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O Novo Homem 
O homem será feito em laboratório  

[...] muito mais perfeito do que no antigório.  
Dispensa-se amor, ternura ou desejo.  

Seja como for (até num bocejo)  
salta da retorta um senhor garoto.  

Vai abrindo a porta com riso maroto:  
«Nove meses, eu? Nem nove minutos»  
Quem já concebeu  melhores produtos?  

A dor não preside sua gestação.  
Seu nascer elide o sonho e a aflição.  

Nascerá bonito?  
Corpo bem talhado?  

Claro: não é mito, é planificado.  
Nele, tudo exacto, medido, bem posto:  

o justo formato,  
o standard do rosto.  
Duzentos modelos,  

todos atraentes.  
(Escolher, ao vê-los, nossos descendentes.)  

Quer um sábio? Peça.  
Ministro? Encomende.  

Uma ficha impressa a todos atende.  
Perdão: acabou-se a época dos pais.  
Quem comia doce já não come mais.  
Não chame de filho este ser diverso  
que pisa o ladrilho de outro universo.  

Sua independência é total:  
sem marca de família,  

vence a lei do patriarca.  
Liberto da herança de sangue ou de afecto,  
desconhece a aliança de avô com seu neto.  

Pai: macromolécula;  
mãe: tubo de ensaio,  
e, per omnia secula,  

livre, papagaio, sem memória e sexo,  
feliz, por que não?  

pois rompeu o nexo da velha Criação,  
eis que o homem feito em laboratório  

sem qualquer defeito como no antigório,  
acabou com o Homem.  

       Bem feito.  
 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa agrega-se aos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Deficiências e Tecnologias (GEPEDTEC) da Universidade 
Estadual de Londrina, coordenado pela professora Dra. Simone Moreira de Moura. 
Como referencial metodológico, este trabalho assenta-se nas proposições do 
paradigma indiciário, caracterizado por Carlo Ginzburg, que admite uma metodologia 
que valoriza o pensamento conjectural, o ensaio como forma e exploração de 
variados textos. Reportamo-nos a publicações acadêmicas, obra literária e jornais, 
no intuito de discutir o histórico da eugenia, seus pressupostos e influências nas 
concepções de homem e educação do início do século XX à atualidade. 
Percebemos que hoje o discurso eugênico ganha novos contornos, sendo nomeado 
por muitos autores como eugenia liberal, na defesa de melhor qualidade de vida 
para os deficientes. Mas, contraditoriamente, apresenta projeções de 
desaparecimento destes, dando espaço para problematizarmos na esteira das 
discussões acerca da inclusão, até que ponto a diversidade tem sido compreendida 
como condição humana. Consideramos pertinente esta análise, na medida em que, 
na contemporaneidade, com o desenvolvimento das pesquisas da área da 
engenharia genética, a busca por construir o humano ideal, torna-se cada vez mais 
visível e real e não mais fruto de obras ficcionais como o livro Admirável Mundo 
Novo, produção analisada neste estudo. Por fim, se faz urgente que os profissionais, 
não somente aqueles que trabalham diretamente com sujeitos que apresentam 
necessidades educativas especiais, se envolvam de forma mais explícita com as 
problemáticas suscitadas pelo chamado progresso tecnocientífico.  
 

Palavras-chave: Educação. Deficiências. Eugenia. Darwinismo Social. Bioética. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 Ao fazer uma retrospectiva acerca dos pressupostos eugênicos, 

buscaremos repensar os impactos que tais proposições podem acarretar na vida 

social do deficiente na contemporaneidade na medida em que um “novo” 

pensamento nomeado como eugenia liberal tem suscitado o retorno de algumas 

discussões que podem afetar diretamente a vida destes sujeitos.  

 Logo, esta investigação justifica-se pela necessidade de fazer uma 

retrospectiva acerca dos pressupostos da eugenia como ferramenta ideológica, na 

medida em que, na atualidade tal discurso ganha novos contornos. Pretendemos, 

portanto, analisar as influências que tais concepções têm no pensamento 

contemporâneo e na visão social do deficiente, considerando tanto os discursos de 

melhor qualidade de vida para as pessoas que apresentam algum tipo de 

deficiência, como projeções que sinalizam seu desaparecimento. 

 O presente estudo teve como referencial metodológico as 

proposições do paradigma indiciário, como caracterizado por Carlo Ginzburg, que 

admite uma metodologia que valoriza o pensamento conjectural, exploração de 

várias fontes. Nesta perspectiva, apresentamos textos sob a forma de ensaio, 

reportando-nos a publicações acadêmicas, literatura, jornais. 

 O primeiro capítulo, Concepção de ciência, definição e histórico da 

eugenia, refere-se a uma breve descrição da indefinição epistemológica de ciência, 

de homem e de natureza, ocorrida entre os séculos XVI e XVII, seguida da busca 

por uma definição e histórico da eugenia. O segundo capítulo, Eugenia Liberal, 

consiste em uma análise do discurso eugênico no Brasil, da eugenia liberal, e suas 

concepções no tocante às deficiências e à posição social destes na 

contemporaneidade. E, finalmente, o terceiro capítulo, Admirável Homem Novo, não 

menos importante, refere-se a um entrelaçamento estabelecido entre as discussões 

feitas neste trabalho com a produção literária intitulada Admirável Mundo Novo, de 

Aldous Huxley (2003). 
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1. EUGENIA: ORIGEM, DEFINIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 Partimos do pressuposto que a eugenia nasce com a pretensão de 

ser uma ciência que poderia promover o melhoramento racial em nome do 

desenvolvimento e manutenção de raças superiores, e que esta aspiração acabou 

por transformar-se em ferramenta ideológica, atraindo intelectuais das mais variadas 

atividades. Almejando o progresso do país, estudiosos apoiaram-se na tese de 

inferioridade racial passando a defender a “regeneração da raça” em nome de 

alcançar o desenvolvimento (STANCIK, 2003), baseando-se para tanto na política 

eugênica. 

 

I 
 

 O período entre o século XVI e XVII é considerado uma época de 

transição caracterizada pela indefinição epistemológica (em relação à concepção de 

ciência a se seguir), na qual tornou-se mais visível a crise da Ciência Escolástica. 

Como afirma Soares (2001), essa indefinição propiciou o surgimento de muitas 

alternativas de ciências. Para substituí-la, dentre elas, destacou-se uma concepção 

de ciência mecânica e racionalista com o objetivo de alcançar os conhecimentos da 

natureza. Buscando descobrir o melhor método e contrapor-se à visão 

mística/ocultista medieval, surge de um novo pensamento intimamente marcado por 

concepções humanistas, refletido em atitudes e entendimentos dos chamados 

cientistas pioneiros. 

 As grandes descobertas da modernidade levaram a mudanças de 

concepções e de visão de mundo; ao mesmo tempo em que, mudou a concepção 

existente em relação à natureza, aderindo-se a uma visão determinista mecanicista 

a partir da qual via-se o mundo como uma máquina, que deveria servir aos homens. 

Como afirma Santos (2008),  
 

o determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de 
conhecimento que se pretende utilitário e funcional, reconhecido 
menos pela capacidade de compreender o real do que pela 
capacidade de o dominar e transformar (p. 6). 
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 Capra (1982) reconhece que a ciência teve um papel imprescindível 

para a consolidação das mudanças de concepção ocorridas na Idade da Revolução 

Científica (séculos XVI - XVII), alterando assim os objetivos da ciência, que 

anteriormente visavam à harmonia com a natureza. As diversas concepções de 

mundo existentes na Idade Média não causaram efeitos mais devastadores a esta, 

de acordo com Soares (2001), em especial por conceberem o homem como parte 

inerente da natureza. Mas, com o surgimento desta nova concepção de homem, 

houve uma inversão desta atitude, que resultou em uma busca constante por 

compreender, dominar e controlar a natureza, através de atitudes com fins 

classificados por Capra (1982) como antiecológicos.  

 A concepção dos estudiosos da época foi de grande influência para 

os cientistas posteriores, que tomaram estes pensamentos como base para suas 

novas pesquisas e justificativas para seus métodos, muitas vezes cruéis e 

destrutivos. 
 

Estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas 
relações entre a ciência e a virtude, pelo valor do conhecimento dito 
ordinário ou vulgar que nós, sujeitos individuais ou coletivos, criamos 
e usamos para dar sentido às nossas práticas e que a ciência teima 
em considerar irrelevante, ilusório e falso; e temos finalmente de 
perguntar pelo papel de todo conhecimento científico acumulado no 
enriquecimento ou no empobrecimento prático das nossas vidas, ou 
seja, pelo contributo positivo ou negativo da ciência para nossa 
felicidade (SANTOS, 2008, p. 2). 

 

 Após a euforia causada por essas mudanças de concepções, a partir 

das quais a ciência passou a ser extremamente valorizada, suscitam alguns 

questionamentos: Até que ponto essa ciência é benéfica? Será que realmente a 

supervalorização da ciência é positiva?  

 É interessante observar uma situação passada por Rousseau, na 

qual são feitas a ele alguns questionamentos semelhantes, dando destaque à sua 

resposta: 

 
O progresso das ciências e das artes contribuirá para purificar ou 
corromper nossos costumes? Trata-se de uma pergunta elementar, 
ao mesmo tempo profunda e fácil de entender. Para lhe dar resposta 
– do modo eloqüente que lhe mereceu o primeiro prêmio e algumas 
inimizades – Rousseau fez as seguintes perguntas não menos 
elementares: há alguma relação entre a ciência e a virtude? Há 
alguma razão de peso para substituirmos o conhecimento vulgar que 
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temos da natureza e da vida e que partilhamos com os homens e 
mulheres da nossa sociedade pelo conhecimento científico produzido 
por poucos e inacessíveis à maioria? Contribuirá a ciência para 
diminuir o fosso crescente na nossa sociedade entre o que se é e o 
que se aparenta ser, o saber dizer e o saber fazer, entre a teoria e a 
prática? Perguntas simples a que Rousseau responde de modo 
simples, com um redondo não (SANTOS, 2008, p. 1-2). 

 

 Nossa sociedade é fruto dessas concepções que surgiram na Idade 

Moderna, e que estão intrínsecas em nós, de forma que o mundo e nós, somos 

resultados destas visões que alguns chamam de progresso. Será que realmente 

podemos chamar de progresso as mudanças ocorridas, principalmente agora que 

são mais visíveis as conseqüências destas para com o mundo?  
 

Os avanços alcançados pelo desenvolvimento científico e 
tecnológico nos campos da biologia, da saúde e da vida, de um 
modo geral, principalmente nos últimos trinta anos, têm colocado a 
humanidade diante de situações até há pouco tempo inimagináveis 
[...] Se, por um lado, todas essas conquistas trazem na sua esteira, 
renovadas esperanças de melhoria da qualidade de vida para as 
sociedades humanas, por outro, criam uma série de contradições 
que necessitam ser analisadas responsavelmente, visando não só ao 
equilíbrio e ao bem-estar futuro da espécie como à própria 
sobrevivência do planeta (GARRAFA, 2003, p. 213). 

 
II 
 

 Ao tratar do futuro da espécie destaca-se a explicação dada pelos 

eugenistas sobre a deficiência, baseando-se na hereditariedade e na crença de que 

“[...] tudo que evolui pode degenerar” (LOBO, 2008, p. 45), imputando a estes o 

estigma de possuírem defeitos de fabricação, não tendo, portanto, se tornado assim, 

mas nascidos desta maneira, sendo considerado o defeito como advindo de uma má 

formação embrionária. 
 

[...] o mecanismo da hereditariedade não era igual para a saúde e 
para a doença: o primeiro era serial e progressivo, sustentava a 
marcha da evolução, reproduzia o mesmo, o tipo normal; o segundo 
era circular e regressivo, produzia o diferente, o tipo anormal. O 
destino da força circular era gerar metamorfoses decadentes até sua 
completa extinção – o retorno à inércia. Os sinais de saúde 
indicavam uma moralidade natural, sancionada por uma ordem 
natural cujas forças seriais e progressivas deveriam fundar toda a 
organização social. Mas havia forças do mal a combater – eis a 
tarefa dos médicos no interesse das famílias, da raça e da espécie. 
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Nas famílias, a hereditariedade mórbida poderia produzir o 
dessemelhante; na raça, o retorno ou a paralisação no ancestral 
primitivo e selvagem; na espécie, o perigo da extinção gradativa dos 
traços de humanidade – destruição de sua forma autêntica. Por isso, 
era preciso divulgar a ameaça da anormalidade, dar publicidade a 
seus males, construir um projeto de intervenção higiênica e moral da 
regeneração da sociedade, sonho que no Brasil só ganharia muitos e 
ferrenhos adeptos a partir do século XX, com o movimento eugênico 
[...] (LOBO, 2008, p. 55-56). 

 

 A teoria evolucionista, de Darwin, com sua concepção de que o mais 

forte ou mais bem adaptado sobrevive, deu origem ao darwinismo social, de Galton, 

que influenciou na construção da teoria eugênica. Segundo o darwinismo social, 

através da seleção natural e da sobrevivência dos mais adaptados ocorreria o 

fortalecimento de uma “raça superior”. Desta forma, ao enfatizar a seleção natural e 

a eliminação dos mais fracos, gradativamente, se solucionariam os problemas 

sociais.  
 

[...] o darwinismo desafiou a ordem política quando afirmou que a 
ordem biológica e natural regia a vida e o desenvolvimento da 
humanidade. Neste sentido, a luta pela vida, na qual só os mais bem 
adaptados sobrevivem, a permanente competição e a conclusão de 
que os mais bem “equipados” biologicamente têm maiores chances 
de se perpetuar na natureza serão as premissas do darwinismo. Tais 
idéias encontrarão eco nas teorias econômicas e sociais que 
justificarão o comportamento humano em sociedade. Dessas 
aplicações essencialmente políticas surgirá o darwinismo social, que, 
dando voz aos argumentos de racistas e eugenistas, eram 
consoantes também com os princípios da burguesia industrial e deu 
a base científica, do ponto de vista econômico, para os objetivos de 
controle e permanência no poder (DIWAN, 2007, p. 30). 
 

 Neste sentido, ao ter como base de explicação a hereditariedade, os 

argumentos baseados nesta legitimam a implantação de uma ordem burguesa de 

família normal e higienizada. Doenças como a sífilis, alcoolismo e tuberculose, assim 

como desvios morais e de comportamento como perversões, loucuras, taras, 

indisciplina, dificuldades de aprendizagem, dentre outros, eram considerados 

degenerescência e tinham sua explicação na hereditariedade. “Não representava 

uma regressão à animalidade, mas um desvio de progressão natural, que poderia 

produzir uma raça decadente e, então, uma doença a requerer tratamento e 

principalmente prevenção para não se tornar uma epidemia” (LOBO, 2008, p. 51). O 



 12

estigma da degenerescência alcançava loucos, epiléticos, idiotas e os chamados 

deformados. 

 A Revista Brasil-Médico em sua publicação de 1912, apresenta um 

artigo sem assinatura intitulado Esterilização dos deficientes e dos degenerados, 

fruto do Congresso de Eugenia, realizado em Londres, no mesmo ano. 
 

 “Entre as questões que os eugenistas se ocupam não podia deixar 
de estar incluída a do impedimento da procriação por parte dos 
sujeitos que, por doença ou defeitos transmissíveis por herança, só 
podem dar ao mundo filhos também doentes e defeituosos” [...] E 
adiante: “O animal humano [...] tem sofrido o mais cruel abandono, 
pois ao passo que para os outros animais tomam-se todas as 
precauções para que somem se obtenham produtos vigorosos e de 
raça pura, para o homem consente-se, nas leis e nos costumes, a 
mais ampla liberdade aos degenerados, aos cretinos, aos tarados, 
para propagarem a sua espécie doentia e às vezes criminosa e 
malfazeja. Por que consentir na perpetuação hereditária da 
imbecilidade, da loucura moral, da paranóia, da epilepsia, do 
cretinismo, da delinqüência profissional?” (1912, p. 358) (LOBO, 
2008, p. 117). 

 

 Enquanto um pensamento de intervenção eugênica utilizava-se de 

esterilizações, proibições de casamentos, internações, até a eliminação de 

indivíduos que não se encaixassem no ideal eugênico proposto,  

 
outra linha de intervenção eugênica, [...] de certa maneira ofereceu a 
crítica àquelas propostas ao rediscutir a herança dos caracteres e 
enfatizar o fator ambiental. “De um lado teremos a constituição geral 
inata, resultante da soma dos diferentes tipos de constituição, com o 
predomínio desta ou daquela variedade. De outro lado, contaremos a 
constituição adquirida resultante da ação do ambiente e da educação 
que influi sobre a constituição inata, corrigindo-a ou modificando-a”, 
escreve Sampaio, que exemplifica: “[...] compreende-se que qualquer 
um, independentemente de sua constituição inata, poderá se tornar 
criminoso conforme as influências exógenas e a educação recebidas” 
(LOBO, 2008, p. 123).  
 

