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Resumo: Este artigo pretende discorrer sobre o pioneirismo do médico e antropólogo brasileiro Arthur 
Ramos de Araújo Pereira, na constituição de uma agenda antirracista, entre os anos 1926 e 1949. Foram 
utilizadas como fontes primárias de pesquisa trabalhos de Arthur Ramos, além de referenciais teóricos 
específicos. Pretende-se, com este estudo, contribuir para o aprofundamento de reflexões acerca das 
incipientes ações efetivadas por intelectuais brasileiros, no combate ao racismo no país.
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Abstract: This article intends to discuss the pioneering spirit of the Brazilian physician and anthropol-
ogist Arthur Ramos de Araújo Pereira, in the constitution of an anti-racist agenda, between the years 
1926 and 1949. Arthur Ramos works were used as primary sources of research, in addition to specific 
theoretical references. It is intended, with this study, to contribute to the deepening of reflections about 
the incipient actions carried out by Brazilian intellectuals, in the fight against racism in the country.
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história, foram frequentes os encontros entre grupos sociais cujas 
diferenças eram percebidas principalmente pelos traços físicos. Essas características 
passaram a servir de critérios para classificar grupos humanos.

 1 Este texto é parte do capítulo “A antropologia de Arthur Ramos: contribuições para a consolidação 
de uma agenda antirracista”. In SILVA, Adriano Rosa da; FILPO, Klever Paulo Leal; ALMEIDA, Marcelo 
Pereira de; TEIXEIRA, Marcia Cavalcanti (orgs.), Desigualdade e solução de conflitos. Rio de Janeiro: 
Pembroke Collins, 2021, p. 474-489. Este trabalho é financiado por fundos nacionais e comunitários através 
da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia pela bolsa de doutoramento – 2021.04805.BD.
 2 Investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da Universidade de 
Coimbra. Email: profdanielflorence@gmail.com.
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Apesar de alguns estudiosos identificarem o racismo nas antigas sociedades, 
foi apenas a partir dos séculos XV e XVI, com a expansão europeia, que ele foi 
utilizado efetivamente para justificar a dominação sobre vários povos e as  ocupações 
de novas terras (Todorov, 1999).

Nesse período, as diferenças entre os seres humanos com base no fenótipo 
— conceito da Biologia que define o conjunto de características físicas de um ser 
vivo —, associadas aos interesses econômicos e políticos das elites das metrópoles, 
serviram de critério para justificar a exploração das populações nativas da Ásia, 
da África, da Oceania e das Américas pelos colonizadores europeus (espanhóis, 
ingleses, franceses, portugueses e outros).

Nesse contexto, as diferenças físicas, como bem pontuou Matos (2006),  foram 
utilizadas como rótulo qualitativo e indicativo de suposição de superioridade e 
de inferioridade, diferenciando colonizadores e colonizados sob a premissa do 
etnocentrismo.

Como teoria, tentava-se justificar uma superioridade europeia com base em 
supostos atributos herdados biologicamente. Entretanto, essas ideias camuflavam 
um fato: a relação de poder e dominação de determinados grupos sobre outros que, 
numa perspectiva foucaultiana, entrelaçam-se à complexidade social, constituída 
por lutas e desdobramentos no plano ético, tornando-se uma tensão de força que 
acaba por sustentar determinadas relações sociais (Foucault, 2014).

Para fomentar essa relação de dominação, foram desenvolvidas teorias 
pseudocientíficas — teorias raciais e eugênicas que buscavam justificar a ideia da 
existência de povos “inferiores” e “superiores” — que serviram de base para o 
desenvolvimento de diferentes argumentos racistas, muitos deles ainda presentes 
em nosso cotidiano.

