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RESUMO 

Esta dissertação trata das construções discursivas sobre raça e eugenia erigidas por intelectuais 

que participaram do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado em 1929, no Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal. O principal intento desta pesquisa consiste em verificar o alcance 

das teorias racialistas, que eclodiram na Europa em meados do século XIX, junto ao meio 

científico e intelectual brasileiro nas primeiras décadas do século seguinte. A análise das fontes 

pesquisadas permitiu o tratamento do arcabouço teórico que configurou a base epistemológica 

para a consolidação da eugenia no Brasil, cujos adeptos visavam tornar exequível um projeto de 

construção da identidade nacional através do aprimoramento racial do povo brasileiro. Dentre as 

medidas de intervenção social propostas pelos participantes do Congresso, duas são enfatizadas 

neste trabalho: a eugenia matrimonial – através da obrigatoriedade do exame pré-nupcial – e a 

seleção imigratória. Na ótica dos eugenistas brasileiros, a institucionalização dessas medidas 

possibilitaria criar crivos para a exclusão social de indivíduos considerados disgênicos, o que, 

imaginava-se, concorreria para o pleno desenvolvimento da nação. Para verificar a repercussão 

alcançada pelo Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia junto à opinião pública, notadamente 

no que se refere às proposições sobre o exame pré-nupcial, foram pesquisadas matérias sobre o 

evento nos periódicos O Globo, O Paiz e Correio da Manhã, veiculadas durante o mês em que se 

realizou o Congresso. 

 

Palavras-chave: Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, Seleção Imigratória, Controle 

Matrimonial. 
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ABSTRACT 

This dissertation deals with the discursive constructions of race and eugenics raised by 

intellectuals who participated of the First Brazilian Congress of Eugenics, held in 1929 in Rio de 

Janeiro, the Federal District at that time. The main purpose of this research is to evaluate the 

extent of the racialist theories, which emerged in Europe in XIX century, in the brazilian 

intellectual and scientific circles in the first decades of the next century. The analysis of the 

surveyed  sources allowed the treatment of theoretical scaffold that set the epistemological basis 

for the consolidation of eugenics in Brazil, whose supporters intended to become feasible a 

project of construction of national identity through racial improvement of the brazilian 

population. Among the measures of social intervention proposed by the participants of the 

Congress, two are emphasized in this dissertation: eugenics marriage – through compulsory 

prenuptial exams – and the selection of immigrants. In the perspective of Brazilian eugenicists, 

the institutionalization of these measures would allow to create sieves for social exclusion of 

individuals considered dysgenic, which was thought to contribute for the full development of the 

nation. To evaluate the effect achieved by the First Brazilian Congress of Eugenics in public 

opinion, especially in regard to propositions about the prenuptial exams, reports about the event 

were surveyed in the newspapers O Globo, O Paiz and Correio da Manhã, aired during the 

month in which Congress was held. 

Keys-words: First Brazilian Congress of Eugenics, Selection of Imigrants, Eugenics Marriage. 
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INTRODUÇÃO 

 

A humanidade precisa de uma coisa só: póda. É como a vinha. 

Monteiro Lobato  

 

A frase acima é trecho de um bilhete remetido a Renato Kehl, cunhado pelo signatário 

como o "pai da Eugenia" no Brasil. O documento não é datado, mas, pelo teor do manuscrito, 

presumo que tenha sido escrito no ano de 1926, quando foi lançado o livro Choque das Raças, 

um "grito de guerra pró-eugenia", conforme qualificado pelo próprio autor 
1
. Monteiro Lobato 

(1882-1948) e Renato Kehl (1889-1974) foram importantes representantes do pensamento social 

brasileiro nas primeiras décadas do século XX e compartilharam muitas das ideias que marcaram 

o eugenismo nacional. Kehl tornou-se uma referência recorrente, praticamente obrigatória, na 

historiografia sobre a eugenia no Brasil, sendo reconhecido como o maior divulgador dessa 

ciência no país. O médico eugenista escreveu mais de trinta livros sobre o tema e angariou 

prestígio nos campos editorial e científico brasileiros, assumindo para si a incumbência de 

divulgar os preceitos eugênicos não só entre seus pares, mas ao máximo de setores da sociedade, 

científicos ou não.  

Monteiro Lobato, por sua vez, além de possuir uma trajetória profissional multifacetada – 

era advogado, fazendeiro, jornalista, literato e editor –, personificou em um dos protagonistas de 

suas narrativas literárias, o Jeca Tatu, a inflexão que houve nas representações dos intelectuais 

brasileiros acerca da nacionalidade brasileira nas primeiras décadas do século XX. De miserável 

e preguiçoso "por natureza", conforme diagnosticavam as teorias deterministas e racialistas que 

vigoravam desde o século XIX, Jeca Tatu, uma caricatura do homem brasileiro, passou a ser 

visto como vítima das doenças endêmicas que assolavam o Brasil naquele início de século. Para 

Ricardo Augusto dos Santos, essa nova compreensão da identidade nacional se evidenciou no 

ensaio O Problema Vital, publicado pela primeira vez em 1918, onde Monteiro Lobato, 

                                                           
1
 A íntegra do bilhete é a seguinte: "Renato, Tu és o pae da Eugenia no Brasil e a ti devia eu dedicar meu Choque, 

grito de guerra pró-eugenia. Vejo que errei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estropeado amigo. 
Quando passares no Leite Ribeiro entra e pega com a caixa o exemplar que te destinei. Precisamos lançar, 
vulgarisar estas idéas. A humanidade precisa de uma coisa só: póda. É como a vinha. Lobato". Acervo Fundo 
Pessoal Renato Kehl. Departamento de Arquivo e Documentação – Casa de Oswaldo Cruz/ Fundação Oswaldo 
Cruz, Rio de Janeiro. 
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"preocupado com a força de trabalho produtiva, mudaria a sua concepção do caboclo. A 

ineficiência do Jeca Tatu não era mais uma questão de inferioridade racial, mas sim de um 

problema médico e sanitário" 
2
. Foi com a máxima "o Jeca não é assim, está assim" que o autor 

sintetizou suas inferências sobre o tipo nacional 
3
. 

Essa mudança de paradigmas ocorreu no campo intelectual brasileiro notadamente após a 

divulgação, no ano de 1916, do relatório das viagens médico-científicas realizadas quatro anos 

antes pelos sanitaristas Arthur Neiva e Belisário Penna no Norte e Nordeste do Brasil. As 

observações e conclusões desses médicos revelaram que as mazelas do povo brasileiro seriam 

passíveis de regeneração, já que os problemas que o acometiam – antes atribuídos a uma suposta 

inferioridade racial – eram, de fato, oriundos de doenças como ancilostomose, impaludismo e 

doença de Chagas. Ainda tomando como referência o personagem de Lobato, Santos aponta que 

Jeca Tatu se tratou de "uma forte representação social da identidade nacional, em que se articula 

o retrato pobre, ignorante e doente da sociedade, especialmente dos trabalhadores rurais, à 

regeneração e salvação do povo por meio da ação do Estado" 
4
.  

Assim, visando promover a regeneração racial da população brasileira, os enunciados de 

intelectuais nacionais, como Monteiro Lobato e Renato Kehl, nas décadas de 1910 e 1920, 

buscavam influenciar e nortear políticas públicas que concorressem para debelar os problemas 

dos "jecas" brasileiros – tanto o jeca rural quanto o jeca urbano –, para alavancar a nação ao 

pleno desenvolvimento. Nesse contexto, os preceitos da eugenia, ciência que indicava práticas 

para o aprimoramento racial humano, anunciada pela primeira vez pelo cientista britânico 

Francis Galton, em 1883, se tornaram referência constante do campo intelectual brasileiro. Nos 

termos de Renato Kehl, "da eugenização dos mentores depende a eugenização nacional. 

Impregnemos, saturemos o espírito do nosso povo de um ideal. Sacudamos os jecas moles e 

apáticos" 
5
. 

Uma das primeiras tentativas de disseminação do ideário eugênico junto a agentes sociais 

de diferentes setores da sociedade brasileira e, ainda, de elaboração de proposições para a efetiva 

implementação da eugenia no país foi o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado no 

Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 1929. Este fórum, um espaço social e científico que 
                                                           
2
 SANTOS, Ricardo Augusto dos. Pau que nasce torto, nunca se endireita! E quem é bom, já nasce feito? 

Esterilização, saneamento e educação: uma leitura do eugenismo em Renato Kehl (1917-37). Tese (Doutorado em 
História Social) – Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, Rio de Janeiro. 2008, p. 70. 
3
 Sobre a obra de Monteiro Lobato, ver XAVIER, Vanessa Balsanéllo. Os brasis de Monteiro Lobato: de Jeca Tatu ao 

desencantamento. Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade 
Federal do Paraná. Curitiba, 2010, e CAMPOS, André. Raça ou Doença? O Problema Vital do Brasil. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2009/12/Ra%C3%A7a-ou-Doen%C3%A7a1.pdf>. Acesso 23/jul/2013. 
4
 SANTOS. 2008, p. 66. 

5
 KEHL, Renato. 1920. Apud SANTOS, 2008, p. 65. 

http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2009/12/Ra%C3%A7a-ou-Doen%C3%A7a1.pdf
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representou um microcosmo da efervescência intelectual brasileira em torno da ciência eugênica, 

reuniu parcela significativa de representantes do pensamento social e científico brasileiro em 

torno de um ideário que vinha arregimentando adeptos e fomentando debates na Europa, Estados 

Unidos e América Latina desde os anos finais do século XIX. Renato Kehl terá muitas de suas 

ideias aqui abordadas, tendo em vista seu papel de destaque no Congresso como um de seus 

organizadores e também como conferencista. 

O objetivo desta dissertação consiste em analisar os enunciados sobre raça e eugenia 

elaborados por intelectuais que participaram do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 

notadamente no que se refere ao exame pré-nupcial e à seleção imigratória, buscando 

compreender a interface existente entre as teorias racialistas europeias e o projeto de formação 

da nacionalidade brasileira. Os agentes sociais que participaram do Congresso buscaram elaborar 

proposições de caráter científico que respaldassem os legisladores na aprovação de mecanismos 

de intervenção social que concorressem para a regeneração biológica e moral da população do 

país. Acreditava-se que, dessa forma, se superaria o atraso social, político e econômico que tanto 

caracterizava o Brasil e que o distanciava do rol das nações consideradas civilizadas.  

Na ótica de alguns eugenistas nacionais, uma das medidas de intervenção social para se 

constituir uma sociedade racialmente superior seria o estabelecimento do exame médico pré-

nupcial obrigatório, que poderia autorizar ou não o casamento dos nubentes, com vistas à 

formação de famílias com descendentes hígidos e regenerados. Outra medida imprescindível aos 

desígnios eugênicos seria a restrição à entrada de imigrantes não brancos no país, devido à 

significativa influência que este contingente populacional vinha desempenhando como fator 

disgênico na formação do tipo nacional, desde os primórdios do Brasil Colônia 
6
. A expectativa 

dos eugenistas brasileiros era contribuir para a elaboração de leis que possibilitassem intervir 

diretamente na formação das famílias, na sexualidade dos indivíduos e no modo de educar os 

filhos. De acordo com Vera Regina Beltrão Marques, a eugenia atuaria como "técnica de poder", 

através de mecanismos que definiriam "a constituição das famílias; os modos de viver e 

trabalhar; as formas de educar os filhos; a sexualidade normal e as condutas desviantes; os 

                                                           
6
 É necessário ressaltar que ao utilizar termos como "raça", "aprimoramento racial", "inferioridade racial" e outros 

da mesma natureza, estarei tão somente fazendo referência a expressões vigentes no período em análise. O 
conceito raça vem sendo amplamente discutido por diversos autores e está em processo de desconstrução 
científica, tanto nas Ciências Biológicas quanto nas Ciências Sociais. Contudo, uma discussão mais rigorosa sobre 
este processo não caberá neste trabalho. Sobre o uso do termo nas ciências sociais contemporâneas, ver MAIO, 
Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (orgs). Raça como questão: história, ciência e identidades no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora Fiocruz, 2010 e MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 
identidade e etnia. Palestra proferida no 3° Seminário Nacional Relações Racial e Educação – PENESB-RJ, 05/11/03.  
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imigrantes que o país suportaria; enfim, os meios de existir, para atingir o progresso biológico e 

então desfrutar do progresso social" 
7
.  

As abordagens historiográficas sobre o movimento eugênico brasileiro são abundantes. O 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia é tratado por diversos autores – cito Vera Regina 

Beltrão Marques, Maria Eunice Maciel, Nancy Stepan, Vanderlei Sebastião de Souza e Ricardo 

Augusto dos Santos – como um marco histórico do eugenismo nacional. Invariavelmente, as 

produções sobre o tema apontam que, no Brasil, assim como em outros países da América 

Latina, o ideário eugênico foi incorporado a um projeto político e ideológico que pretendia 

produzir uma nova ordem civilizatória no país, exercendo o controle social sobre sua 

heterogênea e "degenerada" população. Santos ressalta que, "os adeptos do eugenismo formavam 

um grupo fortemente organizado, institucionalizado e estruturado o bastante para dominar várias 

áreas da política, educação e cultura" 
8
. Uma parcela significativa desse grupo de intelectuais 

acreditava que a população do país era degenerada em decorrência da miscigenação racial. 

Assim, no presente trabalho, pretende-se verificar como foram utilizados pelos congressistas os 

pressupostos que preconizavam o aprimoramento racial – tendo como referência a superioridade 

da raça branca – em um país, reiteradas vezes, identificado como o "laboratório da mestiçagem". 

Algumas fontes bibliográficas como o artigo Arquivo de Antropologia Física do Museu 

Nacional: fontes para a história da eugenia no Brasil, de Vanderlei Sebastião de Souza e outros, 

foram imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa. Neste artigo, foi detalhado um 

inventário sobre a documentação produzida pelo Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 

acervo que ficou sob a responsabilidade do Museu Nacional pelo fato de o antropólogo Edgard 

Roquette-Pinto, então diretor da instituição, ter sido o presidente do evento. O texto relaciona 

parte dos originais dos trabalhos apresentados pelos congressistas e menciona documentos 

produzidos ou encaminhados à secretaria do Congresso, como "convocações para a realização do 

evento, fichas de inscrição, nomes dos inscritos, correspondência dos participantes, moções, 

relatórios e as atas finais" 
9
. 

O corpus documental da pesquisa é constituído pelo primeiro volume das atas e trabalhos 

do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, disponível na Biblioteca do Museu Nacional/ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e por documentos referentes ao evento, sob a guarda do 

Arquivo de Antropologia Física do Setor de Antropologia Biológica do Museu Nacional, 

                                                           
7
 MARQUES, Vera Regina Beltrão. A medicalização da raça. Médicos, educadores e discurso eugênico. Campinas: 

Editora da UNICAMP, 1994, p. 20. 
8
 SANTOS. Op. cit., p. 20. 

9
 SOUZA, Vanderlei Sebastião de; et al. "Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional: fontes para a história 

da eugenia no Brasil". História Ciência e Saúde – Manguinhos. Vol. 16 nº 3. Rio de Janeiro Jul/Set 2009. 
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disponibilizado de modo restrito, pois estão em processo de restauração 10. A documentação que 

compõe o acervo do Fundo Pessoal de Renato Kehl, disponíveis no Departamento de Arquivo e 

Documentação da Casa de Oswaldo Cruz/ Fundação Oswaldo Cruz, possui fontes referentes à 

trajetória profissional e pessoal do médico eugenista – cartas, boletins, textos e artigos 

científicos, discursos, recortes de jornais, fotografias e outros documentos – de grande 

importância para esta dissertação 
11

.  

O material pesquisado é constituído também por exemplares da imprensa periódica dos 

meses de fevereiro e março de 1926 do jornal O Globo – quando foram veiculadas entrevistas 

com médicos de renome sobre o exame pré-nupcial – e do mês de julho de 1929, mês de 

realização do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, dos periódicos O Globo, O Paiz e 

Correio da Manhã. Estes jornais foram destacados pelo fato de representarem veículos 

informativos da grande imprensa e de repercussão nacional. Devido à ampla e rápida circulação, 

os periódicos – produtos mais baratos que os livros e consumidos por amplos setores da 

sociedade – possibilitam a difusão de ideias de maneira mais abrangente. Esta característica 

definiu um papel crucial da grande imprensa na divulgação do ideário de construção da 

identidade nacional nas primeiras décadas da República no Brasil.  

Conforme salienta Magali Gouveia Engel, "não há dúvida de que a imprensa é um dos 

espaços fundamentais de atuação dos intelectuais" 12. A análise do discurso permite compreender a 

produção social de visões de mundo por agentes sociais, que se dá através da materialidade das 

ideias reproduzidas nas palavras. Por este motivo, um dos objetivos desta pesquisa consiste em 

verificar a repercussão alcançada pelo Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia na imprensa 

periódica durante todo o mês em que se realizou o evento, especialmente no que se refere às 

proposições sobre o exame médico pré-nupcial, considerado um dos principais instrumentos de 

intervenção social de viés eugênico. Para compreender as construções discursivas de produção 

da identidade brasileira, recorro à concepção de Pierre Bourdieu sobre a produção de 

representações no campo social.  

A estratégia metodológica deste trabalho se dará através da análise documental, baseada 

na perspectiva estruturalista construtivista sugerida por Bourdieu, através de seus conceitos de 

                                                           
10

 O trabalho de restauração desse acervo está a cargo do Laboratório de Conservação e Restauração de 
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12
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1915-1919)". In INSUELA, Júlia Bianchi Reis et al (orgs.). Anais do I Seminário de Pós- Graduandos em História da 
UFF: Estudos de Imprensa no Brasil. Niterói, RJ: PPGHISTÓRIA-UFF, 2012, p. 398. 
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campo, habitus e poder simbólico. Bourdieu propõe que os sistemas simbólicos existentes no 

mundo social – mito, arte, religião, ciência, língua – são estruturas estruturantes que se 

constituem em "instrumentos de conhecimento e de construção do mundo dos objectos" 
13

. 

Igualmente, o teórico afirma que determinadas práticas individuais são condicionadas 

socialmente através de estruturas que produzem valores culturais e referências identitárias 

coletivamente construídos, sendo, portanto, produtos da socialização.  

Mesmo condutas tidas como respostas particulares, produzidas subjetivamente na mente 

de cada indivíduo, foram prévia e socialmente construídas, sendo, portanto, representações de 

um habitus específico de um determinado campo social. Segundo Bourdieu, o habitus consiste 

em "uma estrutura mental que, tendo sido inculcada em todas as mentes socializadas de uma 

certa maneira, é ao mesmo tempo individual e coletiva; uma lei tácita da percepção e da prática 

que fundamenta o consenso sobre o sentido do mundo social, fundamenta o senso comum" 
14

. O 

habitus seria, então, uma construção social que constitui representações de realidade em cada 

membro que compõe uma determinada estrutura social. Nos termos do sociólogo francês, 

[...] aquilo com que se defronta no campo são construções sociais concorrentes, 

representações (com tudo o que a palavra implica de exibição teatral destinada 

a fazer ver e a fazer valer uma maneira de ver), mas representações realistas que 

se pretendem fundadas numa "realidade" dotada de todos os meios de impor seu 

veredito mediante o arsenal de métodos, instrumentos e técnicas de 

experimentação coletivamente acumulados e coletivamente empregados, sob a 

imposição das disciplinas e das censuras do campo e também pela virtude 

invisível da orquestração dos habitus. 
15

 

 

As categorias de análise de Bourdieu possibilitam argumentar que o Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia representou um campo de produção ideológica, onde se inseriram agentes 

sociais de significativo capital científico, que buscavam produzir um habitus compatível ao 

projeto político-ideológico do Estado brasileiro de regeneração da raça e de construção da 

identidade nacional. Como o habitus que se buscou estruturar naquele campo científico tratava-

se de uma produção construída coletivamente, este pode ser vinculado ao conceito de ideologia 

de Bourdieu, para quem as ideologias são "produto colectivo e colectivamente apropriado, que 

servem interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao 

conjunto do grupo" 
16

. Os agentes sociais que organizaram e/ou participaram do Primeiro 

                                                           
13
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Congresso Brasileiro de Eugenia intentaram elaborar e difundir um sistema de disposições 

simbólicas que transformassem a realidade social brasileira, respaldados em seu poder simbólico.  

Na expectativa dos congressistas, as proposições cunhadas nos cinco dias de debates 

seriam efetivadas em práticas sociais dos mais diferentes domínios – educação, desporto, cultura, 

ordenação do espaço, escolha matrimonial, etc. Através de campanhas e propaganda de caráter 

eugênico e de mecanismos de socialização, se buscaria administrar a heterogeneidade brasileira, 

induzindo os indivíduos a condutas "civilizadas" e ao projeto de aprimoramento racial idealizado 

pelas elites. O habitus almejado pelo Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia seria produto de 

deliberações construídas ao longo de seus debates com a finalidade de produzir representações 

sociais interessantes à formação de um povo ordeiro, laborioso e saudável. Assim, este campo 

científico atenderia aos desígnios republicanos no que se refere à produção de representações 

sociais compatíveis com uma nova e imaginada dinâmica social brasileira.  

Uma importante contribuição teórica para este trabalho é apresentada por Sidney 

Chalhoub, em seu estudo sobre a relação entre os cortiços e as epidemias de febre amarela no 

Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, qual seja, a ressignificação do conceito de 

classes perigosas no contexto brasileiro. Este conceito permite contextualizar o enfoque e as 

restrições dadas pelas autoridades às classes populares, especialmente diante do grave quadro 

nosológico da população e das manifestações populares e/ou sindicais que então se alastravam 

no país. No que diz respeito aos cortiços, de acordo com Chalhoub, a noção corrente entendia ser 

indispensável "intervir radicalmente na cidade para eliminar tais habitações coletivas e afastar do 

centro da capital as 'classes perigosas' que nele residiam. Classes duplamente perigosas, porque 

propagavam a doença e desafiavam as políticas de controle social no meio urbano" 
17

. 

Outro dado importante ressaltado por Chalhoub diz respeito à sua tese de que as questões 

socioeconômicas desfavoráveis que envolviam principalmente os negros não eram entendidas 

como desdobramentos de um fato histórico-social, a escravidão, mas sim algo que estaria 

diretamente relacionado à natureza da raça negra. Segundo Chalhoub, nos debates parlamentares 

do período pós-Abolição no tocante à organização das novas relações de trabalho, considerou-se 

imperioso uma política de controle social dos trabalhadores. Nesse sentido, considerava-se que 

os negros, em função de seu "antigo estado", não estariam preparados para a vida liberta e, por 

serem supostamente portadores de "vícios sociais", tornaram-se alvo preferencial das medidas de 

"repressão à ociosidade" 
18

.  "Insinuam-se aqui, sem dúvida, as famigeradas teorias racistas [...] e 

a consequência disto é que os 'defeitos' dos negros podem ser pensados como insuperáveis, 
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tornando-se eles, assim, membros potencialmente permanentes das classes perigosas" 
19

. Meu 

enfoque acompanhará a tese de Chalhoub, já que, na ótica dos eugenistas, negros e mestiços 

constituíam, naquele período, a parcela da população que deveria ser purgada da "nova" 

sociedade brasileira, a ser pretensamente purificada de suas degenerescências. 

Também na abordagem de Nancy Stepan, no livro A Hora da Eugenia, se evidencia a 

tese de que as classes populares, constituídas por negros, mestiços e imigrantes pobres, eram 

consideradas uma ameaça à elite brasileira e ao projeto nacionalista que estava em curso. A 

noção vigente considerava que negros e mestiços, além de serem considerados portadores de 

"vícios sociais" e de doenças hereditárias e mortais, não possuíam valores que os habilitassem à 

nova organização no mundo do trabalho livre. Por seu turno, os imigrantes que reivindicavam 

direitos, a despeito das precárias e insalubres condições a que eram submetidos em seu ambiente 

laboral, eram considerados elementos "indesejáveis", posto que fossem resistentes aos anseios 

políticos vigentes por uma classe operária produtiva e cordata. Segundo Stepan, a elite educada e 

branca brasileira temia a violência e o perigo que via representado nos negros e mulatos e dos 

operários fabris nascidos no estrangeiro 
20

. 

Nas abordagens de Chalhoub e Stepan, encontramos a conexão entre o controle social, 

que se considerava necessário sobre as classes perigosas, e a eugenia, que, no cenário brasileiro, 

esteve diretamente vinculada às ações do higienismo e à medicalização da sociedade, dada a 

grave situação de saúde apresentado pela população. Para tornar exitoso o projeto de 

modernização do país, urgiam subsídios teóricos que respaldassem práticas que permitissem 

exercer o controle social sobre os considerados degenerados. Desta forma, os campos médico e 

político entram em estreita consonância e buscam consolidar mecanismos para intervir 

diretamente tanto no âmbito privado, para o combate às doenças e aos comportamentos 

"inadequados" da população, quanto na ordenação do espaço urbano, para torná-lo salubre e 

compatível com os desígnios de uma nação próspera e civilizada, que seria constituída a partir da 

construção de uma nova identidade nacional.  

Assim, uma das questões prementes naquele período seria estabelecer estratégias para 

que a população se tornasse partícipe do projeto nacional em curso para a constituição de uma 

"nova" e eugenizada nação. Nesse sentido, para compreender as questões que nortearam a 

construção da nacionalidade brasileira, tomo como referência o conceito de comunidade 

imaginada de Benedict Anderson, para quem uma nação nasce como uma comunidade 
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imaginada, "na medida em que, independentemente das hierarquias e desigualdades efetivamente 

existentes, elas sempre se concebem como estruturas de camaradagem horizontal. Estabelece-se 

a idéia de um "nós" coletivo, irmanando relações em tudo distintas" 
21

. Ou seja, 

independentemente das diferenças socioculturais vigentes naquele período, tornou-se 

impreterível que a população brasileira, de uma maneira geral, se engajasse no projeto de 

formação da identidade nacional. 

Segundo Anderson, cada contexto histórico determina os processos através dos quais a 

ideia de nação passa "a ser imaginada e, uma vez imaginada, modelada, adaptada e 

transformada" 
22

. A partir dos termos sugeridos pelo autor, pode-se inferir que o sentimento de 

nacionalidade, a sensação de pertencimento que une um povo, é algo que pode ser construído de 

acordo com o que é imaginado por aqueles que assumem a tarefa de organizar uma determinada 

entidade política. Recorro a essa ideia para concluir que o sentimento de nacionalidade não é um 

dado inerente a uma existência biológica individual; é algo cultivado de acordo com o que se é 

imaginado no âmbito institucional da entidade política onde essa existência surge. O conceito de 

comunidade imaginada vem respaldar a hipótese de que o projeto de construção da nação 

brasileira seria imaginado pelo Estado e respaldado pela eugenia. Nesse caso, o produto final, a 

nação brasileira imaginada, seria uma sociedade modernizada e menos heterogênea ou, mais 

especificamente, uma sociedade civilizada e embranquecida. 

O trabalho a ser apresentado divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo, abordo as 

contribuições de teóricos nacionais e estrangeiros que, no século XIX, constituíram a base 

epistemológica do ideário da eugenia no Brasil. No segundo capítulo, demonstro como se 

organizou e se produziu o debate em torno do movimento eugenista brasileiro, a partir das ideias 

e medidas de intervenção eugênica sobre as quais se debruçaram intelectuais, autoridades e 

cientistas nacionais no Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, particularmente no que se 

refere às proposições para políticas imigratórias restritivas e à eugenia matrimonial, que se 

efetivaria através do exame médico pré-nupcial.  

No último capítulo, me detenho na repercussão alcançada pelo Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia junto à opinião pública, notadamente no que se refere às proposições sobre 

o exame pré-nupcial. Para alcançar tal intento, são analisadas matérias sobre o evento e sobre 

esse método de intervenção eugênica nos periódicos O Globo, O Paiz e Correio da Manhã, 

veiculadas durante o mês em que se realizou o Congresso. Naquele período, quando a maior 
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parte da população brasileira era analfabeta, o setor editorial cumpria não só a função de trazer 

informação aos letrados, mas também de influenciar, de algum modo, aqueles que não tinham 

acesso à educação formal. Como aqueles que produziam os periódicos, na maioria das vezes, 

eram os mesmos agentes que se inseriam na política e em outras instituições, científicas ou não, 

o papel da imprensa tornou-se preponderante na disseminação do ideário eugênico, que tinha em 

vista a construção da identidade nacional, naquelas primeiras décadas da Primeira República. 
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CAPÍTULO I 

 

 

AS TEORIAS RACIALISTAS E A EUGENIA: A CIÊNCIA PARA PURGAR AS 

"DEGENERESCÊNCIAS" DA RAÇA HUMANA 

 

A razão e a natureza do universo têm sido invocadas ao 

longo da história para consagrar as hierarquias sociais 

existentes como justas e inevitáveis. As hierarquias sociais 

raramente duram mais que algumas gerações, mas os 

argumentos, retocados para a justificação de cada novo rol 

de instituições sociais, circulam indefinidamente. 
23

 

 

Stephen Jay Gould 

 

 

Quando encerrou as atividades em comemoração ao 99º aniversário da Academia 

Nacional de Medicina, em 30 de junho de 1928, seu então presidente, o médico e professor 

Miguel Couto, propôs que no ano seguinte, por ocasião do Centenário da Academia, fosse 

convocado o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, com o propósito de consolidar as 

conquistas que a ciência brasileira havia obtido até então em "prol da raça que habitaria o solo 

brasileiro", com vistas à formação de uma pátria "mais forte, mais útil e mais bella" 
24

. 

A proposição de Miguel Couto foi efetivada e, assim, entre os dias 30 de junho e 07 de 

julho de 1929, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e no Instituto dos Advogados, no 

então Distrito Federal, realizou-se o Congresso, que pode ser considerado um marco no debate 

acerca dessa ciência no Brasil, tanto pelo capital social e científico de seus agentes – médicos, 

antropólogos, juristas, educadores, psiquiatras, autoridades políticas, literatos, entre outros – 

quanto pela proposta de respaldar, cientificamente, políticas governamentais que concorressem 

para a implementação de um projeto de modernização do país, que deveria se transformar em 

uma sociedade civilizada e internacionalmente reconhecida. Esta proposta incluía viabilizar 
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práticas que possibilitassem administrar as diferenças e purgar as degenerescências de sua 

miscigenada população 
25

. 

Nas primeiras décadas do século XX, com o crescimento urbano-industrial, notadamente 

no Rio de Janeiro e em São Paulo, uma estreita conexão entre a ciência eugênica e o campo 

político passou a ser considerada questão sine qua non para fomentar o desenvolvimento da 

nação. Como se considerava que os problemas nacionais daquele período diziam respeito não só 

à saúde e à higiene, mas, principalmente, à situação racial da população brasileira, acreditava-se 

que estes problemas seriam suplantados pelo saber médico, que fora fortalecido pelas campanhas 

sanitaristas do início daquele século. Vanderlei Sebastião de Souza aponta que, convicta da 

autoridade da ciência em estabelecer uma nova ordem ao mundo, "a elite brasileira entendia que 

a eugenia poderia desempenhar um papel importante no sentido de auxiliar a regeneração 

nacional, orientando o Brasil a seguir o trilho do progresso e do tão almejado 'concerto das 

nações civilizadas'" 
26

. 

A partir da elaboração de proposições e da imposição de suas representações, os 

intelectuais que participaram do Congresso Brasileiro de Eugenia tinham expectativa de alterar o 

quadro socioeconômico que caracterizava o Brasil como uma nação inviável no cenário 

internacional. Estes agentes objetivavam transformar o estado de coisas que vigorava no país, 

buscando métodos e mecanismos para "fazer ver e fazer crer" na premência de uma sociedade 

eugenizada 
27

. Conforme salienta José Otacílio da Silva, para que haja a expectativa de exercer 

preponderância na política, o agente social, seja na condição de autoridade pública ou na 

condição de elemento que influencia o campo político, deve ser "detentor não só de certos 

instrumentos de poder, mas também deve ser portador de uma ideologia ou de alguma crença 
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que lhe mostre os fins a serem alcançados e, mais do que isto, que o motive a participar da vida 

política" 
28

. A finalidade do Congresso seria produzir e difundir os preceitos da eugenia, com o 

respaldo do capital científico dos intelectuais que dele participassem 
29

.  