 Passaram a considerar a educação como mais eficiente do que as 

demais medidas eugênicas,  

 
[...] que redundou na defesa da escolarização de toda a população, 
na multiplicação da rede de ensino e no movimento da Escola Nova, 
[...] a LBHM [Liga Brasileira de Higiene Mental] iniciou campanhas 
educativas e implantou serviços de proteção à infância, como o 
ambulatório de psiquiatria (“Atas...”, 1925, p. 148-9). O objetivo era 
intervir na família e na criança, e implantar também serviços de 
fiscalização sanitária nos lares e nas escolas, e exames psíquicos 
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periódicos para, nas palavras de José Paranhos Fontenelle, 
“descobrimento de defeitos, anomalias e doenças físicas que devem 
ser sem demora corrigidas e curadas”, “ensinar às mães como 
formar os primeiros hábitos de seus filhinhos”, além de “organizar o 
descobrimento e educação dos deficientes mentais” (Higiene mental 
e educação, 1925, p. 10) (LOBO, 2008, p. 123). 
 

 Diante da crise do século XIX, a Inglaterra tornou-se o berço do 

darwinismo social e da eugenia. Os darwinistas sociais passaram a relacionar 

pobreza e degeneração física. Galton, ao esboçar os princípios básicos da teoria 

eugênica, pretendia provar que o talento é hereditário e que tanto as doenças 

mentais e pobreza como a criminalidade são genéticos. 

 
Um dos problemas mais importantes da doutrina eugênica: 
selecionar os mais aptos e eliminar ou controlar os inaptos dentro de 
cada classe social. Para tanto, seria necessário criar históricos 
familiares, genealógicos e buscar características físicas que 
representassem grupos sociais indesejáveis (DIWAN, 2007, p. 41). 

 

Após um tempo de aproximação teórica, Darwin e Galton passaram a seguir 

caminhos diferentes. Darwin esboçou a teoria da “pangênese”, na qual defendia a 

hereditariedade como um dos fatores para a definição das características dos 

indivíduos, entretanto afirmava que o ambiente também se constitui como um fator 

determinante. Já Galton afirmava que o ambiente não poderia ter influência e foi 

neste ponto que os primos divergiram.  

 

III 
 

 O termo eugenia vem do grego, e quer dizer “bem nascido”, tendo sido 

utilizado pela primeira vez por Francis Galton no final do século XIX. A criação da 

teoria evolucionista de Darwin foi um impulso para a pesquisa de Galton, que passou 

a ter como objetivo de vida desenvolver “técnicas biométricas capazes de melhorar o 

gênero humano” (DIWAN, 2007, p. 37). Tendo o aperfeiçoamento da raça humana 

como foco de seu estudo, utilizou-se da biologia - a ciência -, para justificar e 

embasar sua teoria em busca de uma seleção humana.  Galton propõe o celibato 

aos “débeis” como uma necessidade para poupar a sociedade dos descendentes 

destes, respeitando desta forma o processo de seleção natural de sobrevivência dos 
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mais aptos e eliminando gradativamente a presença dos menos aptos (DIWAN, 

2007). 

 Inicialmente na Inglaterra, esta teoria se espalhou pelo mundo e foi 

aderida por muitos intelectuais. Ações como as medições de crânios e corpos, testes 

de QI e esterilizações obrigatórias em vários países como Estados Unidos e Suécia  

foram algumas das conseqüências visíveis da prática eugenista, que teve o seu 

auge o genocídio de Hitler na Segunda Guerra Mundial.  

 De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, em um artigo 

denominado Nua, elite americana serviu a teoria racista, de 22 de janeiro de 1995, 

no final dos anos de 1970, na Universidade de Yale, em New Haven, Estados 

Unidos, foram encontradas por um empregado milhares de fotos de jovens nus, em 

poses de frente e de costas, o empregado foi orientado a incinerar as fotos, mas 

muitas outras posteriormente foram encontradas. A justificativa dada para a 

existência de tais fotos era de que consistiam em fotos de postura, entretanto 

especialistas da área afirmaram que tais fotos não seriam fotos de postura. 

Percebeu-se, então, que as características físicas contidas nas fotos eram 

comparadas e analisadas sobre a concepção de que estas seriam reveladoras de 

inteligência, qualidades morais, temperamento, possíveis êxitos futuros ou ainda 

possibilidade de criminalidade, dentre outros.  

 Fotos de anuários de escolas estadunidenses também foram 

utilizados para embasar estes estudos, em que se relacionavam as características 

físicas aos feitos realizados. Estudos como estes também foram amplamente 

realizados no regime Nazista alemão. 

 George Hersey, professor de História da Arte na referida 

universidade, escreve a respeito em um livro que tem por assunto a estética racial, e 

afirma que estas fotos desde o início tinham o intuito de colocar em prática princípios 

eugênicos, seriam inicialmente analisadas para posteriormente possibilitarem 

colocar em prática propostas de controle e limite da reprodução de organismos 

considerados inferiores, inúteis ou perigosos.  

 Estes tipos de estudos que relacionam características morais, de 

personalidade e cognitivas são denominados frenologia, difundida e bem sucedida 

na Europa do século XIX, visava desvendar as características secretas dos 

indivíduos, suas paixões, perversões, loucura, instintos, inteligência, dentre outras. 

Para tanto foram criados diversos laboratórios, museus, coleções de crânios ou fotos 
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para comparação das medidas destes no intuito de determinar a superioridade ou 

inferioridade das faculdades. 

 
A frenologia foi associada à degenerescência e à eugenia, e ganhou 
novas confirmações com o modelo determinista de Cesare Lombroso 
(1835-1909), para quem a criminalidade era um fato biológico inato, 
cujos sinais viriam cunhados na face do criminoso, ou daquele que 
fatalmente um dia cometeria um crime. Eram estigmas de 
degeneração, freqüentemente identificados por orelhas grandes e de 
abano, testa estreita, assimetrias no corpo e na face, prognatismo 
etc. Embora não tenha associado tais indícios de criminalidade 
diretamente a traços usados na classificação das raças, vários deles 
foram relacionados entre os estigmas: pragnatismo, lábios e narizes 
grossos, cabelos encarapinhados eram traços dos indivíduos negros; 
barba rala e olhos oblíquos, dos indivíduos amarelos e dos índios. 
Assim como muitos desses estigmas marcaram os idiotas e, em 
menor grau, os surdos-mudos, a correlação entre delinqüência e 
debilidade não demorou a se estabelecer. (LOBO, 2008, p. 59). 

 

 Um exemplo de esterilização obrigatória foi o que ocorreu com 

Elaine Riddick, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Ela foi estuprada aos 13 anos 

e engravidou, e, após o parto, foi classificada por uma assistente social como 

mentalmente fraca, e encaminhada para o Eugenics Board (órgão americano 

responsável pela implantação das ideologias eugênicas no país) para ser 

esterilizada. A avó da adolescente foi obrigada a escrever um “x” no formulário de 

autorização e logo após o parto a esterilização foi realizada. “'Mataram meus filhos', 

ela diz. 'Mataram os meus antes de chegarem', diz Riddick, que sofreu décadas de 

depressão e outras doenças, e hoje tem 57 anos” (BBC, 2011, s/n). 

 Muitos foram os pedidos de esterilização, a seguir colocamos alguns 

exemplos realizados em outubro de 1950: 

 
Uma jovem de 18 anos, separada do marido, que tinha 
“comportamento anti-social”. Uma vítima de estupro, negra, com 25 
anos, que apresentava “tendências sexuais anormais”. Uma menina 
de 16 anos que tinha sido enviada para uma instituição do Estado 
por “delinquência sexual” e cuja tia havia dado “assinatura de 
consentimento”. Uma mulher branca, casada, com três filhos, cuja 
família havia dependido do Estado por muitos anos, e que tinha um 
“histórico de casamentos com índios e negros” (BBC, 2011, s/n).  

 

 Na Suécia, país conhecido pela excelência de sua democracia e 

justiça social, a política de esterilização para limpeza racial iniciou cedo, em 1921, 

antes mesmo dos Estados Unidos. Esterilizou pelo menos 60.000 pessoas, entre 
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1935 e 1976, apoiados pela lei e com o objetivo de regenerar a raça, proteger a 

sociedade dos portadores de genes fracos e economizar nas políticas sociais com 

indivíduos considerados incapazes. Segundo o país, todos seriam voluntários, mas 

os depoimentos contrapõem tal afirmação: 

 
Maria Nordin, hoje com 72 anos, teve os ovários removidos aos 17. 
"Quando fui para a escola, tinha problemas de vista. Não enxergava 
a lousa, mas não tinha dinheiro para comprar óculos. Concluíram que 
eu tinha dificuldade para aprender e me mandaram para a escola de 
excepcionais", contou ela [...] Para sair, já moça, exigiram que 
aceitasse a esterilização. "Assinei o papel, porque sabia que só 
assim sairia dali", disse Maria, a única dos cerca de 25.000 
sobreviventes a aparecer para contar seu drama. [...] Um menino foi 
esterilizado porque o julgaram "sexualmente precoce". Uma moça, 
por já ter três filhos e levar "vida ruim: é suja, usa esmalte vermelho e 
tem mau hálito [...] [a esterilização sueca] continuou sendo praticada 
até os anos 60, quando os casos enfim foram diminuindo até a 
extinção das leis, sem alarde, na década seguinte. Na Dinamarca, 
11.000 pessoas foram esterilizadas entre 1929 e 1967. Noruega e 
Finlândia admitiram, cada uma, 1.000 casos. Na enxurrada de 
críticas e denúncias, o escândalo chegou à Áustria  onde, segundo o 
Partido Verde, 70% das deficientes mentais são esterilizadas até 
hoje". 

 

 A eugenia moderna foi, portanto, uma invenção burguesa que 

nasceu da idéia de purificação da raça. Sua origem remonta os ideais presentes no 

pensamento ocidental desde a Antigüidade. Assim sendo,  

 
é possível observar práticas entre os povos antigos para evitar a 
degeneração de seu povo através de regras higiênicas e rituais.[...] 
Os padrões de beleza física da Grécia Antiga, assim como os 
exemplos de força dos exércitos de Esparta [...] também inspiraram 
os teóricos eugenistas da segunda metade do século XIX e princípios 
do século XX (DIWAN, 2007, p. 21-23). 
 

 Estas idéias formaram o pensamento do século XIX, que 

proporcionou a emergência da eugenia. Com o intuito de que as pessoas façam 

parte de um padrão considerado superior, os indivíduos que não se enquadram 

nestas características são estigmatizados, deve-se estar dentro de uma média 

considerada normal, quem está acima ou abaixo é desvalorizado. A esse respeito 

Lobo (2008) exemplifica-nos: 

 
Até os gênios, os poetas e os artistas foram muitas vezes incluídos, 
por sua dessemelhança, na categoria dos degenerados. Francisco 
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Franco da Rocha escreve um Esboço de psiquiatria forence (1905, p. 
49): “O idiota, o imbecil, o débil degenerado que dispõe de raríssimas 
ideias abstratas, e o degenerado superior, genial mesmo (parece 
incrível...), encontram-se, nivelam-se quando reunidos pelo traço 
comum – a perversão do caráter”. 

 

 Essa busca pela homogeneidade dos indivíduos pertencentes a uma 

sociedade perpassa a história, alterando algumas características, mas 

permanecendo em seu princípio básico de superioridade de alguns indivíduos e 

busca pela pureza destes. “As idéias de superioridade e de pureza de determinado 

grupo não são exclusivas da Antiguidade, nem tampouco dos eugenistas” (DIWAN, 

2007, p. 23).  

 Lobo (2008) cita-nos definições de anormal dos séculos XIX e início 

do XX: 

 
No início do século XX [...] em princípio, anormal seria tudo que foge 
à norma. Nesse sentido tão amplo, os autores brasileiros descrevem 
classificações estrangeiras que ora limitam o termo a idiotas, 
imbecis, surdos-mudos e cegos, ora estendem-no aos mais diversos 
tipos de “déficit”, doença, lesão ou perturbação de qualquer natureza 
ou grau. Desse modo, incluem-se, além dos já citados: os atrasados 
pedagógicos, retardados mentais, débeis mentais, os fisicamente 
débeis, astênicos ou preguiçosos, os paralíticos, epiléticos, 
histéricos, os imbecis morais, instáveis, retardados instáveis ou 
mistos, indisciplinados, desequilibrados, as crianças maltratadas, 
viciosas, viciadas, abandonadas e as anomalias transitórias. Em 
geral, entre as classificações, os autores manifestam preferências 
pessoais, muitas vezes acrescentando novas categorias ou 
apresentando sua própria classificação. Ninguém parece satisfeito 
com alguma já feita [....] Os cegos no Brasil escaparam aos 
higienistas e às degenerescências no século XIX, às classificações 
das anormalidades infantis e às preocupações dos eugenistas até a 
segunda década do século XX, quando passam a compor as listas 
dos portadores de taras hereditárias, candidatos às medidas 
eugênicas das proibições dos casamentos e à esterilização (LOBO, 
2008, p. 379). 

 

 A autora cita a Inquisição e o Colonialismo realizados pelos 

europeus, tendo a concepção de superioridade do povo cristão/ocidental como 

exemplos da presença destes princípios eugênicos. Neste sentido, Lobo (2008) 

disserta: 

 
Enquanto a Inquisição portuguesa constituiu-se tendo como alvo os 
cristãos-novos, ela julgou e puniu também os pecados da carne, as 
feitiçarias, as blasfêmias e as leituras de livros proibidos [...] O século 
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XX assistiu no país ao nascimento de outro “tribunal”, não mais 
contra os pecados, mas contra a degeneração da raça. O sonho 
eugênico do poder médico, que saiu fortalecido das campanhas de 
vacinação obrigatória e de saneamento, pretendeu estender sua 
prepotência para o controle estrito das populações, pelo julgamento 
das uniões e das procriações, valendo-se de um verdadeiro decálogo 
patriótico de salvação nacional [...] Nos “julgamentos” médicos havia 
a preocupação explícita, no começo do século XX, com as chamadas 
“crianças anormais”, não tanto por querer incluí-las em 
estabelecimentos especializados, praticamente inexistentes, mas 
pelo que passaram a significar socialmente. De início, não por sua 
incapacidade para o trabalho ou sua recuperação, mas pelo perigo 
social que representavam suas tendências para a perversão sexual e 
o crime, quando adultas. Não, foi, portanto, a Inquisição moderna 
que identificou essas pessoas e as puniu, nem as considerou 
endemoniadas por sua anomalia [...] Os eugenistas do século XX, 
estes sim, é que, julgando-as portadoras de perigo social, 
propuseram sua extinção pelo controle dos casamentos e pela 
esterilização dos degenerados (LOBO, 2008, p. 78-79). 

 

IV 
 

 A burguesia terá sua inspiração na biologia e nas teorias de 

hereditariedade para modificar o direito de sangue, que antes era da nobreza para o 

ponto de vista biológico e científico, de maneira a firmar seu poder (DIWAN, 2007). 

Assim sendo, a burguesia teve grande influência na formulação das concepções 

eugênicas. Ao mesmo tempo, os iluministas também foram essenciais, em especial 

por sua influência nas concepções dos pensadores eugenistas do século XIX. Para 

Malthus:  

 
[...] o progresso humano era inevitável e baseado em dados 
matemáticos, argumentava que a população aumenta em progressão 
geométrica enquanto a potência da terra em produzir alimentos 
cresce em progressão aritmética. Dessa forma, o mundo orgânico e 
equilibrado da humanidade estava comprometido, já que, 
diferentemente do mundo animal, em que a seleção natural e a lei do 
mais forte sobre o mais fraco funcionavam, na sociedade 
contemporânea esse aspecto fora substituído pelo assistencialismo 
(DIWAN, 2007, p. 26-27). 