Segundo Schwarcz (1993), entre o final do século XIX e início do XX,  
a ideia de superioridade entre os grupos étnicos e raciais, isto é, a de que existem 
grupos humanos fortes e fracos de acordo com as características físicas herdadas 
biologicamente, foi associada também a traços intelectuais e morais. Essa ideo-
logia racial repercutiu fortemente no Brasil. A superioridade dos brancos euro-
peus foi bem aceita por parte dos intelectuais da época, especialmente médicos, 
advogados e políticos, que almejavam um Brasil mais parecido com as nações 
europeias. Por isso, acreditava-se que quanto maior o grau de miscigenação de 
uma nação, como em nosso caso, maior seria o grau de degeneração observado na  
população.
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No trabalho de Corrêa (2013), o qual tem como objeto de estudo as obras e a 
atuação institucional de Nina Rodrigues3 (1862-1906), podemos perceber  exemplos 
de diversos tipos de suposições que sustentaram a divulgação de argumentos preten-
samente científicos que justificaram ações políticas de controle social exercidas 
sobre as populações negras, indígenas e mestiças, contribuindo para a efetivação 
do racismo como ação política e ideológica.

Formado dentro deste dogmatismo cientificista de sua época, Arthur Ramos 
de Araújo Pereira (1903-1949) graduou-se em medicina (1926) pela Universidade 
Federal da Bahia, até então o grande baluarte spenceriano4 brasileiro. Discípulo de 
Nina Rodrigues, aventurou-se desde cedo pelos meandros de uma ciência a qual 
dificilmente imaginaria que ajudaria a se consolidar no Brasil: a Antropologia.

Ressignificando de forma ousada conceitos até então cristalizados por boa 
parte da intelligentsia brasileira, inclusive pelo próprio mestre, Nina Rodrigues,  
a obra de Ramos tornou-se vanguarda no que tange os estudos da população negra 
e mestiça brasileira. Suas pesquisas são imensuráveis, quase verdadeiros  tratados, 
as quais abarcam desde os mistérios da cosmogonia religiosa afro-brasileira até 
reflexões inovadoras acerca da psiquiatria, num mundo que ainda procurava 
 compreender as ideias recentes da psicanálise de Sigmund Freud (1856-1939)  
— aliás, seu amigo e correspondente.

Sem preocupar-se em se abster, militou incessantemente, até o último dia de 
vida, já sob o cargo de Diretor de Ciências Sociais da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em prol da  construção 
de uma agenda antirracista, buscando a libertação de negros e mestiços do deter-
minismo que os condenava. Dito isso, é por meio dessa agenda vanguardista de 
Ramos que pretendemos apresentá-lo também no seu esforço em dissociar o negro 
e o mestiço da culpa pelas mazelas que assolavam o Brasil, utilizando-nos de sua 
produção intelectual entre 1926 e 1949, período conturbado, marcado pela ascensão 
da eugenia negativa e pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

 3 Raimundo Nina Rodrigues foi expressivo personagem médico formado pela Faculdade de Medicina 
da Bahia (1888) e estava diretamente ligado à antropologia criminal e aos estudos sócio etnológicos dos 
negros no Brasil.
 4 Herbert Spencer (1920-1903) é considerado o “pai do Darwinismo Social”, teoria que pretende a 
compreensão das sociedades dentro de um caráter evolutivo e de hierarquização racial.
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1. ARTHUR RAMOS: O DOUTOR E O ANTROPÓLOGO

Fig. 1. Arthur Ramos (Paris, 1949). Fonte: Arquivo Arthur Ramos (Biblioteca Nacional
— Rio de Janeiro/Brasil).

Nascido em 7 de julho de 1903 no município de Pilar, região açucareira do 
Estado de Alagoas, Arthur Ramos de Araújo Pereira era filho de família da elite 
local. Formou-se em medicina pela tradicional Faculdade de Medicina da Bahia 
em 1926, apresentando a tese de doutoramento intitulada Primitivo e Loucura,  
já demonstrando grande interesse pela psiquiatria.

À época de sua experiência universitária, médicos e juristas polarizavam 
as principais interpretações do Brasil, assumindo praticamente uma condição de 
missionários.

A intelligentsia do século XIX polarizava-se em duas visões a respeito da 
origem do homem. A vertente monogenista, ainda oriunda das premissas 
de igualdade, tanto bíblica como ilustrada, acreditava quase de maneira 
hegeliana que as diferenças entre os seres humanos eram decorrência de 
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seu estado de degeneração (pecado original) ou de perfeição. Uma outra 
vertente, denominada poligenista, a qual se fortaleceu a partir de meados 
do século com os avanços da biologia, fundamentava-se na hipótese de que 
os seres humanos partiram de plurais centros de surgimento, originando 
a grande diversidade de raças em diferentes estágios de desenvolvimento. 
(Giesbrecht, 2021, p. 364-365).

