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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa elegeu a eugenia como o objeto de investigação visto que a origem do 
discurso e trajetória ainda se faz presente no imaginário coletivo no tocante aos indivíduos 
considerados fugidios ao padrão estabelecido socialmente. A problemática do estudo esteve 
firmada na importância de conhecer os sentidos produzidos acerca da eugenia em 
diferentes períodos históricos e seus impactos nos dias atuais. A revisão teórica foi 
elaborada a partir das discussões tecidas por Diwan (2007), Boarini (2003), Garrafa (2003) 
entre outros, acerca da legitimação da eugenia. A investigação adotou a abordagem 
qualitativa dada a possibilidade de se fazer uma leitura mais apurada acerca do problema e 
caracterizou-se como exploratória e bibliográfica. Isto posto, considera-se urgente a 
necessidade de conhecer a origem e trajetória da eugenia que sustentou (a), a 
discriminação de indivíduos para além das deficiências. Daí a importância de problematizar 
as questões relacionadas ao discurso da eugenia a fim de romper com a naturalização da 
exclusão via ações eugenistas.  
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ABSTRACT 
 
 

This research chose eugenics as the research object seen that the origin of speech and 
history is still present in the collective imagination with regard to individuals considered 
fugitive to standard socially established. The study of the issue was settled in the importance 
of knowing the meanings produced about eugenics in different historical periods and its 
impact today. A literature review was compiled from the discussions woven by Diwan (2007), 
Boarini (2003) Bottle (2003) among others, about the legitimacy of eugenics. The research 
adopted the qualitative approach given the opportunity to make a more accurate reading 
about the problem and was characterized exploratory and bibliographical. That said, it is 
considered urgently necessary to know the origin and history of eugenics that held (a), 
discrimination of individuals beyond the shortcomings. Hence the importance of questioning 
issues related to eugenics discourse in order to break with the naturalization of exclusion via 
eugenics actions. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo objetivou discutir a eugenia, visto que a origem do discurso e 

trajetória ainda se faz presente no imaginário coletivo, no tocante aos indivíduos 

considerados fugidios ao padrão estabelecido socialmente. A problemática do 

estudo esteve firmada na importância de conhecer os sentidos produzidos acerca da 

eugenia em diferentes períodos históricos e seus impactos nos dias atuais.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que o termo eugenia origina-se do grego “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). 

Esta teoria teve grande repercurssão, espalhando-se pelo mundo com o aval 

de muitos intelectuais da época. Países como Estados Unidos e Suécia 

demonstraram ter aderido ao eugenismo através de ações como medições de 

crânios e corpos, testes de QI e esterilizações obrigatórias, tendo seu auge com o 

genocídio de Adolf Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial.  

A eugenia no Brasil teve como principal disseminador o médico Renato Kehl, 

que contou com vários outros médicos que, guiados pelos movimentos 

internacionais, se envolveram em defesa da pureza e da limpeza da raça no Brasil 

no intuito de melhorar e extirpar os defeitos da sociedade. 

Várias áreas de conhecimento (sociologia, antropologia, psicologia, 

educação) pautaram-se por tais premissas, tendo sido a medicina a que 

possibilitaria, sob a perspectiva do discurso eugênico, a normatização da vida. A 

educação, através do ensino, possibilitaria a consolidação de uma sociedade sadia 

em contraposição à ignorância que causava as doenças, a criminalidade, os desvios 

de conduta.  

Para a discussão de tais problemáticas, essa pesquisa estruturou-se em três 

capítulos. O primeiro capítulo apresenta a eugenia, conceituando-a e apresentando 

sua origem e trajetória histórica.  

No segundo capítulo foi abordada a relação da eugenia com a educação, 

pautada no discurso médico-pedagógico que preconizou a higienização não só nos 

campos da psiquiatria, como também na psicologia e sobretudo na educação 
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escolar. 

No terceiro capítulo são tecidas algumas considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 EUGENIA: HISTÓRIA E CONCEITOS 

 

Segundo a literatura (DIWAN, 2012; BOARINI, 2003) o discurso eugênico 

originou-se como possibilidade de melhorar a raça humana, aprimorando-a em nome 

de uma raça considerada pura. 

O termo eugenia origina-se do grego “bem nascido”, foi 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 científico, desenvolver “técnicas biométricas capazes de melhorar o 

gênero humano” (DIWAN, 2012, p. 37). 

Esta teoria teve grande repercurssão, espalhando-se pelo mundo com o aval 

de muitos intelectuais da época. Países como Estados Unidos e Suécia aderiram ao 

eugenismo através de ações como medições de crânios e corpos, testes de QI e 

esterilizações obrigatórias, tendo seu auge com o genocídio de Adolf Hitler na 

Segunda Grande Guerra Mundial.  

A exemplo de atitudes eugênicas, citamos o caso da: 

 

[...] esterilização obrigatória, 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). 

 

Nessa direção, muitos outros pedidos de esterilização foram reinvidicados 

nos anos de 1950, tendo sido a eugenia considerada uma invenção burguesa que 

possibilitaria a purificação da raça, em nome de uma sociedade saudável e 

produtiva.  

De acordo com Diwan (2012, p.21), “[...] analisar a origem da eugenia, assim 

como seus objetivos e fundamentos não é tarefa fácil, pois apesar de se 

autodenominar ciência, essa teoria está repleta de ambiguidades e argumentos 

subjetivos”. 

Na mesma direção, Boarini (2003, p.166) ao questionar “em que consiste a 
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eugenia?” responde que, “na realidade, o termo não é de fácil conceituação”. Porém, 

fato é que o desejo de controlar a vida já ocorre há tempos, tanto em relação à 

natalidade, quanto à eliminação de pessoas consideradas indesejadas. 

Segundo Diwan (2012, p. 21): 

 

Purificar a raça. Aperfeiçoar o homem. Evoluir a cada geração. Se superar. 
Ser saudável. Ser belo. Ser forte. Todas as afirmativas anteriores estão 
contidas na concepção de eugenia. Para ser o melhor, o mais apto, o mais 
adaptado é necessário competir e derrotar o mais fraco pela concorrência. 
Luta de raças. Para a política, lutas de classes.  

 

Na atualidade, em consonância com o desejo de controlar a vida, está a 

velocidade em que acontece o progresso da ciência, esta por sua vez, cada vez 

mais refinada em seu desenvolvimento e alcance. 

 

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). 

 

De acordo com Diwan (2012, p. 21-22): 

 

Os ideais eugênicos modernos remontam à Antiguidade. Os padrões de 
beleza física da Grecia 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.  

 

Nesse sentido, inferimos que a prática da manipulação, embora 

resguardados os contextos, sempre existiu. Segundo Diwan (2012, p. 27): 

“historicamente, houve sempre o desejo de se proclamar a superioridade de um 

grupo sobre outro, ou de uma teoria sobre a outra, ou mesmo de um tipo de regime 

político sobre outro”. Ainda segundo a autora (2012, p. 21), “para entender sua 

complexidade é importante ter em vista que a eugenia se inspirou nas ideias sobre 

superioridade, natureza e sociedade que foram construídas ao longo dos séculos 

pelo pensamento ocidental.”  