Mas, cabe aqui um questionamento. Em se tratando de uma sociedade miscigenada, 

durante séculos baseada em um sistema escravista, por que se atribuía à formação mestiça da 

população brasileira a decadência social, política e econômica da nação? Por que o discurso 

médico-higienista no Brasil, de um modo geral, buscou meios para intervir no âmbito privado da 

população para discipliná-lo e moralizá-lo? Para elucidar tais questões será necessário retroceder 

ao século anterior à realização do Congresso Brasileiro de Eugenia, período em que fora erigido 

o arcabouço teórico que embasou as construções discursivas dos agentes sociais que 

participaram daquele fórum. Em meados do século XIX, se tornou corrente a noção propalada 

por cientistas e intelectuais estrangeiros como Louis Agassiz (1809-1873), Arthur Gobineau 

(1816-1882) e Gustave Le Bon (1831-1941), que concebia que a formação do povo brasileiro – 

resultado do prolongado desregramento sexual ocorrido entre índios, africanos e europeus desde 

o Brasil Colônia – dificultava o progresso do país 
30

. Acreditava-se que a miscigenação de raças 

aqui gerada era algo totalmente indesejável, tanto do ponto de vista biológico como do social, 

pois se entendia que seus descendentes eram indivíduos híbridos e "traziam os vícios dos 

ancestrais e eram feios, fracos, sôfregos, de caráter instável e pouco amigos da disciplina" 
31

. Tal 

concepção acabou enveredando para as décadas iniciais do século XX e ainda embasava o 

discurso de intelectuais participantes do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. 

A partir da segunda metade do século XIX, algumas das explicações sobre as 

desigualdades sociais, políticas e econômicas constatadas entre as nações sustentavam que as 

civilizações europeias só haviam alcançado o auge econômico e político porque tinham a 

hereditariedade branca e o meio geográfico a seu favor. Pressupunha-se, portanto, que as raças 

não brancas e o clima tropical não constituíam condições propícias para produzir civilizações 

"evoluídas", o que denotava a visão determinista sobre os fenômenos sociais e o viés racialista 

                                                           
28

 SILVA, José Otacílio da. "A produção de discursos políticos na visão de Pierre Bourdieu". Revista Unioeste - 
Tempo da Ciência (12) 23: 187-200, 1º semestre 2005. 
29

 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: Editora 
UNESP, 2004, p. 20 – p. 26.  
30

Dentre os três teóricos europeus mencionados, dois elaboraram seus prognósticos sobre a mestiçagem brasileira 
após observar in loco a população do país. Louis Agassiz esteve no Brasil em 1865 em uma expedição científica 
para observar e colher espécimes da fauna e flora do país e Arthur Gobineau exerceu o cargo diplomata da França 
na Corte de D. Pedro II entre 1869 e 1870. Cf. RAMOS, Jair de Souza; MAIO, Marcos Chor. "Entre a riqueza natural, 
a pobreza humana e os imperativos da civilização, Inventa-se a investigação do povo brasileiro". In MAIO, Marcos 
Chor; SANTOS, Ricardo Ventura (orgs). Raça como questão: história, ciência e identidades no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 2010, p. 32-33. 
31 ROMERO, Mariza. Medicalização da saúde e exclusão social: São Paulo, 1889-1930. Bauru, SP: EDUSC, 2002, p. 113. 



20 

destas teorias. Intelectuais brasileiros como Silvio Romero (1851-1914), Nina Rodrigues (1862-

1906), Euclides da Cunha (1866-1909) e Oliveira Vianna (1883-1951) ressignificaram tais 

pressupostos em seus enunciados, fincando raízes nos preceitos do determinismo climático e 

biológico e na noção da existência de hierarquias raciais. Aqui, tal noção foi embebida em um 

preconceito étnico-racial que não era novo, posto que estivesse imanente desde os primórdios da 

colonização do país, sendo inicialmente direcionado aos índios – nativos da terra – e 

posteriormente aos negros – desterrados por processo de imigração forçada pelo tráfico atlântico 

– e seus descendentes.  

Também no Brasil, algumas teorias deterministas justificaram que a situação de miséria, 

doença e criminalidade imputada a negros e mestiços estava diretamente relacionada não à 

trajetória histórica e política do país, mas à "natureza" inferior da raça negra e à degeneração dos 

mestiços. Não por outro motivo, os negros e mestiços constituiriam a parcela da população que 

deveria ser expurgada, gradativamente, da sociedade brasileira, o que possibilitaria viabilizar o 

projeto de branqueamento imaginado por intelectuais e autoridades, sob os auspícios da nossa 

Primeira República. 

 

1.1 - As Teorias Racialistas Europeias do Século XIX e o contexto brasileiro. 

Para introduzir suas conclusões acerca da apropriação de teorias racialistas europeias por 

parte da intelectualidade brasileira, Jair de Souza Ramos e Marcos Chor Maio se apoiam em 

Tzvetan Todorov, que definiu dois diferentes – mas articulados – domínios que designam o 

termo racismo. O primeiro se refere a "um comportamento marcado pelo ódio e pelo desprezo 

para com aqueles que têm características físicas bem definidas e distintas das nossas" 
32

 e o 

segundo diz respeito a "uma ideologia, uma doutrina sobre as diferenças humanas", à qual 

Todorov atribui o nome de racialismo. Baseados em tal concepção, Ramos e Maio apontam que 

"o racismo é um comportamento relativamente antigo e bastante difundido e as doutrinas 

racialistas se originaram na Europa ocidental e foram importantes no debate intelectual e nas 

práticas políticas de meados do século XIX até meados do século XX" 
33

.  

Para os autores, as doutrinas racialistas pressupunham que a humanidade se diferenciava 

em grupos chamados raças, identificados por possuírem certa unidade física e características 

psicológicas e culturais peculiares e tão díspares que se acreditava que configurariam espécies 

diferentes. Além disso, os pensadores adeptos das teorias racialistas preconizavam também que 
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"estas 'raças' seriam não apenas diferentes, mas também desiguais" e, baseando-se na história das 

sociedades europeias, "estabeleciam uma hierarquia entre as 'raças' que tornava aceitável, e até 

mesmo necessária, a dominação de certos povos sobre outros" 
34

. Kabengele Munanga, em sua 

abordagem sobre os conceitos de raça, racismo, identidade e etnia, refuta a noção de hierarquia 

racial, embora reconheça que, empiricamente falando, a diversidade humana seja um fato 

inegável. 

Por que [...] classificar a diversidade humana em raças diferentes? A 

variabilidade humana é um fato empírico incontestável que, como tal merece 

uma explicação científica. Os conceitos e as classificações servem de 

ferramentas para operacionalizar o pensamento. É neste sentido que o conceito 

de raça e a classificação da diversidade humana em raças teriam servido. 

Infelizmente, desembocaram numa operação de hierarquização que pavimentou 

o caminho do racialismo. 
35

  
 

Munanga afirma que, na abordagem acerca das relações raciais ou interétnicas, a maioria 

dos pesquisadores brasileiros recorre com frequência ao conceito de raça para explicar o 

racismo, posto que a crença sobre uma suposta hierarquia racial ainda esteja presente "nas 

representações mentais e no imaginário coletivo de todos os povos e sociedades 

contemporâneas" 
36

. Sobre esta questão, Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos reiteram a 

formulação de Munanga, quando assinalam que o uso do termo raça nas ciências sociais 

contemporâneas se dá devido à importância antropológica do conceito, dado o reconhecimento 

dos referenciais culturais que os agentes sociais compartilham. Segundo Maio e Santos, mesmo 

sob a perspectiva de que a categoria raça não é cientificamente válida para a espécie humana, os 

cientistas sociais "reconhecem a enorme relevância antropológica do conceito, uma vez que 

indivíduos e sociedades, orientados por seus referenciais culturais, classificam os outros e são 

cotidianamente classificados com base em características físicas" 
37

.  

Em seu estudo sobre o Anti-racismo e seus Paradoxos, Celia Maria Marinho Azevedo 

também corrobora a tese de Munanga ao pontuar que aqueles que participam do debate acerca do 

anti-racismo oscilam entre "a denúncia da 'raça' como uma idéia historicamente inventada e sem 

fundamentos na natureza e a aceitação de que determinados grupos de pessoas relacionam-se 

essencialmente em termos raciais" 
38

. Segundo Azevedo, profissionais da área das Ciências 

Humanas, apesar de buscarem escapar do paradoxo existente entre posicionar-se contra o 
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racismo ao mesmo tempo em que se reitera a existência de raças humanas, ainda vêm 

retroalimentando em suas pesquisas acadêmicas a crença nas "relações raciais" 
39

.  

Azevedo faz referência à observação de Robert Miles sobre a circulação da noção de raça 

no senso comum de forma acrítica, que a autora imputa, em parte, à responsabilidade dos 

cientistas sociais, que "têm prolongado, perversamente, a vida de uma idéia que deveria ser 

explícita e consistentemente confinada à poeira dos termos analiticamente inúteis" 
40

. Apesar 

disso, as noções de raça e racismo – aquele desprezo para com aqueles que têm características 

físicas distintas das nossas, citado por Ramos e Maio – são tão antigos quanto a própria 

humanidade, mas permanecem e, por isso, merecem uma abordagem, ainda que concisa, nesta 

dissertação. Isto porque, baseados na crença de que o atraso sociopolítico e econômico do Brasil 

se devia à inferioridade racial e à degeneração de sua população mestiça, os agentes inseridos no 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia buscaram meios de superar esta "adversidade" na 

ciência eugênica.  

Andreas Hofbauer, em denso estudo sobre a história do projeto de branqueamento no 

Brasil, indica que a palavra raça teria surgido como "uma nova referência conceitual possível 

para pensar diferenças humanas" 
41

. O autor assinala que alguns teóricos sustentam que o 

conceito raça provém do substantivo latino ratio, que se refere à ordem, razão, modo, espécie. 

Outros, no entanto, defendem que o conceito teria se originado da palavra árabe ra’s, que 

significa "cabeça, chefe do clã", que denotava, além da ascendência de um indivíduo, os papéis 

sociais para ele determinados. Ainda segundo Hofbauer, o termo árabe teria sido assimilado na 

Península Ibérica na época da Reconquista, "quando nobres portugueses e espanhóis recorriam 

ao termo raça (raza) para – de forma semelhante ao uso árabe-beduíno – para destacar sua 

origem, sua descendência". Sob tal perspectiva, para ser considerado de boa raça, o nobre devia 

"pertencer a uma boa família, mas não a um grupo étnico ou racial no sentido moderno do termo. 

Era o conjunto de raças que fazia a nobreza" 
42

. 

A classificação da humanidade só passa a assumir um caráter biológico com o naturalista 

sueco Carl Von Linné (1707-1778), quando sua obra Systema Naturae é editada pela primeira 

vez, em 1735. Nessa obra "o ser humano é explicitamente colocado ao lado do macaco" 
43

. Linné 

destina poucas páginas para descrever sua classificação dos grupos humanos, pois priorizava a 
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análise do mundo, minerais, plantas e animais. Hofbauer ressalta que Linné, ao classificar a 

humanidade, além de enumerar as características físicas de cada grupo de homens, emite juízos 

morais que supostamente caracterizariam tais grupos. Apesar de cristão e adepto da concepção 

monogenista da origem humana, o naturalista sueco manifesta ser difícil se convencer que os 

homens tivessem a mesma origem. Ele os classifica em seis categorias: 

(1) Europaeus albus: engenhoso, inventivo; branco, sanguíneo. É governado 

por leis. (2) Americanus rufus: contente com sua sorte, amante da liberdade; 

moreno, irascível. É governado pelos costumes. (3) Asiaticus luridus: 

orgulhoso, avaro; amarelado, melancólico. É governado pela opinião. (4) Afer 

niger: astuto, preguiçoso, negligente, negro, fleumático. É governado pela 

vontade arbitrária de seus senhores [...]; o quinto grupo, chamado de ferus 

(homo ferus), é caracterizado apenas como quadrúpede, mudo e cabeludo; e o 

sexto (monstrosus) refere-se a supostos homens gigantes e anões. 
44

  

 

Assim como Linné, George-Louis de Buffon (1707-1788), naturalista e matemático 

francês, não duvidava da origem única dos homens. Sua monumental obra de 44 volumes, 

intitulada Histoire naturalle générale et particulière, cujo primeiro volume foi editado em 1749, 

tratou-se da "principal fonte de informação da Europa culta sobre os homens e os animais 

exóticos durante quase um século" 
45

. Para explicar as diferenças constatadas entre os seres 

humanos, Buffon menciona três causas: clima, alimentação e costumes. Além disso, define três 

características mais marcantes para classificar as variedades humanas: primeiro, a cor do cabelo, 

da pele e dos olhos; segundo, as proporções do corpo (forma e o tamanho, traços fisionômicos, 

conformação da cabeça e do rosto) e terceiro – aquilo que poderia ser apreendido como dados 

culturais –, as inclinações, modos e supertições 
46

.  

De acordo com Hofbauer, Buffon partia da noção de um modelo originário da 

humanidade para sustentar que as variedades entre os grupos humanos seriam resultado de 

processos de degeneração. Essas variedades, que denominava raças, eram vistas pelo naturalista 

francês como variações humanas potencialmente "transformáveis" e "reversíveis" 
47

. Ou seja, 

sob sua ótica, a degeneração poderia ser afetada por fatores externos e se aproximar daquele 

modelo originário, de maneira gradativa. No que diz respeito às variáveis de cor, Buffon, 

acreditava que as condições climáticas mais propícias "para os homens se mostrarem em toda a 

sua beleza e para os países se revelarem 'civilizados'", eram as temperaturas moderadas, 

estabelecendo, inclusive, as latidudes que forneceriam tais condições 
48

. Não causa estranheza 

que estas condições climáticas e latidudes correspondam à localização da Europa, pois, como 
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aponta Stephen Jay Gould, diante de dados oriundos de suas pesquisas científicas, um cientista 

"limita-se a selecioná-los ou a interpretá-los à sua maneira para que justifiquem as conclusões 

desejadas" 
49

.  

Pela perspectiva do determinismo climático e racial de Buffon, nos climas tropicais os 

homens seriam degenerados e não teriam condições de constituir sociedades civilizadas, porém, 

ele acreditava que a reversibilidade dessa degeneração era algo factível. Embora avaliasse serem 

necessários estudos minuciosos para se definir o tempo exato para se branquear uma raça, 

Buffon estimava que isso pudesse ocorrer após um período de oito a doze gerações, o que 

dependeria de condições climáticas favoráveis e de intercursos sexuais adequados. Para o 

naturalista, tudo indicava que os "cruzamentos" com raças mais claras acelerariam esse processo 

de branqueamento. Segundo ele, "se negros fossem transportados para uma província do norte, 

seus descendentes seriam, na sua oitava, décima ou décima segunda geração, muito menos 

negros que seus ancestrais e talvez tão brancos quanto os povos originários do clima frio onde 

viveriam" 
50

.  

No que se refere às controvérsias sobre as diferenças físicas existentes entre os diversos 

grupos humanos, assinalo que, no limiar do século XIX, este debate se acentuou quando 

surgiram novas interpretações sobre o mundo e sobre a origem da vida e suas diferenciações, 

esmorecendo interpretações que tinham dogmas religiosos como diretriz teórica. Segundo 

Hofbauer, "a crença na razão, a crença na força da natureza, pensada cada vez mais como 'reino 

da biologia', e a crença no progresso fortalecer-se-iam como novas referências para pensar o 

mundo e serviriam, inclusive, como novos 'critérios' para avaliar as diferenças humanas" 
51

. 

Nessa perspectiva, houve uma inflexão sobre o uso do conceito de raça, que, devido ao 

cientificismo que passou a preponderar naquela época, passou a vincular-se à necessidade de 

classificação das espécies, tanto vegetais quanto animais, das ciências naturais.  

Assim, duas grandes correntes passaram a direcionar as teorizações na busca de 

explicações sobre a origem da vida humana: o monogenismo e o poligenismo. As controvérsias 

erigidas pelas duas vertentes transcorreram durante todo o decorrer do século XIX e adentraram 

nas primeiras décadas do XX. No Brasil, ainda no final da década de 1920, as discussões sobre a 

existência de um ou mais centros de criação do homem ainda permeavam os discursos dos 

intelectuais, inclusive aqueles que participaram do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 

como, por exemplo, o médico e jornalista Azevedo Amaral, que iniciou sua conferência sobre o 
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tema Imigração com observações sobre ambas as teorias, manifestando sua franca anuência com 

os pressupostos de uma "origem poligenética" do homem 
52

. 

A visão monogenista, que predominara até a primeira metade do século XIX, alicerçava-

se em dogmas cristãos e defendia a origem única e divina de todos os povos a partir da 

descendência de Adão e Eva. Segundo Valdeir Del Cont, "o que se pensava até então, pela força 

da influência de uma concepção essencialista, era que o universo, como criação da sabedoria 

divina, só poderia ser perfeito e imutável" 
53

. Sobre a concepção essencialista da criação, 

Gualtieri salienta que "as espécies para os essencialistas, eram 'tipos naturais', manifestação de 

uma essência (o tipo, o modelo), e cada espécie estava separada da outra" 
54

. No que diz respeito 

às variedades entre as raças humanas, os adeptos do discurso monogenista, como Buffon, 

argumentavam que estas variedades seriam produtos da degeneração da perfeição criada pelo 

poder divino, que teria atingido "diversos níveis, menor, no caso dos brancos, e maior, no caso 

dos negros"; no tocante às diferenças existentes entre os povos, na leitura monogenista o clima 

era apresentado com maior frequência como a principal causa da distinção racial 
55

. 

Em contrapartida, a explicação poligenista sobre a origem do homem defendia que "as 

raças humanas eram espécies biológicas separadas e descendiam de mais de um Adão. Como os 

negros constituíam uma outra forma de vida, eles não participavam da 'igualdade do homem'" 
56

. 

Para sustentar tal argumentação, os poligenistas se baseavam nos estudos da taxonomia, ciência 

que se dedica à descrição, identificação e classificação dos organismos, que encontrava respaldo 

técnico nos estudos científicos da antropometria
57

, da antropologia criminal
58

 e da craniologia
59

. 
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A partir das conclusões científicas dessas disciplinas, preconizava-se que a variação de 

características dos grupos humanos, como o tamanho e contorno do cérebro, cor da pele, traços 

faciais, textura do cabelo e estatura, poderiam definir o grau de superioridade entre as raças, 

sendo a branca a mais evoluída e bela e as demais as representantes da degeneração humana. 

Acreditava-se que, pelas características físicas poder-se-ia identificar, por exemplo, o grau de 

inteligência e a tendência às doenças e à criminalidade dos indivíduos. Sobrepondo-se aos 

dogmas religiosos que vigoravam até então, as teorias racialistas imprimiram um caráter 

científico às desigualdades entre os seres humanos e, através do conceito de raça, puderam 

hierarquizar a humanidade. 

Em seu estudo sobre o evolucionismo no Brasil, Gualtieri refere que especialmente após 

a divulgação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, os estudos da 

anatomia comparada e embriologia buscaram "reconstruir a história da vida" a fim de "verificar 

as semelhanças entre os organismos e, consequentemente, seu parentesco e origens" 
60

. Já nas 

décadas de 1870 e 1880, a partir das descobertas arqueológicas e estudos antropológicos, os 

cientistas buscaram apreender as conexões entre os organismos biológicos, para, assim, 

"estabelecer as origens dos diferentes povos" 
61

. As discussões acerca da origem única dos 

diferentes povos municiavam as divergências entre o monogenismo e o poligenismo. Segundo 

Gualtieri, no debate sobre a origem humana, a população brasileira apresentava especificidades 

que estimulavam as discussões dos naturalistas sobre a unidade ou não da origem dos diferentes 

povos, que opunham as duas concepções.  

Os intelectuais adeptos do ideário poligenista indicavam que a miscigenação, que a 

caracterizou de maneira inequívoca, era desaconselhável e perigosa, pois os intercursos sexuais 

entre raças de origens diferentes resultariam em seres inferiores racialmente e levariam o país à 

decadência, impedindo sua evolução social e política. O monogenismo, ao contrário, fora capaz 

de conceber como possível a regeneração dos mestiços a partir do branqueamento. Os 

conhecimentos sobre a origem dos diferentes povos "eram essenciais para delinear a evolução 

social e política de uma nação composta de um povo miscigenado e marcado, de acordo com as 
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teorias da época, pela inferioridade racial". 
62

 Não por acaso, o Brasil tornou-se um verdadeiro 

laboratório para as pesquisas e os experimentos dos naturalistas naquele século.  

 

1.2 - Os Preceitos da Eugenia no Brasil Mestiço 

A partir de meados do século XIX, além dos determinismos biológico, climático e racial, 

novas perspectivas filosóficas e científicas, como o positivismo e o evolucionismo, também 

passaram a alicerçar as hipóteses construídas pela intelectualidade brasileira sobre os fenômenos 

sociais do país. Entendia-se que o miscigenado contingente populacional do Brasil, além de 

"feio, fraco e indolente", seria "inapto" às relações de trabalho inerentes ao sistema capitalista de 

produção, tendo em vista que o trabalho cativo ainda vigorasse no país. Ressalte-se que, no que 

diz respeito à escravidão, a despeito de toda a pressão internacional – especialmente a advinda da 

Inglaterra –, da resistência dos cativos e da expansão do movimento abolicionista, o regime 

escravocrata brasileiro ainda perduraria até o final daquele século.  

Ao discorrer sobre o posicionamento do escritor, jornalista e diplomata Joaquim Nabuco 

(1849-1910) sobre a escravidão, Hofbauer salienta que, para este intelectual brasileiro, o sistema 

escravocrata impedia a modernização e o progresso do Brasil, freando o curso da 

industrialização no país. Quando em exílio espontâneo na cidade de Londres, onde escreveu o 

livro O Abolicionista (1883), Nabuco declarou: "de facto, a escravidão pertence ao numero das 

instituições fosseis, e só existe em nosso periodo social n'uma porção retardatária do globo, [...] a 

escravidão não pertence naturalmente ao estadio a que chegou o homem" 
63

. Além de explicitar 

sua posição liberal, favorável ao fomento da industrialização nos moldes europeus, observa-se 

certo tom de desalento na fala de Joaquim Nabuco, talvez resultado de sua derrota nas eleições 

de 1882, pontuada por Hofbauer, ou devido ao fato de ainda vigorar no Brasil, ao qual se refere 

como "uma porção retardatária do globo", o anacrônico sistema escravista. Embora não possa 

afirmar categoricamente que Nabuco validasse os pressupostos do evolucionismo, verifica-se 

que ele utilizava termos pertinentes àquela teoria, quando se refere à posição "retardatária" do 

Brasil, com suas "instituições fósseis" como a escravidão, algo alheio ao "estágio" aonde o 

homem chegara.  

No contexto brasileiro pós-1870, verifica-se que, afora as pressões para a extinção do 

regime escravocrata, que acabou ocorrendo gradativamente ao longo da segunda metade do 

século XIX, outro fato que alterou significativamente o cenário nacional naquele período foi a 
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Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870. Além de revelar as contradições da sociedade 

escravista, o conflito transformou o Exército brasileiro em importante agente político, devido ao 

seu reconhecimento como uma forte instituição nacional, que passou a contar com articulações 

internas significativas, fator que contribuiu para esmorecer o poder do regime monárquico que 

vigorava no país 
64

. Karoline Carula, em sua tese sobre a ressignificação do darwinismo no 

Brasil, aborda tal conjuntura: 

Em 1850, o fim efetivo do tráfico de escravos africanos acabou com a 

reprodução da mão de obra oriunda da África, influindo na transição do 

cativeiro para a liberdade. A Lei do Ventre Livre, de 1871, acentuou as 

discussões acerca da proximidade do fim da escravidão e da mão de obra a ser 

utilizada após a abolição. O término da guerra do Paraguai enfraqueceu a 

opinião pública acerca do poder Imperial. O manifesto republicano de 1870 e a 

criação do partido republicano, que propunham a mudança de regime político, 

também colaboraram para a desestabilização monárquica. Os debates que 

despontaram neste momento eram, muitas vezes, permeados pelas novas teorias 

científicas/cientificistas europeias – positivismo, evolucionismo, darwinismo, 

naturalismo, dentre outros ismos – que eram lidas, ressignificadas e apropriadas 

pela camada letrada brasileira. Muitas dessas ideias foram apresentadas e 

discutidas em conferências e cursos públicos, que marcaram a capital imperial 

nas décadas de 1870 e 1880. 
65

  

 

Em meio à efervescência política e social que o país vivenciava no período que antecedeu 

a abolição da escravidão, tornava-se premente, ainda no Império, a construção de uma identidade 

nacional que contemplasse, entre outros fatores, as especificidades da composição étnica da 

população. Nesse sentido, a partir de 1870, a intelectualidade local passou a participar dos 

debates em torno dos pressupostos do cientificismo e do racialismo erigidos por teóricos 

europeus e a incorporá-los em seus discursos e produções científicas, que visavam direcionar o 

destino político, econômico e social do Brasil para impingir novas feições à nação, "feições estas 

que deveriam, ao mesmo tempo, nos diferenciar da Europa e nos aproximar do seu parâmetro de 

progresso e modernidade" 
66

. Assim, para muitos intelectuais que constituíram aquela que foi 

chamada a Geração de 1870, as preocupações com uma nova ordem civilizatória no país e com 

as qualidades desejáveis para a população nacional pautaram-se em critérios raciais. 

Na segunda metade daquele século, verificou-se um revigoramento da ciência no meio 

acadêmico brasileiro. De acordo com Hofbauer, a partir de 1870, "com base agora nas modernas 
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idéias positivistas, liberais, evolucionistas e raciais, tentava-se entender e debater a situação do 

país" 
67

. Articuladas com a literatura e as ideias europeias, as produções engendradas em 

instituições como o Museu Nacional, fundado em 1818, e o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, em 1838, fomentaram novo ímpeto ao campo científico nacional e voltaram-se à 

difusão da ciência para incrementar o desenvolvimento do país, tendo como referência o modelo 

civilizatório europeu.  

Em seu estudo sobre o evolucionismo no Brasil, Regina Cândida Ellero Gualtieri aborda 

as questões referentes à arvorada missão civilizadora do Museu Nacional e apresenta um 

relatório, datado de 1870, do então ministro da Agricultura, onde este chamava a atenção para "o 

quase abandono em que se encontrava o Museu e considerava essa condição contrastante com o 

apreço dos povos civilizados por instituições dessa natureza", acrescentando ser prerrogativa da 

instituição prestar o "poderoso auxílio ao estudo das ciências" 
68

. Nessa mesma perspectiva, 

Ladislau Netto, naturalista do Museu entre 1866 e 1893 e seu diretor no período 1875-1915, ao 

se manifestar sobre os Archivos do Museu Nacional, afirmou ser sua intenção "que os trabalhos 

da instituição fossem divulgados para revelar aos brasileiros, mas também aos estrangeiros, o 

grau de desenvolvimento científico do país" 
69

, defendendo a difusão do conhecimento através de 

publicações científicas. 

Carula, em sua obra sobre as Conferências Populares da Glória – que ocorreram no Rio 

de Janeiro entre 1873 e a primeira década do século XX –, salienta que os ideários positivista e 

evolucionista não se restringiram a instituições letradas como "museus, faculdades de medicina e 

de direito, institutos históricos e geográficos". Como havia "uma perspectiva iluminista e 

romântica, na qual a camada esclarecida estaria incumbida de levar o conhecimento ao resto da 

sociedade", surgiram iniciativas como a da realização das Conferências, pois se passou a 

considerar a ciência como "o veículo que levaria o país a percorrer o caminho rumo à 

civilização" 
70

. Os temas apresentados eram relacionados a diversos assuntos, porém, um dos que 
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obtiveram maior ressonância, provocando grande polêmica nos periódicos do Rio de Janeiro, foi 

o darwinismo social. O conferencista Augusto Cezar de Miranda Azevedo, por exemplo, médico 

que trouxe a público um conjunto de preleções sobre o tema, entendia ser imprescindível 

difundir a aplicação da teoria darwinista em favor do aprimoramento da sociedade brasileira. Em 

uma das ocasiões, ele partia do pressuposto da existência de homens superiores e inferiores e 

enunciava que havia uma hierarquia entre eles. 

 

Na análise de Miranda Azevedo havia uma hierarquização do homem, na 

qual existiriam homens superiores, referenciados como "sadios" e 

"fortes" e em contrapartida os inferiores, qualificados como "débeis" e 

"fracos". Para o médico, os descendentes dos indivíduos inferiores 

estariam fadados a também serem inferiores, mostrando que em sua 

interpretação o determinismo hereditário era fundamental. O orador 

vislumbrava uma aplicabilidade da teoria darwinista em prol da 

sociedade brasileira, os princípios biológicos de Darwin poderiam ser 

estendidos para o estudo e o melhoramento da sociedade 
71

.  
 

A despeito da referência explícita à teoria darwinista, para muitos autores o darwinismo 

social tratou-se de uma apropriação que não corresponde à teoria da evolução biológica por 

seleção natural, proposta por Charles Darwin (1809-1889) em sua obra A Origem das Espécies, 

publicada pela primeira vez em 1859. Para André Strauss e Ricardo Waizbort, por exemplo, a 

concepção de que a luta pela existência dos fortes contra os fracos garantiria que a sociedade 

humana alcançasse o pleno desenvolvimento, purgando-se dos pobres e dos fracos, teoria 

denominada "darwinismo social", de fato, corresponde à ressignificação que o filósofo Herbert 

Spencer (1820-1903) imprimiu à teoria darwiniana 
72

. Segundo os autores, tal apropriação 

definiu um reiterado equívoco nos estudos sobre a teoria evolutiva proposta por Darwin. 

Spencer foi o mais importante porta-voz de uma teoria social, baseada em uma 

brutal luta pela existência, equivocadamente denominada darwinismo social, 

que pleiteava que a guerra dos fortes contra os fracos, dos ricos contra os 

pobres, deveria seguir seu curso natural, pois seria através dela que a sociedade 
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humana alcançaria aquele patamar de pleno desenvolvimento, purgando-se dos 

pobres e dos fracos. 
73

  

 

Em perspectiva similar à de Spencer, Ernst Haeckel (1834-1919) elaborou a teoria da 

recapitulação e defendeu a ideia de que as raças primitivas seriam "uma etapa infantil na marcha 

da humanidade e que tais raças primitivas precisavam de supervisão e proteção das sociedades 

mais maduras" 
74

. Comumente, quando se menciona as conclusões científicas do naturalista e 

filósofo alemão Ernst Haeckel, a memória comumente nos remete às ilustrações análogas de 

embriões de diferentes espécies de animais; emblemáticas imagens com as quais o cientista 

procurava demonstrar a pretensa similaridade entre todas as formas de vida biológica. Em suas 

pesquisas, que ajudaram a popularizar a noção darwiniana de evolução, Haeckel buscou 

descrever e nomear as diversas formas de vida, mapeando uma árvore genealógica onde as 

espécies estavam relacionadas e sistematizadas em uma escala evolutiva que partia de formas 

mais rudimentares até as formas mais complexas de existência. Segundo Gualtieri, Haeckel foi 

uma importante referência entre os adeptos dos preceitos evolucionistas no Brasil e também em 

toda a América Latina, tendo vinculado "o processo de transformação da vida (evolução) ao 

processo de desenvolvimento dos seres vivos (do ovo ao adulto), ao estabelecer que o 

crescimento do embrião recapitulava a história evolutiva de sua espécie" 
75

. 