Apesar de uma elite intelectual poligenista, pessimista e ainda influenciada 
por preceitos deterministas consolidados a partir da antropologia livresca e de 
gabinete do século XIX, incipientes críticas a esses paradigmas — utilizamos aqui 
a noção de paradigma construída por Kuhn (2009), que pressupõe um modelo 
consensual adotado em um período histórico determinado — tomavam forma nas 
décadas de 1910 e 1920, influenciados pelo que Stepan (2005) denominou de 
eugenia positiva, a qual defendia que os caminhos do progresso e da civilização 
perpassavam por medidas sanitárias e educacionais, únicos meios para a “cura” 
do Brasil. Arthur Ramos faz parte deste pugilo de intelectuais que, por meio de 
seus estudos, ao invés de partirem metodologicamente da segregação, contenderam 
pela incorporação social de setores marginalizados, exercendo exercícios empíricos 
em diversas atividades de pesquisa e de assistência aos considerados degenerados 
nas áreas da saúde pública, da psiquiatria e da medicina legal. Com o resultado 
desses estudos, Ramos conclui que os supostos atrasos dos denominados “povos 
primitivos”, tais como os negros, os indígenas e os mestiços não resultam das as-
simetrias raciais e do determinismo biológico, mas sim por questões relacionadas 
a cultura e aos resquícios da escravidão e também da ausência do poder público 
tanto na esfera sanitária como educacional (Campos, 2004). A partir disso, as 
atividades profissionais de Arthur Ramos não se restringiram mais apenas a de 
médico: nascia um antropólogo.

1.1. A inquietude move o doutor: a militância em defesa do negro e do 
mestiço aos estereótipos à época

O Brasil dos anos 1930 inicia-se polvoroso. O colapso da República Velha 
(1984-1930), também conhecida como “República dos Fazendeiros”, encerrava 
longos anos de domínio, quase absoluto, da oligarquia cafeeira nos mandos e 
desmandos da política nacional. Uma mistura de euforia e modernidade tomaram 
conta do Distrito Federal, até então localizado no Rio de Janeiro. A Revolução 
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de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas (1882-1954) ao poder propunham, ao 
menos na teoria, corroborar as promessas de modernização almejada pelas elites, 
camadas médias urbanas e setores militares. É este o ambiente de ebulição polí-
tica e  cultural que Arthur Ramos se depara ao chegar no Rio de Janeiro para 
iniciar seus trabalhos ao lado de Anísio Teixeira (1900-1971), então secretário da 
educação do Distrito Federal.

Influenciado por um ambiente que prometia progresso e democracia, são nos 
primeiros anos de sua estadia na capital que Arthur Ramos inicia sua epopeia antirra-
cista. As desigualdades sociais escancaradas, as favelas, assim como os mapeamentos 
sociais urbanos, provocaram profundo impacto no intelectual, que já nas primeiras 
páginas de O negro brasileiro, uma de suas mais importantes publicações, deixava 
claro a fragilidade epistemológica com a qual as questões raciais eram retratadas 
no país:

Como para a America do Norte, como para as Antilhas, o negro foi 
introdusido no Brasil para mão de obra, nas plantações de assucar e 
algodão, cacau e café, nas zonas agricolas de Pernambuco, Bahia e Rio, 
a principio, depois Maranhão e estados limítrofes, e por fim nas zonas 
centraes de mineração. Em trabalho ulterior, procuramos estudar essas 
questões de pura historia do trafico negro, descriminação ethnica das 
tribos importadas e assumptos correlatos. É tão grande a confusão nessas 
pesquisas que os nossos mais eruditos historiadores e soció logos tropeçam 
ainda em factos elementares como devia ser o estudo da descri minação 
das tribos importadas, seu valor numerico, anthropologico, sociologico, 
etc. (Ramos, 1940, p. 20)5.