Boarini (2003, p. 167) nos fala que “historicamente, a eugenia já nasceu em 

um ambiente cultural marcantemente racista, principalmente motivada pelas 
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intuições evolucionistas com Darwin e Galton”. Vale lembrar que nos estudos de 

Charles Darwin, no século XIX já se pontuava questões relacionadas aos genes.  

Charles Darwin foi um naturalista britânico que nasceu em 12 de fevereiro de 

1809. Tinha hábito quando criança de colecionar besouros; iniciou seus estudos  de 

Medicina e de Teologia, mas no ano de 1831 se interessou por Botânica, 

Entomologia e Geologia. A viagem que realizou no Beagle por um período de cinco 

anos foi decisiva para convencer-se que as espécies animais sofriam mudanças, e a 

partir de sua coleta de material publicou a obra Zoologia da Viagem do Beagle. 

Casou-se com a prima Ema e teve dez filhos, sua obra mais famosa só foi publicada 

20 anos depois de sua viagem (MARQUES, 2015, p.1). 

No ano de 1859, foi publicado o livro mais conhecido de Darwin, intitulado A 

origem das espécies, obra essa que apresentava sua pesquisa referente a seleção 

natural, assim como a discussão sobre a sobrevivência e luta pela vida entre os 

animais. Segundo Diwan (2012, p. 31), “a seleção natural estaria assegurada por 

eliminar naturalmente os caracteres defeituosos, inferiores e mais fracos através das 

gerações”. 

A partir da obra de Darwin, a teoria conhecida como darwinista, visou romper 

com a crença na origem mítico-religiosa do homem, o criacionismo. Darwin 

acreditava na evolução física, moral e intelectual das “raças superiores”, propondo 

assim, que a seleção natural com predomínio de casamentos entre os mais fortes, 

sábios e moralmente superiores, perpetuaria de modo hereditário, os considerados 

mais aptos. 

Nessa direção, Diwan (2012, p. 30) nos apresenta as ideias preponderantes 

que davam sustenção à teoria: “[...] 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”. 

O legado de Darwin teve no passado e ainda hoje, grande relevância, 

influenciando o modo como algumas áreas do conhecimento, como a própria 

Biologia, concebia a seleção natural: 

 

A teoria de Darwin de que a evolução ocorreu por meio de seleção natural 
mudou a forma de pensar em inúmeros campos de estudo da Biologia à 
Antropologia. Seu trabalho estabeleceu que a "evolução" havia ocorrido: 
não necessariamente por meio das seleções natural e sexual (isto, em 
particular, só foi comumente reconhecido após a redescoberta do trabalho 
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de Gregor Mendel no início do século XX e o desenvolvimento da Síntese 
Moderna). Outros antes dele já haviam esboçado a ideia de seleção natural: 
em sua vida, Darwin reconheceu como tal os trabalhos de William Charles 
Wells e Patrick Matthew que ele (e praticamente todos os outros naturalistas 
da época) desconheciam quando ele publicou a sua teoria. Contudo, é 
claramente reconhecido que Darwin foi o primeiro a desenvolver e publicar 
uma teoria científica de Seleção Natural e que trabalhos anteriores ao seu 
não contribuíram para o desenvolvimento ou sucesso da Seleção Natural 
como uma teoria testável. Apesar da grande controvérsia que marcou a 
publicação do trabalho de Darwin, a evolução por seleção natural provou 
ser um argumento poderoso contrário às noções de criação divina e projeto 
inteligente comuns na ciência do século XIX. A ideia de que não mais havia 
uma clara separação entre homens e animais faria com que Darwin fosse 
lembrado como aquele que removeu o homem da posição privilegiada que 
ocupava no universo. Para alguns de seus críticos, entretanto, ele continuou 
sendo visto como o "homem macaco" frequentemente desenhado com um 
corpo de macaco. (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2015, p. 5). 

 

Importante ressaltar que a partir das ideias de Darwin e suas obras, mais 

especificamente, A Origem das espécies, outros estudiosos ampliaram suas 

discussões, apropriando-se das ideias de evolução e sobrevivência, agora não 

somente em aspectos biológicos, mas focalizando o social. Segundo Gonçalves 

(2012, p.5 ): 

 

Quando em The origin of species, de 1859, Charles Darwin propôs que a 
seleção natural fosse o processo de sobrevivência a governar a maioria dos 
seres vivos, importantes pensadores passaram a destilar suas ideias em um 
conceito novo – o darwinismo social.  

 

Este conceito (darwinismo social) foi disseminado pelo americano Richard 

Hofstadter em 1944, com objetivo de veicular os pensamentos desenvolvidos nos 

séculos XIX e XX de Thomas Malthus e Herbert Spencer, “que aplicaram as noções 

de evolução e sobrevivência do mais apto às sociedades e nações” (PORTAL SÃO 

FRANCISCO, 2015, p. 5). 

De acordo com Diwan (2012, p. 31): 

 

O darwinismo social vai se apropriar dessas ideias para legitimar seus 
desejos de controle ideológico. Baseados na luta pela vida, na concorrência 
e na seleção, os caminhos para solucionar os problemas sociais deveriam 
visar, acima de tudo, o triunfo do indivíduo superior para, depois, aperfeiçoa-
lo em busca do super-homem.  

 

Pautado nas ideias de Darwin, seu primo, Francis J. Galton (1869), em sua 

obra Hereditary Genius, segundo Cieslinki (2010) “afirmava que, devido à proteção 

dada pelo Estado aos fracos, doentes e incapazes, a raça humana entrou em 
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decadência, ocasionando diversas doenças no meio social”. 

Guerra (2006, p. 4) nos fala que: 

 

Esse conceito, de que na luta pela sobrevivência muitos seres humanos 
eram não só menos valiosos, mas destinados a desaparecer, culminou em 
uma nova ideologia de melhoria da raça humana por meio da ciência. Por 
trás dessa ideologia estava sir Francis J. Galton, cujo nome é associado ao 
surgimento da genética humana e da eugenia. Convencido de que era a 
natureza, não o ambiente, quem determinava as habilidades humanas, 
Galton dedicou sua carreira científica à melhoria da humanidade por meio 
de casamentos seletivos. 

 

Partindo da premissa de que era a natureza e não o ambiente que 

determinava as habilidades humana, propunha práticas em relação a melhoria da 

raça humana. Dentre elas, destacamos a esterilização dos considerados fracos de 

corpo e mente, e portanto, considerados pertencentes a raças inferiores.  

Conforme Andrade Coelho (2009), “Galton defendia o impedimento da 

proliferação dos débeis mentais, dos alcoólatras, dos criminosos, propondo a 

eliminação de todos os seres ‘indesejáveis’ como solução a esse mal que atacava 

toda a sociedade”. 

Segundo Vieira (2012, p. 5): 

 

O termo eugenia aparece, pela primeira vez, na obra intitulada Inquires into 
Human Faculty and its Development (1883), embora, na sequência, o autor 
procure desenvolver textos específicos sobre o tema. Esclarece-se que se 
um homem ou uma mulher tivessem a característica de "sangue ruim", de 
acordo com a teoria de Francis Galton, estariam fadados a serem sujeitos 
degenerados, na medida em que o sangue ruim seria uma espécie de 
veneno a entranhar em toda a cadeia hereditária daquele sujeito. 