Segundo Carlos Alberto Dória, na elaboração de uma série evolutiva da vida, Haeckel 

considerava que a forma mais recente de cada série de espécies orgânicas constituía a meta para 

a qual se direcionavam as formas menos perfeitas que a precediam, o que corresponde a dizer, 

por exemplo, "que todo macaco é, ele mesmo, um 'vir-a-ser' humano" 
76

. Ainda nos termos de 

Dória, a consequência prática desse vir-a-ser, que se desdobra em seres submetidos a uma 

"competição interespécies, é a rígida hierarquização de formas, sejam proto-humanas ou 

humanas" 
77

. No que diz respeito à origem do homem, Dória certifica que Haeckel demonstrou 

uma posição poligenista, pois, além de considerar que os africanos se aproximavam do tipo 

simiano, ele testificava que "nenhum povo de carapinha teve história verdadeira", conclusão à 

qual recorreu para "hierarquizar os homens tanto em termos físicos quanto culturais, 

especialmente através dos cabelos, cor da pele, forma do crânio e das línguas" 
78

. 
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Diferentemente de Strauss e Waizbort – que consideram que teoria sobre a evolução dos 

organismos sociais é imputado equivocadamente a Darwin, e não a Spencer –, Gualtieri indica 

que, da mesma forma que Herbert Spencer, Charles Darwin e Ernst Haeckel não restringiram 

suas hipóteses às transformações evolutivas no âmbito biológico, pois ambos participaram das 

discussões acerca do papel da seleção natural nas transformações físicas, morais e 

comportamentais dos seres humanos. Conforme a autora, nas hipóteses erigidas nos livros 

História da Criação (1868), de Haeckel, e A Origem do Homem (1871), de Darwin, os 

naturalistas sustentavam que os seres humanos "superiores" deixavam menos descendentes que 

os "inferiores", devido à tendência prolífica das classes mais pobres, o que acabava interferindo 

no processo de seleção natural. Além disso, para aqueles teóricos "nas sociedades ditas 

civilizadas, a dinâmica das próprias instituições parecia neutralizar os efeitos da seleção natural: 

a medicina, a assistência social, a existência de asilos e hospícios, por exemplo, funcionavam 

como fatores anti-seletivos" 
79

. 

Na ideia de que os pobres e fracos deveriam ser purgados das sociedades, apregoada pelo 

darwinismo social, verifica-se a conexão com os preceitos da eugenia, ciência erigida em 1883 

por Francis Galton (1822-1911), que foi designado por Stephen Jay Gould como "o apóstolo da 

quantificação" 
80

. Se o evolucionismo de Charles Darwin forneceu subsídios teóricos que 

embasaram de maneira categórica até mesmo o campo das ciências humanas, na segunda metade 

do século XIX, outra tendência se tornou referência recorrente no campo científico, a 

quantificação de dados. Entendia-se que esse método traria precisão e legitimidade às ciências, 

inclusive as humanas, que deixariam de ser vistas como ciências de caráter meramente subjetivo 

e poderiam ser equiparadas às ciências exatas. Gould salienta que, no campo das ciências 

humanas, "a fascinação pelos números, a fé em medições rigorosas poderiam garantir uma 

precisão irrefutável e seriam capazes de marcar a transição entre a especulação subjetiva e uma 

verdadeira ciência, tão digna quanto a física newtoniana" 
81

. Segundo Gould, a crença de que os 

números tornam consistentes as investigações e conclusões de teorias científicas, quaisquer que 

sejam, não é algo fidedigno, tendo em vista que a ciência tem raízes na interpretação criativa. 

Os números sugerem, limitam e refutam, mas, por si só, não especificam o 

conteúdo das teorias científicas. Estas são construídas sobre a base da 

interpretação desses números, e os que os interpretam são com frequência 

aprisionados pela sua retórica. Estão convencidos de sua própria objetividade, e 
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são incapazes de discernir o preconceito que os leva a escolher uma das muitas 

interpretações que seus números admitem. 
82

 

 

Dentre os cientistas do século XIX que alicerçaram suas construções teóricas na 

quantificação de dados, Francis Galton, detentor de significativo capital científico – era médico, 

antropólogo, geógrafo, estatístico e meteorologista – foi um dos que mais se destacou no meio 

científico internacional, seja por sua emblemática defesa em favor do determinismo biológico, 

do fator hereditário das características humanas e da hierarquia racial, seja por ter utilizado pela 

primeira vez a palavra eugenia, cunhada "a partir de uma expressão grega que significa 'bem-

nascido'" 
83

. Para Galton, os indivíduos já nasceriam destinados a serem "brilhantes ou estúpidos, 

geniais ou medíocres, sadios ou doentes" 
84

. Tais características seriam determinadas por fatores 

hereditários e, ao mesmo tempo, determinante para definir o indefectível lugar na sociedade dos 

indivíduos. Para o precursor da eugenia, tanto a doença mental quanto a tendência ao crime e à 

marginalidade eram resultado da hereditariedade. 

De acordo com a teoria de Francis Galton, a raça humana poderia ser aprimorada caso 

fossem proibidos os casamentos inter-raciais e incentivados os casamentos de indivíduos 

considerados eugênicos, "de boa linhagem", pois, dessa forma, se asseguraria o nascimento de 

indivíduos mais inteligentes e belos e se evitaria o nascimento de indivíduos disgênicos. 

Segundo Nancy Stepan, em sua principal obra, Hereditary Genius, o cientista britânico 

pretendeu provar "através de métodos genealógicos e estatísticos simples, que a aptidão humana 

seria função da hereditariedade, não da educação" 
85

. Gualtieri também evidencia que Galton 

tinha o objetivo de fundamentar o caráter hereditário da inteligência através de estudos 

antropométricos e estatísticos. Para embasar seus estudos sobre eugenia, ele coletou dados de 

muitas famílias de seu país e os interpretou por meio de dados estatísticos. Seu objetivo consistia 

em correlacionar os atributos físicos e mentais dos indivíduos para, a partir dessa correlação, 

descrever os "tipos humanos": 

[...] criminosos, delinqüentes, idiotas, ou bem dotados física e intelectualmente. 

Conhecê-los deveria auxiliar o planejamento e a organização do pretendido 

controle da reprodução de indivíduos ou de grupos indesejáveis visando à 

seleção dos melhores talentos, traços de comportamento e características físicas 
86

. 

                                                           
82

 GOULD. Op. cit., p. 66. 
83

 GUALTIERI. Educar para regenerar e selecionar. 2008, p. 92. 
84

 CASTAÑEDA, L. A. "Eugenia e Casamento". História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.10(3), set.-dez. 2003. 
85

 STEPAN, Nancy Leys. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro, Editora 
FIOCRUZ, 2005, p. 30. 
86

 GUALTIERI. Educar para regenerar e selecionar. 2008, p. 93. 



34 

Para embasar a necessidade de aplicação de técnicas de intervenção eugênica para que a 

raça humana fosse aprimorada, Galton dedicou-se a quantificar informações das mais diversas, 

desde a medição de crânios e a realização de testes de inteligência a inferências sobre o grau de 

beleza das pessoas com as quais cruzava nas ruas, geralmente com o propósito de comprovar a 

"inferioridade" de determinados grupos humanos. Segundo Gould, como acreditava que "com 

suficiente empenho e engenhosidade, qualquer coisa podia ser medida, e que essa medida 

constituía o critério básico de um estudo científico", em 1884, montou um Laboratório de 

Antropometria na Internacional Health Exibition, em Londres, onde, por pequenos valores, as 

pessoas passavam por uma bateria de testes e medições, e recebiam sua avaliação no final 
87

. O 

objetivo de Galton era recolher dados e compor uma tabela com características de homens e 

mulheres, para comprovar o grau de eugenia desses indivíduos 
88

.  

Gould destaca que, "para que não se pense que se trata de inofensivas reflexões de um 

vitoriano excêntrico e demente, direi que Sir Francis era considerado com toda a seriedade como 

um dos intelectos mais importantes de seu tempo" 
89

. Os mapeamentos e quantificações sobre as 

características físicas, mentais e morais de indivíduos cujos dados municiavam as pesquisas de 

Galton, visavam confirmar a natureza hereditária dessas características e possibilitar a 

diferenciação dos indivíduos em categorias. Na medida em que se definisse um tipo ideal, com 

características físicas e mentais eugênicas, o conhecimento sobre a transmissão hereditária 

indicaria o caminho para a perpetuação dos caracteres ideais às gerações seguintes. Assim, para 

que fosse possível a definição de um biótipo eugênico ideal, se partiu da premissa da existência 

de homens com características superiores e inferiores, reiterando a noção de hierarquia racial.  

Para Francis Galton, "o fato de a elite, depositária dos melhores caracteres, procriar 

menos que a classe pobre, portadora de caracteres degenerados, foi uma constatação que gerou 

indignação por vários anos de sua vida" 
90

. Note-se nessa assertiva a associação que Galton faz 

entre "classe pobre" e "degeneração", conexão que foi, em geral, incorporada pelos eugenistas, 

inclusive brasileiros, e será abordada ainda neste capítulo. Stephen Jay Gould salienta que 

concepções dessa natureza tem como aporte teórico o determinismo biológico, que propala "a 

noção de que as pessoas das classes mais baixas são construídas de um material intrinsecamente 

inferior (cérebros mais pobres, genes de má qualidade ou o que quer que seja)" 
91

. A 
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interpretação determinista sobre os fenômenos sociais, concepção corrente no século XIX, foi 

utilizada para explicar as desigualdades sociais, políticas e econômicas constatadas entre as 

diferentes nações. Décadas mais tarde, o médico Renato Kehl, o arauto da eugenia no Brasil, no 

primeiro número de uma de suas publicações, intitulada Educação Eugenica, parecia revisar 

ipsis litteris as inferências de Galton, ao afirmar que: 

As classes inferiores, com todos os seus defeitos de origem e de educação, 

ameaçam destruir os elementos que a antiga sociedade brasileira seleccionara, e 

tomar-lhes o logar [...] emquanto nas classes médias a consciência da 

responsabilidade, e os anceios da commodidade, os casaes se tornam menos 

prolificos, limitando o numero de filhos a dois, ou tres, ou a nenhum, nas 

classes pobres, que entre nós se podem chamar classes miseráveis, a 

inconsciencia e a falta de hygiene incentivam a fecundidade, determinando a 

formação de prole numerosa, cujos individuos vão constituindo um oceano de 

enfermos, de criminosos, de famintos e de revoltados, cuja maré acabará 

alagando tudo e destruindo a parte estavel da sociedade. 
92

  

 

Em se tratando de assuntos pertinentes à construção de uma nova identidade brasileira a 

partir do viés da eugenia, torna-se indispensável mencionar as ações e a produção do médico e 

farmacêutico Renato Kehl, defensor ardoroso da ciência apregoada por Francis Galton. Em 

reiteradas ocasiões, inclusive em sua conferência no Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 

se verifica a forte influência dos pressupostos eugênicos preconizados por Galton em favor do 

"aprimoramento da raça", como, por exemplo, a esterilização dos indivíduos considerados 

degenerados e a restrições aos casamentos e à imigração. Como enfatiza Diwan, "o desejo de 

Renato Kehl era de que o Brasil se povoasse de 'gente sã física e moralmente', a exemplo da 

Grécia Antiga, que no seu entender havia encontrado o equilíbrio do corpo e do espírito 

expressos na civilização ideal" 
93

. 

No que diz respeito ao movimento eugênico brasileiro, Nancy Stepan ressalta que, em se 

tratando de uma sociedade onde a estratificação social categorizava notadamente a hierarquia 

racial, "o racismo aberto florescia e declinava [...] de acordo com as contingências do 

nacionalismo e da imigração. Em consequência, a eugenia tomava direções distintas em 

diferentes ocasiões" 
94

. Nas primeiras décadas do século XX, em contraposição à visão 

depreciativa que cientistas europeus e norte-americanos impingiam à formação do povo 

brasileiro e à concepção de que se tratava de uma nação de negros e mestiços, "houve um 
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ressurgimento do nacionalismo com a expectativa de que a rápida expansão da economia de 

exportação baseada no café, na imigração e na ascensão de novos grupos profissionais [...] 

lançaria o Brasil como potência mundial" 
95

. 

Para a interpretação das questões referentes ao projeto de formação da nação brasileira, 

busco embasamento na teoria de Benedict Anderson, para quem uma nação é "uma comunidade 

política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e ao mesmo tempo 

soberana" 
96

. Para ele, uma nação é imaginada porque, mesmo que seus membros nunca 

conheçam todos os demais, eles compartilharão um sentimento de comunhão e conseguirão se 

imaginar como membros da comunidade da qual fazem parte. O autor salienta que cada contexto 

histórico determina os processos através dos quais a ideia de nação passa a ser imaginada e 

internalizada em cada indivíduo. Partindo de tal concepção, podemos afirmar que o sentimento 

de nacionalidade, a sensação de pertencimento que une determinado povo, é algo que pode ser 

historicamente construído de acordo com o que é imaginado por aqueles que assumem a tarefa 

de organizar uma entidade política específica.  

O meu ponto de partida é que tanto a nacionalidade – ou, como talvez se prefira 

dizer, devido aos múltiplos significados desse termo, a condição nacional – 

quanto o nacionalismo são produtos culturais específicos. Para bem entendê-los, 

temos de considerar, com cuidado, suas origens históricas, de que maneiras seus 

significados se transformaram ao longo do tempo, e por que dispõem, nos dias 

de hoje, de uma legitimidade emocional tão profunda. 
97

 

 

À luz da teoria de Anderson, ouso dizer que a ciência se trata de um meio para a 

construção de representações de uma coletividade imaginada. Entendo que esta teoria é reiterada 

por Stephen Jay Gould, quando este afirma que, na medida em que é executada por seres 

humanos, a ciência é uma atividade de cunho social, eivada por valores culturais específicos, 

cujo desenvolvimento não corresponde a uma aproximação da verdade absoluta, mas, antes, 

resulta de inferências afetadas por circunstâncias culturais. Nos termos de Gould, "as teorias 

mais criativas com frequência são visões imaginativas aplicadas aos fatos, e a imaginação deriva 

de uma fonte marcadamente cultural" 
98

. Este autor rechaçou a eugenia, que classificou como 

"pseudociência legitimadora do racismo", e desconstruiu muitas das "verdades" acerca do 

determinismo biológico e da possibilidade de classificação dos homens segundo suas 

características físicas ou seu grau de inteligência, com vistas à definição de uma escala de 

hierarquia social. Ao questionar as teorias biológicas baseadas em dados quantitativos – a 
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craniometria e os testes de quociente de inteligência, por exemplo – Gould afirma que a opção 

em favor da hierarquização racial determinou a priori "as 'questões científicas' então formuladas 

e até mesmo os dados reunidos para sustentar uma conclusão pré-estabelecida" 
99

.  

 

1.3 – A "Questão Social" brasileira nas primeiras décadas do Século XX 

No Brasil, com o declínio do sistema escravista e a premência da industrialização após a 

instauração da República e sob a influência do darwinismo social, a intelectualidade brasileira 

avaliava que a miscigenação aqui verificada, resultado particular dos mais de trezentos anos em 

que perdurou a escravidão, obstava o pleno desenvolvimento político-econômico-social do país e 

dificultava sua inserção no modo de produção capitalista e no mercado internacional. Urgia a 

implantação de um plano de viabilidade nacional, que transformasse o Brasil em uma nação 

reconhecida internacionalmente, tendo como referência o modelo liberal europeu. Assim, com 

vistas a alterar o quadro de atraso político, social e econômico do país, as ideias do darwinismo 

social começaram a ser defendidas por teóricos brasileiros, conforme ressalta Karoline Carula: 

O darwinismo penetrou na sociedade brasileira em um momento que 

importantes discussões ocorriam – mudanças na organização do trabalho, fim 

do sistema escravista, modificação do regime político – com isso, foi utilizado 

de diferentes maneiras pela camada letrada envolvida nestes debates. O discurso 

cientificista – e aí também acerca do darwinismo social – começou a ser 

produzido e difundido no Brasil como um argumento novo para a compreensão 

e solução dos problemas nacionais 
100

  

 

Desde o final do século XIX, o Rio de Janeiro, então Capital Federal, passara por 

profundas transformações em sua estrutura política, social, econômica, demográfica e 

urbanística. Não apenas seu traçado urbano e o modo de vida de seus habitantes haviam mudado. 

Aconteceram desde transformações significativas como a mudança do regime político, a 
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mudança do trabalho escravo para o trabalho livre, a implantação das primeiras fábricas de 

grande porte, a imigração crescente e a construção de ferrovias, até outras de ordem mais prática, 

como o advento do telégrafo, a iluminação elétrica, a eletrificação dos bondes, etc. Contudo, 

apesar deste crescimento substancial, proporcionalmente se agravavam os problemas da cidade, 

particularmente no que se refere ao saneamento e à saúde pública, devido especialmente à 

ocupação desordenada do espaço urbano 
101

. 

No limiar do século XX, apesar do grandioso projeto estabelecido para a capital, o Rio de 

Janeiro enfrentava sérios problemas sociais decorrentes do crescimento urbano rápido e 

desordenado. Um caos urbano dominava as ruas, com uma profusão de imigrantes pobres e ex-

escravos perambulando pelas ruas em busca de atividades que lhes possibilitassem o sustento. 

Para muitos, especialmente os estrangeiros que aportavam à cidade, o passado escravocrata 

marcara definitivamente o país e o atraso se personificava a olhos vistos no quadro de exclusão e 

degeneração social e nas grandes epidemias que grassavam na cidade. De acordo com Thomas 

Skidmore, "no começo do século, o Rio era ainda a cidade apertada e cheia de gente que crescera 

durante o Império, 'suja', atrasada e 'fedorenta'. Os ricos subiam a montanha, fugindo do 

'miserável povoado, sem grandes hotéis de luxo, sem numerosas carruagens, sem conforto e sem 

chic'" 
102

. Maurício de Almeida Abreu assegura que, no decorrer do período 1906-1930, a 

evolução da forma urbana carioca já refletia as contradições vigentes no sistema político e 

econômico do país. 

Centro e zona sul, de um lado, e subúrbios, de outro, passam a se desenvolver 

impulsionados por forças divergentes, embora emanadas da mesma necessidade 

de acumulação do capital (imobiliário, financeiro, comercial e industrial) [...] 

Com efeito, atuando agora diretamente sobre um espaço cada vez mais dividido 

entre bairros burgueses e bairros proletários, e privilegiando apenas os 

primeiros na dotação de seus recursos, o Estado veio a acelerar o processo de 

estratificação espacial que já era característico da cidade desde o Século XIX, 

contribuindo assim para a consolidação de uma estrutura núcleo/periferia que 

perdura até hoje. 
103
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Mas a preocupação das autoridades políticas não residia apenas na reforma urbanística da 

cidade. Promoveu-se, concomitantemente, uma forte campanha higienista, que buscava impor 

novos hábitos à população para erradicar os surtos epidêmicos que grassavam na cidade. A 

noção corrente entendia que "os hábitos de moradores pobres eram nocivos à sociedade, e isto 

porque as habitações coletivas seriam focos de irradiação de epidemias, além de, naturalmente, 

terrenos férteis para a propagação de vícios de todos os tipos" 
104

. A "cidade pestilenta" precisava 

se transformar em "cidade maravilhosa" para se tornar compatível com a condição de capital da 

República, tanto em sua estrutura demográfica e urbanística quanto na difusão do ideal eugênico 

para o aprimoramento da formação do povo brasileiro. Conforme ressalta Marques, "a eugenia se 

utilizaria de todos os dispositivos já experimentados pela higiene, desde a ordenação do meio 

ambiente até os padrões de habitação das diferentes classes sociais, atingindo o que finalmente 

ainda restaria disciplinar: a espécie" 
105

. 

Nesse contexto, verifica-se a conexão entre a "ciência do aprimoramento humano" e o 

projeto nacionalista brasileiro, na medida em que os eugenistas entendiam que esta ciência seria 

o antídoto para debelar os aspectos adversos oriundos da suposta inferioridade biológica da 

miscigenada raça brasileira. Segundo Vanderlei Sebastião de Souza, no Brasil, o debate em torno 

da eugenia se intensificou durante as décadas de 1910 e 1920 e esteve diretamente relacionado às 

preocupações da intelectualidade local quanto "ao estado de saúde, saneamento, higiene e da 

situação racial da população", circunstâncias desfavoráveis à formação da nova ordem 

civilizatória que se imaginava para o país 
106

. As construções discursivas de teóricos eugenistas 

coadunavam com o projeto das elites no que se refere à formação de uma raça nacional, pois 

indicavam práticas que, hipoteticamente, tornariam seu povo mais saudável, menos heterogêneo 

– entenda-se, embranquecido – e, idealmente, civilizado.  

Apesar da significativa ressonância obtida pelos preceitos da eugenia no Brasil, não se 

pode afirmar que o movimento eugênico se deu de forma linear, pois intelectuais e cientistas do 

país oscilavam entre considerar a população brasileira como constituída por elementos 

irremediavelmente inferiores e degenerados, devido à miscigenação, ou, de outra forma, por 

elementos capazes de constituir uma raça mais homogênea e saudável, um tipo nacional. Em seu 

estudo sobre a eugenia na América Latina, Nancy Stepan expressa o dilema dos eugenistas 

brasileiros naquele contexto: "eles indagavam se a mistura racial seria sempre um sinal de 
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inferioridade ou causa de decadência nacional, ou se a hibridização poderia ter significados 

biológico-sociais mais positivos" 
107

. Os eugenistas nacionais se viam em posição, no mínimo 

desconfortável, tendo em vista que incorporavam pressupostos que apregoavam a inferioridade 

racial de um povo do qual também faziam parte.  

Devido à noção corrente de que a degeneração do povo brasileiro era a causa do atraso 

civilizacional que impedia o pleno desenvolvimento do país, as incipientes políticas públicas do 

primeiro período republicano buscaram consolidar a tendência incrementada pelas premissas 

raciais vigentes e engodaram um projeto de branqueamento da população. Além disso, dada a 

necessidade de arregimentar mão de obra abundante, o que interessava tanto às oligarquias rurais 

no período pós-abolição quanto à nova ordem capitalista e à industrialização crescente, desde 

meados do século XIX, passou-se a estimular a imigração de estrangeiros com vistas a aumentar 

o contingente demográfico de europeus brancos, considerados os únicos capazes de contribuir 

para compor uma sociedade civilizada em um país fadado ao atraso social, político e econômico 

devido à miscigenação 
108

. Como visto, não foram apenas aspectos econômicos que nortearam as 

políticas imigratórias de natureza liberal de meados daquele século. A introdução de grandes 

levas de europeus era também motivada por critérios racialistas, dado o manifesto desejo das 

elites de branquear a população brasileira. Érica Sarmiento valida nossas asserções sobre os 

motivos para o estímulo à imigração de origem europeia branca, ao enfatizar que: 

Nesse período de crescimento nacional, de desenvolvimento das indústrias, das 

cidades, continuava-se buscando o imigrante ideal, considerado imprescindível 

para o progresso do país, como o agricultor, o técnico e o operário qualificado. 

O que importava, em um primeiro momento, era a sua capacidade em 

desempenhar funções ou transmitir conhecimentos que atendessem aos 

interesses do país adotivo. No entanto, aparece como sendo de extrema 

importância a questão do potencial reprodutor do imigrante. Fala-se em braços 

para a lavoura e a indústria, mas também em "sangue novo" ou "plasma" de 

reprodução, acreditando-se que os imigrantes viriam "aduzir sangue novo à 

nossa etnia". 
109

 

 

Nas primeiras décadas do século XX, com o crescimento substancial da estrutura urbana 

nos primeiros centros urbanos brasileiros, o número de habitantes livres – negros, mestiços e 
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imigrantes – aumentou significativamente nesses espaços 
110

. Apesar da precariedade dos 

vínculos e das condições de trabalho, buscava-se o trabalhador ideal, qualificado e submisso, e 

baniam-se aqueles que fossem considerados portadores de ideias "nocivas" à ordem social e 

porta-vozes de reivindicações populares. Ressalte-se que se tratava de um período em que não 

havia contrato de trabalho, as dispensas e rebaixamentos salariais eram frequentes, as jornadas de 

trabalho duravam até quatorze horas, não havia direito a descanso semanal remunerado ou 

licença para tratamento de saúde. As empresas funcionavam em prédios adaptados, sem 

condições de higiene e segurança e onde eram frequentes os acidentes e, se não bastasse, os 

salários eram ínfimos 
111

. 

A despeito do desenvolvimento acelerado da estrutura urbana, cerca de um terço da 

população da Capital Federal vivia espremido em moradias insalubres, sem as menores 

condições de higiene, muitas vezes sem água, luz ou esgoto. José Murilo de Carvalho certifica 

que, antes mesmo da instauração da República, com o crescimento populacional acelerado do 

Rio de Janeiro, se agravaram os problemas habitacionais da cidade, em quantidade e qualidade. 

Segundo Carvalho, "os velhos problemas de abastecimento de água, de saneamento e de higiene 

viram-se agravados de maneira dramática no início da República com o mais violento surto de 

epidemias da história da cidade" 
112

. A preocupação constante com o grave quadro nosológico da 

população, com epidemias fora de controle – varíola, malária e febre amarela –, vinculava as 

doenças às habitações coletivas das classes populares.  

De acordo com Sidney Chalhoub, a noção corrente entendia ser indispensável "intervir 

radicalmente na cidade para eliminar tais habitações coletivas e afastar do centro da capital as 

'classes perigosas' que nele residiam. Classes duplamente perigosas, porque propagavam a 

doença e desafiavam as políticas de controle social no meio urbano" 
113

. A noção de classes 

perigosas também é abordada por Carvalho, quando ressalta que uma parcela significativa das 

classes populares, que residia em locais insalubres nas ruas centrais da Cidade Velha, dedicava-

se a ocupações mal remuneradas ou mesmo não possuía ocupação fixa e vivia "nas tênues 

fronteiras entre a legalidade e a ilegalidade, às vezes participando simultaneamente de ambas". 
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Segundo a concepção das elites, as classes populares estavam associadas à noção de classes 

perigosas, que, no Rio de Janeiro, conforme Carvalho, eram constituídas por: 

 [...] ladrões, prostitutas, malandros, desertores do Exército, da Marinha e dos 

navios estrangeiros, ciganos, ambulantes, trapeiros, criados, serventes de 

repartições públicas, ratoeiros, recebedores de bondes, engraxates, carroceiros, 

floristas, bicheiros, jogadores, receptadores, pivetes (a palavra já existia). E, é 

claro, a figura tipicamente carioca do capoeira, cuja fama já se espalhara por 

todo o país e cujo número foi calculado em torno de 20 mil às vésperas da 

República. 
114

 

 

Diante da precariedade das relações de trabalho no Brasil, entre o fim do século XIX e 

início do século XX, as reivindicações por melhores condições laborais suscitaram o início da 

organização operária sindical no país sob a liderança de trabalhadores imigrantes europeus 
115

. 

Segundo Sarmiento, o crescimento e modernização do Rio de Janeiro coincidiram com a 

chegada de milhares de imigrantes na cidade, elementos que contribuíram sobremaneira para 

ampliar fenômenos sociais como o associativismo, os movimentos operários e a inserção 

massiva de estrangeiros nos postos de trabalho, o que acabou firmado uma imagem negativa dos 

imigrantes na dinâmica do Distrito Federal. No decorrer das primeiras décadas do século XX a 

política imigratória brasileira caracterizou-se pela ambiguidade, pois, de acordo com os 

interesses que vigoravam, ora a imigração era estimulada, ora era restringida. Como destaca 

Sarmiento, essa política imigratória ambígua ganhou força naquele período, quando foi criada a 

lei dos indesejáveis, em 1907, que passou a ser aplicada com mais vigor a partir de 1920. 

Em maio de 1908, por exemplo, na Delegacia do "Decimo Segundo Districto Policial" da 

Capital Federal, foi lavrado o auto da prisão em flagrante, com base no Artigo 399 do Código 

Penal vigente, de Manoel Conde, de vinte e cinco anos, solteiro, natural da cidade de Ponte 

Vedra, de nacionalidade espanhola. O policial que o conduziu à delegacia justificou ter efetuado 

sua prisão por tê-lo encontrado "vagando sem destino certo na rua do Riachuelo" e por saber "ser 

o mesmo vagabundo sem profissão honesta e sem domicilio certo". Inquirido, Manoel Conde 

informou não ter residência fixa e não ter profissão. As duas testemunhas ouvidas depuseram 

"ser o accusado presente vagabundo incorrigível, sem profissão honesta e sem domicilio certo". 

Ambos os depoimentos foram contestados pelo detido, por não serem "expressão da verdade". 

Seis dias depois de sua prisão, o juiz Alfredo de Almeida Russell emitiu parecer para a soltura a 

Manoel Conde, nos seguintes termos "vistos os autos e attendendo a que delles não remeta prova 
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de que o reo seja vagabundo nos termos da lei penal julgo improcedente a accusação e absolvo o 

reo, em cujo favor expeça-se alvará de soltura si por al não estiver preso" 
116

. 

Este cenário em ebulição nos permite contextualizar o enfoque e as restrições dadas pelas 

autoridades à classe operária diante das manifestações populares e/ou sindicais que se 

multiplicavam na cidade durante as primeiras décadas do século XX. Em sua abordagem sobre o 

anarco-sindicalismo no Brasil, Sarmiento salienta que, em oposição ao incipiente movimento 

operário brasileiro, começaram a surgir políticas de exclusão direcionadas também ao antes 

"desejado" imigrante branco, na tentativa de coibir manifestações políticas, sindicais ou 

operárias. Tais manifestações resultavam, quase sempre, em injustos processos de expulsão de 

imigrantes considerados "indesejáveis", muitas vezes baseados em provas frágeis e 

inconsistentes, mas ainda assim, definitivas.  

No que diz respeito à nova dinâmica da capital federal, a classe proletária, na medida em 

que se manifestava para reivindicar melhores condições de trabalho e contestava o status quo, 

dificultava o projeto republicano brasileiro, que incluía, além da transformação da capital do país 

numa cidade que se adequasse ao modelo de produção capitalista, a formação de um povo 

trabalhador e cordato. Stepan enfatiza que "na segunda década do século XX, pobreza, migração, 

imigração e desemprego ajudaram a levar o país a um período de radicalização política, 

protestos, interrupções de trabalho e greve" 
117

. Se, até então, as elites brasileiras temiam os 

negros e mestiços, a quem consideravam "preguiçosos, indisciplinados, doentes, ébrios e em 

permanente vagabundagem", outros temores surgiam: "a desordem e a violência dos operários 

fabris nascidos no estrangeiro, muitos dos quais haviam sido expulsos de seus países acusados de 

serem anarquistas dedicados à derrubada da ordem social" 
118

.  

No caso de São Paulo, uma reportagem publicada em 1929 no periódico Correio da 

Manhã sobre um processo de expulsão do país de um imigrante – não consta sua nacionalidade – 

deixa evidente a arbitrariedade cometida pelas autoridades policiais locais devido à motivação da 

prisão – vadiagem – e à causa da nulidade da sentença, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, 

tendo em vista que a autoridade para expulsar era ato exclusivo do Presidente da Republica. Tal 

arbitrariedade, certamente, não deveria ser exceção em situações da mesma natureza.  

O "habeas-corpus" n. 23.423, de São Paulo, foi relatado pelo ministro Pedro dos 

Santos, sendo paciente Carlo Marujo. Historico: Carlo Marujo, achando-se 
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preso em São Paulo, impetrou uma ordem de "habeas-corpus" ao Supremo 

Tribunal dizendo: Em 8 de abril do corrente anno, foi condemnado a 15 mezes 

de prisão, por vadiagem e recolhido á Colonia Correccional. Requereu fiança e 

esta lhe foi dada. O alvará não foi cumprido pelo director da Cadeia Publica, 

sob a allegação de que havia contra o paciente uma portaria de expulsão. 