A incursão de Ramos nos estudos africanos deu-se de forma bivalente, reunindo 
tanto seus conhecimentos médicos quanto antropológicos, contribuindo de forma 
verossímil para seu pioneirismo. Na primeira fase de trabalhos, ainda demonstrava 
grande afinidade com os postulados de Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) sobre a 
mentalidade pré-lógica dos negros e a interpretação de certos comportamentos e 
atitudes consideradas patológicas, embasadas em concepções freudianas no que 
tange aos rituais afro-brasileiros.

Em Introdução à Antropologia Brasileira (Ramos, 1951), nota-se a preocu-
pação com os processos metodológicos de pesquisa e de um projeto antropológico 
que objetivasse uma interpretação positiva do mosaico populacional brasileiro.  

 5 Optamos pela manutenção da ortografia original em todas as citações diretas às obras de Arthur 
Ramos.
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Tal projeto o arrasta em direção a incipiente tradição culturalista, aproximando-o 
de intelectuais como Gilberto Freyre (1900-1987), fato comprovado pela intensa 
troca de correspondências entre eles.

Em seus estudos, Ramos também passa a debruçar-se sobre o conceito de 
aculturação, influenciado pelo contato estabelecido com a escola antropológica 
americana, particularmente com os trabalhos de Robert Redfield (1897-1958), 
 Ralph Linton (1893-1953) e Melville Herskovits (1895-1963). Sob a perspectiva do 
conceito de aculturação, as populações consideradas degeneradas pela antropologia 
do século XIX agora poderiam alcançar a equidade em relação aos povos inter-
pretados como civilizados, pois estes, ao se entrecruzarem, provocariam alterações 
consideráveis nos padrões culturais de ambos os grupos sociais.

No caso do Brasil, Ramos adequou o conceito de aculturação ao de “sincre-
tismo” ou “mestiçagem”, demonstrando ainda uma visão hierárquica de culturas: 
“o fato de duas ou mais culturas se porem em contato, tendendo a mais adian-
tada a suplantar a mais atrasada” (Ramos, 1942, p. 75). Diante de tal afirmação, 
 devemos realizar uma análise com o devido cuidado, evitando o acometimento de 
anacronismos e generalizações avant la lettre, dado que, dentro do tempo histórico 
a que lhe cabe, as conclusões de Ramos contribuíram de forma contundente para 
o dessacralização do aprisionamento e da inferioridade de determinados grupos 
humanos até então condenados pelo conceito de raça, arquétipo para o racismo 
científico desde Gobineau e Lombroso6.

Ramos, em direção diametralmente oposta, passa a endossar os preceitos da 
eugenia positiva como defesa da transformação social através de uma “revolução 
educacional”, caminho para a superação de tais diferenças culturais.

A antropologia desenvolvida por Arthur Ramos, sustentada por pesquisas de 
campo corroboradas por diversos estudos etnológicos e etnográficos que buscaram 
elementos da cultura material e não material das populações indígenas e negras 
do país, pauta-se pela convicção inabalável contra a inferioridade das raças e as 
tipologias e os estereótipos construídos pela medicina legal, fundando uma espécie 
de antropologia físico-cultural, favorecendo uma nova concepção a respeito dos 
antigos determinismos que condenavam à degenerescência grande parcela dos 
brasileiros. Tais perspectivas passaram a conduzi-lo em direção ao engajamento 
político que lhe colocou sob o prisma da liderança de diversas ações orgânicas 
antirracistas: participação em congressos e declarações, como o Manifesto dos 

 6 Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) é considerado um dos pioneiros defensores do racismo 
científico. Cesare Lombroso (1835-1909) preocupou-se em estudar o homem delinquente conferindo-lhe 
características morfológicas, influenciando uma série de estudiosos a realizarem pesquisas mais profundas 
acerca do coeficiente humano existente na ação delituosa.
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Intelectuais Brasileiros contra o Preconceito Racial (outubro de 1935), assinado 
também por Gilberto Freyre e Edgard Roquette-Pinto (1884-1954) e o Manifesto 
contra o Racismo, lançado pela Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnografia 
(SBAE), em 28 de agosto de 19427.