 

Interessante pontuar, que o termo eugenia (bem nascido), traduz uma 

ciência que vislumbrava possibilidades de controlar as qualidades das gerações 

futuras, tanto física, quanto mentalmente. 

De acordo com Boarini (2003, p. 166), a eugenia consiste: 

 

[...] em um conjunto de teorias e práticas, bem ou mal concatenadas entre 
si, que visam com o seu escopo ao aprimoramento humano em todas as 
suas facetas: biológica, psicológica, médica. Visa à perfeição antropológica, 
principalmente a partir de sua carga genética.  

 

Acerca do objetivo da eugenia Diwan (2012, p. 10) pontua que: 

 
Com status de disciplina científica, objetivou implantar um método de 
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seleção humana baseada em premissas biológicas. E isso através da 
ciência, que sempre se pretendeu neutra e analítica. Talvez por esse motivo 
a eugenia tenha se tornado um dos últimos tabus do século XX.  

 

A eugenia segundo Pedrosa (2015) deve ser entendida, considerando a 

divisão apresentada no próprio conceito e nomeada como positiva e negativa:  

 

[...] eugenia positiva busca o aprimoramento da raça humana através da 
seleção individual por meio de casamentos convenientes, para se produzir 
indivíduos “melhores” geneticamente; e  eugenia negativa, prega que a 
melhoria da raça só pode acontecer eliminando-se os indivíduos 
geneticamente “inferiores” ou impedindo-os que se reproduzam. Tendo a 
eugenia positiva se mostrado impraticável, a maioria dos eugenistas ao 
redor do mundo acabou por adotar a eugenia negativa. 

 

Schramm (2009, p. 3) reafirma o quanto a adoção da eugenia negativa não 

só foi mais veiculada, como está presente nos dias atuais: 

 

Sobre a eugenia (ou eugenética) positiva existem fortes argumentos morais 
contrários à sua aplicação, ao passo que sobre a eugenia negativa existe 
um relativo consenso moral pois pode-se razoavelmente perguntar se seria 
moralmente lícito opor-se à prevenção de doenças e malformações que 
certamente constituirão uma limitação séria da qualidade de vida dos seus 
portadores. Neste caso, como afirma o geneticista Lopert Wolpert, 
paradoxalmente, o maior dilema ético que os pais deveriam enfrentar seria o 
de decidir correr o risco de pôr no mundo uma criança portadora de uma 
anomalia genética, sabendo que poderiam tê-lo evitado por um screening 
pré-natal. 

 

Nessa direção, embora se diga na atualidade que a possibilidade de 

melhorar geneticamente não vá ao encontro de uma concepção de eugenia 

negativa, que tinha por objetivo restringir ou eliminar  pessoas consideradas 

geneticamente inferiores, inferimos que o meio tornou-se outro, uma vez que as 

tecnologias genéticas permitem outras explorações no corpo pautada por uma 

ciência.  

No entanto, questionamos, se os fins não seriam idênticos ou ao menos 

próximos, na medida em busca-se cada vez mais a manipulação em nome do 

aprimoramento da espécie ao defender em seus discursos, sejam estes médicos, 

filosóficos a possibilidade de oferecer via ciência (conhecimento produzido), uma 

melhor qualidade de vida, ao possibilitar a eliminação de doenças consideradas 

antes incuráveis. 
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2.2 TRAJETÓRIA DA EUGENIA NO BRASIL E SEUS IMPACTOS NOS DIAS ATUAIS  

 

A eugenia no Brasil teve como principal disseminador Renato Kehl, porém 

vários médicos guiados por ele e pelos movimentos internacionais se envolveram 

em defesa da pureza e da limpeza da raça no Brasil. No livro Lições de eugenia, de 

1929, Kehl traz suas propostas de melhoria da raça brasileira, dentre as quais 

destacamos: a restrinção à imigração, a esterelização e o controle de casamentos. 

Apesar da eugenia ser pontuada pela atuação de Kehl no Brasil, segundo Diwan 

(2012, p. 88): 

 

[...] o rascismo e a teoria degeneracionista já faziam sucesso entre 
intelectuais e médicos brasileiros. Essas teorias foram trazidas ao país 
pelas viagens dos filhos da elite republicana à Europa e pelas expedições 
científicas que vieram ao Brasil, das quais participavam cientistas, 
antropólogos e intelectuais europeus. 

 

É notável no Brasil, a diversidade que se constitui esse país, tanto no que 

diz respeito às diferenças entre os homens (raça, etnia), quanto em relação a fauna 

e flora. De acordo com Diwan (2012, p.89), “inevitáveis eram os relatos de viajantes 

sobre a composição étnica diversificada”. No entanto, ao olhar dos estrangeiros essa 

miscigenação era própria de um povo atrasado, o que impossibilitaria o “progresso” 

do país. Tal visão, acabou por criar um ambiente propício à intelectualidade 

brasileira de formar uma concepção sobre o Brasil (DIWAN, 2012, p.91). 

Para os médicos e sanitaristas: 

 

[...] a miscigenação era impedimento para o desenvolvimento do país. A 
mistura proporcionava loucura, a criminalidade e a doença. [...] uma coisa 
era certa: a emergência  em curar um país enfermo. Para tornar o Estado 
saudável, seria necessario extirpar todos os resquícios de nossa 
miscigenação. Civilizar nossa herança indígena, roubada pelos 
portugueses, e branquear nossa herança negra, desprezada após a 

abolição da escravidão, em 1888. (DIWAN, 2012, p. 91-92). 

 

O início do século XX foi marcado por grandes debates no que diz respeito a 

reconstrução da identidade nacional, pois em meio à constatação de um quadro 

sanitário-educacional extremamente precário, desencadeou um movimento  pela 

saúde e saneamento do Brasil, sendo recorrente a ideia da “imagem de um povo 

doente, que condenava o país ao atraso [...]” (MAI apud BOARINI, 2003, p. 45). 

Mai (apud BOARINI, 2003, p. 45) explica que nesta época ainda não 
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existiam os meios de comunicação existentes hoje, propiciando um engajamento de 

vários profissionais que se comprometeram na luta pela divulgação de “princípios e 

encaminhamentos que consideravam indispensáveis para o progresso do país” (MAI 

apud BOARINI, 2003, p. 47).  

No que diz respeito a eugenia, Diwan (2012, p. 93) nos fala que os 

eugenistas (Roquette-Pinto, Oliveira Vianna, Fernando Azevedo, Vieira de Carvalho, 

Monteiro Lobato, entre outros) “propunham-se a curar o país”, realizando para tanto, 

a limpeza através do controle de imigração, o segregacionismo, o branqueamento 

pelo cruzamento, a regulação dos casamentos e a esterelização.  