Decisão: O relator concedia a ordem impetrada, por mais de um fundamento, 

mas especialmente por não ver na secretaria da Justiça de São Paulo autoridade 

para expulsar, acto exclusivo do presidente da Republica. 
119

 

 

Nessa conjuntura, buscou-se criar mecanismos que convergissem para a necessidade de 

organizar e administrar as diferenças da sociedade brasileira. Uma nova ordem civilizatória se 

impunha para justificar o controle social sobre essa diversidade populacional e viabilizar o 

desenvolvimento político-econômico do Estado brasileiro. Sobre as nuanças verificadas naquela 

buliçosa dinâmica urbana, Lená Medeiros de Menezes salienta que civilizar a cidade foi um 

processo que caminhou, principalmente em dois sentidos: em primeiro lugar, buscou-se criar um 

"espaço moderno, racional e funcional, em que os negócios encontraram um lugar especializado 

e privilegiado para florescer, distanciado dos becos e ruelas tradicionais". Em segundo lugar, 

procurou-se desencadear uma proposta de adaptação da população urbana às regras de um novo 

viver, "através de sua submissão a um código legal que, contraposto ao popular, criminalizou 

comportamentos tradicionais, atingindo fortemente os estrangeiros, num modelo de república 

que passou a utilizar a alteridade como instrumento de construção artificial da identidade 

nacional" 
120

. 

Durante as primeiras décadas do século XX, a ciência eugênica esteve restrita ao discurso 

de uma parcela das elites, dos médicos e dos higienistas, porém com o surgimento gradativo de 

instituições destinadas à promoção da saúde pública durante a Primeira República, a medicina 

social passa a ter autoridade para interferir não apenas nos aspectos referentes à promoção da 

saúde dos indivíduos, mas também no âmbito da "saúde" do "organismo social". Dessa forma, o 

discurso eugênico defendia práticas para efetivar a regeneração social e moral da população tanto 

através de campanhas de saúde pública – na prevenção contra a sífilis e o alcoolismo, no 

combate à prostituição, na realização de exames pré-nupciais, etc. – quanto à seleção do 

imigrante "ideal" através das políticas de restrição imigratória. 

Em relação à autoridade política dada à medicina social, Marques indica que, "foi por 

meio do Estado, utilizando-se dos organismos administrativos, que as práticas higiênicas 

difundiram-se, transpondo o campo das legalidades formais para infiltrar-se no tecido social, 
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através de argumentos biológicos" 
121

. Nos termos de Pierre Bourdieu, "na imposição da visão 

legítima do mundo social, em que a ciência está envolvida, os agentes detêm um poder" e, "na 

luta simbólica pela produção do senso comum [...] investem o capital simbólico que adquiriram 

nas lutas anteriores" 
122

. Os agentes eugenistas brasileiros defendiam, com particularidades, que 

somente com o controle da imigração, a educação higiênica, o controle matrimonial e a 

esterilização dos não aptos o país poderia formar seu povo e tornar-se uma nação moderna e 

próspera. Assim sendo, fazia-se necessário viabilizar estratégias e ações que fossem entendidas 

como legítimas para interferir diretamente na vida de sua população. Para isso, lançou-se mão da 

suposta neutralidade científica, que em sua interface com as políticas públicas poderia contribuir 

sobremaneira à evolução do tipo brasileiro. Segundo Stepan, 

Acreditava-se que larga gama de doenças e condições justificava a restrição ao 

direito ao casamento, e os médicos demonstraram grande confiança ao instar o 

Estado a intervir nas vidas privadas. Sífilis, alcoolismo, drogadição, doença 

mental e até doenças contagiosas crônicas foram, todos, considerados 

justificativas para exclusão dos indivíduos das formas legais de reprodução 

porque, acreditava-se, causariam infecções imediatas e poderiam produzir danos 

hereditários mais permanentes à espécie humana. 
123

 

 

No tocante ao controle matrimonial, alguns eugenistas defendiam categoricamente a 

necessidade de realização de exames médicos que tivessem caráter impeditivo ao casamento. 

Como ressalta Stepan, "o teste pré-nupcial ou certificado para casamento, era uma forma mais 

direta de proscrição eugênica" 
124

. A crença eugenista de que a qualidade dos indivíduos e a 

evolução da sociedade dependiam de fatores hereditários definiu a defesa do exame pré-nupcial, 

vinculada à vertente de eugenia reprodutiva negativa, como um dos instrumentos mais eficazes 

para definir quem poderia ou não "dar continuidade à espécie", gerando descendentes. 

 

1.4 - Brasil, Como Interpretar essa Nação Degenerada? 

 

Antes mesmo do início do século XX, o Brasil era internacionalmente reconhecido como 

um país multirracial, cuja estrutura social incluía homens livres de diversos tons de pele. No 

decorrer do século XIX, com o surgimento das teorias racialistas, o país era considerado 

exemplo de sociedade "não evoluída" e constituía um grande laboratório para cientistas do 

exterior, que participavam de expedições científicas em busca de espécimes raros da flora e 

fauna do país – inclusive os espécimes humanos – em busca de dados que possibilitassem 
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classificar e hierarquizar as espécies humanas. Segundo Jair de Souza Ramos e Marcos Chor 

Maio, a imagem do país "como um país predominantemente ocupado por uma população 

atrasada em termos evolutivos foi inicialmente desenvolvida por cientistas e viajantes europeus 

ao longo do século XIX moldada pelas ideias europeias sobre clima, raça e evolução" 
125

. 

O naturalista suíço Louis Agassiz afirmava que a explicação para a existência de várias 

espécies de animais residia na diversidade climática. Essa hipótese conferiu uma base 

"científica" para a noção segundo a qual os homens que viviam no clima temperado – os brancos 

ocidentais – eram superiores aos povos não brancos, que habitavam locais com climas mais 

quentes. Por essa hipótese, definiu-se uma relação mecânica e automática entre o meio e as 

características físicas de cada espécie, mesmo entre os homens. Assim, as diferenças de clima 

serviram como argumento para explicar porque haveria várias espécies humanas. Agassiz, após 

ter tido contato com negros americanos, convenceu-se que as raças humanas constituíam 

espécies distintas. Segundo Gould, como criacionista convicto, ele "viveu o suficiente para se 

tornar o único cientista importante a se opor à teoria da evolução", mas, como poligenista, 

desenvolveu uma teoria sobre diferentes "centros de criação", defendendo que as espécies "foram 

criadas em separado, cada uma criada em seu próprio centro de origem" 
126

. Embora nunca tenha 

duvidado que a noção de hierarquia racial fosse um dado procedente, Agassiz se opunha à 

escravidão. Isso, contudo, não o isentou de explicitar sua aversão aos negros em uma carta 

escrita a sua mãe, por volta de 1845, quando descreveu sua impressão sobre os negros que 

trabalhavam no hotel onde se hospedara, em Filadélfia. 

Senti piedade dessa raça degradada e degenerada, e tive compaixão por seu 

destino ao pensar de que se tratava realmente de homens. Contudo, é-me 

impossível reprimir a impressão de que eles não são feitos do mesmo sangue 

que nós. Ao ver suas faces negras com lábios grossos e dentes disformes, a 

carapinha de suas cabeças, seus joelhos torcidos, suas mãos alongadas, suas 

grandes unhas curvas, e principalmente, a cor lívida da palma de suas mãos, não 

pude deixar de cravar meus olhos em seus rostos para mandá-los se 

conservarem à distância. 
127

 

 

A premissa de que a mestiçagem tratava-se de um dos principais fatores de degeneração 

das raças humanas conduziu Agassiz ao Brasil, dada sua expectativa de comprovar 

cientificamente o grau de degenerescência da população do país. O naturalista queria embasar 

sua tese que negros e brancos, já que elementos de raças diferentes, não deveriam habitar o 

mesmo território, de forma a evitar as relações inter-raciais, que, em sua ótica, produziam 

elementos degenerados. Stepan salienta que a hibridização racial nos países latino-americanos 
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era considerada danosa pelos naturalistas adeptos do determinismo climático e racial e, no caso 

do Brasil, "o clima tropical era visto como fator adicional de deterioração de sua população 

miscigenada" 
128

. Entendia-se que, uma vez submetidos às intempéries do clima, os indivíduos 

transmitiriam sua suposta deterioração racial aos seus descendentes, geração a geração. Entre 

1865 e 1866, durante uma dessas expedições, Agassiz assim descreveu a população brasileira: 

[...] que qualquer um que duvide dos males da mistura de raças, e inclua 

por mal-entendida filantropia, a botar abaixo todas as barreiras que as 

separam, venha ao Brasil. Não poderá negar a deterioração decorrente da 

amálgama das raças mais geral aqui do que em qualquer outro país do 

mundo, e que vai apagando rapidamente as melhores qualidades do 

branco, do negro e do índio deixando um tipo indefinido, híbrido, 

deficiente em energia física e mental. 
129

 

 

O britânico Thomas Buckle (1821-1862) também preconizava a teoria do determinismo 

climático para explicar os diferentes níveis de civilização entre os povos. Segundo Maio e 

Ramos ele destinou ao Brasil dez páginas de um calhamaço de sua autoria, intitulado História da 

Civilização na Inglaterra, e, mesmo sem ter vindo ao país, discorreu sobre fatores hídricos, 

climáticos e topográficos do país, projetando inferências sobre a formação do povo brasileiro. 

Segundo Buckle, a natureza no Brasil era tão exuberante que "produzia homens apáticos e 

mentalmente prejudicados, que não poderiam avançar sem ajuda europeia" 
130

. Não obstante sua 

visão negativa sobre o país, a teoria de Buckle tornou-se referência para intelectuais brasileiros, 

dentre eles, Silvio Romero, que transcreveu algumas observações da obra do historiador 

britânico sobre o "atraso" do país. Todavia, Romero entendia que a miscigenação resultaria no 

branqueamento da população brasileira, defendendo a tese que o mestiço seria a "vitória do 

branco" nos trópicos, "fortificando-lhe o sangue para habilitá-lo aos rigores do nosso clima" 
131

. 

Outro precursor da teoria do determinismo climático foi Joseph Arthur de Gobineau, para 

quem o Brasil era um país "marcado por uma natureza suntuosa que pouca chance dava à ação 

humana". Mas, para o diplomata e filosófo francês, a principal deficiência do país se devia à 

"natureza do seu povo, que considerava feio e inferior por força de seu alto grau de mestiçagem" 

132
. Em sua obra mais conhecida, Ensaio sobre a Desigualdade das Raças, publicada em 1855, 

um dos principais textos das doutrinas racialistas produzidos no século XIX, apresenta sua 

premissa sobre a superioridade inata das raças brancas sobre as demais 
133

. Na concepção da 

hierarquia racial traçada por Gobineau, os negros ocupavam a parte inferior da escala e os 
                                                           
128

STEPAN. Op. cit., p.150. 
129

AGASSIZ, Louis. Apud Maio & Ramos. Op. cit., p.32. 
130

 MAIO & RAMOS. Op. cit., p.31. 
131

 HOFBAUER. Op. cit., p. 209. 
132

 MAIO & RAMOS. Op. cit., p. 32. 
133

 MAIO & RAMOS. Op. cit., p. 31. 



48 

mestiços eram elementos considerados degenerados, em virtude das várias misturas de sangue. 

Entre 1869 e 1870, ele esteve no Brasil como representante diplomático da França, experiência 

que lhe forneceu subsídios para declarar que as possibilidades de o Brasil tornar-se civilizado 

eram muito remotas, tendo em vista a massa de negros existentes no país. Segundo Gobineau, 

Nem um só brasileiro tem sangue puro porque os exemplos de casamentos entre 

brancos, índios e negros são tão disseminados que as nuanças de cor são 

infinitas, causando uma degeneração do tipo mais deprimente tanto entre as 

classes baixas como nas superiores. [os nativos brasileiros não são] nem 

trabalhadores, nem ativos, nem fecundos. 
134

 

 

Dentre os teóricos que difundiram as teorias deterministas no século XIX, Gustave Le 

Bon geralmente é mencionado por ter incluído pela primeira vez a nomenclatura raça, ao invés 

de espécie, em suas conjecturas. Segundo Lília Moritz Schwarcz, suas premissas 

correlacionavam as raças humanas com espécies animais. "Baseando-se em critérios anatômicos, 

como a cor da pele, a forma e capacidade do crânio, é possível estabelecer que o gênero humano 

compreende muitas espécies separadas e provavelmente de origem muito diferente" 
135

. Por tal 

argumentação, constata-se que Le Bon se opunha à teoria monogenista, por entender que teria 

havido diversos centros de criação da espécie humana. De acordo com Schwarcz, Le Bon 

influenciou fortemente o pensamento brasileiro entre as décadas finais do século XIX e a 

primeira do século XX, trazendo um novo aporte teórico ao racismo científico, o da "psicologia 

social", na medida em que entendia que "era o grupo, entendido como conjunto, que determinava 

os comportamentos humanos individuais" 
136

.  

Na mesma concepção determinista de Gustave Le Bon, pode-se situar a teoria de Cesare 

Lombroso (1835-1909), médico criminologista italiano, que obteve reconhecimento 

internacional graças aos seus experimentos para demonstrar a conexão direta existente entre as 

características físicas dos indivíduos e suas potencialidades intelectuais e/ou sua tendência à 

delinquência e aos distúrbios mentais e morais. Em 1876, ele difundiu a noção de que através da 

observação do formato do crânio ou da mandíbula, da assimetria na face e de outras deformações 

se poderia indicar a propensão de um indivíduo ao crime. Gould indica que, segundo a teoria do 

"homem delinquente" de Lombroso, os sinais físicos dos criminosos em potencial seriam 

"mandíbulas grandes, proeminência da face sobre o crânio, braços relativamente longos, rugas 

precoces, testa baixa e estreita, orelhas grandes, pele mais escura, [...] e ausência de reação 
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vascular (capacidade de enrubescer)" 
137

. Gould certifica que os experimentos de Lombroso eram 

tendenciosamente manipulados para comprovar aquilo que ele já tinha como juízo de valor: a 

depravação dos povos inferiores 
138

. Lombroso definiu da seguinte forma a tendência do homem 

selvagem à indolência: 

Ainda que a honra, a castidade e a piedade possam existir entre os homens 

selvagens, a impulsividade e a indolência são características sempre presentes 

entre eles. Os selvagens têm horror ao trabalho contínuo, de forma que somente 

a seleção ou a escravatura conseguem forçá-los ao trabalho metódico e ativo. 
139

 

 

No que diz respeito ao Brasil, as hipóteses de naturalistas e intelectuais estrangeiros 

erigidas na segunda metade do século XIX, embasando-se nos determinismos climático e racial, 

indicavam prognósticos pessimistas para o país, já que os problemas nacionais eram imputados à 

formação racial da sua população. Para Ricardo Augusto dos Santos, tais conjecturas, apoiadas 

em pretensas visões científicas, apontavam para uma apatia inata do povo brasileiro. Entendia-se 

que "o estado letárgico do povo e da nação, paralisados na escala progressiva das sociedades" era 

resultado da soma de fatores climáticos e raciais e determinava a impossibilidade de o Brasil 

ascender como uma nação moderna 
140

. De acordo com Santos, 

Para alguns dos cientistas e intelectuais, uma das razões da crise atravessada 

pelo governo republicano encontrava-se nas características "naturais" do 

Estado e da sociedade brasileira. Nesse sentido, o país vivia seus conflitos e 

crises políticas não por questões históricas e sociais, mas devido ao clima, ao 

meio físico-natural, à constituição racial de seu povo e às doenças. Segundo 

alguns destes atores, não possuíamos o desenvolvimento social de outras 

nações porque a localização geográfica do país, o calor e a miscigenação 

com raças "inferiores" tinham-nos tornados incapazes e indolentes. 
141

 

 

As teorias racialistas predominantes na Europa reverberaram significativamente entre os 

intelectuais brasileiros nas décadas finais do século XIX. O médico Raimundo Nina Rodrigues 

(1862-1906), professor de medicina legal na Bahia, foi um dos precursores da antropologia 

criminal, da antropometria e da frenologia no Brasil. De acordo com Hofbauer, Nina Rodrigues 

tinha forte convicção de que havia uma hierarquia entre raças superiores e inferiores estabelecida 

pelas leis da natureza. Em sua ótica, ninguém poderia duvidar que, anatomicamente, o negro 

estivesse "menos adiantado em evolução do que o branco. Os negros africanos são o que são, 
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nem melhores nem peiores que os brancos; simplesmente elles pertencem a uma outra phase do 

desenvolvimento intellectual e moral" 
142

. Em um ensaio sobre a relação existente entre as raças 

humanas e o Código Penal, defendeu a hipótese de que os códigos penais deveriam ser 

"diferentes para raças diferentes". Para ele, do ponto de vista científico, os indivíduos 

racialmente inferiores não poderiam ser responsabilizados legalmente por seus crimes, por não 

estarem preparados para cumprir com os direitos e deveres característicos da civilização.  

Nina Rodrigues dedicou-se à observação clínica de casais birraciais ou mestiços para 

comprovar cientificamente a tendência destes últimos às doenças e à criminalidade. No artigo 

Mestiçagem, degenerescência e crime, descreveu pormenores de anamneses que realizara com 

pacientes do distrito de Serrinha – uma circunscrição administrativa do Estado da Bahia, com 

cerca de dois mil habitantes – desde seus sintomas clínicos a aspectos físicos. Sobre a escolha 

desse distrito, Nina Rodrigues salientava que, diante da falta de estatísticas regulares no país, 

fato que criava grandes dificuldades para uma apreciação rigorosa das condições de "vitalidade" 

da população brasileira, seu método de trabalho consistiu em estudar pequenas localidades, onde 

seria mais fácil distinguir as causas de degeneração.  

Sua expectativa era "completar o estudo da capacidade social da população através do 

exame de sua capacidade biológica escalonada sobre sua história médica" 
143

. Ao concluir suas 

pesquisas, Nina Rodrigues inferiu que a tendência à degenerescência era tão acentuada naquele 

local "quanto poderia ser num povo decadente e esgotado. A propensão às doenças mentais, às 

afecções graves do sistema nervoso, à degenerescência física e psíquica é das mais acentuadas" 

144
. Sobre a escolha dos indivíduos cujos dados seriam utilizados em seus estudos, Rodrigues 

revelou que sua abordagem acerca da relação entre mestiçagem e degenerescência se baseara em 

critérios raciais, como pode ser verificado em um trecho onde se refere a indivíduos brancos, de 

"boa cor muito clara", e indivíduos de cor, mas "evidentemente mestiços de volta à raça branca", 

o que denota seu entendimento quanto aos resultados de um suposto processo de branqueamento 

em curso no Brasil. Em suas conclusões sobre os habitantes de Serrinha, Rodrigues salienta que 

A população é composta de mestiços, tais como os encontrados nas 

regiões centrais da Bahia. O tipo pardo, que reúne em proporções muito 

variáveis as três raças, branca, negra e amarela, predomina. Em seguida 

vem, por ordem numérica, os mulatos mais ou menos escuros, em 

nuances muito variadas. Os negros são muito numerosos. Os indivíduos 
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brancos, de boa cor muito clara e de cor, mas evidentemente mestiços de 

volta à raça branca, são uma pequena minoria. 
145

 

 

Nas últimas décadas do século XIX, Euclides da Cunha (1866-1909), escritor, jornalista, 

historiador e engenheiro, assegurava que, ao contrário das nações tidas como civilizadas, àquela 

época, o Brasil ainda não teria conseguido estabelecer-se como uma nação dotada de traços 

identitários próprios. Por ocasião de sua atuação como correspondente do periódico O Estado de 

São Paulo, na cobertura da Guerra de Canudos, ocorrida entre 1893 e 1897, obteve elementos 

para a escrita de sua clássica obra Os Sertões, publicada em 1902. Segundo Ricardo de Oliveira, 

quando chegou à Bahia, com a incumbência de noticiar o confronto final entre o Exército 

Brasileiro e os integrantes do movimento popular sociorreligioso liderado por Antonio 

Conselheiro, a visão de mundo de Euclides da Cunha "estava profundamente mergulhada nos 

pressupostos e preconceitos advindos do credo cientificista, isto é: evolucionismo, 

determinismos climático e biológico e, de uma forma mais geral, do positivismo" 
146

.  

Sob a ótica evolucionista, que marcava o discurso de muitos intelectuais e cientistas 

brasileiros daquele período, o sertão era visto da forma mais degradante possível, sendo 

categoricamente desqualificado, assim como os seus habitantes, uma vez que não se reconhecia 

neles a possibilidade de desenvolvimento a um estágio evolutivo superior, afeito à civilização. 

Segundo Oliveira, "o sertão era percebido como território da barbárie, tal como o conceberam, 

na primeira metade do século, a elite imperial e o olhar estrangeiro, marcadamente ilustrado" 
147

. 

Para Euclides da Cunha e para muitos teóricos contemporâneos a ele, o sertanejo representava o 

elemento indesejável, símbolo daqueles que não poderiam ser concebidos como o tipo nacional 

almejado para o futuro da nação.  

Diferentemente de Nina Rodrigues e Euclides da Cunha, cujo discurso denotava certo 

menosprezo pelos mestiços brasileiros, Sílvio Romero (1851-1914), crítico literário, juiz e 

político, era defensor do mestiçamento e favorável a um projeto de homogeneização, leia-se 

branqueamento, da população brasileira. No entanto, ele evidenciava uma franca expectativa de 

um porvir da raça branca, isto é, para Romero, através de um processo de seleção natural, o tipo 

branco se tornaria preponderante no Brasil, "até mostrar-se puro e belo como no velho mundo" 

148
. Pelas projeções do literato – onde se verifica o embasamento teórico no determinismo 
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climático preconizado por Thomas Buckle – no clima tropical brasileiro, a vitória na luta pela 

vida se daria quando o branco vencesse as agruras do clima, após "aproveitar-se do que útil das 

outras duas raças lhe podem fornecer, máxime a preta, com quem tem mais cruzado" 
149

. Para 

Silvio Romero, o mestiço seria a expressão triunfante do branco, quando habilitado aos rigores 

do clima: "o mestiço é o produto fisiológico, étnico e histórico do Brasil; é a forma nova de 

nossa diferenciação nacional. [...] Não quero dizer que constituiremos uma nação de mulatos, 

pois que a forma branca vai prevalecendo e prevalecerá" 
150

. 

Sílvio Romero não foi o único representante do pensamento social brasileiro a imaginar 

um projeto de branqueamento para sua população. João Baptista de Lacerda (1846-1915), diretor 

do Museu Nacional entre 1895 e 1915, ao participar do Primeiro Congresso Universal das Raças, 

realizado em Londres no ano de 1911, projetava que, provavelmente dali a um século, a 

população do Brasil seria representada majoritariamente por indivíduos da raça branca. 

Baseando-se em dados estatísticos elaborados pelo antropólogo Edgard Roquette-Pinto, 

professor do Museu Nacional, Baptista de Lacerda calculava que o negro e o índio certamente se 

extinguiriam no país, pois, ao mesmo tempo em que o número de indivíduos brancos aumentava 

progressivamente, o número de negros e índios diminuía na mesma proporção. Ainda naquele 

Congresso, o naturalista fez uma análise comparativa sobre a situação do negro no Brasil e nos 

Estados Unidos, afirmando que a falta de organização social entre os negros após a abolição da 

escravidão no contexto brasileiro os teria colocado em situação de "abandono, isolamento, 

inércia e negligência", o que também concorreria para sua extinção 
151

. Segundo ele, 

Neste paiz [Estados Unidos] a população de côr augmenta em proporções muito 

sensíveis (2 milhões em 20 anos), emquanto no Brasil o negro tende a 

dessaparecer dentro de um seculo. A explicação desses dois factos 

incongruentes está na organisação social da raça negra nos Estados Unidos. [...] 

Essa organisação social fórma perfeito contraste com a desorganisação da raça 

negra no Brasil; sem nenhum laço de união entre elles, sem nenhuma especie de 

iniciativa, perdidos por invios caminhos como animaes extraviados de um 

rebanho, os negros não poderam achar até hoje no Brasil uma diretriz para se 

encaminharem a uma organisação social qualquer. O abandono, o isolamento, a 

inacção, a incúria a que se entregaram após a abolição da escravidão, tem 

augmentado de mais a mais a sua decadencia e estão concorrendo para sua 

extincção 
152

. 
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Regina Cândida Gualtieri salienta que, na ótica de Baptista de Lacerda, findo o prazo de 

um século, extintos os negros – pela incapacidade de se adaptarem ao progresso – e os índios – 

que não cruzavam com elementos brancos e eram refratários à civilização – a população 

brasileira seria constituída de uma "raça branca latina" 
153

. O naturalista é apresentado por 

Gualtieri como um teórico otimista em relação às questões oriundas da miscigenação brasileira, 

fator que, sob a ótica dos teóricos racialistas daquela época, determinariam o insucesso do país 

como nação civilizada e próspera. Na interpretação de Baptista de Lacerda, "que evidentemente, 

mantinha ainda um cunho racista com o destino dado aos negros, índios e mestiços, aquilo que 

era considerado o problema racial no Brasil estaria resolvido no espaço de um século, quando 

haveria predomínio da 'raça latina branca'" 
154

. 

Já nas primeiras décadas do século XX, Oliveira Vianna (1883-1951), professor da 

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, também influenciado pelas teorias racialistas da segunda 

metade do século XIX, desenvolveu estudos sobre a mestiçagem brasileira e idealizou um 

projeto de construção da nacionalidade do país. Dentre sua profícua produção, destaco sua obra 

A Evolução do Povo Brasileiro, onde discorreu sobre o termo melting-pot (interfusão das raças), 

ideia alicerçada na pré-seleção das raças – o que denotava sua crença na eugenia, com suas 

concepções e práticas referentes ao aperfeiçoamento da raça humana – e sobre a atuação de um 

Estado autoritário, para intervir, inclusive, na vida privada dos cidadãos. Nesta obra, Vianna 

buscou explicar a evolução do povo brasileiro a partir de pressupostos do determinismo 

biológico e geográfico. Segundo ele, a interação entre meio e raças teria gerado as características 

do povo brasileiro. Segundo Andreas Hofbauer, Oliveira Vianna foi o último grande expoente do 

pensamento racialista brasileiro, "que insistiu em derivar comportamentos sociais diretamente da 

constituição racial" dos indivíduos 
155

. Nancy Stepan salienta que Vianna tinha uma 

"mentalidade aristocrática" e acreditava que, no Brasil, "a linhagem mulata seria filtrada e 

eliminada ao longo do tempo, enquanto os brancos desenvolveriam clara predominância 

biológica sobre negros e mestiços" 
156

. 

No prefácio à terceira edição de sua obra Evolução do Povo Brasileiro, editada em 1956, 

Vianna enfatizou que, embora o livro tenha sido escrito em 1922 e o Brasil tivesse mudado 

"muito em sua estrutura", não havia motivo novo que o levasse a modificar qualquer das 

conclusões a que chegara ao estudar a população brasileira nos aspectos concernentes à evolução 

da raça e à evolução das instituições políticas. Nos termos do jurista – que expressavam a crença 
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na arianização da população brasileira – as tendências que persistiam e continuavam a se 

acentuar cada vez mais eram as seguintes: "socialmente – a tendência da população no sentido 

do oeste, para os platôs centrais; ètnicamente – o aumento da massa ariana e a arianização 

progressiva dos grupos miscigêneos; polìticamente – a marcha para a centralização político-

administrativa, a crescente hegemonia da União" 
157

.  

Para Oliveira Vianna, a imigração europeia seria decisiva para a arianização da população 

brasileira. "Esse admiravel movimento immigratorio não concorre apenas para aumentar 

rapidamente, em nosso paiz, o coefficiente da massa aryana pura; mas tambem, cruzando-se e 

recruzando-se com a população mestiça, contribue para elevar, com egual rapidez, o theor 

aryano do nosso sangue" 
158

. No livro destacado, Vianna abordou pressupostos consonantes com 

a ciência eugênica, ao destacar o alto valor dos indivíduos notáveis, nascidos de linhagens de 

famílias excepcionais, de características "superiores".  

Os Cavalcantis ao norte, os Prados, os Lemes, os Buenos ao sul, são exemplos 

de famílias excepcionais, que têm dado ao Brasil, há cerca de trezentos anos, 

uma linhagem copiosa de autênticos grandes homens, notáveis pelo vigor da 

inteligência, pela superioridade do caráter, pela audácia e energia da vontade. 

[...] aquelas famílias, continuam, ainda hoje, a fornecer belos tipos de 

superioridade intelectual e moral às nossas letras, às nossas ciências, às nossas 

indústrias, à nossa política. 
159

 

 

De acordo com Hofbauer, o uso do conceito raça por Vianna carece de precisão e 

coerência, pois, por vezes, ele se refere às "três raças formadoras do nosso povo" e outras, insiste 

numa diferenciação maior entre elas, embora não elucide as bases científicas da classificação 

racial por ele utilizada 
160

. Vianna enfatizou que, no Brasil, o caldeamento entre as três raças 

constituíra uma composição antropológica poliforme na população brasileira, que se compôs de 

"três hereditariedades diversíssimas". Contudo, o autor endossou a superioridade do elemento 

branco na formação da raça nacional, já que é ele o elemento afeito à civilização, com aptidão 

para definir a distribuição social das outras duas raças.  

O fato da existência dêsse núcleo de reprodutores arianos, puros por pedigree, 

no seio da nossa população, tem valido como uma causa poderosíssima de 

aceleração na marcha do nosso apuramento étnico. Os tipos mestiços, que se 

cruzam com êles, geram indivíduos que, pela maior dosagem do sangue ariano, 

tendem a se aproximar ràpidamente, pelos caracteres antropológicos e 

psicológicos, do tipo europeu. [...] as seleções sexuais concorrem também como 

uma ação inestimável. Tendo de cruzar-se com raças bárbaras, que 

absolutamente não primam pela beleza, os brancos procuram os exemplares 

menos repulsivos e que mais se aproximam do seu tipo físico. [...] Esta 

predilecção dos colonos brancos pelas mulatas e caboclas, durante o período 
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colonial e mesmo na atualidade, tem uma função superior na evolução da nossa 

raça, porque opera como um agente incomparável no processo de clarificação 

do nosso tipo nacional. 
161

 

 

Como visto, pela ótica dos intelectuais adeptos das teorias racialistas europeias, a 

inferioridade biológica seria a causa da inadaptabilidade da população brasileira ao novo modelo 

de sociedade moderna, liberal e industrial e, por conseguinte, seria o alvo a ser atingido pelo 

projeto de eugenização da sociedade. Se a concepção generalizada naquele período propalava 

que as civilizações europeias só haviam alcançado o auge econômico e político porque tinham o 

meio geográfico e a hereditariedade branca a seu favor, pressupunha-se que as raças não brancas 

e o clima tropical não constituíam condições propícias para produzir civilizações evoluídas. 

Todavia, nas primeiras décadas do século XX, a partir da crença no poder da ciência, as elites 

brasileiras passaram a conceber que a eugenia poderia desempenhar papel imprescindível para 

purgar as degenerescências da raça nacional. Nesse sentido, os eugenistas mobilizariam esforços 

para difundir os preceitos daquela ciência e para alavancar o país rumo à civilização. 
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CAPÍTULO II 

 

 

O PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE EUGENIA: A CIÊNCIA PARA 

PURGAR AS "DEGENERESCÊNCIAS" DA RAÇA BRASILEIRA 

 

Muito cedo chegou o americano à conclusão de que os males do 

mundo vinham de três pesos mortos que sobrecarregavam a 

sociedade – o vadio, o doente e o pobre. Em vez de combater 

esses pesos mortos, por meio do castigo, do remédio e da esmola, 

como se faz hoje, adotou solução muito mais inteligente: suprimi-

los. A eugenia deu cabo do primeiro, a higiene do segundo e a 

eficiência do último.
 162

  

Monteiro Lobato 

 

Tendo em vista que a noção de raça – entendida como uma construção discursiva 

estruturada em um determinado contexto social –, não é algo natural e preexistente, e sim 

produto de representações sociais específicas de uma determinada sociedade, pode-se afirmar 

que tanto as teorias raciais quanto a ciência eugênica variaram segundo as contingências e 

singularidades de cada coletividade onde surgiram. Para Nancy Stepan, na maioria das vezes, as 

políticas públicas que se fundamentam em subsídios científicos adquirem uma legitimidade 

especial, já que são supostas como derivadas "naturalmente" de constatações irrefutáveis da 

própria ciência. Desta forma, "ao investigar a vida social e propor políticas sociais em nome da 

ciência da hereditariedade, os eugenistas apelaram implicitamente para este tipo de autoridade 

cognitiva" 
163

.  