  

 Neste sentido, Galton afirma que, “melhorar as condições de vida 

dos grupos degenerados era o mesmo que incentivar a degeneração [por esse 

motivo] [...] o assistencialismo ainda era muito mal visto” (DIWAN, 2007, p. 36). Ao 

utilizar-se do termo degenerado, Galton se referia não apenas a indivíduos de 
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classes sociais baixas, mas também aos deficientes, que ao seu ver seriam indignos 

de viverem em nossa sociedade. De acordo com a OMS em seu documento ICIDH1  
 

Deficiência: perda ou anormalidade de estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. 
Incluem-se nessas a ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda 
de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, 
inclusive das funções mentais. Representa a exteriorização de um 
estado patológico, refletindo um distúrbio orgânico, uma perturbação 
no órgão (AMIRALIAN et al., p. 98). 

 

 Segundo os eugenistas a solução para os problemas sociais, no 

caso da Inglaterra, era: 

 
eliminar todos aqueles que contribuíam para a degeneração física e 
moral, impedindo-os de procriar ou de se perpetuar na sociedade [...] 
Para os eugenistas [...] permitir que o menos apto viva, através do 
assistencialismo, era considerado parasitismo. Nesse sentido, 
combater esse tipo de parasitismo era contribuir para o progresso da 
sociedade, já que, com a eliminação do fardo social que 
sobrecarrega o Estado, o progresso da civilização estaria garantido. 
Isso quer dizer que o grande impedimento para o sucesso da 
eugenia dependia de poupar os nascimentos daqueles que 
invariavelmente viveriam sob a tutela do Estado, além de estimular 
os casamentos e a procriação daqueles que elevariam o conjunto da 
raça inglesa (DIWAN, 2007, p. 37). 

 

 Ainda no caso da Inglaterra, a maior ênfase da eugenia foi na 

questão das classes sociais, enquanto em outros países, como nos Estados 

Unidos e Alemanha, a eugenia abrangeu as questões étnicas. Entretanto, todos 

sustentavam a concepção de inferioridade dos deficientes, como sendo 

indivíduos que não se enquadram na sociedade, não possuindo um potencial 

para formar uma homogeneidade social, de maneira que estes passam a ser 

considerados indignos de viver ou vir a nascer. 

 
A lei alemã de 1933 assinada por Hitler (na época chanceler do 
Reich) previa a esterilização dos portadores de doenças hereditárias: 
debilidade mental congênita, esquizofrenia, loucura circular 
(maníaco-depressiva), epilepsia hereditária, coréia hereditária, 
cegueira hereditária, surdez hereditária, grave deformidade corporal 
hereditária [...] Esse seria apenas o começo de um processo que 
culminou mais tarde, a partir de 1939, no extermínio em massa dos 

                                                
1 World Health Organization. International classification of impairments, disabilities, and handicaps: a 
manual of classification relating to the consequences of disease. Geneva; 1993. 
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defeituosos físicos e mentais, conforme memorando secreto de Adolf 
Hitler autorizando os médicos a matar os internos nos hospitais 
psiquiátricos alemães, segundo dois livros publicados em 1995 nos 
Estados Unidos (Death and deliverance: euthanasia in Germany, de 
Michael Burleigh, e Cleansing the fatherland: nazi medicine and racial 
hygiene, de Götz Aly, Peter Chroust e Christian Pross). Calcula-se 
que até a derrota alemã, em 1945, 200 mil pessoas, entre adultos e 
crianças deficientes, tenham sido assassinadas. O extermínio foi 
precedido de incisiva campanha de propaganda cujo objetivo era 
estigmatizar deficientes e doentes mentais como um peso morto para 
uma sociedade sadia (LOBO, 2008, p. 120). 
 

V 
 

 Em 1912, com a promoção do Primeiro Congresso Internacional de 

Eugenia, em Londres, pela Sociedade de Educação Eugenista, destaca-se o status 

de ciência presente em tais teorias. O mundo passou a defender a eugenia como a 

ciência da boa linhagem e conseqüente busca de uma limpeza étnica.  

 A doutrina eugênica passa a ocupar espaço nos meios intelectuais e 

acadêmicos a partir do começo do século XX, tendo destaque nos Estados Unidos, 

Suécia, Alemanha e Escandinávia, seus principais executores. Os problemas sociais 

passaram a ser interpretados como frutos unicamente da hereditariedade, de forma 

que a eugenia passou a ganhar espaço como maneira de regenerar a raça nacional, 

a partir da associação dos problemas sociais - criminalidade, delinqüência, 

prostituição, doenças mentais, vícios e pobrezas -, ao patrimônio hereditário 

(SOUZA; BOARINI, 2008). 

 Enquanto isso, no início do século XX, a América Latina era 

marcada pelo discurso de defesa da igualdade e cidadania, abolição da escravatura, 

rápido crescimento urbano, agravamento da miséria e intolerância em relação às 

diferenças étnicas. Cresceu a preocupação com o futuro das nações e o apoio à 

tese de inferioridade racial, que condenava a miscigenação, justificando a situação 

latino-americana da época e defendendo a eugenia para alcançar o progresso 

(STANCIK, 2003). Contudo, a América Latina não aderiu à eugenia como 

consumidora de idéias importadas, adequando-a a sua realidade e anseios. Não foi 

tão radical quanto nas demais regiões: ao invés de utilizar esterilizações 

compulsórias, incentivou o controle matrimonial, “restringindo ‘uniões inadequadas’ 

como entre indivíduos portadores de doenças consideradas hereditárias e ‘vícios 

sociais’” (STEPAN, p. 517, 2005).  
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 Nos Estados Unidos, as pessoas eram submetidas a esterilizações 

compulsórias por conta de sua etnia, características físicas, classe social, pessoas 

que possuíam vícios sociais, presença de deficiências, dentre outros motivos que os 

levassem a não se enquadrar no ideal de homem imposto pela elite da sociedade.  
 

Ao longo das seis primeiras décadas do século XX, centenas de 
milhares de americanos [...] não puderam ter filhos nem construir 
família. Selecionados por sua ancestralidade, nacionalidade, raça ou 
religião, foram esterilizados à força, proibidos de casar e algumas 
vezes até descasados por burocratas do Estado, erroneamente 
confinados em instituições de doentes mentais, onde morreram em 
grande número. Nos Estados Unidos, a campanha de extermínio de 
grupos étnicos inteiros não foi empreendida por exércitos bem-
armados nem por seitas que cultuam ódio pelas minorias. Ao 
contrário, essa perniciosa guerra enluvada foi promovida por 
respeitados professores, universidade de elite, ricos industriais e 
funcionários do governo que conspiraram um movimento racista e 
pseudocientífico denominado eugenia. O objetivo: criar uma raça 
nórdica superior (BLACK, 2003, p. 19)2. 
 

 Essa guerra racista e pseudocientífica objetivava esterilizar quatorze 

milhões nos Estados Unidos e milhões nos demais países e, posteriormente, 

exterminar, de forma gradativa, os inferiores para restar apenas uma raça nórdica 

pura.  
 

As vítimas eram habitantes urbanos pobres, o “lixo branco” rural da 
Nova Inglaterra à Califórnia, imigrantes de toda a Europa, negros, 
judeus, mexicanos, nativos americanos, epiléticos, alcoólatras, 
criminosos banais, doentes mentais e quaisquer outros que não 
tivessem os cabelos louros e os olhos azuis do ideal nórdico que o 
movimento eugenista glorificava (BLACK, 2003, p. 21).  
 

 Foi utilizado, portanto, o racismo, o ódio étnico e elitismo acadêmico 

para que, a partir de uma suposta base científica, suas ações fossem justificadas e 

sua real natureza ocultada. Como protagonista da ação, estava a elite intelectual e 

financeira norte americana, alcançando causas sociais, médicas e educativas. 

Investiu-se em uma fraude acadêmica para sustentar a cientificidade da perseguição 

efetuada, construindo uma base nacional legislativa, aplicada pela Suprema Corte, 

para limpar o país de seus “incapazes” (BLACK, 2003).  

                                                
2 O livro de Edwin Black consiste em uma pesquisa realizada por mais de cinqüenta pesquisadores 
de quatro países que compilaram e analisaram mais de 50 mil documentos, livros e periódicos na 
busca por decifrar o mistério da história da eugenia no mundo. 
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 Ainda antes do Terceiro Reich Alemão foram realizadas nos Estados 

Unidos, esterilizações da população carente e de etnias que não se enquadravam 

no ideal proposto. Profissionais da área de oftalmologia, por exemplo, empreitaram 

uma luta para identificação e esterilização de indivíduos que tivessem problemas de 

visão. Como saldo obteve-se, aproximadamente, sessenta mil americanos 

esterilizados compulsoriamente e um número desconhecido de casamentos 

impedidos.  

 O movimento eugenista norte-americano não almejava alcançar 

apenas os Estados Unidos, tinha como objetivo purificar toda a humanidade, por 

este motivo, promoveram publicações e conferências para divulgar suas idéias pelo 

mundo e atualizar seus seguidores. Não demorou para que tais idéias encantassem 

Adolf Hitler e se tornassem bases do movimento nazista em busca da criação de 

uma “raça ariana dominante” (BLACK, 2003). 

A Alemanha utilizou-se do programa americano de higiene racial, e 

os líderes de ambos os países se vangloriavam e trocavam informações. Foram 

localizadas, por exemplo, grandes doações financeiras da Fundação Rockefeller3 

para o establishment científico alemão, responsável pelo início dos programas 

eugenistas que foram concluídos em Auschwitz. Era como uma competição, os 

alemães ultrapassaram a ofensiva eugenista americana, de tal maneira que “[...] em 

1934, o jornal Richmond Times-Dispatch citou um proeminente americano defensor 

da eugenia que afirmava: ‘Os alemães estão nos vencendo em nosso próprio jogo’” 

(BLACK, 2003, p. 22). 

 Hitler para sustentar a eugenia alemã criou decretos brutais, 

tribunais eugenistas, usinas de esterilização em massa, campos de concentração e 

centros de extermínio, encomendou à IBM máquinas de processamento de dados e 

apoiou o anti-semitismo biológico. “A loucura eugenista alemã chegou ao 

Holocausto, à destruição dos ciganos, à violação da Polônia e à dizimação de 

grande parte da Europa” (BLACK, 2003, p. 22) e em seu percurso teve a aprovação 

declarada por parte dos eugenistas americanos mais importantes.  

 

                                                
3 Fundação pertencente à família Rockefeller, “família de industriais norte-americanos, símbolo da 
prosperidade americana no século XX, cuja fortuna deu origem a fundações científicas e filantrópicas” 
(Fonte: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/RockFele.html). 
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[...] os fundamentos lógicos científicos que orientaram os médicos 
assassinos de Auschwitz foram primeiramente inventados e 
maquinados em Long Island, na empresa de eugenia de Carnegie 
Instituition, em Cold Spring Harbor. (...) durante o regime de Hitler, 
antes da guerra, a Carnegie Institution, por meio de seu complexo 
em Cold Spring Harbor, fez propaganda para o regime nazista, e até 
mesmo distribuiu filmes anti-semitas do Partido Nazista para as 
escolas públicas americanas (BLACK, 2003, p. 22-23). 
 

 Essa aprovação se silenciou, embora com certa relutância, no 

momento em que os Estados Unidos entraram para a guerra, ao fim de 1941. O 

movimento eugenista norte-americano apenas entrou em declínio após a revelação 

do extermínio nazista. Foi então que as instituições eugenistas norte-americanas 

substituíram os nomes de eugenia por genética. 
 

Com essa nova identidade, o movimento remanescente se 
reinventou e ajudou a estabelecer a moderna revolução genética 
humana, acadêmica e erudita. Embora a retórica e os nomes das 
organizações tenham mudado, as leis e as mentalidades 
permaneceram. Assim, décadas depois que Nuremberg denunciou 
os métodos eugenistas como genocídio como crimes contra a 
humanidade, os Estados Unidos continuaram a esterilizar 
compulsoriamente e a proibir casamentos indesejáveis segundo o 
ideal da eugenia (BLACK, 2003, p. 23). 

 

VI 
 

 Enquanto isso, no Brasil, no final do século XIX, acentuam-se o 

nacionalismo e a busca pela modernização do país, utilizando-se de meios letrados 

e científicos para alcançá-los, ao mesmo tempo em que diversas moléstias atingiam 

a população e o sentimento de inferioridade em relação aos países industrializados. 

Surge, então, a discussão sobre a identidade nacional e formas de modificar as 

condições do país, pois tinha-se a concepção de que o brasileiro era inferior e por 

esse motivo buscavam formas de reformar o país, tornando-o verdadeiramente uma 

nação. 

 Ouvia-se o discurso de defesa da igualdade, cidadania e abolição da 

escravatura, ao mesmo tempo em que foi possível notar um rápido crescimento 

urbano advindo da própria abolição, concomitantemente ao agravamento da miséria 

e da intolerância em relação às diferenças étnicas.  
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 Estes acontecimentos levaram diversos intelectuais a se 

preocuparem com o futuro do país e apoiarem-se na tese de inferioridade racial, 

muito difundida na Europa, que condenava a miscigenação de forma a justificar a 

situação brasileira da época. A partir daí, alguns intelectuais passaram a defender a 

regeneração da raça para alcançar o progresso (STANCIK, 2003, p. 25), utilizando 

como argumentos de defesa: 

 
A política eugênica pretende a regeneração integral pela aplicação 
suasória, progressiva e combinada de medidas suaves, sem 
quaisquer propósitos draconianos ou cruéis. Não visa perseguir 
fracos, doentes, nem degenerados. Ao contrário, procura evitar o 
aparecimento desses infelizes que nascem para morrer, para sofrer e 
para sobrecarregar a parte produtiva da coletividade. Constitui a 
verdadeira política da felicidade, porque se esforça pela elevação 
moral e física do homem, a fim de dotá-lo de qualidades ótimas, de 
fornecer-lhe elementos de paz na família, na sociedade, na 
humanidade (KEHL, 1939, p. 107-108 apud STANCIK, 2003, p. 22). 

  

 No Brasil, destaca-se a personalidade de Renato Kehl, médico e um 

dos maiores representantes do movimento eugenista no país. Nasceu na cidade de 

Limeira, São Paulo, no dia 22 de agosto de 1889 e faleceu em 1974. Ele lutou pela 

propagação e implantação dos fundamentos eugênicos, ansiando por uma república 

orientada pela ciência e por médicos, realizou conferências e publicou diversos livros 

e artigos em jornais, propondo para o progresso da humanidade, “o fomento da 

fecundidade dos indivíduos de melhor estirpe e a restrição da prolificidade dos 

medíocres e inferiores (KEHL, 1939, p. 110 apud STANCIK, 2003, p. 27)”.  

 Nas décadas 1920-30, Kehl produziu o livro Lições de Eugenia, que 

teve sua primeira edição em 1929. Foi neste texto que Kehl conseguiu melhor 

expressar os fundamentos epistemológicos da Eugenia, no qual ele evidencia sua 

defesa por um projeto de natureza cientificista de que é possível tanto construir 

como controlar e governar uma sociedade em sua totalidade.  

 Ao citar tal controle, Kehl refere-se ao controle social com base 

biológica e pretensão de intervenção social, embasando-se nas teorias da evolução 

e hereditariedade, fundamentando-se em especial em Mendel, Weismann e Galton e 

defendendo a Lei da Seleção Natural. Para Kehl, o motivo da crise no país era a 

miscigenação do povo e para salvar este da catástrofe, seria preciso adotar 

procedimentos eugênicos - esterilização compulsória e permanente, controle de 

casamentos e educação eugênica (BOARINI, 2003). 
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A educação teria, então, duplo papel: a prevenção dos males, a fim 
de evitar o contágio físico e moral das crianças e dos jovens com os 
fatores de degenerescência (condições ambientais de circulação do 
ar, umidade, promiscuidade, doenças transmissíveis, hábitos de 
alimentação, condutas imorais – masturbação, pederastia, coitos 
excessivos, alcoolismo etc.), e a do trabalho intensivo. [...] A questão 
estava, pois, em decidir quais degenerados eram passíveis de 
regeneração e quais eram incuráveis – caberia a estes ocupar a 
forma mais extrema da monstruosidade. Era preciso, então, 
identificar os degenerados. Um dos indícios mais fortes da 
incurabilidade e do grau de monstruosidade era a presença de 
estigmas físicos no corpo (LOBO, 2008, p. 56).  