2. CRÍTICA OBJETIVA À EUGENIA NEGATIVA: TEMPOS DE 
GUERRA

No século XX, o mundo testemunhou muitos abusos com a ascensão de 
 vários regimes autoritários e totalitários. Dentre esses regimes, nenhum incomodou 
tanto e foi tão combatido por Arthur Ramos como o nazismo alemão. Conforme 
afirmou Hobsbawm (1995, p. 120), “(…) o apoio da nova ciência da genética 
aplicada (“eugenia”) que sonhava em criar uma super-raça humana, pela repro-
dução seletiva e a eliminação dos incapazes” foi objeto de mobilizações e críticas 
contundentes coordenadas por Ramos contra à crescente racialização do discurso 
hitlerista. O Manifesto dos Intelectuais Brasileiros contra o Preconceito Racial 
supracitado, não por acaso, foi assinado menos de um mês após a publicação das 
Leis de Nuremberg, consideradas o marco legal da institucionalização da eugenia 
negativa na Alemanha, embora políticas de esterilização forçada, com a justificativa 
de prevenir “doenças hereditárias”, ocorressem desde 1933. Seu conteúdo ad hoc 
estabelecia diretrizes para a “proteção do sangue e da honra alemã”, criminalizando 
o matrimônio entre judeus e não-judeus8.

Com a radicalização do discurso político brasileiro recrudescido nos primeiros 
anos da década de 1930 entre os integrantes da Ação Integralista Brasileira (AIB), 
de cunho nazifascista, os trabalhos de Ramos, preocupado com o avanço do deter-
minismo biológico, do racismo e de intelectuais identificados com os preceitos 
da eugenia negativa, passaram a apresentar, explicitamente, caráter combativo. 
Destaca-se o reconhecimento do movimento negro (Frente Negra Brasileira e 
Teatro Experimental Negro) e a filiação dele à Liga de Intelectuais Antifascistas, 
 

 7 Arthur Ramos contribuiu de forma direta para a institucionalização da Antropologia no Brasil.  
Foi titular da cadeira de Antropologia e Etnologia da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 
Brasil (FNFi), instituição pioneira em ciências sociais, no até então Distrito Federal, além de ter fundado 
a SBAE em 1941 (Azeredo, 1986).
 8 Embora essas leis mencionassem especificamente os judeus, elas também se aplicavam aos negros 
e ciganos que residiam na Alemanha.
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culminando, após a deflagração do Estado Novo (1937-1945), no impedimento da 
circulação de diversas das suas produções intelectuais.

Diante do alavancar do cenário autoritário brasileiro e da deflagração da 
Segunda Guerra Mundial, Arthur Ramos encontra fôlego para continuar os seus 
trabalhos alargando sua rede de contatos com intelectuais norte-americanos, resul-
tando em uma estada nos Estados Unidos, intermediada pelo historiador Richard 
Pattee entre setembro de 1940 e março de 1941. Publicou nesse período diversos 
trabalhos em revistas, ministrou palestras e, alinhado à “democracia racial” de 
Gilberto Freyre, contribuiu com pesquisadores norte-americanos na luta contra o 
racismo (Ramos, 1944).

A Guerra não arrefecia e o fim não parecia estar próximo, pelo contrário:  
a máquina de extermínio nazista intensificava às últimas consequências o modelo de 
eugenia e vislumbrava a possibilidade de extinção das raças não-arianas. De volta 
ao Brasil após a intensa agenda de trabalhos nos Estados Unidos, Arthur Ramos 
intensifica mais ainda seu combate ao racialismo exteriorizado pela guerra e, junto 
com outros importantes intelectuais brasileiros, aumenta a quantidade de participações 
em congressos, dentre outras atividades, sempre que estas possibilitassem espaço para 
alertar sobre as consequências que as teorias raciais poderiam ter para o futuro da 
humanidade, usando como exemplo o caso alemão.

