
 

A ÁFRICA SOFRIDA E RACISMO ESOTÉRICO 

 

Algumas coisas merecem ser sempre ditas novamente, por horrendas que sejam, para 

que não sejam repetidas, pois as vezes a humanidade tem memória curta para certos 

erros. 

 

Um delos é o chamado "Racismo Esotérico" e que causou um enorme prejuízo 

espiritual e material, tanto no Mundo Ocidental quanto nos povos do hemisfério sul. Ele 

surgiu já com as navegações do século XV, quando os europeus se depararam com 

outros povos "que não estavam na Bíblia" - no caso, os índios -ou com povos que não 

eram considerados humanos de fato, como os negros africanos (daí a justificativa 

católica para a escravidão, que já existia na própria África) -  mas já tem antecedentes 

nas Cruzadas. Foi incrementado com uma interpretação unilateral do evolucionismo de 

Darwin - criando o chamado "evolucionismo racial" (a crença em uma raça superior 

pura e raças inferiores ou raças mestiças, que não era crença de Darwin originalmente), 

O elemento esotérico foi acrescentado ao longo do século XIX, graças a uma 

interpretação eurocêntrica da Doutrina Secreta, da Teosofia de Helena Blavastky - que 

por sua vez tira algumas noções de Castas da India e que são imediatamente transpostas 

de um sentido espiritual-evolutivo para um sentido "racial" biológico. Juntando a isto, 

um personagem importante foi Artur de Gobineau (um conde francês racista que visitou 

o Brasil).  

 

            



 
       Gobineau                                       Rio de Janeiro (por Rugendas), exemplo de 

"atraso racial" 

 

Gobineau, Brasil x o racismo e nazismo 

Em 1869, Artur Gobineau veio para o Rio de Janeiro, capital do Brasil Império de Pedro 

II,  como diplomata francês do governo de Napoleão III. Era já era racista, mas o que 

viiu no Rio de Janeiro reforçou suas idéias e fantasias. Gobioneau descreveu um Rio de 

Janeiro sujo, imundo, cheio de "negros e mulatos", uma gente feia e degenerada, 

pobreza, ignorãncia e falta de higiene. Previu que o Brasil rapidamente entraria em 

processo degenerativo, pois era um exemplo visível e triste do que acontece quando as 

raças se misturam, principalmente raça branca européia com raças inferiores e 

animalescas, tais como negros e indígenas. O caminho seria a bestificação, em 

velocidade rápida. Os brasileiros seriam macacos em poucas gerações, brincou 

Gobineau. Como político influente, Gobineau influenciou o governo brasileiro agora 

republicano, no sentido de "ajudar a salvar o país". Para tanto, o programa proposto 

seria excluir a "negraria" e a "mulatada" da possibilidade de um lugar na sociedade (daí 

o desemprego e as favelas desde então), e importar gente de pele branca da Europa para 

ocupar o campo e o comércio nas cidades e a cultura local. E isto foi implementado a 

partir do governo de Floriano Peixoto, e seguintes, abrindo a porta para a imigração 

italiana, alemã, portuguesa, etc, facilitando as condições de vinda de imigrantes, e 

estabelecendo leis que dificultavam ou até proibiam que negros e mulatos tivessem 

ascenção social. Entre os médicos ligados ao programa, estabeleceu-se os ideais de 

Eugenia, ou seleção racial, inventados pelo americano Galton, quando se cogitou até da 

castração de negros e de mulatos, alem dos "retardados", e estímulo à reprodução livre 

da população clara, loura e de ascendência européia.  

Voltando à Europa, Gobineau descreveu o que vira no Brasil e se tornou amigo, por 

exemplo, de Richard Wagner, o compositor alemão que buscava as raízes nórdicas da 

"raça" germânica pura, não contaminada pela miscigenação, em obras como o Parcifal, 



o Anel do Nibelungo, etc...Também se tornou próximo de escritores teosóficos, com 

Edouard Schuré, que mais tarde vai se aproximar de Steiner via Maria Steiner, de quem 

era amigo. Ao lermos as obras de Schuré, como "Os Grandes Iniciados", cuja edição 

original foi prefaciada por Steiiner, podemos ver toda a ideologia da "raça" ariana 

supeerior que saiu da Atlãntida e se impôso espiritualmente sobre as demais, desde a 

"antiga India", "a antiga pérsia" "egito", "grécia" e europa. Uma frase de Schuré típica 

"o ariano de origem atlante, liderado pelo Manu, inteligente, superior espiritualmente, se 

impõe sobre as raças inferiores, os negros, da India, e assim estabelece a cultura védica 

ariana antiga" ("Os Grandes Iniciados"). Neste período da Europa ainda não existia o 

Nazismo, bom salientar. Cabe aqui observar que nosso mestre Steiner andou com gente 

muito "estranha" neste período, mas caiu fora do meio a tempo (a história absolve 

Steiner, fiquemos tranquilos). Steiner passou a não mais usar o termo "raça" e escreve 

em sua "missão da alma dos povos" que "etnia" seria mais adequado, mas ele andou na 

beira do abismo... - as vezes os antropósofos lêem suas obras mais antigas e 

inadvertidamente continuam o erro e o risco de se usar o termo "raça".  Gobineau se 

tornou o principal teórico do Nazismo e Wagner o seu músico inspirador - Hitler 

chamava Wagner de "tio Wagner" e os hinos nazistas (aliás, musicalmente belos) 

tinham inspiração wagneriana. Neste período, a ideologia racista teosófica subdividiu-se 

em correntes menores, por exemplo, a Ariasophia (em mãos de nazistas), a Ordem do 

Thule (na verdade, fundada por ingleses simpatizantes da doutrina ariana e continuada 

por alemães), ou a Sociedade do Vril - que tinha por objetivo a pesquuisa das antigas 

formas de tecnologia atlantes, como a idéia de que os atlantes obtinham energia de 

sementes vegetais - como tecnologia interessante para a futura hegemonia de um 

Terceiro Reich. Foi a Sociedade do Vril que envou ao Brasil arqueólogos alemães, na 

década de 1930, para pesquisar antigos indícios de tecnologia atlante entre os índios. 