 

 Entretanto, os eugenistas colocaram alguns limites para implantação 

da educação eugênica, afinal esta seria uma ação de longo alcance. Neste sentido, 

 
mesmo ressaltando a importância da instrução higiênica, que deveria 
ser obrigatória nas escolas a para as mães como medida profilática 
de longo alcance, os eugenistas pareciam não acreditar muito em 
seus efeitos sobre outros adultos, quando o mal já estivesse 
instalado. Ao menos para Kehl, isso era particularmente verdadeiro: 
“Seria desolador ver o efeito das pregações doutrinárias entre os 
párias que vegetam na mais sórdida miséria”, uma multidão de gente 
feia que “além de analfabeta são atrasados mentalmente ou 
paralíticos”, incapazes de “dar algumas ligeiras informações” (1923ª, 
p. 19). Em face desse panorama desolador da paisagem humana – 
“Lançai os olhos para a multidão que movimenta as nossas ruas. 
Observai o número de macro ou microcefálicos, escolióticos ou 
cifóticos, ágnatas, prognatas, monstruosidades de mil variedades” (p. 
127) (LOBO, 2008, p. 124). 

 

 Kehl, marcado pela sua radicalidade, afirma que: inteligência, 

vocação, talentos e demais características são hereditários e “[...] o ensino, a 

educação e a instrução higiênica somente teriam pleno êxito se dirigidos a 

indivíduos superiores em termos eugênicos” (VILHENA, 1993, p. 90 apud STANCIK, 

2003, p. 28). 

 A educação e influências do meio, de acordo com Kehl, não são 

suficientes para superar a genética. Ele afirma ainda, que a influência da educação e 

do meio serve tão somente para despertar características genéticas existentes, “não 

fazem o milagre de criar ‘bons caracteres’, apenas revelam ‘bons caracteres’, 

quando estes existem” (KEHL, 1939, p. 107-108, apud STANCIK, 2003, p. 27). Logo, 
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[...] a educação seria incapaz de regenerar corpos biologicamente 
inferiores, Kehl “deixava fora de cogitação os ‘mal dotados’, os 
degenerados física e mentalmente, as famílias com proles portadoras 
de males eugenicamente condenados. A esses restaria a assistência 
física e mental a ser dispendida pelo Estado” (Vilhena, 1993, p. 85). 
Manifestava assim uma visão sob certa influência do darwinismo 
social, sugerindo que, à semelhança do mundo natural, as 
sociedades humanas deveriam zelar pela sobrevivência dos mais 
aptos (STANCIK, 2003, p. 27). 

 

 Assim sendo, proporcionar educação a estas crianças consideradas 

inferiores, seria um desperdício econômico, que poderia ter sido investido em outros 

âmbitos que tivessem retorno. Outro motivo para a não integração das crianças 

consideradas biologicamente inferiores, denominadas anormais, nas escolas 

regulares consiste também em, segundo Lobo (2008), estas causarem perturbações 

e atrapalharem o desenvolvimento dos colegas por não conseguirem acompanhar e 

por dispensarem muita atenção da professora, que ao ser dada à crianças normais, 

seria, supostamente, de maior proveito. 

 
Os indisciplinados também integravam a categoria psiquátrica dos 
anormais, uma vez que a idiotia (e assim a imbecilidade e a 
debilidade), com seus graus de anormalidade da inteligência, 
caracterizava-se pelo descontrole dos instintos e por desvios de 
caráter, até o perigo de misturá-los aos normais nas escolas ou 
deixá-los entregues à própria sorte. Lourenço Filho, prestigioso 
pedagogo da educação nova e crítico ativo da pedagogia tradicional, 
escreve em carta elogiosa ao citado livro de Norberto de Souza 
Pinto: “Este [o problema dos débeis ou retardados] me parece que é 
de alcance social enorme, porque, enquanto os anormais profundos 
ficam à margem da vida social, débeis penetram na sociedade, onde, 
mal adaptados, vão criar toda a sorte de perturbações. As 
estatísticas americanas, cada vez mais perfeitas, demonstram uma 
correlação impressionante entre o crime e a prostituição, de um lado 
e, de outro, a debilidade mental” (1928, p. 7). Dada a ausência quase 
plena de estabelecimentos especiais (asilos e escolas) para essas 
crianças, médicos e pedagogos continuaram a insistir em sua criação 
como meio profilático do perigo para a sociedade, ao lado dos 
eugenistas que propunham a seleção dos casamentos e a 
esterilização dos anormais (LOBO, 2008, p. 241). 

 

 Desta forma, a inclusão e a educação voltada aos deficientes seria um 

desperdício. A estes, que segundo Kehl não deveriam ter nascido, restaria o auxilio 

assistencial do governo, afirma ainda que a “organização social atuou contraria a lei 

de embargos da natureza, impede que a seleção natural evite a propagação 

deliqüescente dos aleijões da espécie” (KEHL, 1923, p. 84 apud LOBO, 2008, p. 
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113). Neste sentido considera-se que “Kehl parece reduzir toda a diversidade 

humana aos fatores biológico-evolutivos, principalmente àqueles que se referem 

diretamente à hereditariedade” (BOARINI, 2003, p. 171), para tanto pretendia 

combater a miscigenação e a imigração, pois tais práticas dificultavam e 

inviabilizavam a proposta de política de purificação racial.  

 
[...] Médicos e educadores advertiam os poderes públicos para a 
vantagem econômica de separar os anormais das escolas primárias. 
Basílio de Magalhães era dos mais veementes. Em primeiro lugar, 
havia o argumento da racionalização do aproveitamento dos 
anormais: “Um ‘atrasado intelectual’, mais ou menos grave, é, nas 
classes ordinárias, um grande óbice ao adiantamento dos alunos 
normais. O tempo que com ele despende o professor, quer para 
ministrar-lhe as mais simples noções de leitura e escrita, quer para 
tentar incutir-lhe hábitos de disciplina, é completamente perdido, e 
melhor fora que se aplicasse àqueles, que daí tirariam lucro seguro. 
Os capazes de progredir são assim prejudicados e em muito se se 
atender também à falta de homogeneidade e à desatenção, que nas 
aulas confiadas aos melhores pedagogos implanta essa mescla 
deplorável” (1913, p. 177). Em segundo lugar, o argumento do perigo 
e do fardo social: “[...] – quer se trate das ‘anormais completas’, quer 
se trate das ‘anormais incompletas’, - constituem fardos 
materialmente pesadíssimos tanto aos parentes como aos poderes 
públicos. Umas são de todo [...] incapazes de trabalhar e requerem 
vigilância incessante, porque as suas mórbidas impulsões se tornam 
perigosas à vida, à honra e à propriedade de seus semelhantes bem 
mais dotados pela natureza” (p. 176). Em terceiro lugar, o argumento 
do desperdício econômico: “Ora, tudo isso, que esboçamos a traços 
largos [...] não representa capital improdutivamente desbastado às 
mancheias? E as verbas voltosas, que os governos são forçados a 
aplicar em cárceres e em colônias correcionais ou instituições 
disciplinares, não terão de ser infalivelmente acrescidas com a 
proliferação dos infelizes povoadores de tais fundações de defesa 
social?” (p. 177) (LOBO, 2008, p. 390). 
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2. EUGENIA LIBERAL  

 
[...] precisamos estar cientes que os conhecimentos 
científicos que orientam a pesquisa não são neutros, 
eles estão sempre ligados a interesses. Compreende-se, 
com Valéry (apud STEIN, 1986:94), que “o principal 
problema do presente é que nosso futuro já não é mais 
como era antes”. Perdemos, com a transformação da 
dinâmica dos nascimentos e das mortes pela escolha de 
características futuras e descarte pré-natal do diferente, 
muito mais do que ganhamos. O futuro asséptico, de 
humanidade sem doenças hereditárias, parece estar 
contaminado de um delírio de pureza e integralidade de 
raça, de funcionalidade. O ser humano é sempre 
inconcluso, aberto. Com a perspectiva de um ser 
fechado em suas funções e atribuições futuras, 
cruzamos a abertura na qual podemos dizer que 
vivemos. O melhor dos mundos possíveis é um mundo 
onde nenhum ser humano habita (PONTIN, 2007, p. 94). 

 

 A eugenia foi desacreditada científica e eticamente por conta das 

grandes atrocidades nazistas, de maneira que tal termo foi tirado de circulação. Mas, 

a busca pela perfeição continua presente, embora através da utilização de outros 

instrumentos. 
 

O laboratório de Cold Spring Harbor é dirigido hoje por um dos 
descobridores da estrutura de dupla hélice do DNA, o geneticista 
James Watson, que vem propagando idéias claramente eugênicas. 
Avanços científicos vêm sendo direcionados à identificação de 
"indesejáveis", como a utilização de exames que detectam doenças 
genéticas por companhias de seguro e planos de saúde e o uso de 
bancos de DNA no controle de imigração (GUERRA, 2006).  

 

 A modificação genética é mais antiga do que muitos imaginam, 

desde 1973 já é possível moldar o DNA e criar novas moléculas, “tornou-se possível 

‘fazer com o DNA o que hoje qualquer processador de textos faz com palavras: 

cortar, copiar, colar’” (FEIO, 2010, p. 760 apud WATSON, 2005, p. 101). Em 1976, 

foi fundada a primeira empresa de biotecnologia do mundo a Genentech, em San 

Francisco (Estados Unidos), responsável pela criação da insulina sintética, a 

primeira proteína comercializável, para tanto, utilizaram-se de técnicas de 

engenharia genética (FEIO, 2010). 
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As sociedades liberais convivem com o pluralismo ideológico, são 
sociedades de maiorias e minorias. Um Estado Constitucional 
Democrático, além disso, se pretende inclusivo. Este é o pano de 
fundo da moralização da natureza humana, isto é, da recuperação do 
pensamento ético que não encontra mais auxílio na tradição 
metafísica. A “dignidade humana”, argumenta Habermas, não é uma 
propriedade que se pode “possuir” por natureza, como a inteligência 
e os olhos azuis. Tal moralização só pode encontrar objetividade, 
segundo Habermas, em um processo jurídico de normatização 
discursiva. A moral, em Habermas, é completada pelo direito. A partir 
dessa perspectiva, impõe-se a questão de saber se a tecnicização da 
natureza humana altera a autocompreensão ética da espécie de tal 
modo que não possamos mais nos compreender como seres vivos 
eticamente livres e moralmente iguais, orientados por normas e 
fundamentos (HABERMAS, 2004, p. 57 in: FEIO, p. 762, 2010). 

 
I 
 

 É possível afirmar que o homem sempre praticou o melhoramento 

genético de espécies, seja na seleção das melhores sementes no intuito de melhorar 

o nível de produção de determinada planta, ou na escolha de cruzamento entre os 

melhores animais para formar descendentes mais desenvolvidos. Entretanto, o 

grande susto se dá em relação ao DNA recombinante humano. 

 Em 2001, foi publicada na Folha de São Paulo o artigo Genética: 

Avanços da área criam temor de que a ciência esteja indo longe e rápido demais, 

noticiando a criação de um macaco geneticamente modificado por cientistas 

americanos, que afirmam ter o intuito utilizá-lo para realizar avanços na medicina, na 

busca da cura do câncer, Alzheimer e diabetes. Existem dúvidas a respeito desta 

criação estar realmente relacionada à medicina, e o temor  de que a escolha por um 

animal com características semelhantes ao homem seja na intenção de que as 

próximas experiências sejam com humanos, para a criação de seres humanos 

geneticamente modificados (REUTERS, 2001). 

 Ao mesmo tempo, também na Folha de São Paulo, encontramos um 

artigo de 9 de abril de 2003, chamado James Watson quer Estado fora da genética. 

Watson é um dos descobridores da estrutura do DNA, e afirma que “os governantes 

não devem se intrometer na decisão de cada pessoa sobre o que fazer com os 

próprios genes – inclusive nos casos de manipulação de DNA humano para criar 

bebês ‘sobre medida’” (REUTERS, 2003, p. A-13). 
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 Neste sentido, um representante do Vaticano afirmou que os 

avanços dos testes genéticos têm causado uma disseminação da eugenia, 

utilizando-se para tanto do controle da hereditariedade, no esforço pela melhora da 

qualidade de vida. Neste sentido, segundo Monsenhor Rino Fisichella, a mesma 

mentalidade encontrada nas concepções eugênicas está crescendo, embora 

utilizando-se de diferentes nomenclaturas e camuflada em campanhas publicitárias 

de interesses biomédicos.  

 Ele reconheceu ainda que os avanços médicos que advindos do 

Projeto Genoma Humano “[...] oferecem ‘possibilidades concretas’ para evitar 

doenças genéticas ainda que o Projeto Genoma Humano ofereça possibilidades 

para evitar doenças genéticas”, entretanto alertou pelo fato do desenvolvimento de 

tecnologias estarem sendo desenvolvidas no intuito de oferecer uma suposta 

normalização da vida das pessoa. Logo, o Vaticano coloca-se contra os 

procedimentos que resultam no descarte de embriões, como o diagnóstico genético 

pré-implantação para a detecção de doenças hereditárias em embriões (ESTADÃO, 

2009). 

 
 

“É compatível com a dignidade humana ser gerado mediante 
ressalva e, somente após um exame genético, ser considerado digno 
de uma existência e de um desenvolvimento?” Podemos dispor 
livremente da natureza humana para fins de seleção? (HABERMAS, 
2004, p. 29). 
 

 A natureza humana seria um “bem disponível” (FEIO, 2010)?  
 

A crítica de Habermas concentra-se na instrumentalização e na 
redução da vida humana à condição de objeto manipulável. Isto 
porque ela está distorcendo a noção de subjetividade: a partir do 
momento em que o indivíduo não tem mais direito de poder ser-si-
mesmo, antes de sequer ser pensado como ser vivo, deixa de 
compartilhar com os demais membros da espécie, em todos os 
tempos passados e presentes, a categoria da qual deveria participar 
(SALVETTI, p. 86, 2008). 

 

 Habermas em sua análise problematiza a proposta liberal, 

ressaltando a dificuldade encontrada no âmbito teórico da bioética, defendendo que 

a legislação deve proteger o embrião como um indivíduo não como um amontoado 

de células (HECK, 2006). Manifestando-se contrário à 
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clonagem humana, à eugenia liberal, à pesquisa com células 
embrionárias meramente especulativas, e ao diagnóstico genético de 
pré-implantação [...] [pois] tanto a técnica genética, quanto a 
escravidão, são incompatíveis com os direitos humanos e com a 
dignidade humana (FELDHAUS, 2007, p. 94-95). 

 

 Feio (2010), afirma que Habermas deixa claro sua posição em 

relação à necessidade de regulamentação da intervenção genética, ao perceber que 

esse aumento de liberdade não tem sido acompanhado legalmente, pois com o 

desenvolvimento da engenharia genética, dúvidas e questões éticas surgem, 

necessitando serem regulamentadas.  
 

Em que medida e até que ponto o Estado pode intervir nas relações 
privadas ampliadas pelas novas tecnologias? É fato notório que as 
novas tecnologias ampliaram o leque de possibilidades das relações 
privadas [...] a possibilidade de intervenção no genoma humano com 
fins terapêuticos é uma questão que reclama por solução, à luz do 
direito. Quando se trata de intervenção no reino vegetal, o impacto 
social disso parece não ser tão forte quanto o é a intervenção no 
reino animal e, mais especificamente, a recombinação gênica de 
DNA humano. A questão moral que se põe, de imediato, é a 
possibilidade da prática de eugenia [...] até que ponto o mercado 
pode regular, pela lei da oferta e procura, produtos da recombinação 
gênica, e em que medida o direito pode regulamentar isso. Em outras 
palavras, quais os limites do mercado biotecnológico tendo em vista 
a proteção dos direitos fundamentais? O mercado biotecnológico não 
é ficção científica, é um mercado real cujas cifras de arrecadação 
anual já estão em bilhões de dólares. Mercado, a rigor, é algo regido 
pelas regras do Direito Privado. Ocorre que, no caso em questão, o 
do mercado biotecnológico, está em pauta a defesa de direitos 
fundamentais, assegurados constitucionalmente. Estão em questão, 
além disso, acordos e tratados internacionais, como é o caso da 
“Declaração dos Direitos sobre o Genoma Humano”. Nesse sentido, 
a liberdade e autonomia humana têm limites. Resta saber como 
definir esses limites em uma sociedade liberal, como a nossa (FEIO, 
p. 759, 2010). 
 

 Sendo assim percebe-se que “[...] as novas tecnologias nos colocam 

diante de novos problemas, para os quais não existem respostas nos sistemas 

éticos até agora elaborados, é necessário um modelo que pense para além do 

presente, que seja capaz de contemplar gerações futuras” (PONTIN, 2007, p.18), um 

modelo capaz de garantir os direitos futuros dos indivíduos, superando o 

imediatismo. A manipulação genética do ser humano trás conseqüências muitas 

vezes desconhecidas, influenciando, inclusive, em sua concepção existencial e 
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natural; despertando, assim, novas questões éticas e a necessidade da formulação 

de um código que oriente e controle tal manipulação (PONTIN, 2007).  
 