Como é possível perceber, vários intelectuais brasileiros se tornaram 

adeptos do eugenismo, e segundo Diwan (2012, p. 92-93) essa adesão não os 

condevava, mas sim propiciava o aval via ciência, da propagação de ideias  

“fervorosamente em defesa da pureza e da limpeza da raça no Brasil” (DIWAN, 

2012, p.87).  

Até aqui, é possível observar, o quanto o homem sempre almejou o 

melhoramento das espécies, seja na seleção das sementes com qualidade no intuito 

de aperfeiçoar o nível de produção de determinada planta, como a escolha de 

cruzamento entre os melhores animais para formar descendentes mais 

desenvolvidos. Entretanto, o dilema ético na atualidade se dá em relação ao DNA 

recombinante humano (SILVA, 2011). 

A genética, como qualquer outra ciência, tem a história de sua estruturação 

e a história de seus efeitos. Quando aplicada a estudos com plantas cultivadas ou 

sobre as criações de animais, torna-se interessante o sucesso desse estudo ou não, 

mesmo ocorrendo polêmicas com relação aos alimentos transgênicos, mas quando 

ocorre com o ser humano, “a sua história nos mostra uma coleção de perversidades 

incontáveis, que culminaram, num passado recente, com o assassinato sistemático 

de milhões de homens, mulheres e crianças inocentes” considerados inapropriados 

para representar a espécie humana (BEIGUELMAN apud PESSINI; 

BARCHIFONTAINE, 1996, p. 108). 

Na atualidade, estudos que discutem a recombinação genética vem 

demosntrando, como cita Diwan (2012, p. 93), um aumento de “investimento e 

dedicação por parte da intelectualidade brasileira para a formação desse campo de 

saber”. Na mesma direção, cada vez mais discute-se a necessidade de 

regulamentação no campo das intervenções genéticas, na medida em que o 
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aumento destas, não tem sido acompanhado legalmente, ocasionando dúvidas e 

dilemas ético (SILVA, 2011). 

Nesse sentido, concordamos que: 

 

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, 2010, p. 759). 

 

As manipulações genéticas representam esperanças, mas também ameaças 

à humanidade. Trazem a perspectiva de curas para inúmeras doenças, em especial 

as genéticas, propiciam a partir de estudos medicamentos considerados mais ágeis 

e mais “eficazes” e acenam uma capacidade inesgotável de produção de alimentos. 

Contraditoriamente, ameaçam na medida em que criam um ambiente mercadológico 

no tocante à natureza humana, coisificando o homem em mercadoria possível de ser 

manipulado. 

Bergel (apud GARRAFA; PESSINI, 2003, p. 144) explica que “o Genoma 

Humano é um só, e permitir a propriedade de segmentos ou fragmentos do DNA 

pode significar conceder a algumas empresas o domínio de informações básicas 

relativas ao desenvolvimento e à reprodução da raça humana”. Para o autor, há 

também o risco de através de “futuras pesquisas no campo da genética venham a 

aumentar a distância entre nações ricas e pobres, o mesmo ocorrendo entre os ricos 

e os pobres em todos os países” (p. 146).  

Moura e Silva (2013, p. 50-51) comentam sobre a necessídade de um 

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

imediatismo:  

 

A manipulação genética do ser humano traz consequencias, muitas vezes, 
desconhecidas, influenciando, inclusive, sua concepção existencial e natural 
e despertando, assim, novas questões éticas e a necessidade de 
formulação de um código que oriente e controle tal manipulação (cf. 
PONTIN, 2007). 

 

Para Moura e Silva (2013), “a defesa da construção de uma legislação que 

oriente a ética dentro da engenharia genética” seria imprescindível e para tanto se 
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apoiam nas ideias de Yeganiantz (2001) que pontua a importância da bioética vista 

de uma forma que venha a humanizar os conhecimentos científicos:  

 

[...] O surgimento da Bioética na área da ética aplicada, mais que um 
modismo, é uma necessidade de sobrevivência e constitui um desafio a 
uma visão míope, ou então legalista, normativa e políticalesca dominante, 
tanto no mundo político, social, como também na comunidade científica até 
pouco tempo atrás. (YEGANIANTZ, 2001, p. 164 apud MOURA; SILVA, 
2013, p. 51).  

 

Assuntos complexos como a eutanásia, aborto, morte cerebral, transplantes, 

fecundação artificial, clonagem, manipulação de células-tronco, aperfeiçoamento da 

espécie humana, entre outros, fazem parte cada vez mais do dia-a-dia da área da 

saúde, assim como de outras áreas do conhecimento (filosofia, biologia, educação) 

que estão a refletir sobre os dilemas suscitados pelo desenvolvimento genético na 

atualidade. 

Variadas entidades estão a debater sobre as descobertas nesse campo do 

saber, dentre as quais citamos o Conselho Federal de Medicina, que desde a 

década de 1950, estão deparando-se com mudanças significativas no conhecimento 

biológico humano. 

No entanto, vale ressaltar, que muito antes que a ética dirigisse a atenção 

para os problemas da medicina, a teologia moral já se ocupava dos aspectos 

médico-sanitários da vida, introduzindo ensinamento específico no âmbito das 

instituições acadêmicas e na formação dos pastores de almas: a “moral médica”.  

A moral médica como disciplina teológica, teve uma rápida ascensão após a 

Segunda Guerra Mundial, recebendo impulso decisivo a partir de discursos do então 

pontífice Pio XII aos médicos e cientistas no exercício do desenvolvimento da ciência 

e medicina. Assuntos como os abaixo citados já ganhavam contorno:  

 

O valor e a inviolabilidade da vida humana com referência ao aborto, à 
contracepção e à sexualidade conjugal; a inseminação artificial, a 
esterilização, os limites da pesquisa e da experimentação sobre o homem; a 
cirurgia em relação às mutilações anatômicas e funcionais; a reanimação e 
os problemas da analgesia; o parto indolor; os problemas éticos da 
neuropsicofarmacologia e os princípios da moral aplicados à psicoterapia 
(SPINSANTI, 1990, p. 28).  

 

Na visão de Spinsanti (1990), a história cultural dos dois termos bioética e 

moral tenham recebido atenção, somente a partir de 1990 ganham destaque na 



21 

medida em que foram sendo desenvolvidas outras perspectivas teóricas que 

permitiu trazer à tona novos questionamentos para a pauta de debates mundiais 

considerados até então tangencialmente abarcados pelas abordagens tradicionais.  

Nesse sentido, Garrafa e Porto (2003) apresentam alguns dos temas que 

ganharam novas perspectivas de problemáticas que foram se constituindo na 

medida em que os contextos sofrem alterações, dentre os quais:  

 

[...] a exclusão social e a concentração de poder; a globalização econômica 
internacional e a evasão dramática de divisas das nações mais pobres para 
os países centrais; a inacessibilidade dos grupos economicamente 
vulneráveis às conquistas do desenvolvimento científico e tecnológico; e a 
desigualdade de acesso das pessoas pobres aos bens de consumo básicos 
indispensáveis à sobrevivência humana com dignidade, entre outros 
aspectos (GARRAFA; PORTO apud GARRAFA; PESSINI, 2003, p. 35).  