Em 1942, no Distrito Federal, ocorreria a Segunda Semana da Saúde e da 
Raça. Tendo Arthur Ramos como relator, foi apresentado no evento o trabalho 
intitulado O negro sob o ponto de vista da raça e da saúde, publicado posterior-
mente na coletânea Guerra e relações de raça (Ramos, 1943), espécie de tratado 
quase apologético em defesa do negro e da refutação categórica de argumentos 
deterministas e de hierarquização de raças, além da condenação do etnocentrismo, 
da escravidão e da dominação europeia. Nas palavras de Ramos,

É essa questão que temos diante dos olhos: a do valor mental do Negro. 
Nos tempos ominosos da escravidão, a idéia do Negro inferior, selvagem, 
bárbaro, foi uma invenção européia, para a justificativa das tropelias de 
colonização e escravidão. Quem o disse foi o ariano Frobenius. Esta 
foi a primeira opinião estereotipada que passou às terras das  Américas, 
natu ralmente com nuances diferentes, aquí e ali. Os argumentos expen-
didos foram vários e todos baseados nessas estereotipias. Um dos argu-
mentos históricos foi o da incapacidade civilizadora do Negro, que 
seria atestada pela inexistência de civilizações na África. Está provado 
agora que isso foi uma opinião decorrente de um erro de observação. 
A etnologia do século passado foi uma etnologia livresca, que não teve 
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contacto com os  chamados “primitivos”. E a sua doutrina evolucionista 
construiu uma escala de valores, em cujo topo estava o homem de cultura 
europoide, que passou a avaliar os povos e culturas da terra em relação 
à sua “superioridade”. Grave erro de método que em técnica antropo-
lógica chamamos hoje “etnocentrismo”. O alargamento do ecúmeno, as 
experiên cias de field work entre os vários povos da terra, vieram corrigir 
as conclusões do evolucionismo etnológico do século XIX e começo deste 
século. (Idem, p. 99).

Arthur Ramos em Guerra e relações de raça procura, por meio de sua matu-
ração antropológica, estabelecer uma reflexão crítica e uma análise comparativa 
entre o que havia ocorrido no contexto da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
e as diferenças fundamentais em relação ao tempo em que vivia. Para ele, além 
do fator econômico, causa comum de ambas as duas grandes guerras, pesava mais 
na Segunda o fator ideológico, daí sua obstinação em defender a antropologia 
aplicada como ferramenta de combate aos preconceitos e também como meio para 
a compreensão das desigualdades sociais.

A nossa guerra é também uma luta ideológica. Já não somos meros 
expectadores desse choque de ideias de nosso século, que está abalando 
o mundo nos seus fundamentos. Somos atores conscientes e preparados 
para o embate. Nenhum sábio, nenhum artista, nenhum intelectual,  poderá 
mais isolar-se no recesso do seu gabinete, ou nos desvãos julgados 
intangíveis do seu mundo interior. (Ramos, 1943, p. 09).

Preocupado com o futuro da humanidade e a paz, Arthur Ramos se inquietava 
com seu tempo e seu cotidiano. Imerso cada vez mais em suas atividades como 
docente universitário e como diretor da SBAE, após o término da guerra, trilhou 
um caminho em direção ao protagonismo na defesa da garantia da paz e de direitos 
universais aviltados pelo totalitarismo.

3. PROJETO UNESCO

Na sua viagem aos Estados Unidos, Arthur Ramos foi convidado para parti-
cipar de uma mesa redonda denominada Onwentsia Conference, que ocorreu entre 
os dias 4 e 6 de agosto de 1941 em Chicago. A proposta era clara: discutir os 
desafios que seriam enfrentados no mundo do pós-guerra. Com convidados das mais 
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diversas áreas do conhecimento, o evento também contou com a participação de 
refugiados e algumas personalidades. Em sua apresentação — relatada por Ramos 
em Guerra e relações de raça — enfatiza a necessidade de se intensificarem os 
debates sobre o futuro e a paz, sugerindo o Brasil, a partir de sua visão convertida 
ao culturalismo, como exemplo a ser seguido.

A impressão de Ramos ao presenciar a intensidade e a violência dos conflitos 
raciais nos Estados Unidos fortaleceram sua impressão de um Brasil racialmente 
mais democrático, sem a presença do que denominou de color line.