Existem várias questões em relação ao objetivo geral da 
biotecnologia, que parece ser o de aprimorar a humanidade, que 
dizem respeito ao quê, exatamente, se deve ou precisa aprimorar. 
Deveríamos pensar somente em doenças específicas, sem cura 
neste momento histórico, tais como diabetes juvenil, câncer ou 
Alzheimer? Nessa lista não deveríamos também incluir as doenças 
mentais e enfermidades, desde o retardamento à depressão, da 
perda de memória à melancolia, entre outras? Além do mais, não 
deveríamos também considerar aquelas “limitações” constitutivas da 
natureza humana, sejam corporais ou mentais, incluindo a realidade 
implacável do declínio e morte? Trata-se somente de suprimir a 
doença e o sofrimento ou poder-se-ia incluir nesse rol também 
predisposições a sensações, estados da percepção ou 
temperamento, especialmente aqueles geralmente nefastos, que 
levam ao mau humor, falta de entendimento e desespero? O 
aperfeiçoamento deve ser limitado à eliminação desses e outros 
males ou deve estar voltado também ao aprimoramento daquela 
parte das potencialidades humanas consideradas positivas, tais 
como beleza, força, memória, inteligência, longevidade e felicidade? 
(PESSINI, 2006, p. 128). 

 

 Por esse motivo a defesa da construção de uma legislação que 

oriente a ética dentro da engenharia genética. A bioética possui, segundo 

Yeganiantz (2001), conceitos variados que ocasionam divergências, mas, ao mesmo 

tempo, complementariedades sobre as novas tecnologias e descobertas, inclusive a 

engenharia genética, de maneira a humanizar os conhecimentos científicos.  
 
Como a ciência e a técnica são eminentemente inventivas e criam 
um novo mundo, assim a ética precisa inventar-se, isto é, descobrir-
se sempre de novo. O surgimento da Bioética na área de ética 
aplicada, mais que um modismo, é uma necessidade de 
sobrevivência e constitui um desafio a uma visão míope, ou então 
legalista normativa e policialesca dominante, tanto no mundo político, 
social, como também na comunidade científica até pouco tempo 
atrás. Apenas o simples processo experimental da ciência não 
conduz à sabedoria: é necessário submeter os seus resultados à 
elaboração filosófico-conceitual, aos preceitos éticos, para torná-los 
verdadeiramente humanos (YEGANIANTZ, p. 164, 2001)4. 
 

 
 

                                                
4YEGANIANTZ, Levon. A Bioética e a Revolução Técnico-científica no Novo Milênio. Cadernos de 
Ciência & Tecnologia. Brasília, v.18, n.2, Maio/Ago., 2001. 
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II 

 

 Habermas classificou a eugenia liberal em positiva e negativa. A 

eugenia positiva consiste na busca de uma técnica que vise o melhoramento da 

espécie, enquanto a eugenia negativa seria considerada uma medicina preventiva. 

Para ele, não é possível nem justo chegarmos a um acordo a respeito de critérios 

para uma possível excelência genética considerada digna para reprodução, 

considerando imoral alguém ter a pretensão de determinar e impor os critérios de 

excelência dos genes do ser humano que está por vir (PONTIN, 2007). 

 
A diferença fundamental entre os procedimentos médicos que 
buscam minimizar o sofrimento de um paciente, e os experimentos 
que procuram acabar com determinados tipos de sofrimento é que 
enquanto de um lado reconhece-se a diferença, a demanda de 
alguém que surge e precisa ser atendido, de outro procura-se 
justamente acabar com esta demanda, acabar com determinados 
tipos de sofrimento que seriam indignos. [...] A assunção de um 
poder que legitima que se descarte um embrião que não teria uma 
vida digna, determina uma espécie de vida que pode ser morta sem 
que se cometa assassinato: de fato, reconhecemos que o embrião 
está vivo, mas o estatuto jurídico deste embrião permite que este 
seja descartado sem que isto implique em um assassinato (PONTIN, 
2007, p. 83-84). 

 

 A concepção humana que temos vai ser perdendo a partir do 

momento em que é permitido, ao analisar as características genéticas de um 

embrião, escolher pela implantação ou descarte de acordo com sua aptidão.  
 

[...] Trata-se de uma tentativa de acelerar o processo natural 
evolucionário, sobre o qual sabemos muito pouco: tentamos fazer 
nascer indivíduos mais aptos a viver em sociedade, mas não temos 
certeza de o que significa esta aptidão, precisamos de uma teleologia 
objetiva que nos dê este modelo ideal de ser humano. Buscamos o 
modelo ideal na biologia, no que ela nos diz sobre a constituição 
normal do indivíduo, e na medicina, quando ela nos informa sobre 
quais doenças podem impossibilitar o convívio em sociedade. No 
entanto, quais destes critérios de normalidade, e de impossibilidade 
de convívio futuro em sociedade, são, de fato, objetivos, e quais não 
estabelecem, pelo contrário, apenas uma tentativa de excluir o 
surgimento do diferente na dimensão pública? O fantasma da pureza 
de raça assombra, o tempo todo, estas tentativas de determinação a 
partir de fora de critérios do como viver para indivíduos futuros. 
(PONTIN, 2007. p. 83-86). 
 



 34

 Em relação à seleção pré-natal surge a questão dos critérios a 

serem eleitos, de maneira que se busca que a criança esteja dentro dos ideais de 

homem tidos pela sociedade atual, escolhendo assim características que se 

enquadrem aos padrões pré-determinados, sejam características físicas 

relacionadas a estética (como cor de olhos, tipo de cabelo, etc.) ou ausência de 

deficiências ou enfermidades. Neste sentido, 
 

[...] a clonagem e o Diagnóstico de Pré-Implementação5 de embriões 
são oferecidos como forma de viabilizar a construção de uma 
civilização sem doenças, ou livre, pelo menos, de certos males. 
(PONTIN, 2007, p. 90). 

 

 Acabando por trazer como conseqüência a eliminação dos embriões 

ou fetos que não correspondam a tais expectativas, ao almejar um ideal de homem. 

Amaral (1998) afirma: 

 
[...] a diferença significativa, o desvio, a anomalia, a anormalidade, e, 
em conseqüência, o ser/estar diferente ou desviante, ou anômalo, ou 
anormal, pressupõem a eleição de critérios, sejam eles estatísticos 
(moda e média), de caráter estrutural/funcional (integridade de 
forma/funcionamento), ou de cunho psicossocial, como do “tipo ideal” 
(p. 13). 

 

 O caráter estatístico se divide em dois tipos: a “média” - que consiste 

no quociente da divisão da soma pelo número das parcelas. A altura média dos 

homens, por exemplo, consiste na soma das alturas divididas pelo número de 

pessoas, as pessoas que se afastarem demais dessa média são consideradas 

diferentes. O outro tipo é a “moda” que refere-se à freqüência de determinadas 

características, o exemplo dado por Amaral (1998) é a grande freqüência de 

mulheres sendo professoras do ensino fundamental, em detrimento do número de 

homens.  

 O segundo caráter, o estrutural/funcional diz respeito ao que Amaral 

(1998) define como “(...) integridade da forma quanto à competência da 

funcionalidade” (p. 13), ou seja, a presença ou ausência de características no 

                                                
5 “O chamado DGPI (diagnóstico de pré-implantação) é uma técnica capaz de fornecer informações 
genéticas aos futuros pais sobre embriões de seus filhos ainda no estágio de oito células” (AYMORÉ, 
2006, p. 1). 
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indivíduo que causem um não funcionamento ou mau funcionamento de 

determinadas atribuições do organismo (“deficiências”).  

 E o último, o psicossocial, normalmente abarca os dois primeiros, na 

medida em que busca construir na relação com os outros critérios, um ideal de 

homem.  

 O exemplo de um ideal de homem destacado por Amaral (1998) a 

saber, “[...] jovem, do gênero masculino, branco, cristão, heterossexual, física e 

mentalmente perfeito, belo e produtivo” (p. 14) configura-se  por uma busca 

incessante, consciente ou inconscientemente, por este padrão.  

 Nos três critérios descritos por Amaral (1998) é presente a 

necessidade social de aproximação, seja da média, da moda, da estrutura 

física/estrutural ou ainda do padrão social. De acordo com o pensamento da escola 

de Frankfurt, a sociedade busca uma homogeneização. Neste sentido, 
 

quando Adorno e Horkheimer afirmam que a civilização atual a tudo 
confere um ar de dessemelhança, eles definem o traço característico 
da indústria cultural: a padronização. Produto do Iluminismo, a 
indústria cultural elimina as diferenças, uniformizando a vida segundo 
os padrões da racionalidade técnica (ORTIZ, s/a, p. 14). 

 

 Pautado nesta racionalidade técnica e busca pela homogeneização, 

os progressos científicos, 
 
sobretudo os que dizem respeito à revolução genética, trazem à tona 
a preocupação com um possível mau uso da genética e de sua 
indiscriminada exploração comercial, circunstância em que a 
liberdade individual, anunciada como uma liberdade de escolha sem 
precedentes, poderia estar ferindo a dignidade e os direitos 
humanos, compondo um novo cenário tão sombrio quanto os 
anteriores, visto que a seleção e o descarte dos incapazes, 
deficientes e ineficientes não se dariam mais pela via do extermínio, 
mas pela salvação dos eleitos, estes manipulados, programados e 
legitimados por argumentos científicos (MOURA, 2007, p. 53). 

 

 Nesta direção, destacamos a importância da existência de uma ética 

que oriente e controle tais ações, neste sentido Heck (2006) afirma que: 
 

O recurso à chamada ética material implica, segundo W. Kersting, 
que seja decretado “um direito ao crescimento natural, à 
inviolabilidade das características naturais, à identidade não-
planejada, à imperfeição”. As conseqüências de um recuo àquilo que 
é indisponível por natureza faz com que “[o] direito humano 
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transforme-se novamente em direito natural; e ações da medicina 
reprodutiva e da tecnologia genética adquirem a qualidade de 
peccata contra naturam”6 (p. 44-45). 

 

 Habermas defende que deve-se preservar o direito de ser humano, 

de decidir a respeito de seu próprio corpo e o direito de “poder-ser-si-mesmo”, 

devendo ser este um direito inalienável. Logo, “não podemos supor o que seria mais 

ou menos ‘vantajoso’ para as gerações futuras [...], não é possível obter-se um 

consenso presumido para operar no corpo de outrem em objeto de uma intervenção 

anterior ao nascimento” (PONTIN, 2007, p. 54).  

 A respeito do Diagnóstico de Pré-implantação de embriões, surge a 

questão da pré-seleção das características do indivíduo a ser formado, para o qual 

presume-se que sejam boas ou adequadas. Entretanto, é vista a necessidade de 

esclarecer a possibilidade de utilizar o indivíduo para realizar experiências e a busca 

pela eliminação da possibilidade de morte que a manipulação poderia proporcionar, 

neste sentido, Pontin (2007) deixa-nos uma dúvida sobre se a manipulação genética 

contribuiria para o desenvolvimento de uma biopolítica que seguisse na direção de 

uma tanatopolítica7, sendo possível, a partir do diagnóstico pré-implantação, 

selecionar embriões de acordo com suas potencialidades, segundo critérios 

biotécnicos.  
 

No entanto, com o passar do tempo, este saber biotécnico que 
primeiro trata do prolongamento da vida, e do combate à doença, 
começa a dizer coisas sobre o como da vida, e, com o surgimento 
das técnicas de seleção embrionária, abre-se o horizonte para que 
possa ser feita a seleção de embriões que não terão determinadas 
doenças no futuro. Neste sentido, um futuro indivíduo é determinado 
com base na sua potencialidade de viver uma vida mais digna no 
futuro, e, por outro lado, aqueles embriões descartados no momento 
do diagnóstico, viveriam uma vida indigna de ser vivida. Esta 
determinação de dignidade e indignidade de vida futura é 
determinada, sempre, de fora, e sustenta uma nova forma de vir-a-
ser: a seleção de embriões com base em futura cor de pele, cor de 
olhos ou com base em possibilidade de desenvolver câncer ou 
paralisia cerebral demonstra bem uma linha tênue – na realidade, 
imperceptível – entre o melhoramento e a terapia genética (PONTIN, 

                                                
6(Jürgen Habermas über die VergangenheitdesNationalstaatesund die Zukunft der Natur, p. 
87.Ibidem. “Das MenschenrechtwirdwiederzumNaturrecht; und reproduktionsmedizinische 
undgentechnischeHandlungengewinnen die Qualität von peccata contra naturam”). 
7 A palavra tanato advém do grego thánatos, que significa morte. Quando utilizada como prefixo 
exprime a noção de morte. "Tanato", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2010, 
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=tanato [consultado em 12-08-2011]. 
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2007, p. 82-83). 
 

 Nos escritos de Habermas, encontramos a preocupação em relação 

aos investimentos em pesquisas para tecnologia, visando utilizá-la como um 

instrumento, “ou seja, de uma técnica que se coloca não como meio para o avanço, 

mas como fim” (PONTIN, 2007, p. 43). Ele lança-nos uma reflexão: “[...] até onde a 

tecnologia não está causando uma mudança de perspectiva na forma de vida do ser 

humano, de forma que a própria concepção de liberdade, ou de ação política, é 

colocada em jogo por uma espécie de razão instrumental?” (PONTIN, 2007, p. 43). 

Habermas condena a utilização do embrião para qualquer fim que não seja a 

reprodução, a instrumentalização deste ser, segundo ele, deve ser terminantemente 

proibida. 

 A técnica, que anteriormente preocupava-se com objetos, passa a 

ocupar-se com a espécie humana, que se torna objeto da técnica, podendo sua 

constituição biológica ser alterada de acordo com os interesses do indivíduo que a 

estiver manipulando. Desta maneira a constituição biológica humana torna-se um 

produto, que segundo Hans Jonas pode ser, inclusive, descartado ou patenteado 

(PONTIN, 2007). 

 Outra situação a se destacar é em relação ao conceito de 

“responsabilidade” tratado por Hans Jonas, no qual questiona a respeito das 

conseqüências e problemas de implicação geracionais que a intervenção genética 

pode causar, podendo ser visíveis apenas nas próximas gerações. Ao observar a 

possibilidade de os pais escolherem as características de seus filhos, Habermas 

questiona se este fato não iria ferir a liberdade ética deste indivíduo “programado” 
(FEIO, 2010).  

 

Um atleta poderia argumentar que um dos competidores de uma 
determinada modalidade esportiva teve seu genoma alterado e, por 
isso, está em franca vantagem. Um filho poderia culpar os pais por 
não terem alterado o seu genoma de forma que ele pudesse 
aprender matemática com mais facilidade. Uma conquista pessoal já 
não seria tão “pessoal” assim, seria uma conquista da pessoa e de 
seu “programador”. A pessoa geneticamente modificada poderá 
sofrer com a consciência de ter de partilhar com outrem a autoria do 
destino de sua própria vida (FEIO, p. 762, 2010). 

 

 Outras questões podem surgir em relação a essas modificações 

genéticas: Supondo que uma mulher é mãe de aluguel de seu neto, a criança é filha 
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de quem? Da portadora dos genes que ela recebeu ou da que carregou-a no ventre? 

Ou ainda, digamos que um casal realiza uma fertilização “in vitro” e congela os 

embriões não utilizados e depois decide não mais ter filhos. O que será feito desses 

seres humanos em formação? Serão descartados? São questões éticas que 

circulam nas discussões a certa da engenharia genética.  

 O fortalecimento do discurso biológico apresenta-se pela busca de 

seleção de indivíduos que apresentem características desejadas, variando desde a 

questão funcional do organismo até a estética, poderia estar fortalecendo a 

intolerância ao diferente e, consequentemente, o preconceito e o racismo. Neste 

sentido, 
 

o racismo, que aparece enquanto dispositivo desta tecnologia de 
poder, tem seu aspecto ampliado na forma de uma eugenia, de uma 
intervenção direta no material genético que dá forma ao humano. A 
assunção desta idéia de um fortalecimento biológico, seja no evitar o 
surgimento do indesejável ou na reprodução do desejado, atinge, no 
estágio atual, com a clonagem e o diagnóstico de pré-
implementação, um ápice. Não é preciso sequer correr o risco que 
surja alguém com uma condição indesejável, podemos escolher 
características determinadas para indivíduos futuros, de acordo com 
critérios científicos – a utilização estratégica do biológico, assim, fica 
clara, já que a seleção do sexo pode ser determinada, bem como as 
doenças mentais podem ser evitadas na constituição biológica, na 
seleção de um embrião que tem mais potencial para uma vida mais 
adequada em sociedade. [...] Aquilo que não se encaixa para a vida 
em sociedade, ou em uma homogenia de uma população, pode ser 
facilmente descartado, pois não encontra a proteção de um 
determinado conceito de vida – que é regulado normativamente 
(PONTIN, 2007, p. 70).  
 