 

Nos estudos apresentados por Garrafa e Pessini (2003), os autores 

mencionaram duas categorias de conceituação da bioética: a bioética das situações 

persistentes e a bioética das situações emergentes, as quais foram definidas por 

Garrafa e Porto (2003), da seguinte forma, a primeira tem relação: 

 

[...] com a historicidade das condições que teimosamente persistem entre as 
sociedades humanas desde a Antiguidade, como a exclusão social, a 
discriminação das mulheres, o racismo, a iniqüidade da alocação e 
distribuição de recursos de saúde, o abandono de crianças e idosos, o 
aborto, a eutanásia, entre outras (GARRAFA; PORTO apud GARRAFA; 
PESSINI, 2003, p. 35). 

 

Já a segunda, 

 

[...] diz respeito às questões decorrentes do acelerado desenvolvimento 
científico e tecnológico que surgiram (emergiram) nos últimos cinqüenta 
anos, entre as quais as novas técnicas de reprodução (incluindo a clonagem 
reprodutiva e a terapêutica), o Projeto Genoma Humano e os avanços no 
campo da engenharia genética, os transplantes de órgãos e tecidos 
humanos etc. (GARRAFA; PORTO apud GARRAFA; PESSINI, 2003, p. 35).  

 

Nesse sentido, Spinsanti (1990, p.19) nos chama a atenção para os 

 

Problemas de ordem moral, uma vez que se interroga, a respeito de muitas 
práticas tornadas correntes em medicina, se são boas ou más, isto é, se 
trazem vantagens ou dano para o homem. Somente em poucos casos o 
debate se abre para o grande público (SPINSANTI, 1990, p. 19). 
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Ao conviver com os avanços tecnológicos, imagina-se que as soluções éticas 

e legais possam vir juntas a eles, o que não acontece na prática. De fato, Moura e 

Silva (2013, p. 51) comentam que “a concepção humana que temos vai se perdendo 

a partir do momento em que é permitido, ao analisar as características genéticas de 

um embrião, decidir-se pela implantação ou descarte de acordo com sua aptidão”.  

Nos estudos realizados por Costa e Costa (2003), intitulado A ética 

profissional e a rapidez dos avanços tecnológicos os autores chamam a atenção 

para o impacto dos avanços tecnológicos nas últimas três décadas, o que segundo 

eles exige uma reflexão sobre sua utilização: 

 

[...] o Brasil é um dos poucos países onde o aborto é proibido por lei, salvo 
para as vítimas de estupro e em situações que ponham em risco a vida 
materna. Então, como é possível falar em screening pré-natal, quando se 
constitui em crime interromper a gestação em qualquer idade? 
Paradoxalmente, como justificar que serviços públicos estruturem 
laboratórios de genética para acompanhamento pré-natal, diante da certeza 
de que legalmente não será possível respeitar o princípio de autonomia 
reprodutiva da gestante no tocante à decisão de interromper a gestação 
após o resultado do teste? (GARRAFA; PESSINI, 2003, p.478).  

 

Tomando por base as palavras do cientista italiano Giovanni Berlinguer: 

“como encontrar consenso numa cultura pluralista, fundada em antropologias e 

sistemas de valores diversos? As divergências se apresentam como praticamente 

insuperáveis”, Spinsanti (1990, p. 23) complementa:  

 

Pensemos, por exemplo, no consenso sobre o início e o fim da vida 
humana, com as precisas repercussões concretas na prática do aborto e da 
eutanásia; ou nos processos para a obtenção de um filho, com o auxílio das 
tecnologias biomédicas: como estabelecer unanimemente o limite entre o 
lícito e o ilícito, se não temos uma concepção da natureza humana aceita 
por todos?  

 

Portanto, torna-se importante significar a bioética, que segundo Mainetti 

(1996) esta seria: 

 

[...] um produto da sociedade do bem-estar pós-industrial e da expansão 
dos ‘direitos humanos, da terceira geração’ (para a paz, para o 
desenvolvimento, meio ambiente, respeito ao patrimônio comum da 
humanidade) que marcaram a transição do estado de direito para o estado 
de justiça. Já não se trata só do direito individual e negativo à saúde, nem 
do direito à assistência sanitária, mas, também, das obrigações de uma 
justa macro-bioética da responsabilidade frente à vida ameaçada 
(crescimento populacional, genoma, catástrofe ecológica, energia nuclear) e 
dos direitos das futuras gerações. Nesta perspectiva transgeracional adquire 
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valores a revolução biológica e bioética como medicina ambiental, 
biogenética, epidemiológicas (SIDA/AIDS!), preventiva, educativa e 
promotora da saúde (MAINETTI, 1996, p. 31 apud PESSINI; 
BARCHIFONTAINE, 1996, p. 30).  

 

Importante frisar que a bioética no Brasil tem pouco mais de quinze anos de 

atividades acadêmicas e institucionais, adquirindo um caráter acadêmico a partir do 

início dos anos 1990 (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007, p. 99). Segundo os 

autores, ainda são poucos os estudos de revisão da bioética brasileira e latino-

americana que se tenham se proposto a fazer um balanço crítico do processo 

histórico brasileiro e latino. “A bioética no Brasil pode ser considerada jovem e tardia, 

preocupada em refletir, compreender e resolver antigos e novos desafios trazidos 

pela tecnociência no mundo da saúde humana e da pesquisa biomédica”. 

No Brasil existem várias iniciativas institucionais, bem como centros de 

estudos de bioética em distintos pontos do país. Na visão do Prof. Dr. Márcio Fabri 

dos Anjos (2010), o Brasil, dentro do cenário mundial, ocupa um lugar de destaque 

nas pesquisas biotecnológicas, incluindo recursos de medicina de ponta em vários 

setores, mas sofre com os altos índices de desigualdade social existentes.  

 

Esta desigualdade se instalou em um ethos social que vem se reproduzindo 
desde os tempos coloniais, a despeito de estatística, críticas sociais e 
promessas políticas de transformação. Uma forte concepção mais que tudo 
pragmática reduz facilmente o poder ético ao poder técnico. Isto tem levado 
o Brasil a dar grande importância a um conceito de Bioética que inclua, na 
gama de suas considerações, os aspectos estruturais com que a vida se 
tece na sociedade, em termos de cultura e de organização social. Abre-se 
também para uma forma de conduzir a reflexão bioética de modo a ir além 
da simples percepção e discussão de pontos de vista; postula-se uma 
Bioética hard, isto é, que seja capaz de contribuir ativamente na 
transformação de condições injustas de vida (ANJOS, 2010, p. 1). 

 

Nessa direção Maciel (1990) nos convoca a refletir: 

 

No fim do século, em que os avanços da ciência trouxeram para a realidade 
algo antes apenas imaginado pela ficção, como a clonagem e o 
mapeamento genético da humanidade, cabe sempre lembrar que, no 
passado, existiram propostas aceitas por muitos como científicas que 
justificavam e acionavam mecanismos de exclusão, uma lembrança do que 
pode, lamentavelmente, acontecer em nome da ciência. (MACIEL, 1990, p. 
140). 