No Brasil, é em um contexto onde a medicina passa a ter a plena legitimidade das 

autoridades políticas e das elites para efetivar o controle social e sanitário sobre a população, que 

se instala o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. A partir dos termos sugeridos por Pierre 

Bourdieu, pode-se dizer que este evento científico constituiu um campo, uma construção social 

destinada a "fazer crer e fazer valer" uma nova concepção de mundo ao povo brasileiro, 
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contribuindo, assim, para uma "invisível orquestração do habitus" no contexto brasileiro 
164

. 

Segundo Nancy Stepan, a ciência "não está isolada dos valores da sociedade em que é praticada" 

165
. Na medida em que as estruturas de uma determinada sociedade se apropriam do 

conhecimento científico para legitimar propostas e práticas sociais específicas, ela possibilita ao 

historiador entender a ciência como algo para além de uma determinada contingência, de caráter 

neutro, já que, também a ciência é um produto social. No caso da ciência eugênica, esta forneceu 

legitimidade para o controle da reprodução humana e o aprimoramento racial das populações de 

diferentes países, inclusive o Brasil. De acordo com Stepan, 

Como a eugenia foi tanto uma ciência quanto um movimento social, ela se 

presta a uma abordagem construtivista em que podem ser explorados fatores 

políticos e outros fatores que cercam seu desenvolvimento e o endosso a teorias 

genéticas particulares – e às políticas sociais que delas se derivaram. O estudo 

da eugenia permite aos historiadores passar de noções abstratas sobre a possível 

produção social de conhecimento científico a estudos mais matizados, 

localmente específicos 
166

.  

 

Para compreender a interface existente entre as concepções racialistas que impactaram o 

meio científico brasileiro nas primeiras décadas do século XX e a formação da identidade 

nacional brasileira, tratarei aqui sobre as construções discursivas sobre raça e eugenia erigidas 

pelos intelectuais que participaram do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Neste capítulo, 

será analisado o alcance dos preceitos deterministas que caracterizaram as teorias racialistas 

surgidas no século XIX na Europa – que preconizavam o aprimoramento racial humano e 

pressupunham a superioridade da raça branca – no Brasil, um país reiteradas vezes identificado 

como multirracial e, por conseguinte, irreversivelmente degenerado. 

 

2.1 – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia: Organização, Realização e Ideário. 

O convite-circular (ANEXO I) 
167

 enviado a autoridades científicas e políticas pelo então 

Presidente da Academia Nacional de Medicina, o médico e professor Miguel Couto, e pelos 

organizadores da 4ª. Conferência Panamericana de Higiene, Microbiologia e Patologia, Carlos 

Chagas; do 2º. Congresso Panamericano de Tuberculose, Antonio Fontes; do 10º. Congresso 

Brasileiro de Medicina, Azevedo Sodré, e do 1º. Congresso Brasileiro de Eugenia, Roquette-

Pinto, instava a adesão e o subsídio científico dos potenciais participantes dos referidos 

Congressos, arregimentados entre diversas categorias profissionais – médicos, antropólogos, 
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farmacêuticos, químicos, biólogos, educadores, sociólogos, autoridades e representantes de 

campos congêneres – do Brasil e do mundo, para os atos em comemoração ao Centenário da 

Academia Nacional de Medicina. 

Na primeira cláusula do Regimento Interno dos Congressos que comporiam as atividades 

em comemoração àquele evento, ficou definido que estes ocorreriam simultaneamente, na 

própria Academia e no Instituto dos Advogados do Rio de Janeiro, no período compreendido 

entre 30 de junho e 07 de julho de 1929, "sob os auspícios de S. Ex. o Sr. Presidente do Brasil e 

o patrocinio das altas autoridades da Republica" 
168

. Para organizar tais atividades, foram 

constituídas duas comissões: uma comissão central, representada pela mesa da Academia de 

Medicina, e uma especial para cada Congresso, sendo definido que os presidentes dos quatro 

Congressos e o presidente da Academia de Medicina formariam o Conselho Deliberativo, com 

poderes para resolver todos os casos omissos no Regimento Interno, comum aos quatro 

Congressos 
169

. 

A inscrição em qualquer um dos eventos, gratuita para os ouvintes e ao custo de trinta mil 

réis ou valor equivalente em moeda estrangeira para publicação de trabalho apresentado, conferia 

aos participantes os mesmos direitos em relação aos demais, sendo somente necessário o envio 

de correspondência endereçada à sede da Academia Nacional de Medicina, com seus nomes, 

títulos e endereços. Nas reportagens veiculadas nos periódicos que realizaram a cobertura do 

Centenário da Academia Nacional de Medicina e também compuseram o corpus documental 

deste trabalho – O Globo, O Paiz e o Correio da Manhã –, verifica-se que, dentre os 

participantes que transitaram pelas sessões dos Congressos muitos eram representantes da 

Argentina, Chile, Peru, Paraguai e alguns da Europa; por este motivo, há menção ao pagamento 

da inscrição em valor correspondente em moeda estrangeira para publicação de trabalho.  

Conforme consta na segunda cláusula do Regimento Interno, seriam considerados 

membros dos Congressos todos aqueles que solicitassem inscrição, ficando o Conselho 

Deliberativo autorizado a conferir o título de membro "a reputadas autoridades scientificas de 

qualquer paiz", além de hospedá-las e convidá-las para realizar conferências. No sexto item, 

definiu-se que seria "licito a todos os membros dos Congressos apresentar communicações sobre 

assumptos de sua livre escolha, não excedendo 30 paginas dactylographadas" 
170

. Já na cláusula 
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oitava do Regimento, ficou estabelecido que os relatórios dos temas oficiais e as comunicações 

seriam publicados na íntegra, mas não foi o que se efetivou. Pelo que se verifica no primeiro 

volume das Atas do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, havia previsão que os trabalhos 

apresentados fossem publicados em três volumes, contudo, apenas o Volume I, com as atas e os 

trabalhos apresentados na Sessão de Educação e Legislação, foi publicado (ANEXO VI) 
171

. 

O fato de apenas o primeiro volume ter chegado ao prelo evidencia que o interesse em 

torno dos assuntos pertinentes à Educação e à Legislação se referia, notadamente, à necessidade 

de elaboração de propostas de políticas públicas que seriam apresentados ao governo no ano 

seguinte, após as eleições presidenciais de 1930. Segundo Pietra Diwan, um dos objetivos dos 

organizadores do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia seria "definir através de consensos 

quais seriam as propostas públicas para o governo que se iniciaria no ano seguinte, mesmo com a 

crise política que resultaria na Revolução de 1930" 
172

. Vera Regina Beltrão Marques destaca 

que "tornara-se bastante claro aos eugenistas que o controle social sobre a população deveria 

ocorrer em todas as esferas da vida social e o 'saneamento pela educação' estendia-se, 

sobremaneira, a se considerar que o país vivia tempos de 'entusiasmo pela educação'" 
173

.  

No dia 01 de julho de 1929, um dia após a data anteriormente prevista pelo Regimento 

Interno elaborado pelo Conselho Deliberativo para o início das reuniões, a sessão inaugural do 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia foi proferida por seu presidente, o antropólogo Edgard 

Roquette-Pinto, tendo como secretária a professora Celina Padilha. Conforme se verifica na ata 

da sessão de abertura do evento, Roquette-Pinto iniciou sua alocução enaltecendo a eugenia 

como uma nova ciência que proveria "as condições de aperfeiçoamento da raça futura" brasileira, 

tendo em vista que até então a suposição geral sustentasse que os organismos biológicos eram 

dominados pelo meio e que, por este motivo, a medicina e a higiene seriam as ciências que 

resolveriam os problemas de saúde da raça nacional. Segundo o presidente deste Congresso, as 

pesquisas científicas indicavam que havia algo além da higiene: seria a semente, a herança, cujos 

problemas dependeriam da eugenia para serem debelados 
174

. De acordo com Nancy Stepan, dois 

anos antes do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, Roquette-Pinto, em um livro de ensaios 

intitulado Seixos Rolados, definira a eugenia como "um método de seleção artificial da 
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hereditariedade humana baseado em três componentes das modernas genética-citologia, 

biometria e biologia experimental" 
175

. 

Da ata da sessão inaugural do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, algumas 

questões relevantes podem ser destacadas. Em primeiro lugar, fica evidente a intenção de 

apresentar as controvérsias entre as tendências que acirravam os debates acerca da eugenia 

naquele início de século, a vertente mendeliana, a qual Roquette-Pinto compartilhava, e a 

vertente neolamarkista, predominante entre os higienistas e cujo ideário o antropólogo criticava, 

tendo em vista que as pesquisas e conclusões da genética e da citologia indicavam que a 

influência do meio ambiente sobre a hereditariedade fora "resumida a limites extremamente 

restritos" 
176

. O presidente do Congresso inicia sua preleção discorrendo sobre a ciência do 

aperfeiçoamento dos caracteres hereditários, dizendo reconhecer a eugenia como aliada da 

medicina e da higiene. Para Roquette-Pinto, até então, a preocupação com o meio social 

constituía o alvo de intervenção dos eugenistas de tendência lamarckista, que consideravam o 

espaço social como o lócus onde se desenvolvem a vida dos indivíduos e as influências negativas 

que o meio possa causar.  

 

Um fator central na visão lamarckista sobre eugenia preventiva era a ideia de 

"venenos raciais", um termo que os eugenistas usavam para referir-se às coisas 

como álcool, nicotina, morfina, doenças venéreas e outras drogas e infecções. 

Esses venenos eram chamados "raciais" porque, embora os hábitos e doenças 

fossem geralmente adquiridos pela primeira vez durante a vida de um indivíduo, 

acreditava-se que levassem a degenerações permanentes, hereditárias que, no 

longo prazo, poderiam afetar populações ou nações inteiras 
177

. 

 

O pronunciamento de Roquette-Pinto nos permite entrever a tendência mendeliana 

embutida em seu discurso, uma vez que considerava superada a ideia dos venenos raciais que os 

eugenistas preventivistas usavam para explicar as degenerações que poderiam afetar populações 

inteiras. Em seus termos, a eugenia deve ser entendida como uma ciência que independe da 

higiene, posto que se detenha na herança e não no meio social. Entre os cientistas mendelianos 

preponderava a ideia de que a hereditariedade dos ancestrais do indivíduo suplantava a ideia da 

hereditariedade que este pudesse adquirir do ambiente. Assim, esta perspectiva rompia com a 

conexão entre a eugenia e as políticas de saúde pública e de reforma social, o que não era 

ratificado por boa parte dos eugenistas, que entendiam que as mudanças provenientes de fora de 

um organismo poderiam ser transmitidas à sua descendência.  
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Conforme Nancy Stepan, "os eugenistas sentiam-se desconfortáveis com a distinção entre 

eugenia e ambiente, e afirmavam que o aprimoramento da raça humana dependia de ambos, 

hereditariedade e ambiente" 
178

. Na concepção lamarckista, preponderante na América Latina, 

segundo a autora, o controle dos "venenos raciais" permitiria a fusão entre "eugenia e 

saneamento preventivo, ou a expansão do saneamento preventivo para incluir o saneamento da 

hereditariedade humana" 
179

. A título de ilustração da preocupação dos adeptos da tendência 

lamarckista do período, reporto-me a uma pequena nota na revista periódica Careta, edição de 

06 de julho de 1929, sobre as impressões de Renato Kehl sobre o alcoolismo:  

O alcool é um veneno nervino, age especialmente sobre o systema nervoso. A 

polynevrite alcoolica é bastante frequente na clinica, e, mediante a prova das 

estatisticas hospitalares das assistências a alienados, sabe-se que as psychoses 

alcoolicas são de frequencia impressionante. O dr. Renato Kehl affima que 

dentre 8.000 internados no Hospicio Nacional, 2.000 o foram por alcoolismo, e, 

como o alcoolista póde gerar dois, tres ou mais loucos, nestas condicções, 

continúa aquelle hygienista, cabe ao alcool, directa ou indirectamente, a 

responsabilidade de 50% dos casos de alienação. 
180

 

 

Outro ponto a salientar nessa primeira alocução de Roquette-Pinto diz respeito ao fato de 

a organização do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia buscar arregimentar seus 

participantes e palestrantes em diversas categorias sociais, não se restringindo à categoria 

médica, o que seria previsível, já que se tratasse de evento promovido pela Academia Nacional 

de Medicina. Tal fato explicita um dos principais objetivos do evento, consolidar a cruzada 

eugênica nos diversos campos sociais através de uma difusão tentacular dos pressupostos 

eugênicos, a partir dos quais se propunha instaurar uma nova ordem civilizatória no país. 

Conforme enfatizou o presidente do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, era preciso 

reconhecer que urgiam esforços "contra a falta de braços" em favor das condições de 

aperfeiçoamento da raça futura, o que impingia importância àquele evento. 

Conforme certifica Ricardo Augusto dos Santos, nas primeiras décadas do século XX, os 

eugenistas formavam um grupo coeso e "estruturado o bastante para dominar várias áreas da 

política, educação e cultura", haja vista a profícua produção teórica sobre a eugenia e o grande 

número de associações onde ocorria a difusão de seus pressupostos e através das quais se exercia 

pressão política junto ao Congresso Nacional, como a Sociedade Eugênica de São Paulo, a Liga 

Brasileira de Higiene Mental e a Liga Pró-Saneamento do Brasil 
181

. Ainda assim, o movimento 
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eugênico brasileiro não se configurava como um campo científico caracterizado pelo consenso, 

tendo em vista que seus agentes não compartilhavam todas as suas premissas, particularmente no 

que se refere à eugenia negativa, apregoada nas construções discursivas mais radicais e que 

previa a esterilização obrigatória de criminosos e débeis mentais e o controle de casamentos por 

meio de exames médicos pré-nupciais 
182

. Embasado no conceito de consenso no dissenso, de 

Pierre Bourdieu, Santos certifica que o campo eugênico foi marcado por ideias aparentemente 

inconciliáveis, pois as relações entre seus agentes eram caracterizadas tanto pelo diálogo quanto 

pelas tensões.  

O campo é um sistema de forças constituído pelo permanente jogo de consenso 

e dissenso entre os agentes. Na medida em que estes interagem conferem ao 

campo uma estrutura específica num dado momento. Qualquer campo 

pressupõe que seus agentes partilhem valores comuns, sendo necessário 

também que existam diferenças entre eles. 
183

 

 

No tocante à expectativa dos organizadores dos Congressos em relação ao agregamento 

com seus pares, tornava-se clara a preocupação em arregimentar agentes sociais que 

legitimassem com seu capital científico a iniciativa dos eventos, fosse com as contribuições 

científicas dos trabalhos que seriam apresentados, fosse com a anuência das proposições 

enunciadas nos debates. Mais uma vez utilizo os conceitos de habitus e agente, de Bourdieu, 

para quem o habitus se configura como um conjunto de representações e práticas que se 

interligam simbolicamente e caracterizam determinado grupo de agentes sociais 
184

. Ou seja, o 

habitus correspondente ao Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia se refere a um conjunto de 

convenções e ideias compartilhadas por um grupo de agentes sociais, seus participantes, que 

buscavam constituir uma nova identidade nacional para a nação, que se queria eugenizada.  

A forma pela qual se buscava atingir tal intento se daria a partir da construção e difusão 

do ideário eugenista entre estes agentes, que, por sua vez, constituiriam uma interface entre o 

Congresso e a sociedade, disseminando aquele habitus. Os discursos enunciados pelos agentes 

do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia podem ser compreendidos como produções 

simbólicas que visavam oferecer sentidos a uma formação social em transformação; aos 

eugenistas interessava definir uma nova ordem de coisas, uma nova realidade, no caso, uma 

nação saudável, embranquecida e civilizada.  
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Além dos médicos – profissionais a quem fora delegada primordialmente a função de 

artífices do projeto de regeneração nacional – Roquette-Pinto destaca a participação no 

Congresso de educadores, sociólogos, antropólogos, políticos, entre outros representantes, 

engajados no projeto da regeneração da raça brasileira. O objetivo principal dos organizadores 

do evento seria debater ideias e definir posicionamentos, com vistas à efetivação de proposições 

para políticas públicas, consubstanciadas pelo capital científico de seus participantes. A 

expectativa dos membros do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia residia no 

estabelecimento de regularidades de um novo habitus a ser compartilhado pela população 

brasileira. 

Em relação ao discurso de Roquette-Pinto, ainda se destaca sua preocupação com as 

grandes levas de imigrantes no país, quando este manifesta que o estímulo à imigração não seria 

um ideal a seguir, o que tornava urgente solucionar os problemas nacionais para "melhorar o 

patrimônio biológico do nosso povo" 
185

. Nesse aspecto, o antropólogo enveredou no debate 

acerca das políticas imigratórias restritivas, adensado muito antes, desde a promulgação de um 

decreto, datado de 28 de junho de 1890, que dispunha sobre a entrada de imigrantes no Brasil, 

onde o ideal do branqueamento já se mostrava explícito, posto que formalizasse a restrição à 

entrada no país de "indígenas da Ásia e da África" 
186

. Apesar das deliberações do decreto não 

terem sido efetivadas, a discussão em torno da imigração desejável e indesejável se intensificou 

durante toda a Primeira República e engrossou o debate de cunho racialista, explicitado, por 

exemplo, nas controvérsias suscitadas pela conferência sobre imigração, proferida pelo médico e 

jornalista Azevedo Amaral, no Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. 

Outro ponto a ressaltar do discurso inaugural do Congresso reside no fato de que, dentre 

as três Seções do Congresso – Antropologia, Heredologia e Educação e Legislação –, Roquette-

Pinto destacou que seria dada ênfase à última sessão, que reconhecia como "verdadeiramente de 

Eugenia", pois através dela se encaminharia o projeto de aperfeiçoamento da raça brasileira. 

Havia uma grande expectativa em atingir os fins da eugenia através da Educação, principalmente 

no ambiente escolar, já que uma das metas dos eugenistas brasileiros era a formação de um tipo 
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nacional, com características e valores compatíveis ao projeto nacional em curso, através do qual 

o país seria alavancado ao nível das nações civilizadas.  

Stepan destaca que, nesse sentido, Roquette-Pinto afastava-se do projeto ideológico de 

branqueamento, na medida em que sustentava que a "meta da eugenia não era branquear, mas 

educar todas as pessoas, brancas e negras, a respeito da importância da hereditariedade, de modo 

que os indivíduos de mentalidade eugênica, [...] participassem voluntariamente na 'purificação' 

da raça humana" 
187

. Aqui, fica explícita a expectativa dos agentes inseridos nesse campo 

científico na constituição de um habitus, compatível com o plano de viabilidade nacional 

imaginado para o país, que, fundamentado no senso comum, imprimiria novo sentido à 

sociedade brasileira. Por este motivo, a educação era considerada pelos eugenistas um dos 

melhores instrumentos para estabelecer uma nova maneira de perceber e agir no mundo, na 

medida em que, através da socialização, as regularidades de conduta poderiam ser incutidas nas 

interioridades particulares de cada indivíduo. Ao terminar seu discurso, Roquette Pinto 

empossou como Presidente da Sessão de Educação e Legislação o jurista e escritor, Levi 

Carneiro, que ressalta ser o indicado para a função por ter ocupado a Presidência da Associação 

Brasileira de Educação.  

Por ocasião da divulgação do evento, o Conselho Deliberativo havia definido que os 

trabalhos do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia seriam divididos em três seções: 

Antropologia, sob a presidência do médico Fróes de Fonseca, tendo como seu secretário geral o 

médico Fernando da Silveira; Herodologia/Genética, presidida pelo médico Álvaro Osório de 

Almeida, secretariado por O. B. Couto Silva e, a terceira, a de Educação e Legislação, sob a 

presidência do jurista e escritor Levi Carneiro, que teve como secretária a Senhora Celina 

Padilha. O médico Renato Kehl, figura emblemática no que diz respeito ao movimento eugênico 

brasileiro, atuou como o Secretário Geral do Congresso e proferiu uma das conferências oficiais, 

que também será particularmente tratada neste capítulo. A maior parte da documentação de 

secretaria pertinente ao Congresso (ofícios, solicitações de inscrição, apresentação de trabalhos e 

etc.) foi enviada em seu nome. Em 28 de novembro de 1929, toda a documentação referente aos 

trabalhos apresentados no Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia foi entregue a Miguel 

Couto, Presidente da Academia de Medicina, por Edgard Roquette-Pinto, qual seja: as Atas das 

reuniões do Congresso, as Conferências Oficiais, as Teses das Seções de Antropologia, Genética 

e Educação e Legislação 
188

. 
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2.2 – O Discurso Eugênico e as Proposições do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia 

 

Nas primeiras décadas do século XX, as preocupações de um eclético grupo de 

brasileiros, formado por médicos, higienistas, políticos, literatos, antropólogos e educadores, etc. 

recaíam sobre as degenerações e os vícios da população. Nos discursos apresentados, as doenças 

venéreas, o alcoolismo, as psicopatias, as degenerações e as taras que grassavam naquele período 

seria resultado da formação miscigenada da população brasileira. É importante destacar os 

diferentes significados em torno do conceito de degenerescência Menciono mais uma vez 

Augustin Morel, que indica como causas da degenerescência "o abuso do álcool, alimentação 

deficiente, meio social miserável, imoralidade dos costumes, conduta sexual desregrada, doenças 

da infância e a própria herança de uma carga de degenerescência" 
189

.  

Para ilustrar a concepção corrente sobre os sintomas que acometiam indivíduos tidos 

como degenerados, cito matéria veiculada pela revista periódica Careta em julho de 1929, 

mesmo ano de realização do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Um dos colunistas da 

revista faz referência a um "illustre alienista francez", de nome Moreau de Tours, para associar as 

manifestações dos artistas à "monstruosidade do cérebro", que tem como "consequência a 

degenerescência e a extinção da raça". Interessante observar na matéria a distinção feita entre os 

"degenerados inferiores, conhecidos por imbecis ou idiotas" e os "degenerados superiores, cujas 

taras cerebrais são marcadas por brilhantes qualidades". Tal distinção denota, além da rigidez 

determinista de critérios que classificam os indivíduos entre inferiores e superiores, a linha tênue 

entre loucura e estados emocionais ou sentimentais e entre descendência e degenerescência.  

Moreau de Tours insiste em affirmar o genio próximo da loucura, declarando 

que o genio é como uma monstruosidade do cerebro – feliz para o individuo, 

porem nefasta para a raça. Jacobry, outro medico de destaque nestas questões, 

reconhece o desenvolvimento exagerado de um ascendente traz a nevropathia 

num descendente e, como consequencia, a degenerescencia e a extincção da 

raça. Deixando de parte os degenerados inferiores, conhecidos na medicina por 

imbecis ou idiotas, que inspiram muita piedade porem pouco interesse, 

considerem-se os degenerados superiores, cujas taras cerebraes são marcadas 

por brilhantes qualidades. São mais frequentemente chamados de 

desequilibrados, porque, de facto, nelles se notam certas desharmonias muito 

desenvolvidas: a imaginação, a expressão, a invenção; podem crear nome na 

literatura e na arte; o que lhes falta é a logica, a coherencia, a capacidade de 

julgamento, a firmeza da vontade: são variáveis, instáveis, irresolutos, e estes 

defeitos prejudicam suas brilhantes qualidades. 
190
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No que se refere ao Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, a partir da leitura e análise 

da documentação pertinente, podemos inferir que seus agentes constituíram um campo 

representativo do pensamento científico brasileiro, dado o capital científico de seus participantes 

e as expectativas proferidas no evento em relação às proposições que concorreriam para a 

modernização da nação moderna e para a formação de um tipo nacional embranquecido. 

Entendia-se ser necessário purgar do meio social as degenerescências e os vícios da população 

para o aprimoramento racial do tipo brasileiro. Dentre as medidas profiláticas propostas para 

combater esses efeitos indesejáveis, duas serão destacadas: o controle imigratório e a profilaxia 

matrimonial, através da defesa da obrigatoriedade do exame pré-nupcial. Através destas medidas 

de intervenção eugênica, esperava- se evitar que indivíduos disgênicos tivessem descendência. 

As proposições mais importantes aprovadas pelo Congresso de Eugenia referiram-se à 

adoção de leis que garantissem a seleção rigorosa dos elementos imigratórios; campanhas contra 

o alcoolismo; divulgação e ensino especializado da eugenia nas escolas primárias, secundárias e 

de medicina; difusão da "educação moral como fator eugênico"; serviço militar para a melhoria 

da "robustez física da quase totalidade dos indivíduos"; controle dos casamentos, dentro "das 

condições eugênicas indispensáveis ao aperfeiçoamento da raça"; entre outras. Conforme Vera 

Regina Marques evidencia, "a eugenia, ao falar de sexo, estabelecia normas eugênicas que 

reintegravam princípios morais em cujo limite situava-se a salvação da espécie" 
191

. 

Diante da impossibilidade de esgotar a análise do conjunto de proposições e conclusões 

produzidas no Congresso, abordaremos as principais ideias e proposições de Azevedo Amaral, 

que expôs sobre O problema eugenico da immigração e Renato Kehl, que proferiu uma das 

conferências oficiais, intitulada A Eugenía no Brasil, além de outras intervenções esparsas 

verificadas a respeito do exame pré-nupcial, tendo em vista que os trabalhos pertinentes a este 

tema não foram publicados na íntegra. 

 

2.3 – Azevedo Amaral, o "Problema Eugenico da Immigração" 

 

Quando Miguel Couto, Presidente da Academia Nacional de Medicina, propôs, em 1928, 

a realização do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia iniciou seu pronunciamento 

destacando, de antemão, a importância de se discutir o problema imigratório, posto que este, por 

si só, poderia "frustrar por contaminação" as conquistas que a ciência brasileira havia obtido até 

então em "prol da raça que habitaria o solo brasileiro". Assim, sob esta expectativa, no dia 02 de 

julho de 1929, no Anfiteatro de Química da Faculdade de Medicina, na Praia Vermelha/ Rio de 
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Janeiro, o médico e jornalista político Azevedo Amaral (1881-1942) proferiu sua palestra, que 

gerou acalorado debate entre os participantes do Congresso devido à sua enfática defesa da 

proibição à entrada de imigrantes não brancos no Brasil. Sua conferência se iniciou com 

observações sobre a teoria monogenista e a poligenista acerca da unidade da origem do homem 

na Terra e sobre as condições em que a imigração ocorreu no Brasil e no mundo, colocando-se 

francamente em favor dos pressupostos da origem poligenista do homem, que, a seu ver, 

ofereciam um conjunto de conclusões "de esmagadora superioridade".  

Desde o seculo XIX, as questões attinentes á emigração e á immigração passam 

a enquadrar-se na esphera dos assumptos subordinados á acção dos Estados [...].  

O primeiro elemento que cumpre examinar é a propria essencia da questão 

racial. Pareceria impossível formar uma idéa clara do problema eugênico da 

immigração e particularmente no tocante ao nosso caso brasileiro, sem termos 

chegado senão a conclusões, pelo menos a probabilidade em relação ao caso 

fundamental da divergencia entre os que admittem o postulado ethnographico 

da unidade original dos grupos humanos e os que attibuem á humanidade actual 

uma origem polygenetica. [...] parece-nos que as razões, militando em pról da 

hypothese plygenetica, offerecem um conjuncto comprobativo de esmagadora 

superioridade. Não se pode realmente estudar as collectividades humanas, tanto 

nas organizações rudimentares do selvagismo e das formas mais atrazadas da 

barbaria, como nos typos superiores de civilização, sem sentir a frequente 

verificação de differenças profundamente accentuadas de mentalidade e de 

emotividade. 
192

 

 

Para Azevedo Amaral, teria havido diferentes centros de origem do homem e esta 

diferenciação teria influenciado as formas de organização das sociedades e determinado que 

alguns grupos humanos se desenvolvessem mais que outros. Sob seu ponto de vista, não se 

poderia contestar que o que é chamado humanidade é tão somente a coexistência de 

representantes de espécies zoológicas diferentes, o que torna evidente o entendimento de 

Azevedo Amaral quanto à existência de tipos superiores e inferiores na escala de evolução da 

humanidade. Para adentrar sobre os fatores que impõem a discussão acerca da eugenia, Azevedo 

Amaral discorre sobre a miscigenação ocorrida após os movimentos de imigração no Brasil, 

corroborando a noção generalizada que sustentava que a formação do povo brasileiro dificultava 

o pleno desenvolvimento da nação, tendo em vista que a mistura de raças produzira aqui uma 

população inapta às relações de trabalho livre e pouco dotada de inteligência.  

 

As raças, que originariamente se apresentavam differenciadas em grupos 

inconfundiveis entre si, estão hoje em todos os paizes de formação ethnica 

complexa misturadas e por tal forma disfarçadas pela mestiçagem que, a não se 

no caso dos seus representantes puros que ainda subsistem, é difficil fazer o 

diagnostico com elementos sufficientemente defenidos para autorizar 

applicações praticas na vida social. O problema que se depara os paizes como o 

Brasil não é, portanto, a selecção de grupos ethnicos, mas a formação de uma 

raça nacional, isto é, a creação de um typo ethnico novo por meio da selecção 
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systematica dos elementos de elite encontrados na propria população nacional e 

dos que forem importados de outras terras 
193

. 

 

Em sua fala, Azevedo Amaral reforça a noção de que, no Brasil, país de formação étnica 

complexa, as raças originais estariam misturadas e disfarçadas pela mestiçagem. A despeito da 

dificuldade em se definir aplicações práticas na vida social e em quem seriam os elementos 

étnicos suficientemente definidos para a formação de uma nova raça nacional, Amaral sugeria 

que fosse feita uma seleção sistemática dos elementos com características raciais superiores, 

encontrados na própria população nacional ou naqueles que fossem importados de outras terras. 

No que se refere ao papel dos imigrantes que pudessem representar fator eugênico ou disgênico 

na formação do tipo nacional, Azevedo Amaral se reporta à noção de que as classes sociais, na 

medida em que são oriundas de centros de criação diferentes, apresentam caracteres raciais 

diferentes e que se mantiveram no plasma germinativo através das gerações. 

 

Dissemos que nas classes sociaes que se defrontam nas sociedades civilizadas 

subsistem os caracteres das raças differentes que originariamente as 

constituiram, caracteres perpetuados através dos tempos e das vicissitudes da 

acção ephemera de differentes meios, como effeito da transmissão daquelles 

attributos no plasma germinativo através das gerações. Nessa proposição 

definimos o nosso ponto de vista na controvérsia entre os partidarios da herança 

e da evolução realizada exclusivamente pela selecção e a escola que sustenta a 

influencia modificadora do meio e, portanto, a possibilidade de transmissão 

hereditaria de caracteres adquiridos. Cremos que, no estado actual dos 

conhecimentos biológicos, pode-se com desassombro aceitar, como preferivel, a 

idéa da permanencia dos caracteres hereditarios e da evolução por um exclusivo 

processo selectivo 
194

.  

