendo 
com que os imigrantes tivessem um papel adicional, além de oferecer sua força de trabalho: “contribuir 
para o branqueamento e, ao mesmo tempo, submergir na cultura brasileira através de um processo de 
assimilação”.19 Assim, inicialmente, o afluxo de imigrantes brancos foi considerado uma forma de 
aperfeiçoar eugenicamente a “raça” brasileira, sendo bem vindos os contingentes de alemães (que na 
verdade teriam começado a chegar ao Brasil nas primeiras décadas do século XIX, juntamente com alguns 
suíços), italianos, espanhóis, além das levas de portugueses que continuaram aqui aportando. 

Outra forte influência foi a das ideias constantes da chamada eugenia. Crendo que a hereditariedade era o 
elemento-chave da formação dos indivíduos, tanto biológica quanto moral e intelectualmente, a “ciência” 
eugênica de Francis Galton (1822-1911) arrebanhou parcelas significativas das elites nacionais, 
principalmente daqueles ligados à área da Medicina.20 De fato, o que ocorreu no Brasil foi um conjunto 
particular de adaptações dessas formas de se pensar raça e civilização, levando-se em consideração as 
peculiaridades intrínsecas ao caldeamento característico do processo de formação do povo brasileiro. 
Segundo a eugenia, acreditava-se que “as forças cegas da seleção natural”, como propulsoras do progresso, 
deviam ser substituídas por uma seleção consciente, a fim de se alcançar uma satisfatória depuração da 
raça.21 Nesse sentido, a miscigenação seria algo visto como fator degenerativo, defendendo-se somente o 
cruzamento entre elementos racialmente positivos, ou seja, superiores. Em terras brasileiras, buscou-se 
pensar nesse processo a partir de outro prisma, tendo como possível a orientação da miscigenação em 
caráter de aprimoramento racial, contanto que se garantisse o afluxo de elementos racialmente superiores 
para o país. Portanto, somente por meio do cruzamento entre raças superiores e inferiores essas últimas 
poderiam legar aos seus descendentes características mais evoluídas, promovendo progresso na escala 
evolutiva da humanidade. Filtrou-se o pensamento racial importado dos considerados centros de cultura e 
ciência do Ocidente por meio de adaptação e descarte de elementos das teorias originais. Dessa forma: 

 

O que interessava não era recordar o debate original, restituir a lógica primeira dessas 
teorias, ou o contexto de sua produção, mas, antes, adaptar o que “combinava” [...] e 
descartar o que de alguma maneira soava estranho, principalmente quando essas mesmas 
teorias tomavam como tema os “infortúnios da miscigenação”.22 

 

 
18 SEYFERTH, Giralda. Construindo a Nação: Hierarquias Raciais e o Papel do Racismo na Política de Imigração e 

Colonização. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (Org.). Raça, Ciência e Sociedade. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 1996, p. 43. 

19 Ibidem, p. 49. 
20 MASIERO, André Luis. A Psicologia Racial no Brasil (1918-1929). Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-294X2005000200006&script=sci_arttext> . Acessado em: 16 jul. 
2016. 

21 GOLDIM, José Roberto. Eugenia. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/eugenia.htm>. Acesso em 17 mai. 
2015. 

22 SCHWARCZ, Lilia Moritz, op. cit., p.54. 
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Dentro dessa visão, entre amplas camadas das elites brasileiras, cria-se que a miscigenação só seria 
aceitável quando feita entre brasileiros – já mestiços em sua essência – e povos europeus brancos que 
poderiam contribuir, em termos de eugenia, para o branqueamento de nosso povo. Dessa forma, podemos 
afirmar que a tese do branqueamento, aceita pela maioria da elite nacional, foi uma solução tipicamente 
brasileira que via na miscigenação, caso seletiva e devidamente conduzida, um meio de aprimorar física, 
cultural e racialmente o corpo social da nação. 

 

A tese comentada se baseava no pressuposto da superioridade banca – às vezes 
minimizada por ficar em aberto a questão do quão “inata” seria a inferioridade e pelo 
emprego de eufemismos como raças “mais adiantadas” e “menos adiantadas”. [...] A 
conclusão otimista dessa análise racial repousava, obviamente, em outro pressuposto 
crucial: a miscigenação não gerava, necessariamente, “degenerados” e poderia forjar uma 
população mestiça saudável que se tornaria cada vez mais branca, tanto cultural quanto 
fisicamente.23 

 

Isso levou muitos não só a questionar como, também, a se colocar contra a entrada de asiáticos como 
imigrantes no Brasil, consolidando uma série de discursos racistas e discriminatórios. Naquele momento, a 
imigração sistemática de chineses para o Brasil ficou interrompida. Assim, ao final do século XIX, chineses, 
japoneses e qualquer outro grupo étnico de origem asiática caíram na teia discriminatória do racismo no 
Brasil, ampliando o leque de preconceitos que já contava com os abertamente declarados discursos contra 
as populações negras e indígenas. Contudo, nos primeiros anos do século XX, como resultado das relações 
diplomáticas cada vez mais estreitas entre Brasil e Japão, além de uma convergência entre as necessidades 
socioeconômicas dos dois países, seriam definidas as condições nas quais se daria o início da entrada de 
trabalhadores japoneses em solo brasileiro. A entrada do primeiro grande contingente de imigrantes 
japoneses no Brasil se deu em 1908, dando início a mais um capítulo da imigração no país. 

 

Fonte do texto: FERREIRA, Alessandro Paz. Por um lugar ao “Sol Nascente”: discursos e representações 
sobre o japonês como imigrante indesejável no Brasil (1908-1945) - Um tema para discutir discriminação e 
xenofobia em sala de aula. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) – Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas/Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, pp. 
48-54, 2016. 
 

 

ATÉ A PRÓXIMA... 

 
23 SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco: Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2012, p. 111. 