 

Portanto, percebe-se que as experiências do passado são a realidade 

presente neste momento onde a ciência acontece, levando o nome da ciência. No 
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capítulo a seguir será comentado sobre a relação da eugenia com a educação na 

atualidade 
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3 A RELAÇÃO DA EUGENIA COM A EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE 

 

A relação da eugenia com a escola reside no fato, dos defensores da 

eugenia, em nome do “progresso” da raça humana, visando o desenvolvimento do 

país, entenderem a escola como um espaço de disseminação da ideologia da raça 

pura e, portanto, saudável.  

Souza e Boarini (2008, p. 274) em seus estudos sobre “A deficiência mental 

na concepção da Liga Brasileira de Higiene Mental” comentam que por meio da 

educação o Brasil conseguiria alcançar o progresso econômico e social, com a 

participação da escola. Nessa direção nos fala que:  

 

A escola, por sua vez, era considerada espaço estratégico para a 
divulgação e a prática da higiene mental e deveria estar orientada para 
defender a sociedade das patologias, da pobreza e do vício que se 
alastravam pelo país. Tendo em vista a ênfase dada à educação enquanto 
possibilidade de superação do atraso nacional [...] (SOUZA; BOARINI, 2008, 
p. 274). 

 

Importante observar também a utilização de outros meios de comunicação 

ditos populares, tais como o jornal, rádio, proporcionaram em debates públicos a 

veiculação sobre saúde. (MAI apud BOARINI, 2003). 

Mai explica que “além do rádio, também muitas conferências, discursos e 

palestras eram proferidas, especialmente em faculdades, escolas, congressos, 

sessões parlamentares e entidades civis, como Rotary Club, entre outras”. E o tema 

em questão era “educação em saúde”, fazendo com que a escola se tornasse um 

espaço importante “para implementação dos princípios da higiene e da eugenia”.  

(MAI apud BOARINI, 2003, p. 64). 

Ao delimitarmo-nos os primeiros anos do século XX, especificamente em 

1923, constatamos a consolidação do movimento de higiene mental no Brasil, com a 

fundação da Liga Brasileira de Higiene Mental no Rio de Janeiro, tornando-se o 

grande centro de propaganda em favor da higiene mental, tendo como protagonista 

o médico Renato Kehl (SOUZA; BOARINI, 2008, p. 275). 

Nesse sentido, destacamos o discurso de Lopes (1930), durante o II 

Congresso Brasileiro de Higiene ocorrido em 1924, no qual afirmava ser a eugenia 

um capítulo da higiene: “no contexto brasileiro, a articulação entre higienismo e 

eugenismo toma tamanha proporção que, em determinado momento, a eugenia 
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passa a ser entendida como parte do higienismo”. (SOUZA; BOARINI, 2008, p. 277), 

tendo a educação papel imprescindível, no que diz respeito ao melhoramento racial. 

Kehl (1929) afirma que:  

 

A educação é, indubitavelmente, a alavanca mestra do progresso social, 
sendo necessário, porém, ter em conta a alavanca mestra do progresso 
biológico que é a aplicação das leis da hereditariedade, segundo os 
preceitos da eugenia. (KEHL,1929, p.48). 

 

Levi Carneiro, Presidente da terceira seção do I Congresso Brasileiro de 

Eugenia: educação e legislação, em sua conferência sobre “Educação e eugenia”, 

realizada entre os dias 30 de junho e 7 de julho de 1929 no prédio da Faculdade 

Nacional de Medicina e no Instituto dos Advogados do Brasil localizados na cidade 

do Rio de Janeiro, considerou a eugenia e a educação como parceiras, e explica: 

 

[...] a hereditariedade tornou-se um mecanismo importante para 
compreender o desenvolvimento humano e cita Semon e Charles Richet, 
que admitem a possibilidade da hereditariedade dos caracteres adquiridos 
[...] Estes autores, para Levi Carneiro, aumentam a relevância social da 
educação que teria o papel de manter sua continuidade através das 
gerações. A todo instante, mesmo quando refere-se às discussões 
empreendidas no Congresso em defesa da hereditariedade segundo os 
preceitos mendelianos (ou pelo menos minimizando o papel de ações 
educativas no aprimoramento dos indivíduos), Levi Carneiro entende que 
grande parte do que compromete a raça (alcoolismo, doenças venéreas e 
pauperismo) resulta da ignorância (falta de educação). (ROSA, 2005, p. 74-
75). 

 

Para Levi Carneiro (1929) a educação proporcionaria uma melhor 

compreensão dos propósitos do aperfeiçoamento da saúde e da sua importância 

para a população e para o desenvolvimento do país. Aponta ainda que: 

 

O ensinamento da Eugenia é, afinal, o mesmo da Educação; a defesa da 
raça depende, como a do indivíduo – da Educação. Só a educação 
completa a obra estrita da Eugenia. Dá à semente o campo, o ambiente em 
que se desenvolva, floresça e frutifique. A Eugenia é uma colaboradora da 
Educação, não uma adversária. Aproveitemo-nos dela (CARNEIRO, 1929, 
p. 119 apud ROSA, 2005, p. 75).  

 

E continua sua defesa por uma educação adequada ao projeto eugenista, 

que segundo o autor, deveria:  

 

[...] ser intelectual, física e moral. Na escola e fora da escola. No lar 
doméstico e na vida pública. Há de esclarecer, orientar, punir, premiar, 
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remunerar. Há de ser para a criança, para a mãe, para o adulto. Curar os 
doentes, nutrir os débeis, corrigir os viciados, nutrir os bons (CARNEIRO, 
1929, p. 115 apud ROSA, 2005). 

 

Mai (apud BOARINI, 2003, p.66) comenta que “apesar das diferenças 

pontuais entre os discursos da eugenia e da higiene, ambos consolidaram-se como 

movimentos sociais importantes e influentes na sociedade brasileira [...]”.  

Bonfim (2013, p. 5) confirma que: 

 

[...] o movimento eugênico brasileiro manteve forte relação com as 
campanhas sanitárias e educacionais, difundindo-se em propostas de 
caráter “preventivo” e “positivo”, distinguindo-se dos movimentos eugênicos 
europeus e estadunidense, mais atrelados às propostas e medidas de 
cunho “negativo”. A diversidade de orientações em debate, registrada nas 
Actas e Trabalhos do CBE1, não deixa dúvidas quanto às divergências entre 
aqueles que pautavam a Eugenia em termos raciais e os que 
encaminhavam os problemas relativos à melhoria eugênica da população 
em termos sociais, destacando o valor das iniciativas nos campos 
educacional e sanitário, rechaçando vigorosamente as teses racistas como 
aporte teórico dos estudos eugênicos. 

 

Kern (2013, p.12) complementa observando que a “eugenia e educação 

compartilhavam o mesmo campo de atuação, onde a dimensão biológico-racial 

determinava o social”.  

No entanto, Robertson (apud HABERMAS, 2004, p. 9) ao observar sob o 

ponto de vista moral, não considera como divergentes, uma vez que: 

 

Se já se deixa a critério dos pais o modo de criar os filhos, a opção por 
inscrevê-los em acampamentos onde estarão sob a tutela de monitores 
especiais e em programas de formação, e até mesmo a possibilidade de 
administrar os hormônios de crescimento, para que os filhos ganhem alguns 
centímetros na altura, por que então a intervenção genética para salientar 
os traços normais da prole deveria ser menos legítima? 