O medo que temos daquele que nos é diferente ou desconhecido 

leva-nos a conceituá-lo como inferior, excluindo e considerando-o indigno de viver 

em sociedade, pois esse não se encaixa na homogeneidade almejada. Esse fato 

reflete os tipos de indivíduos que a sociedade almeja, pois, a estrutura social 

requisita pessoas fortes, saudáveis e eficientes. A ausência destas características 

causaria redução da produção e a pessoa com deficiência passa a ser considerada 

uma pedra de tropeço no desenvolvimento da sociedade. Pois, 
 

o corpo fora de ordem, a sensibilidade dos fracos, é um obstáculo 
para a produção. Os considerados fortes sentem-se ameaçados pela 
lembrança da fragilidade, factível, conquanto se é humano. As 
pessoas com deficiência causam estranheza num primeiro contato, 
que pode manter-se ao longo do tempo a depender do tipo de 
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interação e dos componentes dessa relação [...] O preconceituoso 
afasta esse ‘outro’, porque ele põe em perigo sua estabilidade 
psíquica. Assim, o preconceito cumpre também uma função 
social: construir o diferente como culpado pelos males e 
inseguranças daqueles que são iguais” (SILVA, 2006, p. 426). 

 

Diante disto, surgem questionamentos a respeito das implicações 

que essas novas possibilidades genéticas trariam para a posição social dos 

deficientes, sobre a possível estigmatização e isolamento dos indivíduos deficientes 

como conseqüência da aplicação em massa de seleção genética. Fica o medo do 

retorno do horror visto na eugenia estadunidense e, em especial, na nazista 

(NUSSBAUM, 2004). 

 

III 
 

A respeito destes indivíduos, que por vezes são estigmatizados por 

não serem pertencentes ao grupo considerado superior, Lobo (2008) mostra-nos 

uma perspectiva interessante a respeito da recuperação, do conserto destes que 

não são fazem parte da elite genética. 

 
Hoje, configura uma evidência natural a necessidade de 
recuperação, de reparação da vida dos prisioneiros, dos doentes, 
das crianças abandonadas, dos jovens delinqüentes, dos sem-teto, 
dos deficientes. Devolver à sociedade o corpo recuperado do 
operário acidentado, da criança desassistida pela família, do ex-
presidiário ou do deficiente apto e independente é uma tarefa tão 
óbvia quanto um critério de julgamento negativo ou de revolta contra 
o descaso com que em geral são tratadas essas categorias de 
pessoas. Recuperação e preservação da vida são positividades 
inextrincáveis dos sentidos nas noções de norma e normalidade que 
o poder médico difundiu no social, mas que paradoxalmente incluem 
na falta e no negativo o desvio daqueles que dificilmente poderão 
atingir o grau positivo dessa recuperação (LOBO, “Deficiência: 
prevenção, diagnóstico e estigma”, 1992 apud 2008, p. 270). 

 

 Nussbaum em seu artigo, Genética e Justiça: tratando a doença, 

respeitando a diferença, vai ao encontro de tais discussões: 

 
Inevitavelmente, discussões sobre a escolha dos pais em relação a 
filhos geneticamente deficientes são muito ameaçadoras às pessoas 
com deficiências. Mesmo que elas não envolvam o aborto de 
crianças deficientes já existentes – e, como no cenário principal 
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desses autores, sejam consertadas basicamente deficiências no 
útero ou após o nascimento –, há ainda algo alarmante na idéia de 
que a Síndrome de Down, a surdez e a cegueira deixem 
gradualmente de existir. Pessoas nessas condições não temem 
apenas a estigmatização crescente e a falta de apoio social. 
Também sustentam vigorosamente (sobretudo os surdos) possuir 
uma cultura valiosa, que será obliterada se uma única norma de 
capacidades humanas básicas for aplicada completamente (2004, p. 
32). 

  

Nesta direção, Nussbaum (2004) afirma que existe por parte de 

alguns intelectuais, a defesa de que não há motivo para permitir a continuidade das 

deficiências, na medida em que, as tecnologias poderiam superá-las. Nesta 

perspectiva a autora questiona (2004): 

 
Certamente não ambiciono um mundo em que pais consertem seus 
filhos para que ninguém se sinta deslocado, ainda que todos 
saibamos que as vidas dos deslocados não são fáceis [...] “Eles 
desejam que eu nunca tivesse nascido”, disse minha filha, ao ouvir 
que os autores [...] eram a favor de tratamentos genéticos de defeitos 
que se desviam do funcionamento humano normal. Sim, realmente 
eles o desejam. Mas quem, dada a opção de poder poupar o 
sofrimento de um filho, poderia seguramente discordar deles? É que 
só o fato de ter tal escolha já parece ameaçador e, de algum modo, 
trágico. (p. 33). 

 

 Nesta perspectiva, podemos pensar ainda em um embrião que é 

percebido com uma determinada deficiência... O que será feito com ele? Implantado 

ou eliminado? Ou em relação aos exames que detectam a Síndrome de Down no 

ventre, por exemplo, o que será feito com esse feto se possuir a síndrome? 

Conservado ou eliminado?  

 Essa disseminação dos novos testes visando reconhecer, a 

Síndrome de Down, deficiências físicas e intelectuais no feto ou no embrião em 

situação de pré-implantação, embora negue tal assertiva, foram criados no intuito de 

calcular os riscos de existência da deficiência e de evitar a gestação destes, 

utilizando-se do argumento de defesa de direitos individuais que corroboram com as 

ideias propagadas pelos eugenistas liberais no intuito de ter informações anteriores 

ao nascimento para, posteriormente, decidirem quais atitudes tomarem. 
 
Enquanto com os métodos usuais de inseminação só é possível 
torcer para que as condições saudáveis e os traços tidos como 
vantajosos do esperma do doador escolhido sejam transmitidos ao 
embrião, o diagnóstico genético pré-implantacional [DGPI] oferece a 
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possibilidade de avaliar distintos cromossomos com vistas a 
anomalias, como a trissomia que leva à síndrome de Down e a 
hemofilia na determinação do sexo, e permite registrar, com um 
crescente grau de segurança, a presença de alelos gênicos 
relacionados à atrofia espinhal progressiva, às distrofias musculares 
e à fibrose cística. Embora as intervenções de caráter eugênico 
negativo, terapêutico, clínico ou curativo, subseqüentes ao 
diagnóstico genético pré-implantação, alterem a presumida ordem 
preestabelecida do patrimônio genético natural do feto, há um 
consenso generalizado de que estão a limine justificadas pelo 
assentimento posterior da prole, uma vez que é sensato admitir que 
seres humanos desejam não ter disposições patológicas 
monogenéticas. Em relação à eugenia negativa não há, assim, 
controvérsias maiores quanto ao uso das técnicas disponíveis que 
impedem o nascimento de seres humanos onerados com 
deficiências graves, ou seja, aqui como alhures não há muita 
celeuma quando se trata de evitar o pior, o defeituoso, o que causa 
sofrimento e/ou traz infelicidade (HECK, p. 47-48, 2006). 
 

 Na contemporaneidade o controle da reprodução (eugenia, 

clonagem, diagnóstico de pré-implantação, fertilização in vitro, reprodução assistida, 

etc.) tem sido utilizado como um dispositivo de poder, de domínio político da vida 

(AYMORÉ, 2006). 

 Estamos diante da emergência de uma forma de poder que visa 

adequar a constituição biológica dos indivíduos à funcionalização do tipo idealizado 

de pessoas, a partir da intervenção tanto no indivíduo formado como na constituição 

biológica do embrião (PONTIN, 2007). Desta forma: o “mistério do surgimento de um 

novo indivíduo é substituído pela certeza do surgimento de um organismo cujas 

características são escolhidas externamente” (PONTIN, 2007, p. 64). 
 

A suposição central por trás da realização de um diagnóstico pré-
natal é que a vida com algum tipo de deficiência não vale a pena e 
representa sobretudo uma fonte de sofrimento [...]. Visto da 
perspectiva dos direitos das pessoas com necessidades especiais, o 
teste pré-natal para averiguar anomalias fetais pressupõe uma forte 
mensagem no sentido de que buscamos eliminar futuras pessoas 
com deficiências, sem reconhecer-lhes o valor social, além de 
transmitir a idéia de uma desvalorização daqueles que vivem 
atualmente com alguma deficiência ou necessidade especial [...] Ao 
concentrar tantos recursos na eliminação de possíveis pessoas 
deficientes, nos deixamos levar na direção do ressurgimento de uma 
eugenia diversa apenas superficialmente de modelos anteriores. 
Nesse processo, estamos distorcendo seriamente o propósito 
histórico da medicina como cura. Estamos criando uma sociedade na 
qual a deficiência é cada vez mais estigmatizada e, como resultado, 
a imperfeição humana, de qualquer tipo, torna-se cada vez menos 
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tolerada e suscetível de ser aceita como uma variação normal da 
humanidade (BEESON, 1999. p. 2 apud SINGER, 2004, p. 14-15). 
 

 Singer (2004) lança-nos um questionamento interessante: ao mesmo 

tempo em que nossa sociedade afirma defender que todos os seres humanos são 

iguais e a valorizar a diversidade, essa ênfase na igualdade não poderia trazer uma 

busca por uma homogeneidade social, que defenderia que seria melhor não 

existirem as pessoas deficientes, pois estas poderiam quebrar esta padronização? 

Fica-nos o questionamento: Até que ponto podemos intervir nos indivíduos para 

eliminar determinadas deficiências com o pretexto de alcançar uma melhor 

qualidade de vida?  
 

Naturalmente múltiplas e distintas posições podem ser captadas 
frente à utopia do homem perfeito, que vão desde visões 
apologéticas do engenheiramento genético até oposições duras à 
viabilização de tecnologias depuradoras da espécie. Análises se 
desdobram seja para mostrar as vantagens de uma sociedade que 
tenha gradualmente seus exemplares melhorados de acordo com um 
padrão, seja para advertir que o apagamento da diversidade, se 
possível for, não trará qualquer benefício à humanidade (MOURA, 
2007, p. 56). 
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3. ADMIRÁVEL HOMEM NOVO  

 
A história da Humanidade revela, desde os tempos 
remotos, as mais variadas formas de se lidar com 
determinadas diferenças, alvos de alguma atenção 
especial, seja de temor e medo, seja de admiração 
e veneração. As mais variadas diferenças 
receberam os mais variados tratamentos no 
decorrer dos milênios. Condições que eram alvos 
de profunda abominação, podendo até levar o seu 
portador a formas extremas de exclusão ou de 
eliminação, podem, em outros tempos, tornar-se 
alvos de afeição e simpatia. Outras condições 
podem ser repudiadas em algumas comunidades e 
aceitas em outras, na mesma época, recebendo 
interpretações e eventualmente designações 
diferentes.8 

 

   

 Ao estabelecer relações possíveis entre o livro Admirável Mundo 

Novo, de Aldous Huxley, escrito em 1932 – que apresenta um cenário extremamente 

provocativo em termos da reflexão bioética -, e a discussão atual da ideologia da 

racionalidade técnica e das possíveis implicações do processo de fetichização desta, 

percebemos que,  

 
de facto, o admirável mundo novo constitui o retrato perfeito da 
moderna utopia realizada sob a égide dos avanços da ciência e da 
técnica [...] A imposição da ordem científica leva à total 
materialização da sociedade: cultiva-se o progresso material, a 
felicidade material, o consumo material, enfim, tudo se transforma em 
matéria, inclusivamente o ser humano, agora produzido em 
laboratório, segundo rigorosos critérios científicos e industriais, tal 
como qualquer outro produto. Neste processo, o acto criador revela-
se um acto desumanizador: o ser humano perde a sua 
individualidade e a humanidade transforma-se numa massa de 
autómatos, uniforme, amorfa, totalmente manipulável. Desta forma, e 
como afirma Lewis Mumford, a ciência revela-se o perfeito 
instrumento do poder, não apenas sobre o meio ambiente, mas 
também sobre o próprio homem, controlando não só a remodelação 
genética do seu corpo, mas também, através do condicionamento 
bioquímico, todo o seu organismo desde o seu nascimento (qtd. in 
Krishnan 133) (ENES, 2008, p. 119). 

 

                                                
8 OMOTE, 2004, p. 289 apud PICCOLO, MOSCARDINI e COSTA, 2009, p. 73. 
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 Huxley (2003) descreve uma sociedade futurista, partindo, para 

tanto, de um estilo ficcional que antevê uma sociedade totalitária e desumanizada, 

na qual os valores como sentimentos, família, espiritualidade, velhice e a própria 

subjetividade, são considerados ultrapassados. Buscava-se a homogeneização dos 

indivíduos, pois esta causaria a vislumbrada estabilidade social, de maneira a 

facilitar o controle da população. Neste sentido, a obra de Souza e Seolin (2005), 

sobre o livro Admirável Mundo Novo, 

 
[...] faz uma crítica à busca incessante da superioridade genética e 
mostra o pesadelo da eugenia em uma sociedade controlada 
geneticamente, nesta sociedade as pessoas que não se enquadram 
no conceito de perfeição são relegadas a atividades braçais, [...] em 
sua distopia, exprime toda a angústia que o homem experimenta ao 
viver em uma sociedade perfeita, porém carente de emoções. É 
impressionante como o texto soa profético nos dias de hoje em que a 
ciência parece carecer de reflexão sobre quais rumos a humanidade 
tomará no que se refere aos avanços científicos e tecnológicos (p. 4). 

 

 Na referida obra de Huxley estão presentes: a reprodução em 

laboratório, a manipulação e seleção genética para a criação de indivíduos que 

pertençam à casta planejada (possuindo as características pré-definidas pelos seus 

criadores) e a divisão da sociedade em castas biológicas (de acordo com o nível 

genético dos indivíduos).   

 Buscava também alcançar um modelo considerado ideal de 

sociedade, baseado no consumismo, utilização de entorpecentes (para camuflar e 

esquecer os problemas e emoções e alcançar uma suposta felicidade), e relativismo 

da liberdade (através do qual passasse a impressão de que os indivíduos teriam 

uma liberdade que na realidade não possuíam). Tal modelo aspirava a perfeição, 

baseando-se para tanto, na padronização e dominação. Afinal, 

 
a utopia eugênica de uma sociedade perfeitamente organizada e 
produtiva porque constituída dos melhores e mais belos exemplares 
da espécie precisava, para construir esse mundo limpo das 
degenerescências, pôr em prática princípios regeneradores para 
selecionar os melhores caracteres e eliminar as taras hereditárias – 
medidas profiláticas de tipo mais ou menos compulsório [...] (LOBO, 
2008, p. 115). 
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I 

 

 Esta sociedade era baseada em uma idolatria pela inovação e 

tecnologia, de maneira a causar uma visão parcial dos avanços tecnológicos. 

Entretanto, para que a compreensão de um fato seja completa, é necessário que 

este seja analisado em todas as suas facetas. Por este motivo, Moura (2007) afirma 

que: 

  
Muitas inovações que trazem grandes esperanças também suscitam 
debates, pois atingem diretamente o humano enquanto espécie, na 
medida em que um mau uso da genética e sua indiscriminada 
exploração comercial poderão propiciar a consolidação de uma nova 
eugenia, além de ferir o que no presente, sob perspectivas diversas, 
é configurado como direitos humanos (p. 73). 

 

 Destacamos, entretanto, que não estamos negando a importância 

dos avanços tecnológicos, mas sim, apresentando a necessidade de ter outros 

ângulos de análise, que superem esta idolatria pela técnica. 