No dia 25 de abril de 1945, poucos dias antes da rendição nazista, repre-
sentantes dos Aliados reuniram-se na Conferência de São Francisco, na Cali-
fórnia, com o objetivo de discutir possíveis mecanismos para a promoção da paz.  
O principal resultado desse encontro foi a elaboração do documento de fundação 
de uma nova organização internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU). 
No dia 24 de outubro de 1945, o documento fundador da ONU foi ratificado por 
China, Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética e outros países, 
incluindo o Brasil. Seus signatários assumiram o desafio de promover a segurança, 
o respeito aos direitos humanos e a paz no mundo; colaborar para o desenvol-
vimento econômico e social das nações; valorizar os laços de solidariedade entre 
os países; e fortalecer os princípios de soberania e de autodeterminação dos povos. 
Para a consecução desses objetivos, foi criada em 1946 a UNESCO com sede em 
Paris. Seu primeiro corpo administrativo foi composto de renomados intelectuais, 
como o biólogo Julian Huxley (1887-1975), primeiro diretor, que exerceu o cargo 
de 1946 a 1948, e o sucessor, o poeta e diplomata mexicano Jaime Torres Bodet 
(1902-1974), que dirigiu a entidade até o ano de 1952.

Foi na administração de Bodet que Arthur Ramos foi convidado para integrar 
a UNESCO, sob o cargo de Diretor de Ciências Sociais, com a missão de coor-
denar estudos sobre raça que desqualificassem as teorias deterministas e racistas 
oriundas do século XIX, as quais serviram de baliza para os crimes cometidos 
contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Estar no comando de tal 
diretoria, de acordo com Maio (2015, p. 371), “(…) significou para o antropólogo 
a superação dos limites impostos pela vida acadêmica na FNFi e a concretização 
do projeto de transformar a antropologia numa ciência social aplicada”.

Arthur Ramos mudou-se para Paris levando consigo uma agenda de trabalhos 
que já estavam sendo discutidos com os colegas na FNFi, a qual previa a descentra-
lização dos estudos centrados apenas nas sociedades europeias, sendo ampliados às 
populações negras e aos povos indígenas. O grande objetivo dele era poder aplicar 
a antropologia na construção de uma gama de conhecimentos que combatessem o 
racismo, além da defesa de políticas de integração de comunidades vulneráveis, 
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fato que alça Ramos ao patamar de um dos pioneiros na defesa do que mais tarde 
seriam denominadas “políticas afirmativas” ou de “inclusão”.

A África, durante a breve gestão de Ramos, é elevada a notável objeto de 
estudos, os quais buscavam a compreensão sobre esses povos e etnias, bem como 
as migrações e a importância do continente africano para o desenvolvimento do 
continente americano, com enfoque em conceitos sociológicos e antropológicos, 
como por exemplo, a aculturação.

Arthur Ramos faleceu precocemente no dia 31 de outubro de 1949, vítima 
de um infarte, um mês antes da realização da reunião do Comitê de Experts em 
Raça que tinha organizado. Porém, mesmo sem a presença do inquieto Doutor 
Ramos, o legado antirracista dele fez-se representar por vários especialistas vigoro-
samente: “Raça é menos um fato biológico do que um mito social e, como mito, 
causou severas perdas de vidas humanas e muito sofrimento em anos recentes”  
(Unesco, 1950).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arthur Ramos de Araújo Pereira foi um intelectual a frente de seu tempo,  
de convicções políticas firmes e claras, entusiasta da paz e um militante antirra-
cista. Para ele, preconceitos se combatiam com ciência, a qual gozava de atributos 
de validação provada como forma legítima de enfrentamento daquilo que não era 
embasado metodologicamente — portanto, pseudociência.

Enquanto as teorias deterministas ganharam sobrevida na década de 1930 com 
a ascensão do nazismo e consequentemente da deliberada eugenia negativa, Ramos 
insurgiu-se buscando demonstrar que as diferenças entre os seres humanos não 
 poderiam resumir-se a atributos biológicos, mas sim culturais. Para ele, os remé-
dios para superar essas desigualdades eram claros: melhorias de condições sociais 
e educacionais.