 

3.1 O DISCURSO MÉDICO-PEDAGÓGICO SOBRE A HIGIENE MENTAL NOS CAMPOS DA 

PSIQUIATRIA, DA PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO ENVOLVENDO A EUGENIA 

 

O Brasil, no final do século XIX, possuia a imagem de um país com uma 

população degenerada, isso porque, a compreensão da vasta miscigenação racial, 

era entendida não como diversidade de raças, mas sim como degeneração racial e 

social. No entanto, havia uma divisão marcada por classificações, como explicam 

                                                 
1 Congresso Brasileiro de Eugenia. 
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Asbahr e Lopes (2006, p.54): 

 

Os mestiços brasileiros foram classificados em dois grandes grupos: os 
regeneráveis, que poderiam beneficiar-se da educação, e os irrecuperáveis, 
a quem restaria a extinção natural e gradual, dada a debilidade de sua 
constituição orgânica. Com a idéia da regeneração, a educação passou a 
ser vista como a redentora, a salvação do Brasil mestiço. Surgiram os 
primeiros especialistas em educação, preocupados com a higienização 
física e mental da infância, na tentativa de possibilitar a formação de 
indivíduos normais.   

 

As autoras observam que a família nuclear passou a ser exemplo de saúde 

e retidão moral  e “a infância passou a ser vigiada em busca dos mínimos sinais de 

desajustamentos que pudessem levar à criminalidade e à loucura. A presença dos 

conhecimentos médicos na escola foi marcante” (ASBAHR; LOPES, 2006, p. 54). 

A ideologia médico-higiênica é um pensamento que já havia sido iniciada no 

século XIX, aperfeiçoando-se com os conhecimentos da psiquiatria enquanto 

especialidade médica, sendo “[...] requisitada também para atender questões de 

proteção à infância, de profilaxia, de delinquência, de pedagogia e de disciplina 

escolar” (RIBEIRO, 2003 apud BOARINI, 2003, p.71). 

Como já citado anteriormente, em 1923 foi criada a Liga Brasileira de 

Higiene Mental (LBHM) que por duas décadas representou o pensamento 

psiquiátrico corrente no Brasil, sendo-lhe dada voz e autoridade. Por meio dela 

inúmeros educadores, juristas, psiquiatras, políticos e psicólogos foram influenciados 

a estudarem sobre a infância sob esta perspectiva. Como explica Ribeiro (2003 apud 

BOARINI, 2003, p. 72): 

 

A Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM) visava melhorar o nível de 
saúde mental da população, vontando-se para ações vinculadas à 
prevenção das doenças mentais; à educação (pedagogia eugênica); à 
orientação familiar; ao serviço social; e, com grande ênfase ao combate ao 
alcoolismo. 

 

Mesmo já fazendo parte do pensamento intelectual brasileiro e mesmo antes 

da LBHM, “a eugenia representava a caução científica definitiva das suas intenções 

racistas. Com a eugenia o racismo entrava na sua era ‘científica’, pois sentia-se 

legitimada pela biologia” (COSTA, 1981, p. 33 apud RIBEIRO, 2003, p.73). Ribeiro 

comenta que os “médicos associados à Liga também eram professores das Escolas 

Normais e, em suas aulas, repassavam os ideais que comungavam”, ou seja, a 
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ideologia eugênica.  

A higiene médica, com o objetivo de suprir as deficiências, passa a definir 

normas para a formação do corpo docente. Conforme Hora (2000, p.12) eram 

“regras rígidas para, a partir do processo de entrada, controlar o exercício do 

magistério, que reconhecia como uma prática eficiente e eficaz para o projeto 

higienizador”.  

A presença médica nas escolas nesse período, era significativa, propiciando 

a disseminação de ideias higienista e eugências pautadas por concepções 

preconceituosas em relação às diferenças, centralizada em discursos médicos. A 

escola era vista assim, como espaço mais adequado para a realizar a 

“medicalização da sociedade”, sendo “a criança vista como o homem de amanhã, 

daí que ações preventivas e educativas a ela dirigidos resultariam na criação de um 

homem melhorado, sadio” (RIBEIRO, 2003 apud BOARINI, 2003, p. 75). 

Estas preocupações com a higiene eram voltadas para a ideia de “saúde” 

nos espaços escolares em vários aspectos: no que diz respeito aos indivíduos 

(professores, funcionários, alunos), às instalações, condições físicas dos prédios 

escolares, a formação acadêmica dos professores e médicos inspetores,  que 

deveriam primar por uma sociedade pautada na “ordem e progresso”.  

Nesta direção, Ramos (1939, p.23 apud RIBEIRO, 2003, p.80) comenta 

sobre a colaboração do processo educacional lado a lado com professores, médicos,  

psicopedagogos e psiquiatras, afirmando que estaria : 

 

[...] na infância o principal campo de ação da higiene mental. Se esta visa a 
prevenção das doenças mentais e o ajustamento da personalidade humana, 
é para a criança que deve voltar suas vistas, pois aí estão os núcleos de 
caráter da vida adulta. Ajustar a criança ao seu meio, é o objetivo básico, o 
trabalho inicial, a ser continuado depois, no ajustamento do indivíduo aos 
seus sucessivos circulos da vida. 

 

A Psicologia como área de conhecimento também contribuiu segundo 

Asbahr e Lopes (2006, p.55): 

 

A Psicologia tradicional, desde então, vem corroborando com a pedagogia 
da exclusão, ao classificar e rotular as pessoas, selando seus destinos e 
servindo para justificar as desigualdades sociais. Comum à essas diversas 
tendências da Psicologia e da Pedagogia, é a idéia de que a 
responsabilidade pelo fracasso escolar e social encontra-se no indivíduo, 
em sua família ou em sua raça. Críticas contundentes têm sido realizadas, 
há algumas décadas, a essa concepção de fracasso que parte de uma 
visão preconceituosa dos pobres e negros e fala a favor das classes 
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dominantes. No entanto, essa idéia continua fortemente presente no dia-a-
dia das escolas, na mente de professores, pais e dos próprios alunos. 

 

Silva (2003 apud BOARINI, 2003, p. 147) comenta a esse respeito:  

   

Afirmavam os higienistas ser a escola o local onde se encontra todo o tipo 
de anormalidades, tais como os ‘alunos problemáticos’, os ‘alunos lerdinhos’ 
e os ‘alunos com dificuldade de aprendizagem’, todos com grande potencial 
de se tornar empecilhos ao desenvolvimento do patrimônio humano e social 
da nação. 

 

Importante destacar como estas concepções influenciaram o pensamento 

educacional no país, e continuam presentes até os dias de hoje, embora tenham 

ocorrido mudanças significativas na compreensão do fracasso escolar, das 

deficiências e diversidades, seja, essas religiosas, fiísicas, raciais, dentre outras. 