 Da mesma forma, Moura (2007) não nega a importância e os 

benefícios dos avanços científicos e tecnológicos como sendo conquistas. Mas, ao 

mesmo tempo, afirma que é necessário ter cuidado para não compactuar com 

concepções que associem deficiência a defeito, tendo como conseqüência a 

necessidade de cura, ou como a autora nomeia, na atualidade, conserto. Afinal, 

 
[...] as projeções dos avanços tecnológicos que se vinculam às 
deficiências e se orientam para diferentes metas – [são] algumas 
mais orientadas para a melhoria da atenção aos indivíduos e outras 
voltadas para uma futura eliminação dos deficientes [entretanto] [...] 
não estou a dizer que a Biotecnologia aparece no cenário atual com 
o único intuito de eliminar aquilo que não é considerado perfeito, 
sadio, digno de representar a espécie humana - marcas de uma 
ciência bárbara que visava através de experimentos desumanos 
depurar a espécie - não, não é esta a intenção, mas devo dizer que 
além dos benefícios que a tecnologia aqui representada pelos 
avanços atuais em reparar habilidades funcionais inerentes ao ser 
humano, como o caso por exemplo das próteses que permitem um 
indivíduo voltar a andar e ouvir; é necessário também colocarmos em 
discussão quais serão os critérios para se pensar a normalidade e 
em contrapartida, a anormalidade, uma vez que tais progressos 
estão se transformando hoje em um novo critério norteador para se 
pensar a diferença (MOURA, 2007, p. 62,66). 
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II 

 No primeiro e segundo capítulos do livro, Huxley descreve os 

processos de reprodução, predestinação social e condicionamento: o Diretor de 

Incubação e Condicionamento (D. I. C.) do Centro de Incubação de Londres Central 

(C. I. C. L. C.) apresentava as dependências e serviços do centro para um grupo de 

alunos novos para que estes tivessem, a partir da visita, uma idéia de conjunto, 

compreendendo o todo para se dedicar às partes, e conseqüentemente, conduzir 

melhor seu trabalho.  

 O D.I.C. mostrou-lhes como se dava o processo de reprodução: os 

óvulos eram postos em contato com os espermatozóides para serem fecundados e 

armazenados na incubadora. Os embriões pertencentes às castas Alfa e Beta 

(castas superiores) eram conservados na incubadora até completarem o 

desenvolvimento e serem transferidos para bocais, pois nas castas superiores, os 

indivíduos eram únicos, cada ovo era responsável pela formação de uma única 

pessoa. Enquanto os pertencentes às castas Gama, Delta e Ípsilon eram retirados 

após um período de apenas 36 horas e passavam pelo Processo Bokanovisky9: 

“Assim se consegue fazer crescerem noventa e seis humanos ao invés de um só, 

como no passado. Progresso” (HUXLEY, 2003, p. 12-13). Este processo é 

considerado um dos mais importantes instrumentos que proporcionaria a 

estabilidade social e é direcionado aos indivíduos das castas inferiores. Através dele 

são formados 

 
homens e mulheres padronizados, em grupos uniformes. Todo o 
pessoal de uma pequena usina constituído pelos produtos de um 
único ovo bokanoviskyzado. [...] O princípio da produção em série 
aplicado em fim à biologia” (HUXLEY, 2003, p. 14). 

 

 Utilizava-se, para tanto, de um único ovário para, com o menor 

número possível de gametas, alcançar o maior número de gêmeos, alcançando a 

qualidade total.  Apesar de a tecnologia não permitir bokanoskyzar indefinidamente, 

como o desejado, sendo o máximo de noventa e seis, utilizava-se, então, da técnica 

de Podsnap para acelerar o processo de maturação dos óvulos de maneira a 

                                                
9 Interrompe-se o desenvolvimento dos embriões, expondo-os a raios x duros e a doses de álcool, 
causando a divisão destes ovos em vários de maneira a formar dezenas de indivíduos exatamente 
iguais e eliminar os indivíduos mais fracos que não suportam a intervenção. 
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possibilitar um agilizamento do processo: “Era possível obter pelo menos cento e 

cinqüenta óvulos maduros no espaço de dois anos” (HUXLEY, 2003, p. 13).     

 No sistema de rotulagem, os embriões eram classificados e 

identificados em machos, fêmeas e neutros. A fecundidade era considerada um 

incômodo, a maioria dos embriões eram neutros (estéreis), sendo necessárias 

poucas fêmeas para a continuidade da sociedade, tendo em vista as capacidades 

tecnológicas de reprodução, entretanto produzia-se uma média de 30% para se ter 

uma margem de segurança, sendo sempre de castas superiores, o que já nos 

sugere nesta produção a possibilidade anunciada atualmente de intervenção no 

corpo. 

 
O que nos leva por fim [...] a deixar o domínio da simples imitação 
servil da natureza para entrar no mundo muito mais interessante da 
intervenção humana (HUXLEY, 2003, p. 21).  

 
 Esse fato nos lembrar a esterilização compulsória, ocorrida nos 

Estados Unidos no início do século XX (discutida no Capítulo Concepção de ciência, 

definição e histórico da eugenia), e causa-nos um certo receio de que, com todos 

estes avanços tecnológicos que vemos atualmente, algo semelhante possa ocorrer. 

Não mais utilizando-se necessariamente de violência, esterilizando à força os 

indivíduos, mas permitindo que nasçam somente os indivíduos que estão dentro do 

esperado pela sociedade, ou ainda, como no livro Admirável Mundo Novo, 

escolhendo para estes indivíduos as características que mais convém. 

 
[...] Para muitas pessoas o advento desses novos poderes 
biotecnológicos é causa de inquietação e preocupação. Primeiro 
porque as descobertas científicas, em si mesmas, levantam desafios 
para a autocompreensão humana: as pessoas se questionam, por 
exemplo, sobre o que um novo conhecimento das funções cerebrais 
e do comportamento implicará a respeito das noções de vontade livre 
e responsabilidade moral pessoal, formadas antes do aporte de tais 
tecnologias. Segundo, porque a prospectiva da engenharia genética, 
mesmo quando conotada de forma positiva no tratamento de 
doenças genéticas hereditárias, levanta para muitos o medo da 
eugenia ou preocupação com bebês desenhados (PESSINI, 2006, p. 
129-130). 

 

 Na sociedade, apresentada na produção literária, os embriões eram 

submetidos ao condicionamento e predestinação. Para a formação de indivíduos de 

castas mais baixas, racionava-se o oxigênio de maneira a manter os embriões 
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abaixo do normal intelectual e fisicamente: “O primeiro órgão afetado era o cérebro. 

Em seguida, o esqueleto. Com setenta por cento do oxigênio normal, obtinham-se 

anões” (HUXLEY, 2003, p. 22).  

 Os indivíduos que iriam trabalhar em locais quentes, por exemplo, 

eram condicionados ao calor: quando expostos ao frio recebiam ao mesmo tempo 

raios x duros causando grande desconforto, condicionando-os a terem horror ao frio. 

E desta mesma maneira, todos eram condicionados de acordo suas funções e 

características pré-definidas, levando-os a serem tolerantes a determinadas 

substâncias químicas, terem melhorado o equilíbrio, gostarem ou não de algo, 

dentre outros. 

 Após decantados10, os bebês eram condicionados de acordo com 

suas castas, a afastarem-se daquilo que era considerado prejudicial à sociedade, 

sendo levados a relacionar objetos ou situações ao medo ou repulsa, utilizando-se, 

para tanto, de choques e estrondos. As castas mais baixas eram condicionadas, por 

exemplo, a não gostarem de livros, pois determinadas leituras poderiam provocar o 

descondicionamento de seus reflexos.  

 Outra maneira de condicionamento era o ensino durante o sono 

(hipnopedia). A hipnopedia não poderia ser utilizada como um instrumento de 

educação intelectual, pois não é possível aprender determinada ciência sem saber a 

respeito. Logo, a hipnopedia, era utilizada como uma educação moral, de maneira 

que condicionava-se os indivíduos a serem felizes com as características e 

condições a eles impostas (cor de roupas, castas a qual pertenciam, características 

físicas, etc.) e a desprezar aquele que pertencia à casta inferior. 

 Os indivíduos que não tinham a reação esperada pelo 

condicionamento, não se comportando exatamente da maneira comum a eles e 

ensinada no condicionamento, eram excluídos socialmente, como podemos ver na 

citação a seguir: 

 
[...] Henry comparara o pobre Bernard a um rinoceronte.  
– Não se pode ensinar habilidades a um rinoceronte – explicou ele, 
no seu estilo conciso e vigoroso. – Há homens que são quase 
rinocerontes, não reagem de maneira adequada ao condicionamento. 
Pobres coitados! Bernard é um desses. Felizmente para ele, é 
bastante competente em seu trabalho (HUXLEY, 2003, p. 108). 

                                                
10 Termo utilizado para substituir a palavra nascer, pois na realidade eles não nascem 
verdadeiramente, pois nunca estiveram no ventre de uma mulher. 
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 Por causa do condicionamento, as relações sexuais que originavam 

bebês, assim como possuir pais, eram consideradas indecência e era, inclusive, 

evitado falar no assunto. Logo, não existia família (nem pais, mães, irmãos, ou 

outros tipos de parentescos), sendo estes considerados perigosos e indecentes. A 

respeito de família consideravam: “que intimidades sufocantes, que relacionamento 

perigoso, insensato, obsceno, entre os membros do grupo familiar!” (HUXLEY, 2003, 

p. 49). Pois, como afirma um dos provérbios hipnopédicos aos quais eram 

submetidos: “cada um pertence a todos” (HUXLEY, 2003, p. 52).  

 Neste sentido, qualquer relacionamento que se tornasse mais 

intenso ou se prolongasse, era condenado, pois, como afirma Fanny, ao aconselhar 

a amiga Lenina a não se prender a um único relacionamento: “[...] você sabe como o 

D. I. C. se opõe a tudo que for intenso ou muito prolongado. Quatro meses com 

Henry Foster, sem ter outro homem! Ele ficaria furioso se soubesse” (HUXLEY, 

2003, p. 53). 
 
Nosso Freud [Ford] foi o primeiro a revelar os perigos espantosos da 
vida familiar. O mundo estava cheio de pais – e, portanto, cheio de 
toda espécie de perversões, desde o sadismo até a castidade; cheio 
de irmãos e irmãs, de tios e tias – cheios de loucura e suicídio 
(HUXLEY, 2003, p. 51). 
  

 
 Ao refletir sobre a sociedade de sua época, suas características e as 

influências que estariam tendo sobre a natureza humana, Aldous Huxlei considera o 

século XX como sendo herdeiro do Positivismo e da metodologia naturalista-

racionalista, apoiando a busca por uma ascensão incessante da ciência e da 

técnica, na construção de uma realidade que via-se propensa à transformação e 

manipulação,na qual percebia-se uma relatividade moral e da liberdade. Lança-nos, 

portanto, um questionamento:  

 
[...] que papel cabe ao Homem desempenhar nesta Ordem 
dominada, obcecada até, pelos avanços da ciência e da técnica? 
Herdeiro da Modernidade, ao homem do século XX exige-se que 
desempenhe um papel activo na construção do conhecimento, que 
procure o seu esquema de valores, que transforme o mundo em vez 
de o contemplar, que seja um homem que faz e que se faz. Ansioso 
por corresponder ao que dele se espera, age desenfreadamente, 
manipula, transforma... e transforma-se simultaneamente em vítima e 
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carrasco de si próprio, construindo um mundo cada vez menos 
humano, cada vez mais mecânico (ENES, 2008, p. 117).  

 
III 

 

 No decorrer da história, Huxley (2003) apresenta personagens que, 

obcecados pela técnica, criticam a sociedade classificada por eles como pré-

moderna (início do século XX), considerando-a inferior e infeliz por não se utilizar 

das tecnologias e hábitos modernos, por possuir família e moral, por precisar 

enfrentar as dificuldades, por almejar o que não se pode ter, dentre outras situações. 

Neste sentido é afirmado que: 
 
Não é de admirar que esses pobres pré-modernos fossem loucos, 
perversos e desventurados. Seu mundo não lhes permitia aceitar as 
coisas naturalmente, não os deixava ser sãos de espírito, virtuosos, 
felizes com suas mães e seus amantes; com suas proibições as 
quais não estavam condicionados; com suas tentações e seus 
remorsos solitários; com todas as suas doenças e intermináveis 
dores que os isolavam; com suas incertezas e sua pobreza – eram 
forçados a sentir as coisas intensamente. E, sentindo-as 
intensamente (intensamente e, além disso, em solidão, no 
isolamento irremediavelmente individual), como poderia ter 
estabilidade? (HUXLEY, 2003, p. 54). 

  

 Para que haja estabilidade social, segundo a sociedade descrita pelo 

autor, é necessário que as pessoas estejam felizes, satisfeitas consigo mesmas, 

com a vida que levam, com o mundo ao seu redor, com a casta a qual pertencem e 

que haja uma homogeneidade entre as pessoas de cada nível social. E, para tanto, 

a sociedade citada, utiliza-se da droga soma e do condicionamento.  

 
O mundo agora é estável. As pessoas são felizes, têm o que 
desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, 
estão em segurança; nunca adoecem; não têm medo da morte; 
vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice; não se acham 
sobrecarregadas de pais e mães; não têm esposas, nem filhos, nem 
amantes, por quem possam sofrer emoções violentas; são 
condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se 
portar como devem. E se, por acaso, alguma coisa andar mal, há o 
soma (HUXLEY, 2003, p. 267). 

 

 Através do soma, “podem proporcionar a si mesmos uma fuga da 

realidade sempre que desejarem, e retornar a ela sem a menor dor de cabeça [...] o 

mundo quente, cheio de cores vivas, o mundo infinitamente acolhedor criado pelo 
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soma” (HUXLEY, 2003, p.69, 95). Logo, o soma auxilia no controle das emoções, de 

maneira que estas não se tornem intensas, erradicando assim a solidão, a tristeza e 

a insatisfação. 

 Já através do condicionamento, as pessoas aceitam as regras e 

condições de vida naturalmente, sem questionar. Ambos, soma e condicionamento 

são importantes fatores para estabilizar a sociedade, lembrando que não há 

estabilidade individual se existir a individualidade e “não há civilização sem 

estabilidade social. Não há estabilidade social sem estabilidade individual” 

(HUXLEY, 2003, p. 55).  

 Neste sentido, a padronização das pessoas teria sua construção 

baseada em valores culturais, pois, 

 
no conjunto dos valores sociais, culturais que definem o indivíduo 
“normal”, estão incluídos “padrões” de beleza e estética voltados 
para um corpo esculturalmente bem-formado. Aqueles que fogem 
dos “padrões”, de certa forma agridem a “normalidade” e se colocam 
à parte da sociedade. [...] Não é preciso ser deficiente para não ser 
reconhecido pela sua própria sociedade. [...] qualquer um que divirja 
das normas e regras da ordem social podem ser consideradas 
“desviantes” e assim situarem-se fora da sociedade. O “desviante” é 
aquele que não está integrado, que não está adaptado, que não se 
apresenta física e/ou intelectualmente normal, e, portanto encontra-
se à parte das regras e das normas. Deste modo, o que mede o 
“desvio” ou a “diferença” social são os parâmetros estabelecidos pela 
organização sociocultural (RIBAS, 1985, p. 18 e 22 apud MACIEL, 
2007, p. 163). 

 

 Assim sendo, almeja-se, através da seleção detalhada das 

características, alcançar um ideal de homem e de sociedade. Este ideal é formado 

por um conjunto de valores sociais e culturais que expressem um “corpo 

esculturalmente bem formado” física e intelectualmente, e passam a classificar os 

indivíduos em normais quando se enquadram neste padrão.  

 
Vislumbra-se, assim, que quanto mais identificável com o “tipo ideal-
padrão” mais humano uma pessoa se torna e mais direitos lhe serão 
reconhecidos. Ao contrário, quanto mais afastado do tipo padrão uma 
pessoa se apresentar menos humana parecerá aos demais e, em 
conseqüência, menos direitos lhe serão garantidos. Isso porque, o 
grupo dominante, que é em geral aquele que personifica o “tipo 
ideal”, tende a padronizar todo o entorno ao seu redor, de modo que 
melhor lhe convenha (MACIEL, 2007, p. 163). 
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 Esta situação é bem presente na obra de Huxley, na qual os 

preconceitos eram incutidos nos indivíduos através do condicionamento hipnopédico 

de cada casta em relação às castas inferiores. Eles eram condicionados a, ao 

mesmo tempo em que reconheciam a utilidade das castas inferiores, não desejarem 

ser como eles. Desde a cor de roupas até as características físicas das castas 

inferiores eram desprezadas. De acordo com a massa corporal, por exemplo, os 

indivíduos reconheciam a qual casta determinada pessoa pertencia, “na verdade um 

leve preconceito hipnopédico em relação à estatura era universal” (HUXLEY, 2003, 

p. 82). 