 

O conferencista, assim como Roquette-Pinto, contesta a tese da influência modificadora 

do meio sobre a raça, ou seja, ele se opõe à concepção de permanência hereditária dos caracteres 

adquiridos do ambiente, que preponderava entre os higienistas. Para Amaral, havia que se 

instaurar no país um exclusivo processo seletivo de elementos estrangeiros com vistas a 

promover o aprimoramento racial do tipo brasileiro. Em sua perspectiva, o engajamento das 

elites do país seria primordial para retirar as massas da tendência hereditária à animalidade. No 

que se refere aos diferentes elementos étnicos que constituíram a raça brasileira, Mariza Romero 

salienta que, na concepção dos eugenistas, "a grande esperança de harmonização do tipo nacional 

estava no cruzamento com imigrantes europeus, que, preferindo os mulatos aos negros, 

aceleraria o processo de limpeza do nosso sangue" 
195

. Para Amaral, 

 

O abnegado esforço redemptor das elites, procurando levantar as massas 

do abatimento, a que as reduz a força gravitacional da hereditariedade, 
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arrastando sempre para a animalidade; e parallelamente a essa obra 

educativa que tem de ser repetida em cada geração, porque nos que 

nascem sobrevive a barbaria atávica que não fôra modificada pela 

domesticação de seus paes, desenvolveu-se o trabalho de selecção racial 

consciente ou inconscientemente realizado pela conjuncção sexual dos 

melhores elementos ethnicos. A proposição de que o meio físico, moral 

ou econômico podendo modificar o individuo não altera 

permanentemente os atributos hereditários, tornando sempre precárias as 

conquistas da civilização pela necessidade fatal de repetição do trabalho 

educativo em cada geração 
196

. 

 

 Para desenvolver o trabalho de seleção racial e de "domesticação" daqueles que poderiam 

gerar descendência, além de ações educativas que deveriam ser repetidas ao longo das gerações, 

seriam necessárias medidas eugênicas de prevenção e de controle das uniões disgênicas, a fim de 

evitar o peso social dos degenerados. Para Marques, na ótica dos eugenistas, para aprimorar 'as 

gentes' do Brasil, seria necessário "deter a avalanche de 'doenças morais' que ameaçavam o 

progresso biológico e que resultavam de hábitos escusos, casamentos não recomendados, 

ignorância de toda sorte – desde as paixões até os vícios" 
197

. Quando se posiciona em favor de 

uma obra educativa a ser sistematicamente repetida em cada geração para minimizar os efeitos 

da hereditariedade atávica e estimular a seleção dos melhores elementos étnicos, Amaral reitera 

o propósito eugênico de estimular a educação eugênica para controlar as uniões conjugais de 

maneira que viessem a produzir uma prole sadia e moralmente adequada.  

Uma vez admittida como inaceitavel a doutrina de que o meio physico, social, 

moral ou economico pode determinar pelas suas influencias modificações 

permanentes da raça, somos forçados a repellir a politica immigratoria que 

aconselha a abertura das fronteiras ao joio e ao trigo das flutuações 

demographicas internacionaes na esperança illusoria de que as influencias 

mesologicas predominem em um imaginario processo de caldeamento ethnico 

[...] Os valores hereditarios podem coexistir no corpo social, mas pela acção 

natural do processo selectivo os elementos eugenicos e os elementos dysgenicos 

tendem a eliminar-se uns aos outros, predominando afinal os primeiros ou os 

segundos, de accordo com as relações de porcentagem numerica, para cujo 

estabelecimento o meio entra em funcção, facilitando segundo as suas 

influencias a victoria de uns ou de outros typos humanos em concorrencia na 

luta social 
198

. 

 

Convicto da desigualdade fundamental que seria perpetuada hereditariamente nos 

homens, o eugenista insta os participantes do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia a 

encarar o problema eugênico da imigração à luz de conclusões racionais. Tendo em vista que, em 

sua ótica, o meio físico, social, moral ou econômico não determinaria modificações permanentes 

na raça, Azevedo Amaral se posiciona radicalmente contrário uma política imigratória que não 
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discriminasse os elementos eugênicos ou disgênicos e que permitisse a abertura das fronteiras do 

país a toda sorte de correntes imigratórias. Tal posicionamento avigorava a tese propalada 

naquele período que as raças não brancas e o clima tropical não constituíam condições propícias 

para produzir civilizações evoluídas. Em seu discurso, Amaral sustenta que a inferioridade 

biológica dos disgênicos os faria sucumbir frente aos tipos eugênicos na luta social.  

Azevedo Amaral afirmou ser imprescindível a criação de mecanismos que 

possibilitassem administrar a entrada dos imigrantes no país para levantar o nível dos caracteres 

da raça nacional. Para alcançar tal intento, apresentou à apreciação de seus pares dez proposições 

a serem encaminhadas ao Presidente da República, ao Congresso Nacional e aos governadores 

de Estados. Nessas proposições Amaral sugeria: a seleção rigorosa dos elementos imigratórios 

como defesa da raça; a avaliação dos atributos coletivos das populações de onde procediam as 

correntes imigratórias; a apreciação das condições individuais de cada imigrante para 

classificação entre muito desejáveis, desejáveis e indesejáveis; a atenção não só para a saúde 

física e a robustez, mas também às qualidades mentais e morais de valor eugênico do imigrante; 

provas de habilitação profissional ou técnica do imigrante e exigência de contrato por empresas 

ou pessoas idôneas do país, além de posse de quantia substancial; a exclusão inflexível de 

imigrantes com antecedentes criminais; restrição ao quantitativo de imigrantes e, finalmente, a 

mais controversa das proposições, a exclusão de todas as correntes imigratórias que não fossem 

da raça branca.   

Por ocasião da apreciação das conclusões da conferência de Azevedo Amaral, Roquette- 

Pinto foi um dos presentes que concederam voto contrário à última conclusão, que propunha a 

exclusão das correntes imigratórias que não fossem da raça branca, justificando discordar quanto 

à tese da inferioridade racial do imigrante não branco e afirmando que, em se aprovando aquela 

proposição, se negariam todas as conquistas feitas pelos brasileiros na ocupação do país. No 

debate acerca das propostas de Azevedo Amaral houve também grande controvérsia quanto à 

alusão aos imigrantes como elementos criminosos e antissociais. O conferencista salientou que 

via nas manifestações políticas dos imigrantes "o perigo do ponto de vista eugênico". Por esta 

afirmativa, depreende-se que Azevedo Amaral considerava o imigrante que reivindicava direitos 

e se posicionava contrariamente ao status quo como elemento "indesejável" ao projeto eugênico 

em curso no país. O médico Miguel Osório endossou a tese de Azevedo Amaral, afirmando que 

"só poderia ser taxado de indesejavel por anti-social, um homem que tivesse ideias e que as 

pregasse podendo influir no progresso" 
199

. 
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Nancy Stepan se reporta à controversa proposição e enfatiza que "os sentimentos eram 

tão ardentes que as recomendações de Azevedo Amaral tiveram de ser reformuladas e votadas 

como duas propostas distintas: uma que restringia a entrada de não europeus em geral, e outra 

para restringir especificamente a entrada de negros" 
200

. Oscar Fontenelle, outro congressista 

favorável à proibição da entrada de imigrantes não brancos no Brasil, salientou que as decisões 

dos presentes não deveriam se deixar "arrastar por sentimentalismos", uma vez que o país já teria 

sofrido "bastante por essa questão da raça", declarando que, para que se tivesse a certeza da 

inferioridade racial da população, bastava se "tomar um trem e contemplar a raça brasileira" 
201

. 

Roquette-Pinto enfatizou seu posicionamento a favor dos mestiços ao afirmar que "todo 

progresso do Brasil foi feito por essa gente proveniente de cruzamentos, ora taxados de 

inferiores", ressaltando ainda que os problemas que estavam sendo tratados não eram oriundos 

da raça e sim da situação de saúde da população, o que seria uma questão de higiene 
202

.  

Ao se manifestar sobre a reprovação de sua proposição que evitaria a entrada de 

imigrantes não brancos no Brasil, Azevedo Amaral enfatizou que com a decisão dos presentes, o 

que se aprovara fora a entrada de tipos inferiores no país. No debate, verifica-se que, por vezes, 

alguns eugenistas consideravam a mestiçagem um sinal de inferioridade e fator de decadência 

nacional, outras vezes, consideravam que a hibridização poderia se desdobrar em resultados 

biológicos e sociais positivos. Fernando Magalhães explicitou essa incômoda divergência ao 

ponderar que os "pigmentos não excluem qualidades. Ha uma injustiça, porque todo nosso 

passado se funda no mestiço e ha um suicidio, porque todos somos mestiços e assim nos 

excluimos" 
203

, observação que fomentou grande discussão sobre quem seriam os elementos 

inferiores da formação da população brasileira. Acirrando o grau de disputa entre os saberes 

neste campo, o médico Miguel Osório afirmou que lhe parecia que as conclusões de um 

Congresso como aquele deveriam ser verdadeiramente científicas, e que duvidava se, de fato, 

haveria uma hierarquia das raças. 

Na análise de Nancy Stepan, a preleção de Azevedo Amaral provocou divergências tão 

intensas entre os dois grupos que apresentavam posicionamentos distintos, que o debate se 

prolongou pelo segundo e terceiro dias de reuniões e foi uma das poucas que não foram 

aprovadas em seu texto original. "Sua postulação de uma política nacional de exclusão de 

imigração com base na raça foi rejeitada pelos participantes por 25 votos a 17" 
204

. Esse 
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resultado fora em segunda votação; na primeira a diferença de votos fora de apenas três, sendo 

vinte votos contra a décima conclusão e os mesmos dezessete votos da segunda votação a favor, 

o que demonstra que a exclusão social de povos não brancos da sociedade brasileira fazia parte 

do ideário de muitos intelectuais, um dos motivos do alvoroço em torno do debate sobre o 

almejado tipo nacional.  

Sobre o acirramento do debate entre os intelectuais eugenistas em torno da proibição da 

entrada de imigrantes de raça não branca no Brasil, Ricardo Augusto dos Santos discorda da 

interpretação que se construiu pelos historiadores ao longo dos anos sobre esse debate, que teria 

sido "motivo de acirrados e tempestuosos debates" 
205

. Santos reconhece que o trabalho de 

Azevedo Amaral provocou "tensão e discordância" e foi amplamente discutido, porém, conforme 

verificou em um relato datilografado por Roquette-Pinto ao final do segundo dia de trabalhos do 

Congresso, o antropólogo considerou que a autorização para a entrada de imigrantes no país 

tratava-se de uma questão de importância vital para os destinos da população brasileira e teceu 

elogios às proposições de Azevedo Amaral. Santos destaca que eram recorrentes as 

ambiguidades no discurso dos intelectuais que se propunham a discutir a questão da formação da 

nacionalidade brasileira e manifesta sua impressão sobre o documento mencionado:  

Nas páginas desse rascunho datilografado de Roquette-Pinto, fica bastante 

evidente que as polêmicas sobre as considerações de Azevedo Amaral foram 

absorvidas e, o que mais impressionou-me, foram as palavras elogiosas de 

Roquette-Pinto para a visão de Azevedo Amaral [...]. Roquette-Pinto era 

membro influente do campo eugênico e, embora, muitas de suas afirmações 

marcantes em sua trajetória refletissem uma opinião favorável à mestiçagem no 

Brasil, elas não destoaram profundamente das demais. 
206

  

 

Na oitava reunião do Congresso Brasileiro de Eugenia, realizada no dia 03 de julho de 

1929, foi apresentado o trabalho do médico Xavier de Oliveira, Da immigração européa para o 

nordeste brasileiro, onde o palestrante afirmava incidirem muitos exemplos que comprovam que 

existia ali "uma inferioridade physica no aspecto exterior do typo ethnico". Oliveira ilustra sua 

afirmativa historiando a descendência de duas irmãs cearenses "fortes, robustas, que, se tendo 

casado ha cem annos, tiveram a descendencia cada vez mais diminuida [...] No entanto, a última 

das bisnetas se casando com um allemão, deu á luz duas crianças muito bem constituidas" 
207

. 

Explicita-se a noção de que a população brasileira possuía uma constituição física degenerada, 

fadada à decadência, e que os imigrantes europeus poderiam trazer "sangue novo" ou "plasma de 
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reprodução" à nossa etnia, conforme destacou Érica Sarmiento 
208

. A argumentação final de 

Xavier de Oliveira, em relação ao casamento de uma das descendentes com um alemão, traduzia 

premissas sustentadas no século XIX por Arthur de Gobineau, para quem "onde o elemento 

germânico não penetrou, nosso tipo de civilização não existe" 
209

. O documento apresentado por 

Oliveira trouxe as seguintes conclusões: 

1º. O Primeiro Congresso Americano de Eugenia aconselha ao governo 

encaminhar como immigração européa para o nordeste, de preferencia os 

colonos agricultores europeus latinos e anglo-saxões. 2º. Que ao menos para o 

nordeste sejam tomadas medidas restritivas para que não se intensifique a 

immigração asiática. 
210

  

 

O médico Geraldo de Andrade explicitou seu apoio às proposições de Xavier de Oliveira, 

afirmando que, ao chefiar uma sessão do Departamento de Saúde de Recife, "teve occasião de 

medir 10.000 pessôas, achando desoladoras as cifras; a inferioridade dos mulatos é apavorante", 

relatando dados biométricos de seus pacientes (peso e altura), para comprovar a inferioridade da 

população nordestina 
211

. Mais uma vez Roquette-Pinto acirrou o debate entre os participantes do 

Congresso, manifestando sua oposição à noção de degeneração dos mestiços, enfatizando que 

Geraldo de Andrade havia medido "mulatos doentes". Após votação, apenas a primeira 

conclusão do trabalho de Xavier de Oliveira foi aprovada.  

Quanto à segunda proposição, em relação à restrição à imigração asiática, observou-se 

que a vinda de japoneses para o Brasil também era bastante controversa. Segundo Vera Regina 

Beltrão Marques, Renato Kehl se posicionou de maneira contrária à imigração japoneza, 

afirmando que se o governo brasileiro continuasse a favorecê-la, "dentro de mais alguns annos 

teremos formado no Estado de São Paulo um formidável e inassimilável nucleo de filhos do 

Imperio do Sol Nascente" 
212

. O médico Mello Leitão, ao adentrar na discussão sobre os 

asiáticos, refere que dados antropométricos não seriam indícios de degeneração de uma raça e 

evidencia sua preocupação sobre a necessidade de receber pessoas que fossem "fonte de 

progresso", o que avalio como um enunciado em favor dos interesses capitalistas de produção, 

Condemnar a immigração japoneza para o Brasil seria talvez impedir 

uma fonte de progresso, dadas as qualidades que distinguem o japonez, 

as quaes são de ordem a terem impressionados os Estados Unidos e o que 
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importa distinguir para a immigração é a qualidade dos indivíduos dos 

que venham espontaneamente. 
213

 

 

No tocante à imigração da população asiática, verifiquei na coluna fixa Notas Avulsas do 

jornal O Paiz, veiculada na edição de 01/07/1929, informações sobre o incentivo à imigração 

nipônica no Estado de Goiás. A nota noticiava que encontrava-se na cidade de Anápolis, há 

meses, o diretor da Companhia Japoneza de Colonização do Estado do Goyaz, Tineeiro Leibaei, 

que, com vistas à intensificação da agricultura local, adquirira duas grandes fazendas para serem 

lavradas pelos japoneses. Em virtude de um contrato com o município, cinquenta famílias 

estavam sendo assentadas no Distrito de Cerrado, sendo cada família responsável por "tres 

alqueires goyanos de terra de cafezal", com o apoio do governo municipal de Anápolis e o 

patrocínio do senador Ramos Caiado. Consta ainda na nota do periódico que a referida 

municipalidade possuía naquele distrito 900 alqueires de terra virgem, dos quais 500 vinham 

sendo ocupadas pelos colonos, mediante contrato "em condições vantajosissimas, aceitas sem a 

mais leve reclamação". A companhia se comprometia a: 

1º - Formar colonias com familias japonezas; 2º - Vender terras aos agricultores 

japonezes, a pedido dos fazendeiros e proprietarios; 3º - Arranjar colonos 

japonezes para a lavoura; 4º - Fazer a propaganda das terras goyanas; 5º - 

Realizar a propaganda da producção agricola dos colonos japonezes; 6º - 

Promover todos os meios necessarios ao desenvolvimento agricola, pela 

systematização e organização de transportes, etc.  

 

Pelos pontos destacados da sessão em que foi apresentada a tese O problema eugenico da 

immigração, por Azevedo Amaral, verifica-se que o tema em questão promoveu um veemente 

debate sobre a restrição à entrada de imigrantes não brancos no país e, embora não tenha sido 

mencionado que se tratasse de imigrantes negros, o posicionamento de vários membros denotava 

que o alvo da restrição deveria ser o elemento negro e, menos citado, o imigrante japonês. Tal 

fato revela a noção generalizada sobre a suposta inferioridade biológica de raças não brancas, 

que preponderou entre o fim do século XIX e início do XX, baseada no racismo científico, e se 

transformou em expressão máxima de saber, disseminando a noção de profilaxia social através 

da eugenia, que objetivava o aperfeiçoamento da espécie humana através da seleção genética e 

do controle da reprodução humana.  

Outro dado importante a ser destacado a respeito das discussões levantadas nas sessões 

do Congresso foram as reiteradas manifestações do antropólogo Edgard Roquette-Pinto como 

voz quase sempre dissonante do discurso que considerava que a os mestiços brasileiros 

constituíam uma raça degenerada. Stepan salienta que Roquette-Pinto desempenhou um papel 

ainda mais importante "ao evitar que a eugenia fosse identificada com o racismo estridente". 
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Segundo a autora, ele desafiou as opiniões sobre a degeneração dos mulatos, por faltar-lhes 

comprovação científica e "criticou também as lições de Renato Kehl em Eugenía (obra que ele 

fizera circular entre os membros da conferência) afirmando que tal obra não representava, em 

seus pontos de vista mais extremados, a visão do Congresso" 
214

.  

No entanto, Ricardo Augusto dos Santos salienta que até mesmo Roquette-Pinto, 

comumente identificado em produções recentes como um intelectual opositor do eugenismo, 

acaba explicitando as contradições presentes no discurso dos intelectuais inseridos no 

movimento eugênico brasileiro. Santos afirma que mesmo durante o Congresso de Eugenia, 

quando se manifestou maneira contrária às afirmativas racistas de Renato Kehl, ele não 

abandonou totalmente a noção vigente sobre os problemas da raça. Fazendo menção às Atas do 

Congresso, Santos destaca uma afirmativa de Roquette-Pinto sobre a suposta tendência dos 

mestiços a manifestações de ordem passional: "do ponto de vista moral, no entanto, é preciso 

reconhecer que os mestiços manifestam acentuada fraqueza: a emotividade exagerada, ótima 

condição para o surto dos estados passionais" 
215

.  

Santos reconhece a influência de Roquette-Pinto no campo eugênico e destaca que suas 

afirmações mais marcantes usualmente refletiam opinião favorável à mestiçagem no Brasil, 

todavia "elas não destoaram profundamente das demais" 
216

. Acompanho a tese de Santos sobre a 

dubiedade no discurso de Roquette-Pinto e destaco um trecho da ata do segundo dia de reunião 

da Sessão de Educação e Legislação, onde o antropólogo explicita essa ambiguidade. Ao 

apartear um enunciado de Azevedo Amaral, no qual este dizia que "civilisar é domesticar", 

Roquette-Pinto evidencia que "a domesticação é factor preponderante nas differenciações 

raciaes; mas é preciso acentuar que a influencia não é do meio natural e sim de um meio 

artificial, creado pelo homem" 
217

; ou seja, além de admitir as diferenças raciais, ele dá destaque 

a um meio artificial – a eugenia – para "domesticar" tais diferenças. 

No que diz respeito ao imigrante estabelecido no Brasil, verifica-se no discurso de 

agentes que participaram do Congresso de Eugenia como Azevedo Amaral, Mello Leitão, Xavier 

de Oliveira, Geraldo de Andrade e Oscar Fontenelle que este era ora taxado como elemento 

desejável, ora era indesejável – neste último caso, se pregasse ideias que influíssem no progresso 

do país, como explicitou Miguel Osório. Conforme ressaltado por Érica Sarmiento no que se 

refere ao imigrante, "não lhe era permitido qualquer tipo de manifestação que interferisse na 
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ordem nacional, principalmente àquelas ligadas à natureza política, sindical ou operária" 
218

 Por 

um lado, o aumento do contingente demográfico de imigrantes europeus fora considerado 

imprescindível em um país que se supunha fadado ao atraso social, político e econômico devido 

à escravidão e à formação miscigenada de sua população. Nesse contexto, aqueles mesmos 

eugenistas consideravam o imigrante elemento indispensável e desejável, pois, além de 

contribuírem para a instauração de um novo modo de inserção no mundo do trabalho, acreditava-

se que tinha função determinante no projeto de branqueamento da população. Contudo, em sua 

abordagem sobre a imigração no Rio de Janeiro, Lená Medeiros de Menezes salienta que 

O imigrante pobre que chegou ao Rio de Janeiro, pobre tendeu a permanecer, 

afastado, em muito, da representação idealizada de mão-de-obra superior, 

promotora do progresso, que compunha os discursos imigrantistas na época 

imperial. Com pouco conhecimento dos códigos urbanos, precária qualificação 

profissional e ausência de laços familiares na nova terra, muitos desses 

estrangeiros compuseram um proletariado miserável, fornecendo grandes 

contingentes ao lumpesinato existente na cidade.
219

.  

 

Na medida em que surgiram as primeiras tensões por melhores condições de trabalho, no 

movimento que fomentou a organização operária sindical no país, os líderes desse movimento, 

muitos dos quais imigrantes europeus, tornaram-se indesejáveis e, portanto, alvo de 

discriminação do projeto de eugenia brasileiro. Estes passaram a ser considerados elementos 

antissociais, já que o projeto de formação do tipo nacional previa que, além de idealmente branco 

ou embranquecido, este tipo deveria ser um cordato trabalhador. Érica Sarmiento ressalta que, 

em oposição ao movimento operário brasileiro, começaram a surgir políticas de exclusão 

direcionadas especialmente ao imigrante, na tentativa de coibir o que se considerava perturbação 

da ordem urbana. 

Tudo aquilo que não aderisse a essa dinâmica, a essa política feita desde cima, 

era interpretado como ingovernabilidade, como perturbação da ordem urbana 

que devia ser desalojado do panorama da modernização. Esse conceito de 

modernidade incluía alguns e excluía outros. Nem todos podiam pertencer ao 

complexo intercâmbio entre a transformação material e o simbolismo cultural, 

onde as práticas político-ideológicas vão construindo e perfilando os discursos e 

as imagens. Começaram, então, a aparecer as políticas de exclusão, em relação à 

população sem recursos e também em relação ao imigrante. O elemento vindo 

de fora deveria se ajustar à imagem que se exigia dele, à de trabalhador honesto, 

qualificado e exemplar, e sempre ausente às questões das políticas nacionais. 
220

 

 

No entanto, a despeito da perspectiva pessimista corrente no pensamento social brasileiro 

sobre o futuro da nação, a partir da década de 1910, a visão determinista e negativa sobre o 
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Brasil sofreria algumas mudanças. O que explicava esse redirecionamento das construções 

teóricas do período residia na necessidade de elaborar nova leitura frente à suposta 

improdutividade do homem brasileiro. Acreditava-se que através da educação higiênica e ações 

públicas na área da saúde e da educação, poder-se-ia transformar a indolência da população 

brasileira em um tipo nacional saudável com valores voltados para o trabalho e a ordem. Para 

isso, a degeneração deixaria de ser analisada como resultado da hereditariedade para ser 

entendida como um fator adquirido, nos termos neolamarkistas, passível, portanto, de ser 

"atenuada".  

 

2.4 – Renato Kehl, A Eugenia Matrimonial e o Exame Pré-nupcial - a Aplicação da 

Eugenia Negativa. 

 

Quando encerrou sua conferência no Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 

intitulada A Eugenia no Brasil: esboço historico e bibliographico, Renato Kehl, Secretário Geral 

do Congresso, trouxe à reflexão dos presentes os desafios a serem enfrentados pelos eugenistas 

no projeto de aprimoramento da raça brasileira. Apesar de suas palavras evidenciarem seu 

pessimismo diante do quadro de mestiçagem do povo, ele acreditava que o tipo brasileiro ainda 

estivesse em processo de formação e que caberia aos eugenistas a árdua tarefa de conduzir este 

processo de aprimoramento racial.  

O ideal maximo seria o da regeneração eugenica do nosso povo, regeneração 

esta que pressupõe saude, paz, justiça e educação. Precisamos vel-o sob uma 

administração moralizada e sinceramente patriotica. Só então poderemos ter 

maior orgulho de sermos brasileiros. Por enquanto nos envaidecemos do 

ceu, da terra, das nossas riquezas inexploradas; precisamos nos ufanar de 

alguma cousa mais que não tenha sido dadiva da natureza – dos nossos 

emprehendimentos, das nossas acções, do nosso valor como habitantes 

deste maravilhoso recanto da terra. Trabalhemos, pois, para pôr moldura 

digna no grande quadro da natureza. Hoje poderemos dizer [...]: o Brasil 

está feito. Quando, perguntamos nós, poderemos dizer? – também o 

brasileiro 
221

. 
 

As construções discursivas enunciadas por Renato Kehl podem ser entendidas como 

produções simbólicas que visavam a formação da identidade nacional brasileira. Entendo que as 

produções simbólicas traduzem representações e memórias que acrescentam significado às ações 

vivenciadas pelos indivíduos em coletividade. Considerando o que foi enunciado por Kehl ao 

término de sua conferência, conclui-se que suas representações e memórias se traduziam em 

significado no seu enunciado acerca das ações e práticas que seriam propostas às autoridades 
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governamentais, com a expectativa de que tais ações e práticas fossem cristalizadas na 

subjetividade do povo brasileiro. Seu discurso constituía-se de construções simbólicas que 

pretendiam introduzir sentido a uma determinada formação social, que se queria em transformação e 

em processo de aprimoramento. Conforme ressalta Vanderlei Sebastião de Souza, em relação às 

expectativas dos eugenistas brasileiros, "a elite intelectual almejava construir uma nova 

identidade para o homem brasileiro, transformando a fisionomia do 'Jeca' doente e preguiçoso, 

tal qual havia definido o escritor Monteiro Lobato, em um 'Jeca' bravo e trabalhador" 
222

.  

Renato Kehl, que publicou mais de trinta livros sobre a temática eugênica e angariava 

prestígio tentacular na imprensa e no meio científico, assumira para si a incumbência de divulgar 

a eugenia não só entre seus pares, mas ao máximo de setores da sociedade brasileira, científicos 

ou não. Como nas primeiras décadas do século XX as ideias eugênicas começavam a ganhar 

ressonância no discurso dos intelectuais brasileiros – especialmente os médicos, educadores e 

sanitaristas – Kehl passou a ter uma expectativa otimista em relação à sua propaganda; otimismo 

que não deixou de explicitar em sua conferência, após discorrer sobre sua trajetória de mais de 

uma década na tentativa de difusão da eugenia: "a cruzada eugênica, apezar de tudo, continuou. 

Não faltaram espiritos esclarecidos e benemeritos para levar avante o ideal [...] Uma prova de 

que o enthusiasmo não arrefeceu é este Congresso que ora se realiza" 
223

.  

Kehl tornou-se defensor obstinado da ciência inaugurada por Francis Galton, a quem se 

deve a origem do pensamento eugênico moderno. Em sua conferência no Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia se observa, em vários momentos, a forma pela qual reverenciava 

incondicionalmente Francis Galton, em favor do aprimoramento da raça humana. Embora a 

intervenção eugênica ainda não estivesse efetivamente implantada no Brasil, ao menos nos 

discursos, as proposições de Kehl começavam a repercutir. Souza traduz o entusiasmo de Kehl: 

"convicto de que a eugenia iria ser transformada na 'religião de todo bom brasileiro' e que, em 

breve, conquistaria a simpatia da classe política, Renato Kehl decidiu assumir definitivamente a 

eugenia como o seu 'apostolado', como a sua verdadeira 'missão intelectual'" 
224

. Em sua 

preleção, Kehl discorreu sobre sua missão frente ao melhoramento da raça para a construção da 

nova identidade brasileira, destacando que somente através de uma política sanitária e uma 

política eugênica seria possível a alteração no quadro econômico, político e social do Brasil. 
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A idéa da regeneração humana pelas medidas eugênicas propagou-se em todos 

os paizes, entre todas as espheras politicas e administrativas mais adiantadas, 

tornando-se dia a dia, mais séria a preocupação de salvação nacional pelas 

medidas ditadas pela nova e victoriosa doutrina de Galton. [...] Como medico, 

como eugenista, ligado assim ao problema do melhoramento das raças – com a 

idéa fixa no engrandecimento da Patria – elevado ideal, incorporei-me, desde ha 

quinze annos, aos propagandistas da hygiene e da eugenia, a fim de melhorar o 

estado sanitario da nossa gente. Cada dia que passa, mais se firma no meu 

espirito a convicção de que só uma politica sanitaria e uma politica eugenica, 

dirigida por administradores de escol poderá melhorar a situação economica, 

politica e social do Brasil.
225

  

 

Renato Kehl tornou-se um expoente da eugenia no Brasil, reconhecido internacionalmente 

devido a inúmeras viagens realizadas para congressos e seminários, como ouvinte ou palestrante. No 

retorno de uma de suas viagens à Alemanha, ao ser entrevistado pelo periódico O Jornal, em 

setembro de 1928, Kehl referiu que, ao receber periódicos do Brasil naquele país, regozijou-se ao 

conferir o resumo da conferência pronunciada na sessão comemorativa do 99º aniversário da 

fundação da Academia Nacional de Medicina. Seu contentamento se deu ao verificar que Miguel 

Couto, seu antigo professor do curso de Medicina, ao propor que se convocasse o Primeiro 

Congresso Brasileiro de Eugenia, apostava em um programa em prol da eugenização nacional, que 

consistia na investigação eugênica, na legislação eugênica e na administração eugênica 
226

.  

Renato Kehl iniciou sua conferência no Congresso Brasileiro de Eugenia discorrendo  

sobre sua adesão aos preceitos eugênicos e às frustrações iniciais na tentativa de implementar a 

nova ciência no país, detalhando como iniciou a cruzada que posteriormente lhe renderia o título 

de "pai da eugenia no Brasil", cunhado por Monteiro Lobato, em 1926. Citou o nome de 

intelectuais receptivos aos primeiros sopros do movimento eugênico brasileiro, como o senador 

Alfredo Ellis e os médicos Arnaldo Vieira de Carvalho, Agostinho de Souza Lima, Luiz Pereira 

Barreto e Amâncio de Carvalho, que, segundo Kehl, ofereceram espontaneamente apoio ao 

movimento 
227

. 

Até 1916, a Eugenia apenas teve como cultores-propagandistas os articulistas 

acima referidos [...]. Parece que a idéa não lograra interessar os nossos homens 

de sciencia, os nossos jornalistas e estudiosos. A doutrina teria, talvez, sido mal 

comprehendida e muito pouco do que se passava no extrangeiro se tornava 
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conhecido, porque o maior esforço era feito em paizes onde se fallava o inglez e 

o allemão. [...] A 13 de abril de 1917 teve logar a conferencia, a primeira sobre 

eugenia, realizada no paiz, que foi publicada na integra no 'Jornal do 

Commercio', edição de São Paulo, no dia 19 do mesmo mez. Nella, após um 

ligeiro exordio, estudei a hereditariedade como fundamento da sciencia de 

Galton, os factores dysgenicos, a doutrina de Malthus, o direito relativamente á 

Eugenia, concluindo num appello aos estudiosos para a divulgação e pratica das 

idéas e preceitos eugenicos no nosso paiz, para a melhoria progressiva da 

nacionalidade brasileira. 
228

 

 

Fora a partir da conferência realizada na Associação Cristã de Moços, em 1917, que 

Renato Kehl imbuiu-se da ideia de fundar a Sociedade Eugênica de São Paulo, que congregou 

médicos, advogados e outros interessados no estudo e difusão das "questões biológicas e sociais 

em benefício da nacionalidade" 
229

. A solenidade inaugural ocorreu em 15 de janeiro de 1918, no 

salão nobre da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde se reunia a Sociedade de 

Medicina e Cirurgia, com o apoio do médico Arnaldo Vieira de Carvalho, diretor da Faculdade 

de Medicina de São Paulo. Segundo Kehl, a sociedade contou com cerca de cento e quarenta 

membros. Renato Kehl tinha forte convicção de que os atributos físicos e mentais eram produto 

da hereditariedade e corroborava a tese de Galton no que se diz respeito à necessidade de 

selecionar indivíduos aptos e eliminar os inaptos, através da eliminação ou esterilização dos 

indivíduos considerados disgênicos, medidas que caracterizavam a eugenia negativa.  