 

Enquanto isto, na África 

As nações européias haviam se reunido, em Berlim, e estabeleceram um acordo sobre 

como dividiriam a África entre si. A Inglaterra declarou que não queria o sudeste da 

África (chamada Namíbia) e deu-a de presente aos alemães - por cortesia. Os alemães se 

interessaram devido ao potencial mineral do solo da Namíbia, mas o problema eram os 

negros que proliferavam em demasia na região.Ao chegarem na África, estabeleceram 

leis absurdas de impostos, sobre um povo que não tinha como pagar, já empobrecido 

pela colonização inglesa anterior, e a obrigação, sob pena de morte, de que todo 

africano chamasse o europeu de "Buana" (Senhor), na própria terra africana. Assim, a 

partir de 1884, houve sucessivos programas de exterminio de negros na Namíbia, desde 

não fornecimento de viveres, para matar de fome, culminando com os campos de 

extermínio entre 1904 e 1907, onde cerca de 50 a 100 mil negros - homens, velhos, 

mulheres e crianças - foram enforcados, envenenados, mortos de sede e fome ou 

simplesmente fuzilados. Os estudiosos europeus colecionavam crãnios de negros 

namíbios para estudos, havendo até hoje em universidades européias alguns destes 

crânios - tendo o atual governo africano da Namíbia solicitado ao devolução dos restos 

dos seus mortos e uma indenização por parte do atual governo alemão, solicitação ainda 

não aprovada pela ONU (que alías, não serve para nada). O governo alemão pédiu 

desculpas aos Namíbios em 2001, mas não pagou nenhuma indenização. 

 



    

   Namíbios prisioneiros de campo de concentração alemão em 1907 

 

Quando então, houve a construção de campos de concentração para judeus na Alemanha 

nazista, a partir de 1940, a engenharia militar germânica já tinha a experiência similar 

dos campos africanos. A engenharia militar inglesa tinha experiencia semelhante com 

campos de concentração na India e na Austrália, onde houve extermínio planejado de 

aborígenes ainda no século XX. 

 

Voltando à Europa 

As idéias esotéricas teosóficas passaram a servir de ideologia ao racialismo europeu 

(inglês, alemão, francês) e também ao norte-americano (justificando a ideologia 

protestante de direita que tinha como programa o extermínio ou exportação dos negros 

norte-americanoso de volta à África (para a Libéria) e justificação histórica para o 

extermíno dos indígenas, "a raça vermelha já decaída do passado ia desaparecer de 

qualquer forma"). O fundador da Ordem Rosacruz norte-americana, Spencer Lewis (ou 

melhor "Imperador da América do Norte e do Sul"),  foi convidado por Himmler e 

Goebels, articuladores da ideologia nazista, a realizar uma pesquisa que provasse que 

Jesus Cristo na verdade não era judeu, mas um ariano puro de alguma forma metido no 

meio dos judeus na época romana. Ele topou e "provou" que era, inclusive que Jesus 

teria sido louro de olhos azuis (o que ele diz ter visto no Akasha). A noção de "raça" 

nazista não era apenas nazista,mas era um lugar comum presente até mesmo nas 

universidades alemãs, francesas, inglesas, italianas, norte-americanas até os anos 1940, 

e depois... Os nazistas apenas se apropriaram disto e levaram à máxima consequencia. A 

raça nórdica seria a herdeira direta dos arianos atlantes, cuja inteligência superior e grau 

mais elevado de evolução determinaram o progresso material e espiritual dos povos, e 

em contraste havia as raças inferiores, sendo estas classificadas em "Untermenschen" 

(sub-humanas), porque representavam formas animais ainda não completamente 

humanizadas por almas de fato evoluídas. Dentre estas sub-raças, havia as mais 

atrasadas, que seriam a "raça negra" e a "raça judia", estes dois classificados como 

Lebensunwertes Leben ("vida indigna de ser vivida"). Tudo isto advinha do 



poligenismo, ou seja, da crença de que as "raças" teriam surgido 
separadamente, uma raça surgiu aqui, outra ali, outra acolá, sem mistura. E 

havia ainda um forte ideologismo esotérico que propunha que, afinal, as raças 

expressam os diferentes níveis de adiantamento ou de atraso dos espíritos que se 

encarnam - espíritos elevados só se encarnam em raças puras e brancas, espíritos 

atrasados raças impuras ou de pele escura.  

Segundo este raciocício, Nelson Mandela, um hotentote típico, "raça subhumana", é 

inferior espiritualmente . 

Então, people,estejamos atentos ao que lemos e no que acreditamos...senso crítico e 

conhecimento geral é fundamental. Steiner diz, numa palestra, que Ahriiman e Lúcifer 

"entram quando o ser humano dorme em termos de consciencia moral e conhecimento". 

Axé! 

Wesley Aragão 

 