Na trajetória intelectual de Arthur Ramos podemos concluir de forma veros símil 
alguns pontos fundamentais: a) não existe correlação entre capacidade física e mental 
elevada ou reduzida determinadas pela raça; b) a historicidade de um povo deve ser 
considerada em sua análise; c) sanitarismo e educação são demandas fundamentais 
para a pavimentação da equidade; e d) organizações que reúnem pessoas contra 
 retrocessos sociais podem ser ferramentas efetivas de combate. Ramos inverteu a 
lógica do “selvagem” e do “civilizado”, abrindo espaço para a dignificação da mesti-
çagem e, consequentemente, para a autoafirmação do próprio brasileiro.
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Com uma produção fundamentada dentro do universo epistemológico de suas 
especializações, a medicina e a antropologia, cabe também destacar as contribuições 
indiretas de Arthur Ramos para outras áreas do saber, com destaque à história. Ramos 
é contemporâneo dos avanços alcançados pelo movimento dos Annales9. Segundo 
essa nova vertente da historiografia, seu sentido deveria pautar-se na busca pela 
história de todas as sociedades humanas e não apenas da história política, assim 
como a colaboração e o diálogo com outras ciências, como a geografia, a sociologia, 
a psicologia, a economia, a linguística e a antropologia social  (Giesbrecht, 2019). 
As obras de Ramos contemplam tais requisitos, instrumentalizando-se em fontes 
primárias e secundárias para consecução de pesquisas e investigações.

Dedicando anos de sua vida ao estudo das culturas negras, mestiças e indígenas, 
Ramos defendia o intercâmbio cultural como forma de superação das limitações 
enfrentadas por grande parcela da sociedade brasileira. Apesar de não apontar o 
intuito da defesa da preservação imaculada da cultura negra, seus estudos não 
deixam de ser inovadores no direcionamento ao estímulo dos contatos culturais, 
elevando o Brasil ao status de laboratório cultural.

Ao ter apoiado diversas organizações negras, endossava propostas de valori-
zação da história, cultura e estética do negro, além de pautas que inserissem esses 
grupos de forma concreta na esfera da política nacional.

As questões raciais na contemporaneidade, mesmo depois de todas as descons-
truções epistemológicas do conceito, são sempre atuais e latentes. O movimento 
Black Lives Matter, que tomou conta das ruas nos Estados Unidos e do mundo 
após o brutal assassinato do negro George Floyd (1973-1920), asfixiado pelo 
 policial branco Derek Chauvin, assim como o nefasto espancamento que resultou 
a morte do negro João Alberto Silveira Freitas (1960-2020) por seguranças de um 
supermercado em Porto Alegre são dois exemplos recentes que remetem à mili-
tância de Arthur Ramos contra a violência originada pelo racismo. Mesmo com 
seu otimismo no que tange as relações raciais e à miscigenação, corroborando a 
tese da “democracia racial” de Gilberto Freyre, concordava que as relações sociais 
não deveriam desconsiderar as tensões de força como mecanismo de propagação 
da violência direcionada a determinados estratos sociais.

Conforme advertiu Pichot (2000), embora os anseios de aperfeiçoamento racial 
e do determinismo estarem longe da popularidade que desfrutavam na primeira 
metade do século passado, as pretensões de melhoramento humano, os  preconceitos 

 9 Seus primeiros e notáveis idealizadores foram os franceses Lucien Febvre (1878-1956) e Marc 
Bloch (1886-1844), que apostavam na fundação de uma revista que viria a revolucionar a forma de ver e 
fazer História: em 1929 nascia a “Annales d’histoire économique et sociale” (Anais de história econômica  
e social).
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sociais e raciais, bem como as ambiguidades e polêmicas das propostas que enun-
ciou, continuam a dividir opiniões em temas relacionados a desigualdades sociais e 
diferenças raciais, perpassando áreas diversas como a educação e a saúde pública. 
Para munirmo-nos de argumentos em prol da promoção de sociedades pacíficas e 
inclusivas, além da oposição a quaisquer formas de racismo, faz-se necessária a 
leitura de Arthur Ramos, um intelectual de vida efêmera, porém de produção intensa.
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