De acordo com Pietra Diwan, a eugenia negativa representava a radicalização dos 

mecanismos de aperfeiçoamento da raça, que visavam prevenir o nascimento de descendentes de 

indivíduos "indesejáveis" biológica, psicológica e socialmente. Diwan ressalta que "após se 

ocupar por quase duas décadas em provar que o talento é herdado, através da análise dos dados 

da elite inglesa, a preocupação de Galton estava voltada em mostrar que a doença mental, o 

crime e a marginalidade eram também resultado da herança genética" 
230

. Assim, a partir da 

concepção de que a inferioridade racial é hereditária, a eugenia negativa preconizava que a única 

maneira de "livrar" a espécie humana da degeneração seria através da esterilização eugênica 
231

. 

Em sua conferência, Renato Kehl se reporta a dois autores, também doutrinários dos preceitos de 

Francis Galton, que defendiam leis para coibir a multiplicação excessiva de indivíduos 

considerados incapazes, visando constituir uma ordem social sobre fundamentos fisiológicos.  

Withney e Huntgton prevêm a necessidade premente de crear uma lei 

autorizando os poderes publicos a intervir, energicamente, no sentido de cohibir 

a multiplicação excessiva, desordenada, de individuos manifestadamente 

incapazes de produzirem proles favoraveis, para só permittir dos bem 

capacitados, pela herança e pelo meio, a augmentar o numero de individuos 
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uteis, factores de aperfeiçoamento ou elementos "constructores" da sociedade. 

Toda a nossa politica deve aproveitar-se, mais que tudo, dos dados da evolução, 

bem como da hygiene racial. [...] Consequentemente devemo-nos esforçar por 

constituir a nossa ordem social sobre fundamentos physiologicos. Seja esse o 

alevantado fim de todo o amigo do povo e não sómente dos medicos sanitarios! 
232

 

 

Desta forma, pode-se deduzir que, se se entendia que o desenvolvimento pleno da 

sociedade brasileira dependia das características hereditárias de seus cidadãos, considerava-se 

legítimo que a classe médica criasse mecanismos para evitar a contaminação pela 

hereditariedade disgênica na estrutura social brasileira, a começar pelo estabelecimento de regras 

para as uniões. Para se executar na prática a profilaxia matrimonial, um dos primeiros cuidados a 

se tomar pelos médicos seria conhecer, no exame pré-nupcial, a genealogia dos futuros cônjuges 

para verificar a incidência de doenças e desvios e a presença de raça inferior, leia-se negra ou 

mestiça, entre seus ascendentes 
233

. Kehl discorreu sobre as primeiras abordagens de intelectuais 

brasileiros adeptos aos preceitos da eugenia em torno ao exame pré-nupcial, entendido como 

impedimento legal para o casamento dos considerados degenerados.  

Creio não errar, dizendo caber ao Prof. Souza Lima os primeiros esforços em 

prol da defesa eugenica da nacionalidade. Em 1897 pediu á Academia Nacional 

de Medicina o apoio para o estabelecimento de uma lei tornando obrigatorio o 

exame pre-nupcial e estatuindo impedimento legal aos candidatos tuberculosos 

e syphilicos. [...] A eugenia não tinha tomado fôros de sciencia quando Souza 

Lima apresentou novos trabalhos sobre um dos pontos de importancia capital 

para a eugenização, que é o exame pre-nupcial. [...] ao que me consta, depois 

dos trabalhos de Souza Lima, apresentados na Academia Nacional de Medicina, 

[...] nada appareceu no Brasil, directamente ligado á doutrina eugenica. Os 

primeiros trabalhos nacionaes sobre eugenia foram pequenos artigos de Erasmo 

Braga, João Ribeiro e Horacio de Carvalho, a destacar o de João Ribeiro que, 

com a sua autoridade de mestre das letras, firmou entre nós a palavra "Eugenia" 

envez de "Eugenica" como pretenderam alguns scientistas e grammaticos. 
234

 

 

Pietra Diwan identifica na campanha eugênica de Renato Kehl dois momentos teóricos 

distintos, mas não opostos: o primeiro ocorrido entre 1917 e 1928, quando o eugenista defendia 

"uma eugenia mais positiva, profilática, alinhada com os objetivos dos médicos sanitaristas" e o 

segundo referente ao "período de radicalização da eugenia em que os métodos de esterilização e 

a restrição da imigração foram defendidos abertamente" 
235

. Porém, há controvérsias sobre a 

afirmação de que a trajetória de Kehl teria sofrido uma inflexão no final dos anos 20, com uma 
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crescente radicalização em torno da proposta eugênica negativa, após uma viagem à Alemanha, 

onde teria se certificado in loco dos avanços da eugenia no contexto nazista. Ricardo Augusto 

dos Santos pontua que, no primeiro período, Kehl implementava uma "etapa de convencimento" 

no meio científico acerca das vantagens da eugenia, época em que sugeria ações na Educação e 

no Saneamento. Segundo Santos, 

[...] embora seja verdadeira a informação de que, em diversos momentos, 

próximos à década de 30, o eugenista Kehl expunha um conceito menos amplo 

de eugenia, ele próprio, para justificar esta atitude, declarava que nos primeiros 

tempos, era necessário convencer, de uma maneira geral, as pessoas sobre as 

vantagens da eugenia. Daí a necessidade de afirmações generalizantes, em que 

se incluíssem também a Educação e o Saneamento. [...] Se ele era favorável 

pela prática da esterilização desde 1918, defendendo claramente a função 

regeneradora e enriquecedora da eugenia negativa para a nacionalidade, não 

podemos concluir que, dentro do universo das ideias eugenistas, Renato Kehl 

permaneceu coerente? Por quê? Porque o campo eugênico comportava a 

existência de ideias e práticas aparentemente inconciliáveis. Diálogo e tensão 

marcavam as relações dos intelectuais eugenistas que viviam as contradições da 

sociedade numa época determinada. 
236

 

 

Em sua conferência no Congresso Brasileiro de Eugenia, Renato Kehl pontuou que nas 

décadas de 1910 e 1920 – particularmente após sua primeira conferência, em 1917 – houve um 

momento profícuo na produção dos teóricos eugenistas brasileiros, onde suas ideias eram 

difundidas de forma recorrente em teses, artigos, revistas científicas, publicações, comunicações 

e entrevistas na imprensa periódica. Entre inúmeras contribuições à difusão dos pressupostos 

eugênicos, Kehl publicara duas brochuras pertinentes à eugenia matrimonial, pela Livraria 

Francisco Alves, a primeira, Como escolher um bom marido, em 1923 e a segunda, Como 

escolher uma boa esposa, em 1925. Na propaganda de divulgação, essas publicações eram 

recomendadas aos "candidatos ao casamento", por apresentarem "excelentes conselhos medicos, 

eugenicos e sociais" 
237

. Kehl intentava divulgar a eugenia em diversos setores da sociedade 

brasileira e mostrava entusiasmo com o movimento que julgava tratar-se de uma verdadeira 

cruzada eugenica no país, que apaixonava a opinião dos cientistas e atingia o grande público. 

Uma prova de que o enthusiasmo não arrefeceu é este Congresso que ora se 

realiza em commemoração ao Centenario da Academia Nacional de Medicina. 

Pelos jornaes e revistas continuaram a apparecer trabalhos sobre eugenia; foram 

publicados alguns livros e defendidas varias theses, nas Faculdades de Medicina 

no paiz. Em 1926, "O Globo" fez um inquérito entre as personalidades de maior 

destaque, para recolher as opiniões sobre um projecto estabelecendo o exame 

medico pre-nupcial, de alto alcance, resultando desse inquerito indubitável 

proveito e concorrendo, enormemente, para a propaganda eugenica. O assumpto 
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se manteve em foco por varias semanas, apaixonando a opinião dos scientistas e 

do grande publico. 
238

  

 

Para Luzia Aurélia Castañeda, "um dos objetivos mais importantes da eugenia é a prevenção 

de uniões desfavoráveis e o estímulo das favoráveis à sociedade. O casamento, perante a eugenia 

proposta por Galton, é um dos instrumentos mais eficazes para a melhoria da humanidade" 
239

. No 

que se refere à questão do aprimoramento da raça, Stepan categoriza a eugenia latino-americana 

como negativa, porém como uma vertente particular da eugenia, posto que nessa região não se 

considerasse a possibilidade de implantar programas de esterilização humana, segregação sexual 

compulsória e eutanásia, como em outros países europeus e Estados Unidos. Segundo Stepan, "o 

resultado foi uma forma especial de eugenia negativa, a 'eugenia matrimonial', que estabelecia novas 

normas científico-hereditárias e controles de reprodução que não implicavam métodos cirúrgicos 

radicais" 
240

. Na vertente da eugenia negativa, estava incluída a discussão em torno dos exames 

médicos e certificados pré-nupciais, que, não por acaso, foram mencionados por Kehl em sua 

conferência, quando destacou o projeto de lei apresentado pelo Deputado Amaury de Medeiros 
241

. 

Segundo o conferencista, o projeto reforçava a propaganda iniciada por ele e outros eugenistas, o 

que concorreu para a apresentação à Câmara Federal, no ano de 1928, "pelo illustre e saudoso 

collega Amaury de Medeiros", de um projeto de lei estabelecendo o exame médico pré-nupcial 

facultativo e dispondo algumas exigências para a realização do casamento. 

Amaury de Medeiros esforçou-se apaixonadamente para alcançar a approvação 

da sua idéa, logrando obter o beneplacito das commissões de justiça e de Saude 

Publica da Camara. Conhecedor do nosso meio e da psychologia de nossa 

gente, elle pediu approvação do exame em condições facultativas, como ponte 

de transição para uma futura lei que o tornasse taxativo. Infelizmente, colhido 
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pela morte, de modo tão tragico, não logrou ver realizada a sua ambição de 

medico culto, de eugenista sincero, de brasileiro patriota 
242

.  

 

Nesse sentido, o deslocamento do habitus característico da sociedade brasileira, idealizado 

por Renato Kehl recaía, necessariamente, sobre técnicas de intervenção sobre a reprodução humana. 

Mariza Romero aborda a crença dos eugenistas nas uniões eugênicas, que concebiam que "os 

indivíduos com ascendência saudável deveriam orgulhar-se de sua genealogia, de sua 'nobreza 

eugênica', evitando a contaminação do plasma germinal pela prática do exame médico pré-

nupcial, que atestava ser o candidato ao matrimônio portador ou não de doenças transmissíveis" 

243
. Ainda segundo Romero, na proposta de legislação para garantir a obrigatoriedade do exame 

pré-nupcial apresentada por Souza Lima, em 1897, havia uma relação de doenças impeditivas 

para a realização dos matrimônios, quais sejam: "tuberculose, lepra, sífilis, epilepsia, idiotia, 

blenorragia, cancro-venéreo, epilepsia, idiotia e alienação mental". Vítimas de doenças, 

especialmente as mentais, e desvios tinham seus sintomas e costumes esquadrinhados 

tendenciosamente de forma a comprovar que negros e mestiços eram predispostos por 

hereditariedade ao acometimento desses distúrbios. 

O médico psiquiatra Gustavo Kohler Riedel (1887-1934), titular da Academia Nacional 

de Medicina, na conferência apresentada ao Congresso Brasileiro de Eugenia, intitulada O 

Dispensario Psychiatrico como Elemento de Educação Eugenica sustentou ser imprescindível "o 

estudo dos meios que imprimam maior resistencia inttelectual e moral á raça, sendo errônea a 

sentença que a maior producção humana é a garantia da força e vitalidade de um povo" 
244

. 

Demonstrando sua identificação com os preceitos de Ernst Haeckel, Riedel afirmava que "a 

historia philogenetica da vida na serie zoologica demonstra o contrario", demostrando pesar pelo 

fato de "a policia medico social da reprodução" ainda não estar estabelecida definitivamente na 

sociedade brasileira.  

Ao defender sua tese, Gustavo Riedel salientou que se alguns consideravam que "a 

castração dos epilépticos, idiotas, criminosos, syphiliticos, tuberculosos etc. [seria] a forma mais 

elegante das interdicções, outros [protestariam] apoiados na curabilidade ou hereditariedade 

negativa dessas doenças" 
245

. Demonstrando sua expectativa na implementação de um programa 

de eugenia negativa no país, enfatizou que "felizmente no Parlamento Nacional o movimento 
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esboçado da exigencia do certificado prenupcial [representava] o primeiro esforço da eugenia 

humana organisada", certamente se reportando à tramitação de um projeto de lei para 

institucionalizar mecanismos impeditivos do casamento dos considerados degenerados. Porém, 

segundo o psiquiatra para se alcançar os ideais eugênicos, não seria suficiente a "selecção da 

reproducção, supprimindo a procreação de psychopathas e anormaes [...]. Um complemento se 

impõe decisivo – a suppressão dos toxicos, sobretudo o alcool e a educação hygienica, physica e 

moral, que synthetisam em conjunto a acção de prophilaxia mental" 
246

. 

No Brasil, as propostas de medidas eugênicas de prevenção foram direcionadas ao 

controle das uniões e das procriações, com vistas a purgar da sociedade os indivíduos 

considerados degenerados. A expectativa dos eugenistas brasileiros era, a partir do controle 

oficial dos casamentos, também criar critérios de seleção social que contribuíssem para a 

eugenização da população e a consequente inserção do país no grupo das nações civilizadas. 

Através de mecanismos e artifícios seletivos, como campanhas sobre a obrigatoriedade de 

exames pré-nupciais e concursos de robustez infantil, pretendia-se conduzir a população para o 

ideal de branqueamento da população brasileira. Se os indivíduos fossem induzidos a se casarem 

cônjuges mais claros, estariam fortalecendo a expectativa das elites de tornar a população mais 

branca, a cada geração. "O ideário do branqueamento postula a supremacia do branco e, ao 

mesmo tempo, induz os indivíduos a se aproximarem desse ideal" 
247

. Em sua conferência, 

Renato Kehl não deixou de destacar a iniciativa de premiação de crianças "eugênicas" em São 

Paulo, em 1926. 

No anno de 1926 dois illustres engenheiros, Drs. Pereira Mocambira e Heitor 

Freire de Carvalho, bem impressionados com ideaes propagados pelos então 

raros eugenistas patrícios, tiveram idéa de uma subscripção popular, cujo 

resultado serviria para premiar tres crianças brasileiras que mais se 

approximassem do typo eugenico ideal [...]. Graças aos esforços e á 

competência do Dr. Waldomiro de Oliveira e da commissão organizadora, 

encarregada do exame, selecção e classificação dos candidatos, podemos 

declarar que a escolha das tres brasileirinhas eugenizadas correspondeu, 

plenamente, aos propositos do valioso concurso. 
248

 

 

 Renato Kehl, em seu incansável movimento em prol da eugenia no Brasil, arregimentou o 

respeito não só de seus pares, mas também das autoridades políticas, criando assim 

representações sociais específicas, então consideradas compatíveis com o habitus de uma nação 

próspera e moderna. Segundo o eugenista, "numa terra grandiosa, bella e rica como a nossa, tudo 

nos impõe o dever de sermos optimistas, – optimistas no bom sentido, devemos frisar. 
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Precisamos, portanto, nos congregar sob a bandeira de um ideal commum, para tornal-a cada vez 

mais prospera e feliz" 
249

. Ainda como contribuição aos ouvintes de sua conferência no Primeiro 

Congresso Brasileiro de Eugenia, apresentou um detalhado levantamento sobre as produções 

referentes à nova ciência (Tabela V). Certamente, sua expectativa era entusiasmar seus pares de 

tal forma a alavancar a eugenia a um novo patamar, instaurando-lhe o status de uma nova 

"religião" no país, fundamentada não em dogmas religiosos ou filosóficos, mas sim em 

argumentos supostamente científicos. 

 

2.5 – Exame Pré-nupcial, Outras Contribuições ao Primeiro Congresso Brasileiro de 

Eugenia. 

O caráter profilático do controle dos matrimônios era um dos pressupostos da eugenia 

negativa, pois se acreditava que através da intervenção direta na reprodução humana se poderia 

reverter uma tendência degenerativa da raça, posto que os intercursos sexuais entre os indivíduos 

estavam inseridos no âmbito das paixões humanas e não obedeciam a nenhum critério de 

preservação de características biológicas supostamente superiores. Segundo Castañeda, "o 

casamento, visto como uma seleção artificial da raça humana, foi um dos instrumentos mais 

usados para alcançar o objetivo primordial da eugenia: o aprimoramento do ser humano" 
250

. 

Stepan valida esta tese, enfatizando que "era pelas uniões sexuais que as fronteiras entre as raças 

eram ou mantidas, ou transgredidas" 
251

. Ela ressalta que, no caso dos países latino-americanos, 

os discursos sobre raça estavam diretamente relacionados aos discursos sobre nação. Nesse 

contexto, a eugenia matrimonial passava à fronteira dos projetos nacionais em curso na região, 

em especial, nas décadas de 1920 e 1930. 

Não por outro motivo, o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia se insere na discussão 

em torno da construção de uma identidade nacional, incluindo ao debate sobre nação a questão 

da hereditariedade. Sob a ótica eugenista, uma verdadeira nação teria, necessariamente, além de 

propósitos, língua e cultura comuns, uma população homogênea. Na busca do melhoramento da 

raça, a eugenia deveria sanar a sociedade dos elementos considerados indesejáveis, promovendo 

práticas que pudessem evitar suas características em gerações futuras. Para que o ideal eugênico 

fosse efetivado, seria necessário estimular a procriação de indivíduos considerados eugênicos e 

desestimular a de tipos disgênicos, estes últimos considerados degenerados e inferiores na 
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hierarquia social. Para os eugenistas, apenas com educação higiênica, controle matrimonial e 

exames médicos pré-nupciais o país poderia constituir seu povo e tornar-se uma nação civilizada. 

No levantamento realizado nesta pesquisa na Lista dos Papeis do Congresso de Eugenía, 

entregues ao Presidente da Academia Nacional de Medicina, Miguel Couto, pelo Presidente do 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, Edgard Roquette-Pinto, em 28 de novembro de 1929, 

que teoricamente constitui a lista mais completa do evento, dentre as duas conferências oficiais, 

as quinze teses das Seções de Anthropologia e Genetica, e as cinquenta e duas da Seção de 

Educação e Legislação, verificamos haver apenas três trabalhos com títulos explicitamente 

relacionados ao exame pré-nupcial, quais sejam: Exame pre-nupcial e alcoolismo, de Galdino do 

Valle Filho, O exame pre-nupcial como factor eugenico, de Julio Pires Porto-Carrero, e Exame 

pre-nupcial e certificado medico, de Silio Boccanera Neto 
252

.  

Os médicos ocuparam lugar de destaque entre os intelectuais que dominaram a cena 

política e cultural da sociedade brasileira, especialmente nas décadas de 1920 e 1930. O médico, 

professor e jornalista Galdino do Vale Filho (1879-1961) cumpriu vários mandatos políticos nas 

esferas municipal, estadual e federal, o primeiro deles em 1909. Antes, após exercer sua 

profissão em Miraí/ MG e Nova Friburgo/ RJ, ingressou na política ao assumir a direção do 

jornal A Paz, fundado em consequência da fusão das correntes políticas friburguenses, então 

chefiadas por seu pai, Galdino Antônio do Vale, e pelos capitães Alberto Braune e Carlos Maria 

Marchon. Fundou também o periódico o Diário Fluminense, de Niterói, então capital do Estado, 

o que demonstra a estreita conexão entre os intelectuais e a imprensa nas primeiras décadas do 

século XX.  

Galdino do Vale fez parte do quadro da Sociedade de Medicina do Estado do Rio de 

Janeiro, da Academia Fluminense de Letras e da Liga de Defesa Nacional. Não obstante sua 

intensa participação política ao longo da Primeira República e após o período estadonovista – 

Galdino do Vale manifestava oposição a Getulio Vargas –, publicou algumas obras destinadas 

tanto ao campo das ciências médicas quanto ao campo da política, tais como: Aclimação de 

animais importados, A ionterapia nas uretrites crônicas, A descendência alcoólica, Modalidade 
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anômala do tifo-forma bubônica, Lendas e legendas de Nova Friburgo e o Livro Centenário do 

Poder Legislativo no Brasil, além de artigos em revistas médicas e literárias. 

O psiquiatra Júlio Pires Porto-Carrero (1887-1937), era higienista e, segundo Ana Maria 

Bandeira de Mello Magaldi, concebia a sociedade como um "corpo social" e, como tal, portadora 

de doenças ou sujeita a elas. Autodidata, ao longo de sua trajetória intelectual, dedicou-se 

também ao estudo de outras áreas, em particular à medicina e à criminologia médica, tendo sido 

professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Faculdade de Direito do Rio de 

Janeiro. Porto-Carrero foi um dos primeiros cientistas brasileiros a divulgar, a partir dos anos 20, 

as ideias de Sigmund Freud, com quem chegara a estabelecer correspondência e de quem 

traduziu alguns textos. Como psiquiatra, fundamentou seus estudos em uma perspectiva 

biológica e passou a integrar a área científica da Higiene Mental, tornando-se uma referência no 

processo de institucionalização do campo médico-psiquiátrico 
253

.  

Porto-Carrero foi vice-presidente da Liga Brasileira de Higiene Mental (1922), entre os 

anos de 1928 e 1933 e presidente de 1934 até a data de sua morte, em dezembro de 1937. De 

acordo com Vanderlei Sebastião de Souza, a instituição era subvencionada por recursos públicos 

municipais e federais e chegou a reunir mais de 120 membros, dentre eles "Miguel Couto, 

Fernando Magalhães, Carlos Chagas, Henrique Roxo, Antonio Austregésilo, Afrânio Peixoto, 

Edgar Roquette-Pinto, Ernani Lopes, Julio Porto-Carrero, entre outros" 
254

. Na Liga, funcionou a 

Clínica de Eufrenia (1932), de quem Porto-Carrero foi patrono e que constituiu uma importante 

agência de intervenção social nas primeiras décadas do século XX. Sua ação objetivava, segundo 

o psiquiatra, "endireitar aos tortos, por processos de ortopedia mental, desde a infância" 
255

. 

Porto-Carrero concebia que instituições como a Clínica de Eufrenia deveriam contribuir, em 

diferentes campos, para a construção de "homens normais", de "brasileiros úteis ao país" 
256

. 
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Ainda de acordo com Magaldi, o ditado "de pequenino é que se torce o pepino" era sempre 

citado em suas conferências e textos, reiterando o valor da intervenção sobre a formação da 

criança, que deveria ser realizada através de sua educação desde a primeira infância, e, por este 

motivo, conduzida em primeiro lugar pela família 
257

. Ou seja, ao defender a necessidade de 

intervenção sobre o meio social de maneira primordialmente preventiva, durante o processo de 

socialização da criança, Porto-Carrero concorria para implementar o habitus imaginado para o 

aprimoramento racial da população brasileira.  

O discurso preventivista, que orientava uma parcela expressiva dos médicos do campo 

psiquiátrico, era dirigido à sociedade de maneira geral e não apenas aos indivíduos mentalmente 

doentes e prescrevia a ação psiquiátrica em fase anterior ao surgimento de sinais clínicos das 

doenças. Dessa forma, criavam-se condições para um processo de intervenção normatizadora 

sobre a sociedade, conforme os desígnios da ciência médica. O processo de intervenção, voltado 

para a "modelação de espíritos" e para a modelação da própria sociedade, era compreendido por 

Porto-Carrero com base na noção de civilização. Segundo Magaldi, ao valorizar a predisposição 

biológica e hereditária das doenças mentais e ao prescrever a prevenção, dirigida também às 

futuras gerações, "psiquiatras como Porto-Carrero, assumiam a eugenia como um referencial em 

que baseariam muitas de suas iniciativas de 'higienização da sociedade'" 
258

.  

No que se refere ao médico Silio Boccanera Neto, são poucas as referências sobre sua 

trajetória pessoal e profissional. Formado em medicina pela Faculdade da Bahia, ele exerceu a 

clinica médica na Capital Federal, onde residiu. Em 1932 escreveu um pequeno livro, de 72 

páginas, Silicose e Tuberculose. Em pesquisa sobre as eventuais produções científicas de 

Boccanera Neto, encontrei mais referências sobre seu pai, Silio Boccanera Júnior, diplomado 

pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro e detentor de grande capital científico tanto nesta 

cidade, quanto no Estado da Bahia onde constituiu numerosa família. Na Bahia, se destacou na 

dramaturgia e como historiador do teatro local e nacional e escreveu vários livros sobre seu 

Estado e o Teatro, tendo sido membro da Academia Baiana de Letras. A mãe de Boccanera Neto, 

Maria Leonor de Freitas, baiana, era descendente de Manuel Alves Branco, Visconde de 

Caravelas, deputado geral, ministro da Justiça, ministro da Fazenda, presidente do Conselho de 

Ministros e senador do Império do Brasil, de 1837 a 1855, e que, em 1844, implantou a política 

tarifária que ficou conhecida pelo seu nome. 

No tocante à expectativa dos eugenistas nos resultados da educação como fator de 

eugenização da sociedade brasileira, conforme os termos de Marques, "a educação seria um 
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instrumento cívico, de constituição e conformação do sujeito nacional" 
259

. Na primeira 

conferência da Seção de Educação e Legislação do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 

realizada no dia 01 de julho de 1929, sob a presidência do jurista Levi Carneiro (1882-1971), o 

médico Oscar Fontenelle lembra ter proposto na Câmara dos Deputados a "creação de cursos de 

hygiene individual e sexual, justamente para esclarecer as novas gerações" 
260

. Demonstrando 

sua articulação com a noção de que a descendência das camadas da população que constituem as 

massas poderia comprometer a formação da raça nacional, Fontenelle manifesta posição 

contrária a que fosse estabelecido como facultativo o exame prenupcial, por entender que não se 

deveria deixar aos indivíduos a faculdade de "lesar ou não a sociedade". "É necessario que as 

massas se impressionem com as medidas tomadas e que as discutam, sabendo quando praticam 

actos contrarios á sociedade" 
261

.  

Também na Seção Educação e Legislação, o médico Fernando Magalhães defendeu a 

tese Maternidade Consciente, onde se manifesta favorável à obrigatoriedade do exame pré-

nucpcial e ao estabelecimento do "delito de contaminação", por entendê-los como "medidas de 

ordem social que se impõem a todas as sociedades civilisadas, para que se possa exigir da mulher 

uma maternidade consciente". Segundo Magalhães, as futuras esposas deveriam ser educadas 

para conceberem filhos de maneira consciente, preservando-se "não só contra as infecções, mas 

contra as grandes taras, o que só o exame pre-nupcial será capaz de fornecer" 
262

. Confiante na 

premência de uma legislação específica que garantiria a obrigatoriedade do exame, Magalhães 

demonstrou sua crença no avanço da educação eugênica, que tornaria uma o exame uma 

exigência banal. Se suas expectativas se concretizasem, teria sido configurado um novo habitus 

na sociedade brasileira. 

É verdade que só com um grande progresso na educação popular, as leis 

possuem expressão pratica, mas é preciso não esquecer a collaboração de leis 

modernas, scientificas, na propria educação popular. A actualisação das leis que 

collaboram no trabalho eugenico (Saude Publica, Instrucção, Assistencia, 

Codigos Civil e Penal), a sua adaptação aos phenomenos da existencia do nosso 

tempo, não é trabalho adiavel, mas uma necessidade que se impõe. 
263

  

Como se verifica na tese de Fernando Magalhães, leis de cunho eugênico no âmbito da 

Saúde Pública, Educação, Assistência e Jurídico Civil e Penal, eram uma necessidade que se 

impunha. Segundo Marques, no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, as normas médicas 

passaram a preencher o espaço que anteriormente cabia à lei. No que se refere às doenças 

sexualmente transmissíveis, "o delito de contágio [...] se institucionalizou como normatividade 
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moral por meio de dispositivos da sexualidade [...] que conformam as práticas sexuais" 
264

. Em 

se considerando as doenças sexualmente transmissíveis como "delitos de contágio", as práticas 

sexuais da população deveriam estar subordinadas às normas e prescrições médicas. Tal questão 

será mais detidamente abordada no próximo capítulo deste trabalho, quando serão apresentadas 

as considerações na imprensa de vários médicos eugenistas que defendiam o controle e a 

intervenção social no âmbito das relações privadas. 

Como verificado no Regimento Interno do Congresso, ao término das atividades 

pertinentes ao Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, as proposições elaboradas nas sessões 

do Congresso seriam encaminhadas pelos organizadores do evento ao Congresso Nacional. 

Nestas proposições, verifiquei o foco dado às políticas restritivas imigratórias, tendo em vista 

que, do total de dezenove proposições que seriam encaminhadas pelos organizadores do evento 

ao Congresso Nacional, nove endossavam ipsis litteris as conclusões sugeridas pelo 

conferencista que abordou o tema, Azevedo Amaral 
265

. Ressalte-se que apenas uma das 

proposições do eugenista não foi aprovada pelo conjunto de participantes da assembleia que 

acompanharam sua conferência, aquela que aconselhava a exclusão de todas as correntes 

imigratórias que não fossem da raça branca. De acordo com Souza,  

Alguns dos temas discutidos durante o Congresso tiveram, inclusive, 

desdobramentos significativos ao longo dos anos 1930, a exemplo das 

discussões sobre imigração, que acabaram servindo de referência para um 

amplo debate acerca da implantação de políticas imigratórias durante a 

Constituinte de 1934. 
266

 

 

A expectativa dos congressistas era que as proposições cunhadas nos cinco dias de 

debates do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia pudessem ser efetivadas em práticas 

sociais dos mais diferentes domínios – educação, desporto, cultura, ordenação do espaço, escolha 

matrimonial, etc. Para os eugenistas que participaram do evento, através de campanhas e 

propaganda de viés eugênico, seria exequível administrar a heterogeneidade brasileira, induzindo 

os indivíduos a condutas civilizadas, compatíveis com a nova dinâmica social estabelecida.  
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CAPÍTULO III 

 

 

EUGENIA E IMPRENSA NA CAPITAL FEDERAL: A FORMAÇÃO DE UMA RAÇA 

PARA UMA PARIS TROPICAL 

 

 

Nem retrato fiel da realidade, nem narrativa falsa e distorcida da 

história: a imprensa é compreendida como prática social, como 

um campo no qual estão em jogo diferentes projetos e devires, 

diferentes linguagens e representações do mundo.
 267

 

 

Júlia Bianchi Reis Insuela et al.  

 

 

Fins do século XIX. Após a abolição da escravidão e a instauração da República, tudo se 

fazia novo no Brasil: a Constituição; relações de trabalho livre; uma incipiente industrialização 

nos moldes capitalistas de produção; economia liberal; amplas reformas – tanto urbanísticas, que 

indicavam novos usos para os espaços públicos, quanto higiênicas, que buscavam impingir 

novos hábitos à população – e tantas outras inovações que alteravam a dinâmica dos primeiros 

centros urbanos brasileiros cotidianamente. Porém, algo em especial se queria mudar, algo 

considerado imprescindível ao status quo republicano. Em oposição ao regime monárquico, a 

recém-instaurada República precisava se caracterizar como o sistema de governo que 

efetivamente daria rumos diferentes ao país, inserindo-o no cenário internacional como uma 

nação próspera e moderna. A formação de um novo povo, que se queria civilizado e hígido, 

estava incluída nesse projeto.  