  

3.2 FRACASSO ESCOLAR E EXCLUSÃO COMO RESULTADOS DO PENSAMENTO EUGENISTA 

 

As explicações para o fracasso escolar são inúmeras, no entanto, daremos 

destaque à ideia que norteou as teorias médicas durante muitos anos, a saber: só 

obtém mais sucesso aqueles que são “mais capazes, mais aptos”. Neste sentido, os 

problemas de escolarização das classes menos favorecidas eram marcados pelo 

discurso médico na escola e pelo papel do médico enquanto agente da construção 

de explicações referentes às dificuldades de aprendizagem.  

Como aponta Zucoloto (2007, p.137): 

 

Medicalizar o fracasso escolar é interpretar o desempenho escolar do aluno 
que contraria aquilo que a instituição espera dele em termos de 
comportamento ou de rendimento como sintoma de uma doença localizada 
no indivíduo, cujas causas devem ser diagnosticadas. 

 

O fracasso escolar foi considerado um fenômeno que iniciou-se no final do 

século XX no Brasil, “quando a maioria da população pertencente às classes 

populares teve acesso à escola”. (FORGIARINI; SILVA [s/d], p. 4).  

Uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas (1981) coletou dados que ainda 

hoje são úteis para compreendermos o fenômeno do fracasso escolar, na medida 

em que explica que o mesmo não se limita somente em aspectos de cunho 

patológico, mas também envolve cultura, família, sociedade, classes sociais, escola 

percepção dos professores, dentre outros. 
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Como exemplo, pontuamos a medicina, que normatiza a vida levando em 

consideração comportamento e aprendizagem, sendo o ensino a possibilidade de 

consolidação de uma sociedade sadia em contraposição à ignorância que causava 

as doenças à população. No entanto, destacamos, que ao serem estabelecidas 

normas, desconsideravam as condições reais de vida destes sujeitos, omitindo 

outros fatores que poderiam ser observados para mudarem a situação destes, mas 

ao contrário, fortaleciam as disparidades entre as classes sociais. Como aponta 

Moysés (2008, p. 7): 

 

[...] a ignorância das pessoas pobres é a causa de praticamente todos os 
problemas por elas vivenciados, incluindo falta de qualidade de vida, 
doenças, ignorância, analfabetismo e até mesmo a própria pobreza [...] 
surge a doutrina da Saúde Escolar, originalmente designada Higiene 
Escolar.  

 

Embora o discurso eugênico tenha ganho outros contornos, se faz presente 

nos dias atuais, na medida em que continuamos a atribuir ao sujeito a 

responsabilidade de sua não inserção aos bens culturais, dentre eles à educação. 

Nesse sentido, Ribeiro (2003, p.27) comenta que: 

 
Se não houver uma cobertura social para eles, a desigualdade social se 
expandirá da cultura para a natureza. Os ricos não terão apenas a melhor 
educação, mas também o melhor corpo. E poderemos chegar ao pesadelo 
da justiça social, que seria a divisão dos humanos em duas raças, uma 
mirrada e outra exuberante. 

 

Segundo Libâneo (1994, p.41) “são muitos procedimentos que acabam 

discriminando socialmente as crianças [...] no início do ano o professor costuma 

“prever” quais os alunos que serão reprovados”. Dessa forma, a escola permeada 

pelo discurso médico deixa de ser para todos, e começa a excluir aqueles que são 

considerados indesejáveis, “[...] criando dejetos a serem expelidos [...]” (MOYSÉS, 

2008, p.18) não só da sociedade em geral. Mas especificamente dos bancos 

escolares. 

Assim, a necessidade de buscar os defeitos para encontrar a criança normal 

no campo educacional, propiciou o desenvolvimento de instrumentos que pudessem 

essencialmente classificá-las. É nesse contexto que devemos nos ater: a forma 

como as crianças eram antes e são hoje avaliadas e o descompasso que a área da 

saúde provocou e provoca na área educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho/pesquisa elegeu a eugenia como o objeto de investigação 

visto que a origem do discurso e trajetória ainda se faz presente no imaginário 

coletivo no tocante aos indivíduos considerados fugidios ao padrão estabelecido 

socialmente.  

A problemática da pesquisa esteve firmada na importância de conhecer os 

sentidos produzidos acerca da eugenia em diferentes períodos históricos, 

considerando também nesse percurso investigativo, os sentidos atribuídos aos 

discursos que a sustenta nos dias atuais.  

Cabe lembrar que a eugenia teve grande repercussão no passado, em países 

como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suécia; tendo aderido ações como 

medições de crânios e corpos, testes de QI, esterilizações obrigatórias, controle dos 

matrimônios e nascimentos, tendo sido o auge, o  genocídio empreendido por Adolf 

Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial.  

No Brasil, seu principal disseminador foi o médico Renato Kehl, que contou 

com o apoio de outros médicos que, guiados por movimentos internacionais, se 

envolveram em defesa da pureza e da limpeza da raça, no intuito de extirpar os 

defeitos da sociedade em nome do desenvolvimento do país. 

Nessa direção, a busca em solucionar os problemas sociais em diversas 

esferas, teve na eugenia uma justificativa científica para empreender o objetivo de 

melhorar a raça humana, incluindo em suas ações; o desejo de controle da vida, 

excluindo as pessoas consideradas indesejadas, doentes, improdutivas e passíveis 

de disseminar caracteres considerados prejudiciais ao desenvolvimento de uma 

nação saudável. 

Atualmente, as manipulações genéticas tem representado a esperança para 

muitas pessoas, na medida em que estas intervenções trazem a perspectiva de 

curas para inúmeras doenças, em especial, as genéticas, propiciando a partir de 

estudos, uma vida com maior qualidade ao acenar para possibilidades de cura e 

reparações. 

No entanto, contraditoriamente, na esteira dessas discussões, 

questionamentos acerca do desenvolvimento tecnologico (genético) tem suscitado 

posições divergentes. De um lado a defesa de via cieência possibilitar melhorias na 
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vida do Homem, de outro a crítica à criação de um ambiente mercadológico no 

tocante à natureza humana, num processo de coisificação do homem à mercadoria 

passível de ser manipulado. 

Quanto a relação da eugenia com a escola, pudemos apreender que os 

defensores da eugenia, em nome da ‘ordem e do progresso’ do país, entenderam a 

escola como um espaço de disseminação da ideologia. A presença médica nas 

escolas nesse período era significativa, possibilitando a propagação de ideias 

higienista e eugências centralizadas em discursos médicos e pautadas em 

concepções preconceituosas em relação às diferenças.  

A escola era vista assim, como espaço adequado para realizar a 

“medicalização da sociedade”, sendo “a criança vista como o homem de amanhã, 

daí que ações preventivas e educativas a ela dirigidos resultariam na criação de um 

homem melhorado, sadio” (RIBEIRO, 2003 apud BOARINI, 2003, p. 75). 

Na atualidade, embora o discurso eugênico tenha ganho outros contornos, 

se faz presente nos dias atuais, na medida em que continuamos a buscar os 

defeitos para encontrar a criança normal, seja em procedimentos genéticos na busca 

pelo melhor embrião, seja no campo educacional na idealização do aluno perfeito. 
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