 Para exemplificar com algumas situações do próprio livro Admirável 

Mundo Novo, a citação a seguir mostra um diálogo entre duas personagens, Fanny e 

Lenina, falando a respeito de Bernard Marx, rapaz de estatura menor do que a 

padrão de sua casta: 

 
 – Ele é tão feio! – objetou Fanny. 
 – Mas eu até gosto da aparência dele. 
 – E, além disso, tão pequeno. – Fanny fez uma careta; a baixa 
estatura era uma coisa horrível e típica das castas inferiores. 
 – Pois eu acho isso encantador – retrucou Lenina. [...] 
 Fanny escandalizou-se. 
 – Dizem que alguém se enganou quando ele estava no bocal. 
Pensaram que fosse um Gama e puseram álcool no seu pseudo-
sangue. É por isso que é tão franzino. 
 – Que absurdo! – Lenina ficou indignada (HUXLEY, 2003, p. 
60). 

 
 Já as citações seguintes fazem uma comparação entre as 

características de alguns rapazes, e a última foca em especial em Bernard Marx: 

 
Rapazes encantadores! Contudo teria preferido que as orelhas de 
George Edzel não fossem tão grandes (teria ele recebido uma gota a 
mais de paratiróide no metro 328?). E, olhando para Benito Hoover, 
não pode deixar de lembrar-se que ele, sem roupa, era realmente 
demasiado peludo [...] viu a um canto o pequeno corpo delgado, a 
fisionomia melancólica de Bernard Marx [...] A insuficiência óssea e 
muscular tinha isolado Bernard de seus semelhantes, e o sentimento 
de ser assim um indivíduo à parte era considerado, segundo os 
padrões correntes, um excesso mental, o qual, por sua vez, 
provocava um afastamento mais acentuado (HUXLEY, 2003, p. 73-
74, 84). 
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 Lenina desejava muito conhecer uma Reserva na qual se 

encontravam os ditos selvagens11, pouquíssimas pessoas no Centro tinha tido essa 

oportunidade, entretanto ela ficara na dúvida em aceitar o convite de Bernard, um 

dos poucos a ter autorização a ir até lá, por achá-lo diferente: “os modos estranhos 

de Bernard eram de tal forma também únicos que ela hesitava em aproveitá-la [a 

oportunidade de ir até a Reserva com Bernard]” (HUXLEY, 2003, p. 108). 

 As diferenças desestabilizam as pessoas, e essa é uma 

característica do ser humano, entretanto elas podem ser encaradas positiva ou 

negativamente. Observe a atitude de Bernard ao se deparar diante de doenças ou 

ferimentos: 

 
Bernard olhou-a [a cicatriz de John] e depois, vivamente, com um 
pequeno arrepio, desviou o olhar. Seu condicionamento o inclinava 
menos à piedade que a uma profunda repugnância. A simples alusão 
a doenças ou a ferimentos era, para ele, não somente uma coisa 
apavorante, como, sobretudo, um tanto desagradável e até repulsiva. 
Tal como a sujeira, a deformidade, a velhice” (HUXLEY, 2003, 167). 

 

 Na obra de Huxley, é presente uma busca pela padronização dos 

indivíduos e pela neutralização de seus sentimentos, uma vez que estes, poderiam 

causar instabilidade, instabilidade esta que dificultaria o controle sobre os sujeitos. 

Por este motivo, uma pessoa deficiente, possivelmente, não seria aceita, pois a 

sociedade descrita, com suas concepções de mundo e de homem, não considera a 

diversidade como uma condição humana, ao contrário, percebe-a como um 

elemento desestabilizador. Como podemos observar em um trecho da conversa 

entre John e Bernard: “Se uma pessoa é diferente, é fatal que se torne solitária. A 

gente é tratado de um modo abominável” (HUXLEY, 2003, p. 166). 

 Da mesma maneira, é possível apreender nos discursos da 

sociedade contemporânea, um olhar distorcido frente às deficiências, marcado por 

questões biológicas transpostas para o social, causando visões depreciativas a 

respeito do deficiente (PICCOLO, MOSCARDINI e COSTA, 2009, p. 71 e 75).   

 

 

  

                                                
11 Sociedade formada por pessoas que possuíam traços da sociedade pré-moderna, como religião, 
reprodução natural, família, moral, e, encontravam-se isolados na Reserva. 
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IV 

 

 É muito interessante observar que o livro Admirável Mundo Novo foi 

escrito no início da década de 1930 e hoje, em 2011, podemos ver diversas das 

previsões que se tornaram realidade. Neste sentido surge nossa preocupação sobre 

a relação entre a utilização da engenharia genética e a possibilidade de 

manipulação/aperfeiçoamento da raça humana, partindo desde as proposições de 

superação de doenças, até projeções de eliminação das deficiências.  

 
A engenharia genética nos devolve uma história. Reinventa e renova 
a história. O perigo, no entanto, reside no fato de a técnica vir a 
dominar o mundo, a sociedade, a natureza, sem mediação científica 
e sem conflitos sociais (GARRAFA, p. 20, 2000). 

 

 E é isso que vemos acontecer no livro Admirável Mundo Novo, a 

técnica no domínio, e, inclusive, eliminando os conflitos sociais, não por tê-los 

resolvido, mas por fazer com que não existam, fazer com que as pessoas sejam 

programadas para estarem satisfeitas com o que tem e não desejarem o que não 

podem ter. Mas o maior receio que reside em nós é de que a previsão feita por 

Huxley venha a tornar-se mais real do que já a temos visto.  

 Entendemos, portanto, que a tecnologia não é ruim por si só, e tem 

trazido grandes vantagens, como o investimento na acessibilidade, que tem 

facilitado a vida das pessoas deficientes, propiciando possibilidade de maior 

autonomia perante a vida e a seus obstáculos. Entretanto, 

 
[...] a sociedade industrial, fruto das revoluções burguesas, propiciou 
o desenvolvimento de técnicas voltadas ao corpo humano a fim de 
“recuperá-lo e adestrá-lo” (FEIJÓ, 2002, p.31).  
 
Neste momento, é que a visibilidade da pessoa com deficiência 
passa a ser ‘útil’ para o sistema, pois se pode lucrar com a venda de 
equipamentos como cadeiras de roda, próteses e camas móveis 
(MACIEL, 2007, p. 168). 

 

 Um novo mercado tem, há alguns anos, surgido e despertado 

interesse, um mercado mais lucrativo do que a venda de equipamentos de 

acessibilidade, o mercado da manipulação genética. Por este motivo, não se deve 

acreditar que a tecnologia seja altruísta, ou que seja unicamente fonte de resultados 
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bons. Pessini (2006) incita-nos a analisarmos cuidadosamente, pois a biotecnologia 

é uma ferramenta, e de acordo com as mãos de quem a utiliza, pode modificar suas 

conseqüências, devendo, portanto, ser utilizada com base em valores humanos. Por 

este motivo, 

 
embora seja difícil obter consenso em termos de tecnologias de 
aperfeiçoamento, a humanidade deve dialogar a respeito dessas 
tecnologias que visam não apenas dominar a natureza física e 
biofísica, mas o próprio corpo humano, ou melhor, a condição 
humana, sem cair ingenuamente prisioneira de utopias científicas 
escravizantes que entregam o futuro às forças cegas do mercado. 
Imaginar que o ser humano pode ser transformado em ferramenta, 
na esperança de conquistar imortalidade, é pura ilusão (p. 139)12. 

 
 E essa é a utopia construída por Huxley, um mundo que busca 

constantemente a perfeição e a imortalidade, esta ainda não teria sido alcançada, 

mas já eliminadas algumas consequências da velhice, tanto em seus aspectos 

físicos como psicológicos: 

 
Todos os estigmas fisiológicos da velhice foram suprimidos. E com 
eles, naturalmente [...] todas as peculiaridades mentais do velho. O 
caráter permanece constante por toda a vida. [...] No trabalho, nas 
diversões; aos sessenta anos, nossas forças e nossos gostos são o 
que eram aos dezessete. Os velhos, nos tristes dias de outrora, 
renunciavam, retiravam-se, dedicavam-se à religião, passavam o 
tempo lendo, pensando, pensando! [...] Atualmente, tal é o 
progresso, os velhos trabalham, os velhos copulam, os velhos não 
têm um instante, um momento de ócio para furtar ao prazer, nem um 
minuto para se sentarem a pensar; ou se, alguma vez, por um acaso 
infeliz, um abismo de tempo se abrir na substância sólida de suas 
distrações, sempre haverá o soma, o delicioso soma [...] (HUXLEY, 
2003, p. 71). 

 

 Essa busca pela perfeição e pelo fim da velhice, de doenças e 

deficiências, fazem parte da agenda também das discussões da engenharia 

genética, que hoje tem colocado possibilidades de alcançar a imortalidade e a 

perfeição, superando/eliminando doenças e deficiências e, inclusive, podendo 

realizar um aperfeiçoamento humano, com a superação de suas capacidades atuais. 

                                                
12 PESSINI, Leo. Bioética e o desafio do transumanismo: ideologia ou utopia, ameaça ou esperança? 
Bioética, Brasília, v. 14, n. 2, p. 125-142, 2º semestre 2006. Disponível: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/14/17>. Acesso em: 09 
ago. 2010. 



 56

 É interessante destacar que a busca pela perfeição do homem, 

também no século XIX causou a disseminação da eugenia. Portanto, 

 
vale recordar que no século XIX, houve a disseminação do 
movimento eugenista, que suscitou uma forte discriminação das 
pessoas com deficiência, chegando a ponto de promulgarem leis que 
“tratavam da esterilização obrigatória dos portadores de doenças e 
deficiências hereditárias” (LOPES, 2005, p.17). No século XX, em 
especial, a partir do advento da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos em 1948 da ONU, houve gradativa substituição dos textos 
legais discriminatórios, e um incremento de outros especificando os 
direitos das pessoas com deficiência. Contudo, a questão de fundo 
que é a intolerância, não foi resolvida. Resquícios da mentalidade do 
darwinismo social podem ser verificados em projetos como o genoma 
e em leis que permitem o aborto de fetos que apresentem deficiência 
(MACIEL, 2007, p. 168). 
 

 
 

 Assim, inferimos que estamos em uma sociedade em que quase 

tudo tornou-se descartável, desde embalagens, automóveis, eletrônicos até os 

sentimentos, relacionamentos e quiçá, o próprio ser humano, uma vez que quando 

este não corresponde ao desejado homem ideal, podemos curá-lo, consertá-lo e/ou 

excluí-lo. 

 Nesta perspectiva, damos relevo a uma passagem do livro 

Admirável Mundo Novo, em que John, o considerado selvagem, se espanta ao 

perceber nas palavras de Mustafá Mond, a ação de descarte a tudo aquilo que 

incomoda, no caso específico, os mosquitos da reserva.  

 
[aqui] [...] não há moscas nem mosquitos que piquem. Há séculos 
que nos livramos completamente deles  
 O selvagem inclinou a cabeça em aquiescência, franzindo o 
sobrolho. 
 – Livraram-se deles. Sim, é bem o modo de os senhores 
procederem. Livrar-se de tudo o que é desagradável, em vez de 
aprender a suportá-lo. Se é mais nobre para a alma sofrer os golpes 
de funda e as flechas da forma adversa, ou pegar em armas contra 
um oceano de desgraças e, fazendo-lhes frente, destruí-las... Mas os 
senhores não fazem nem uma coisa nem outra. Não sofrem e não 
enfrentam. Suprimem, simplesmente, as pedras e as flechas. É fácil 
demais (HUXLEY, 2003, p. 289). 

 
 Nesse sentido, será que não estaríamos nós, pautados em 

discussões científicas, objetivando a eliminação das deficiências? Será que o 

objetivo então, seria livrar-nos dos deficientes? Consertá-los? Cura-los? Nos livrando 
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daqueles que desagradam, e aos quais não desejamos suportar? Neste sentido 

devemos 

 
[...] estar atentos também para a revolução tecnocientífica que 
recoloca a problemática sob novo ângulo, agora não mais somente 
pela supressão via descarte, mas pela supressão programada ou 
prévia. Essa perspectiva consagra uma espécie de darwinismo social 
e tecnológico, já que tanto a integridade da forma quanto a eficiência 
da funcionalidade são critérios atuais cada vez mais definidores da 
normalidade/eficiência e, em contrapartida, do desvio/ineficiência 
(MOURA, 2007, p. 57). 

 

 Finalizando, não temos respostas, mas perguntas que não querem e não 

devem se calar. Problemas complexos de uma realidade dinâmica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O ideal por um corpo perfeito, físico e intelectualmente, assentado 

na ideia e busca por uma homogeneização dos indivíduos, a partir da determinação 

de um perfil, sempre existiu, embora com adaptações à época e sociedade na qual 

encontrava-se. Mas a maneira como os deficientes foram tratados e considerados 

altera-se ao longo do tempo. 

  No século XIX, com o desenvolvimento da eugenia, e também da 

ciência, a deficiência, que antes era tida como obra da ira de Deus, passou a ser 

encarada sobre o argumento de ser um desvio hereditário que deveria ser evitado. 

Para tanto, propuseram esterilizações obrigatórias, educação eugênica, restrição de 

casamentos considerados impróprios e, em alguns casos, internação e eliminação 

de indivíduos considerados inferiores. Este pensamento espalhou-se pelo mundo, 

sendo bem recebido pelos intelectuais, tendo destaque na Inglaterra, Suécia, 

Estados Unidos e Alemanha, nos quais foram impostas muitas alternativas violentas 

para implantação da eugenia a pessoas de acordo com sua etnia, características 

físicas, deficiências e classe social.  

 De acordo com os eugenistas, a organização social, deveria opor-se 

ao assistencialismo, uma vez que este ia contra a natureza, a seleção natural, 

interferindo, consequentemente, na possível eliminação do mais fraco. Já em 

relação à educação, esta não deveria ser dispensada aos deficientes, pois seria um 

ônus ao Estado, uma vez que partiam da pressuposição, que tais pessoas não iriam 

conseguir aprender. 

 Com as atrocidades nazistas, a eugenia científica foi desacreditada, 

continuando, entretanto sob nova terminologia, uma vez que modificaram o nome, 

substituindo-o em suas organizações, pelo termo genética. Tal fato demonstra que a 

busca por um aprimoramento da raça humana, mantinha-se.  

 Nesta perspectiva, este estudo possibilita-nos afirmar que o homem 

sempre praticou a seleção genética, seja escolhendo os melhores animais para 

procriar, ou as sementes dos frutos mais bonitos. Entretanto, ao dispor da seleção  

de seres humanos, muitas dúvidas e questões éticas começam a surgir.  

 Será então o homem, como questiona Feio (2010), um bem 

disponível? Ou ainda, como nos coloca Habermas (2004), teria o homem o direito de 

escolher quais indivíduos poderiam sobreviver, ou poderia instrumentalizar a vida 
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humana, reduzindo-a a condição de um objeto manipulável?  Poderia o homem 

eleger critérios para seleção genética? Teriam os pais o direito de determinar as 

características que seus filhos terão? Seria correto permitir a eliminação ou o abordo 

de crianças que foram detectadas deficientes em diagnósticos pré-implantação ou 

durante a gestação? Será que ao não permitir que indivíduos que tenham algum tipo 

de deficiência, doença ou, ainda, alguma característica que possa ser considerada 

indesejada ou que não se enquadre no ideal de homem socialmente imposto nem 

venham a nascer estaremos combatendo o preconceito, ou levando-o a crescer, 

proporcionando a possibilidade de eliminação prévia de todos que seriam 

considerados desagradáveis por ser diferente?  

 Talvez devamos encarar o livro Admirável Mundo Novo como um 

possível vir-a-ser, como, talvez, uma realidade futura, que busca homogeneizar a 

tudo e a todos, visando padronizar costumes, características físicas, personalidade, 

corpos, de tal maneira, que a presença do diferente seja, contraditoriamente, motivo 

de medo, repugnância, indiferença... Parece-nos, assim, como nos aponta Moura 

(2007, p. 47), a respeito dos diversos sentidos construídos sobre a deficiência, 

percebe-se que as produções na área de Educação Especial, assim como as 

discussões da Biotecnologia apresentam um modelo assistencial e médico, projetos 

que visam a melhora de vida de indivíduos deficientes de maneira a aceitarem 

inclusive a extinção destes no intuito de aperfeiçoamento da raça humana. Portanto 

Moura  alerta (2007, p. 55): 

 
não é difícil enunciar a tarefa urgente que se apresenta, pois ao 
contrário do que muitos pensam sobre os acontecimentos e avanços 
tecnológicos como algo que se está acontecendo, acontece fora de 
nossos quintais, deveríamos ao menos repensar se não estaríamos 
nós significando “isto” e  “eles” como  prenúncio de uma nova forma 
de barbárie: a indiferença. 
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