A imprensa periódica também não deixou de apresentar novidades naquele limar de 

século, seguindo o rastro de inúmeras inovações tais como a energia elétrica, a fotografia, a 

máquina de escrever, o telefone e o telégrafo transatlântico. Este último, notadamente, 

possibilitara uma aproximação ainda mais célere com as ideias e as notícias europeias, referência 

indubitável daquele período. Isso sem falar nos cinematógrafos, cafés, bares, restaurantes e 

estabelecimentos comerciais, que se tornaram novos espaços de sociabilidade, onde fervilhavam 
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as opiniões sobre os acontecimentos mais recentes. Nesse quesito, os periódicos impressos 

possuíam influência preponderante e, por conseguinte, passaram a ser um excelente negócio.  

De acordo com Nelson Werneck Sodré, "o jornal ingressara, efetiva e definitivamente, na 

fase industrial, era agora empresa, grande ou pequena, mas com estrutura comercial inequívoca. 

Vendia-se informação como se vendia qualquer outra mercadoria. E a sociedade urbana 

necessitava de informação para tudo" 
268

. Segundo Sodré, no Brasil, a passagem do século XIX 

para o século XX caracterizou a transição da pequena à grande imprensa; os pequenos jornais, 

publicados em profusão nos oitocentos, cedem lugar às empresas jornalísticas, dotadas de 

equipamento gráfico e de um modo de produção específicos. Como empreendimento individual, 

o periódico praticamente desaparece dos centros urbanos, acarretando a redução no número de 

títulos em circulação. Sodré destaca que naquela virada de século dois tipos de imprensa 

coexistiam: "a de caráter artesanal subsistia no interior, nas pequenas cidades, nas folhas 

semanais feitas em tipografias, pelos velhos processos e servindo às lutas sociais locais, 

geralmente virulentas; nas capitais já não havia lugar para esse tipo de imprensa" 
269

. 

Durante o século XIX, o que caracterizara a imprensa periódica brasileira, de uma 

maneira geral, fora aquela que Tânia Regina de Luca denominou "jornal-tribuna", onde os 

jornais eram importantes instrumentos para se difundir ideais e lutas políticas, como aquelas que 

marcaram os movimentos abolicionista e republicano. Mas, na medida em que a República 

tornava o país "novo" e o crescimento urbano se acelerava, a propriedade de jornais e revistas 

diários passou a ser um excelente negócio. Já inserido no modelo capitalista de produção e com 

vistas a obter a preferência do crescente e exigente mercado leitor em relação à concorrência, o 

setor editorial trazia demandas específicas aos seus proprietários, tornando-se necessário 

implantar uma logística adequada ao gerenciamento e à distribuição dos periódicos, aumentar a 

tiragem e a quantidade de páginas desses periódicos, garantir preços mais competitivos ou um 

apelo visual mais aprimorado, etc. Segundo Luca,  

Os especialistas costumam apontar os anos compreendidos entre o último 

quartel do século XIX e o início da centúria seguinte como um momento de 

inflexão na trajetória da imprensa brasileira, quando a produção artesanal dos 

impressos, graças à incorporação dos avanços técnicos, começou a ser 

substituída por processos de caráter industrial, marcados pela especialização e 

divisão do trabalho no interior da oficina gráfica e a consequente diminuição da 

dependência de habilidades manuais. Máquinas modernas de composição 

mecânica, clichês em zinco, rotativas cada vez mais velozes, enfim um 

equipamento que exigia considerável inversão de capital e alterava o processo 
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de compor e reproduzir textos e imagens passou a ser utilizado pelos diários de 

algumas das principais capitais brasileiras. 
270

 

 

O cotidiano nos primeiros centros urbanos brasileiros, especialmente Rio de Janeiro e São 

Paulo, se transformara em todos os sentidos naquele limiar de século. Todas aquelas inovações 

eram entendidas como sinais de progresso e civilização e, como boa parte delas era proveniente 

da Europa, tornaram-se uma emblemática referência sobre o que significava ser uma nação 

"civilizada". De acordo com José Murilo de Carvalho "o fim do Império e o início da República 

foi uma época caracterizada por grande movimentação de idéias, em geral importadas da Europa. 

Na maioria das vezes, eram idéias mal absorvidas ou absorvidas de modo parcial e seletivo, 

resultando em grande confusão ideológica" 
271

. Tais ideias que geralmente estavam acessíveis 

somente àqueles que tinham ao alcance as produções editoriais estrangeiras, passaram a ser de 

domínio público, dado o custo mais baixo das produções periódicas. Este seria um dos motivos 

que definiram, nas primeiras décadas da República no Brasil, o crucial papel da grande imprensa 

na difusão do ideário de construção do Estado e da identidade nacionais 
272

.  

Face à heterogeneidade da população brasileira, resquícios de um passado colonial e 

escravocrata, e com base nas premissas racialistas europeias que embasavam os discursos da 

intelectualidade no período, a ideia de nacionalidade acabou enveredando para a expectativa de 

formação de uma nova raça brasileira, o que tornava imprescindível "purgar" da sociedade as 

marcas da mestiçagem que tão negativamente marcavam o Brasil. Como visto, levando-se em 

consideração que o país era uma nação irremediavelmente mestiça, a identidade nacional 

precisava ser construída sobre um quadro de muitas cores. Desta forma, uma das principais 

preocupações das autoridades e intelectuais brasileiros residia justamente na definição de 

mecanismos que possibilitassem homogeneizar as diversidades raciais e culturais de sua 

população para conduzir o país rumo ao progresso.  

Dentre os intelectuais que concorreram para a produção de uma identidade nacional, 

aqueles que emergiam do setor editorial tornaram-se importantes agentes para a difusão do 

projeto de viabilidade nacional imaginado para o país. Abaixo, destaco trecho de uma matéria 

assinada pelo jornalista Urbano Berquó (1906-1942) 
273

, no ano de 1928, onde fica explícita sua 
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adesão aos pressupostos do darwinismo social, muito embora o mesmo demonstre conceber que 

os elementos transmitidos pela cultura excedam "os intransmissíveis pela natureza" do indivíduo, 

ou seja, para o jornalista, o aprimoramento cultural suplantaria as características advindas da 

hereditariedade do indivíduo. Nesse sentido, a propagação de ideias concorreria para constituir 

tipos sociais característicos e impingir uma fisionomia mais progressiva às sociedades. 

A comprehensão de uma época é tanto maior quanto maior a facilidade de 

propagar as idéas. E nossa época de grande industria, do radio, do cinema, da 

grande imprensa, é justamente aquella em que o elemento transmissivel da 

cultura excede os elementos instramissiveis por sua natureza. Ou, por outras 

palavras, o consciente prepondera sobre o inconsciente. Cada época possue 

diversos typos sociaes caracteristicos. Dotados de maior ou menor vitalidade e 

que, como tudo que é vivo, aspiram ao dominio. E cada typo social dominante 

numa sociedade imprime-lhe o seu cunho, dá-lhe a propria physionomia. 
274

 

 

Foi nesse contexto, em que as características de uma imaginada nação estavam 

diretamente relacionadas aos seus "tipos sociais característicos", que os preceitos da eugenia 

encontraram ressonância significativa no meio intelectual brasileiro. Segundo Vanderlei 

Sebastião de Souza, nas décadas de 1910 e 1920, esta ciência trazia resposta "à preocupação das 

elites políticas e intelectuais com o péssimo estado de saúde da população, com as condições 

sanitárias e a composição racial do país, além da própria preocupação intrínseca quanto ao 

reposicionamento do Brasil no cenário internacional" 
275

. Também Ricardo Augusto dos Santos, 

ao analisar o debate sobre o futuro da "raça nacional" e a formação da identidade brasileira frente 

aos problemas sociais que marcavam a nova República, busca refazer os questionamentos da 

intelectualidade nacional, interessada em formar uma nova identidade cultural para o Brasil.  

Onde residiria a verdadeira identidade cultural do país? Nas cidades 

remodeladas segundo os padrões da cultura européia? Ou nos seus subúrbios? 

Ou nos sertões abandonados? Nos "Jecas" ou nos "Dândis"? Como conciliar os 

miseráveis analfabetos e doentes com os cafés, os cinemas e as grandes 

avenidas? 
276

 

 

Assim, no romper das primeiras décadas republicanas, a busca pela nacionalidade 

brasileira encontraria nos periódicos da Capital Federal um importante esteio para a construção 
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de uma nova sociedade. Nas páginas dos periódicos os intelectuais em geral e os eugenistas em 

particular se impuseram a missão de propor soluções para transformar os jecas brasileiros em 

cidadãos de uma sociedade eugenizada, no rumo do progresso. Se se buscava "recriar" a nação, a 

imprensa certamente propagaria o que as elites almejavam para ela. 

 

3.1 – Rio de Janeiro, a Capital Federal Brasileira na Belle Époque  

Durante a Primeira República, vivenciava-se na Capital Federal um período que ficou 

conhecido como a Belle Époque. Inspirados pelas amplas reformas realizadas na capital francesa, 

os governantes pretendiam transformar o Rio de Janeiro em uma Paris Tropical, o que 

correspondia a romper com tudo que remetia ao passado colonial e à escravidão até recentemente 

instaurada no país. A ocupação do espaço urbano, em franca expansão na cidade desde os fins do 

século XIX, trazia à tona antigas tensões e contradições sociais e, por esse motivo, buscava-se 

impor novas regras de convivência e urbanidade à população. Através do controle social pelo 

Estado intentava-se coibir, inclusive, manifestações culturais consideradas não civilizadas, a 

exemplo da proibição à realização dos entrudos, medida governamental que obteve apoio de 

intelectuais e de editoriais de alguns periódicos que circulavam na Capital Federal. Carolina 

Vianna Dantas certifica que, naquele momento, "os intelectuais da capital federal estavam 

voltados para a europeização dos costumes. Tal europeização teria motivado uma profunda 

rejeição às manifestações culturais associadas a um 'Brasil antigo e africano'" 
277

.  

Nesse contexto, a imprensa passou a cumprir um papel crucial na construção da 

nacionalidade brasileira, uma vez que na circulação periódica também circulava o discurso dos 

agentes que compunham o campo político – tanto autoridades políticas, quanto intelectuais que 

influenciavam a política –, que buscava impor o projeto de modernização da nação, por vezes 

subliminarmente, outras vezes diretamente. Para analisar o discurso desses agentes, reporto-me a 

Pierre Bourdieu, para quem "o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de 

manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as 

pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras", e sim do poder simbólico 

de quem as enuncia 
278

. Sendo assim, na Primeira República, as construções discursivas no 

campo político, respaldadas no poder simbólico coletivamente conferido a seus agentes políticos, 

buscavam alcançar legitimidade nas lutas simbólicas para concretizar um fim a ser alcançado, 

qual seja, a ampla reforma do Estado e da sociedade brasileira. Os intelectuais difundiam suas 
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ideias e ideologias na imprensa, impondo suas visões particulares de mundo para fazer valer suas 

representações e concorrendo para compor um novo habitus no cotidiano do país.  

No Brasil, onde a maior parte da população era analfabeta, o setor editorial cumpria não 

só a função de trazer informação aos letrados, mas também de influenciar, de algum modo, 

aqueles que não tinham acesso à educação formal para constituir um novo habitus na sociedade 

brasileira 
279

. Sob este aspecto, como aqueles que produziam os periódicos, em muitos casos, 

eram os mesmos agentes que se inseriam na política e em outras instituições, científicas ou não, 

seu papel tornou-se preponderante na divulgação das ideias e na formação da opinião pública 
280

. 

Discorrendo sobre a imprensa na Capital Federal, no período da Belle Époque, Maria de Lourdes 

Eleutério destaca que nos impressos, sobretudo nas revistas periódicas, devido ao alto índice de 

analfabetismo no Brasil, o trabalho dos ilustradores foi fundamental, tendo em vista que as 

"imagens comunicavam mais que texto. Coube à fotografia fazer da cidade a matriz ideal para a 

percepção do propalado progresso, ilustrações que confirmavam graficamente a transformação 

da cidade" 
281

.  

Como visto no primeiro capítulo deste trabalho, desde as últimas décadas do século XIX, 

o Rio de Janeiro vivenciava profundas transformações em sua estrutura política, social, 

econômica, demográfica e urbanística, que caracterizaram a Belle Époque em território nacional, 

passando a respirar "ares" europeus. Todavia, isso ocorria de forma bastante controversa e 

autoritária. Apesar do substancial crescimento urbano, proporcionalmente, grassavam os 

problemas da cidade, notadamente no que se refere às questões de saúde pública, devido à 

ocupação desordenada do espaço urbano. Segundo José Murilo de Carvalho, além das 

campanhas sanitaristas, que tinham a frente o médico Oswaldo Cruz, as intervenções 

urbanísticas na capital federal, especialmente aquelas levadas a termo entre 1902 e 1906, na 

gestão do prefeito Pereira Passos e sob os auspícios do presidente Rodrigues Alves, enveredaram 

"por um programa intensivo de obras públicas," com a derrubada de centenas de casas e cortiços 
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para dar lugar a largas avenidas e instaurar um novo modo de ocupação do espaço urbano, o que 

causou grande insatisfação popular 
282

.  

Ademais, a Primeira República, depois de um momento inicial de expectativas quanto a 

uma expansão democrática, se estabeleceu com um mínimo de participação popular. Como 

afirma Carvalho, o sistema republicano no Brasil "consolidou-se sobre a vitória da ideologia 

liberal pré-democrática, darwinista, reforçadora do poder oligárquico" 
283

. A ordem colonial fora 

desfeita sem que fosse implantada uma nova ordem burguesa e continuava inexistindo condições 

para o exercício da cidadania política. Ainda segundo o autor, no Brasil, o positivismo assumira 

uma postura "tecnocrática e autoritária", tendo em vista que "enfatizava, de um lado, a idéia do 

progresso pela ciência e, de outro, o conceito de ditadura republicana" 
284

.  

A insatisfação era geral entre os setores médios da população brasileira e a massa 

trabalhadora – massivamente formada por negros e mestiços, ainda identificados com a 

monarquia. De acordo com Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, a Primeira República traçou uma 

trajetória autoritária e antipopular, "a recriar uma nação a partir de seus ideais iluministas, 

civilizatórios e positivistas, domesticando à força a plebe urbana e rural, que resistia por meio de 

revoltas como a da Vacina e a de Canudos" 
285

. Na Belle Époque, a República oligárquica 

brasileira e o projeto de nação republicana não usufruíram de unanimidade. Se para as elites 

tratava-se de sinal de tempos de progresso, para as camadas populares fora um período de 

exclusão social e de cerceamento de direitos, que se acreditava terem sido alcançados com a 

superada monarquia.  

Benedict Anderson explicita que, na Europa, a ideia de nação só se tornou possível 

quando o setor editorial, "uma das primeiras formas de empreendimento capitalista", na busca 

por mais mercado consumidor, passou a publicar não apenas no latim, mas também nas línguas 

vernáculas 
286

. Com isso, narrativas que antes seriam lidas apenas pelos conhecedores da língua 

restrita ao clero e às elites letradas passaram a ser também difundidas para leitores de outros 

idiomas, o que contribuiu para a ampliação do sentimento de pertença coletiva e reforçou o papel 

da língua como veículo de reconhecimento nacional. Na medida em que as historicidades 

passaram a ser compartilhadas pelas comunidades linguísticas, novos leitores passaram a se 
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reconhecer como parte de comunidades imaginadas. Analogamente, infiro que, no decorrer da 

Belle Époque brasileira, quando a educação regular ainda era restrita às elites e os índices de 

analfabetismo eram muito altos, a imprensa precisou lançar mão de inovações tecnológicas para 

atingir a camada não letrada da população. Conforme Eleutério salienta, 

Nesse período de transformações, a imprensa conheceu múltiplos processos de 

inovação tecnológica que permitiram o uso de ilustração diversificada – charge, 

caricatura, fotografia –, assim, como aumento das tiragens, melhor qualidade de 

impressão, menor custo do impresso, propiciando o ensaio da comunicação de 

massa. [...] Como um movimento orquestrado, os setores de suporte daquela 

atividade conheceram avanços, surgindo rapidamente um mercado consumidor, 

enquanto se estimulava a produção interna do papel, matéria-prima fundamental 

para o desenvolvimento do ramo. 
287

 

 

Pensar nos periódicos como fonte – praticamente inesgotável – para pesquisas e 

comprovação de hipóteses, se tornou recorrente entre os historiadores, principalmente, porque 

produzem um conhecimento que, em geral, se desdobra em reflexões sobre práticas políticas e 

lutas simbólicas engendradas em uma determinada nação, ora questionando o status quo, ora 

coadunando com ele. Por este motivo, diante de uma produção periódica, comumente, cabem as 

mesmas perguntas por parte destes profissionais: por que e para quem é produzida? Intenta 

efetivar algum projeto político, social, cultural, econômico? Que representações sociais buscam 

construir, reforçar ou omitir? Como destaca Tânia Regina de Luca, "ainda que tivessem 

adentrado o mundo dos negócios, os jornais não deixaram de se constituir em espaço 

privilegiado de luta simbólica, por meio do qual diferentes segmentos digladiavam-se em prol de 

interesses e interpretações sobre o mundo" 
288

. 

No que diz respeito ao setor editorial brasileiro, apesar de os impressos terem 

acompanhado a história do país e, em boa medida, terem sido parte constitutiva dos 

acontecimentos, uma vez que os discursos propagados por eles contribuíam para a formação da 

comunidade imaginada brasileira, até recentemente, não foi considerado uma fonte histórica 

fidedigna, pois "seria resultado de visões parciais da realidade, portanto, careceria da 

objetividade necessária para se recuperar a história da forma como ela teria ocorrido" 
289

. 

Somente no decorrer dos anos 1980, a imprensa passou a ser reconhecida não só como fonte, 

mas notadamente como objeto; na medida em que é pensada como emissária de projetos, que 

estabelece estratégias para narrar fatos que lhe são interessantes e silenciar outros.  

No início do século XX, o potencial dos periódicos para alterar os rumos do país, 

conforme certificam Luca e Martins, se estabelecia na medida em que constituíam elementos 
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políticos importantes, produzindo construções discursivas específicas e influenciando a opinião 

pública, contribuindo, assim, para formar a almejada identidade nacional. Para superar a noção 

propalada sobre o atraso civilizacional brasileiro, nas primeiras décadas após a instauração da 

República, a imprensa constituiu-se um importante meio para a difusão dos ideais civilizatórios 

republicanos. Nos primeiros centros urbanos brasileiros, os jornais diários possibilitavam uma 

comunicação mais célere acerca dos acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais 

nas capitais do país e do mundo. Além disso, anúncios diários sobre a programação dos cinemas 

e dos teatros, os espetáculos de celebridades internacionais, o horário dos bondes, as tendências 

da moda, propagandas de mercadorias diversas e artigos farmacêuticos tornavam-se 

"imprescindíveis" aos cidadãos no novo modo de viver republicano. A população crescia e a 

imprensa não ficaria indiferente a essa efervescência, pois, conforme Benedict Anderson destaca, 

"sendo uma das primeiras formas de empreendimento capitalista, o setor editorial teve de 

proceder à busca incansável de mercado, como é próprio do capitalismo" 
290

.  

No contexto da Primeira República, o jornal O Paiz "nasceu republicano e durante toda a 

Primeira República conservou-se situacionista" 
291

. Luca afirma que, no final da década de 1920, 

devido ao desgaste do sistema republicano oligárquico, tanto o jornal O Globo quanto o Correio 

da Manhã prestaram apoio aos opositores àquele sistema. Segundo a historiadora, "ao se instalar 

no Palácio do Catete, o líder do movimento que depôs Washington Luiz contava com os 

aplausos dos vários jornais de Assis Chateaubriand, do Correio da Manhã, O Globo, Jornal do 

Commercio, Diário Carioca, [...] para mencionar alguns dos títulos mais importantes do país" 
292

. O 

Correio da Manhã se notabilizou por ser um ferrenho opositor à República oligárquica, 

chegando a se referir ao presidente Rodrigues Alves como o "desmoralizador da República" 
293

. 

Como características comuns, os periódicos elencados para esta pesquisa, O Paiz, O 

Globo e Correio da Manhã, tiveram longevidade – naquele período, muitos deles traçavam uma 

trajetória bastante efêmera, sendo editados durante poucos anos –, além de terem se organizado 

como empresas e alcançado repercussão nacional, figurando como elementos representativos da 

grande imprensa, que Tânia Regina de Luca e Ana Luiza Martins definem como "conglomerados 

poderosos" que definiam "os rumos do país" 
294

. No caso do jornal O Globo, houve um interesse 

particular suscitado por um levantamento apresentado por Renato Kehl naquele Congresso, onde 

estavam relacionadas quatro entrevistas com médicos renomados – verifiquei que, na verdade, 
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foram oito entrevistas – acerca do exame pré-nupcial, realizadas em 1926, portanto, três anos 

antes do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, o que revela a importância da eugenia 

negativa na pauta daquela década. 

 

3.2 - O Globo na Campanha Eugênica em Favor do Exame Pré-nupcial. 

No ano de 1926, o periódico O Globo publicou uma série de entrevistas temáticas – na 

forma de relatos discursivos na terceira pessoa, alternadas com citações de frases exatas dos 

entrevistados –, cujo enfoque recaiu sobre o exame pré-nupcial, considerado pelos eugenistas um 

instrumento imprescindível para o aprimoramento da raça brasileira. Acreditava-se que, através 

deste tipo de intervenção médica, poder-se-ia definir quem seriam os indivíduos aptos a se 

casarem e a terem descendência. Durante o período de 23 de fevereiro a 30 de março daquele 

ano, intelectuais brasileiros de inegável capital científico emitiram suas considerações acerca do 

exame que, pretensamente, concorreria para debelar os "venenos raciais" do Brasil. Em textos 

corridos, as entrevistas foram publicadas em duas ou três colunas na capa do periódico, com 

fotogravura dos entrevistados. As matérias mesclavam o estilo direto, com as respectivas 

declarações destacadas entre aspas, e indireto, quando se discorria sobre o enunciado dos 

entrevistados.  

Foi sob a manchete de capa "O Globo inicia uma nova campanha a bem da raça e da 

humanidade – Os effeitos do exame pre-nupcial e a imperiosa necessidade dessa medida", que, 

no dia 23 de fevereiro de 1926, o jornal O Globo deu início à campanha em prol do exame 

médico pré-nupcial, entrevistando médicos de renome na Capital Federal, cujas trajetórias 

profissionais também incluíram incursões na esfera política: Afrânio Peixoto, Leonídio Ribeiro, 

Fernando Terra, Renato Kehl, Mario Kroeff, Fernando Magalhães, Rocha Faria, Carlos Seidl e 

Flamínio Fávero. Embora a campanha tenha sido veiculada três anos antes da realização do 

Primeiro Congresso de Eugenia, considero oportuna a referência a tais elucubrações acerca do 

exame pré-nupcial, devido à trajetória e à importância desses intelectuais no campo eugênico 

brasileiro. No editorial da campanha, o jornal O Globo deixa entrever seu entendimento da 

sociedade brasileira como um "organismo social", suscestível a desequilíbrios, um dos quais 

seria o casamento sem "cuidados especiaes", algo passível de reversibilidade, devido à 

premência de um novo Código Civil brasileiro. Diz o editorial: 

Os episodios, quotidianamente registrados, as calamidades, que não se 

divulgam, mas que perturbam profundamente o organismo social, os 

desequilibrios, que precipitam innocentes na desgraça, têm origem na falta de 

cuidados especias a respeito de actos de que o casamento é o principal. Pareceu-
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nos opportuno e urgente agitar o problema do exame pre-nupcial, pois já se fala 

numa revisão do Codigo Penal. O problema offerece varios aspectos. Sobre 

cada um delles consultaremos os especialistas, de modo a dar ao exame 

imaginado as amplitudes que elle merece. Quaes os effeitos e a utilidade do 

exame pre-nupcial? 
295

 

 

Na iniciativa do periódico em favor dos exames pré-nupciais, apresentada como uma das 

"Grandes Campanhas do O Globo", se verifica o estreito vínculo entre a imprensa e o campo 

político e a tendência dos intelectuais brasileiros naquele período em buscarem intervir 

ideologicamente nos destinos nacionais por meio da difusão de ideias. Nesse aspecto, conforme 

salienta Magaldi, os médicos tiveram papel de destaque "entre os intelectuais que ocuparam a 

cena política e cultural da sociedade brasileira nos anos 20/30" 
296

. Na própria chamada da 

campanha, a consonância entre a imprensa e a expectativa de intelectuais "a bem da raça" 

brasileira ficava evidente. Buscava-se, através das construções discursivas desses agentes sociais, 

legitimar futuras políticas públicas de Estado que interviessem em questões de foro particular 

como o casamento.  

A primeira entrevista foi veiculada em 23 de fevereiro de 1926, sob o titulo 

"Combatamos os flagellos da humanidade" e os subtítulos "Os effeitos do exame pre-nupcial e a 

imperiosa necessidade dessa medida – A 'sem razão' do amor não excusa o sacrificio da prole?", 

com as impressões do médico Afrânio Peixoto (1876-1947) 
297

, apresentado pelo jornal como 

"representante da Bahia na Câmara, membro da Academia Brasileira, romancista e lente de 

medicina legal na Faculdade de Direito", que desde seu livro de Medicina Legal, àquela época 

em 4ª edição, vinha insistindo para que se configurasse juridicamente o "delito de infecção". Nos 

termos do eugenista, "pune-se a quem tenta, ou age, contra a saude e a vida de outrem, [...] 
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porque não incluir ahi a infecção?". Cabe aqui destacar a ênfase de Peixoto, que também será 

constatada na fala de outros entrevistados, quanto aos dispositivos jurídicos de caráter preventivo 

e de controle social com vistas ao combate aos "flagelos da humanidade". Segundo Vera Regina 

Beltrão Marques, o discurso eugênico, de maneira geral, tornava evidente a preocupação com as 

práticas jurídico-discursivas, "isto porque, entre as práticas discursivas e não-discursivas, era 

bastante enfatizada a necessidade da legalização das medidas eugênicas" 
298

. 

Para O Globo, Afrânio Peixoto proferiu que, o amor, tido por ele como um sentimento 

"sem razão", não é justificativa para que se sacrifique a saúde da descendência de um casal e, por 

conseguinte, comprometa a sua felicidade. Na entrevista, ele chamou a atenção para o fato de, 

nos Estados americanos do Alabama e Dakota, existirem leis que garantiam a obrigatoriedade de 

exames prévios de saúde para aqueles que desejavam casar-se, evitando-se, dessa forma, as 

doenças venéreas e a tuberculose. Considerando a ausência de uma legislação com o mesmo teor 

das leis americanas no país e o fato de, no Brasil, se imitar os Estados Unidos em tantos 

aspectos, Afrânio Peixoto questionou: 

Por que não? Exige-se certidão de edade, prova de não parentesco em grao 

prohibido; ha quem obrigue a vaccinação... isto é o somenos; porque não um 

attestado de saude? Se o nubente não a tem, que proveitoso será esse exame, 

que lhe vae dar consciencia do mal, e tratar-se, e curar-se, para a sua felicidade 

e a do seu cônjuge, e de sua prole, amanhã?! Temos imitado tanto os Estados 

Unidos que não haveria de ser mais esta vez censurado. – Quais são – 

perguntamos então, mais frequentemente os accidentes ou doenças ganhos por 

habito conjugal? – Primeiro, e sempre, as doenças venéreas. Depois a 

tuberculose. 
299

 

 

Verifica-se que o discurso do entrevistado endossa a noção generalizada dos médicos, 

higienistas e outros intelectuais nacionais que, nas primeiras décadas do século XX, associavam 

a formação da raça brasileira ao combate às degenerações e aos vícios da população, como as 

doenças venéreas, o alcoolismo e as psicopatias. Sob esta concepção, a viabilidade da nação só 

seria possível com a intervenção direta das autoridades na vida privada dos cidadãos, com 

medidas eugênicas de caráter preventivo e negativo, fosse divulgando campanhas anti-alcóolicas, 

controlando matrimônios, impedindo a procriação dos degenerados ou restringindo a imigração. 

De acordo com Vanderlei Sebastião de Souza, diferentemente da eugenia preconizada na Europa 

e Estados Unidos, onde os modelos de intervenção de caráter determinista indicavam "reformas 

biológicas de caráter seletivo e segregacionista", no início do século XX, os eugenistas 

brasileiros aderiram a uma eugenia mais "suave", de caráter preventivo, que possibilitasse 
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"reformar social e moralmente a sociedade" 
300

. Segundo Souza, ao invés dos modelos de 

eugenia weismaniana e mendeliana, no Brasil predominava o modelo neolamarckista. 

Em 25 de fevereiro de 1926, sob o título "Prosseguindo no empenho da melhor 

propaganda da matéria de tamanho alcance social em prol da nossa raça e da humanidade", 

realiza-se a segunda entrevista da campanha do O Globo, desta vez com o médico Fernando 

Terra, indicado para apresentar suas reflexões sobre o exame pré-nupcial por sua "incontrastavel 

autoridade no nosso meio" e por ser há mais de trinta anos "o syphilographo de maior autoridade 

no paiz". Nos termos da matéria, tal autoridade provinha não só de seus inúmeros trabalhos, mas 

também pelo fato de ele se tratar de um catedrático que havia instruído algumas gerações 

médicos, "cujo espirito se fecundou ao contacto das lições e experiencias do velho professor, já 

na cathedra da Faculdade de Medicina, já nas enfermarias e hospitaes" 
301

.  

Antes de tecer suas considerações a respeito do exame pré-nupcial, Terra confirmou a 

importância do movimento sistematizado da imprensa em favor da profilaxia matrimonial, 

ressaltando que tal movimento seria profícuo se seu resultado fosse ratificado pelo legislador 

brasileiro, "porque no dia em que este travar o braço com a sciencia, estabelecer os princípios de 

fiscalisação e defesa da saúde dos individuos e da prole dentro das luzes que a medicina moderna 

lhe aponta, a tarefa da prophylaxia social estará implicitamente realizada" 
302

. Com essa 

assertiva, o entrevistado reiterou a expectativa dos eugenistas na consonância estreita entre o 

campo da ciência e da política, na medida em que buscam influenciar esta última em prol da causa 

eugênica. Renato Kehl, alguns anos depois, diria: "não canso de proclamar a alta e imensurável 

função social do médico. [...] dever-se-ia dizer que a humanidade será feliz no dia em que os 

médicos forem governantes ou que os governantes forem médicos" 
303

.  

Fernando Terra enfatizou que, entre os males transmissíveis à descendência, por si só a 

sífilis justificaria todas as medidas em prol da profilaxia pré-nupcial. Para demonstrar a 

gravidade da sífilis em relação a outras doenças, ele enfatiza que a lepra ou a tuberculose, por 

exemplo, não são doenças transmissíveis hereditariamente; por conseguinte, "a união ou 

casamento de um tuberculoso não assegura a hereditariedade do mal, mas apenas a 

predisposição. Segundo ele, o mesmo não se poderia dizer da sífilis, "cujas consequencias, ainda 
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que mais ou menos occultas, mais ou menos apparentes, são quase sempre inevitaveis" 
304

. 

Segundo Souza, os chamados "vícios sociais", doenças como "o alcoolismo, tuberculose, sífilis, 

histeria e loucura, seriam, na explicação desses médicos e eugenistas, as causas principais das 

'atrocidades' que acometiam as 'pequenas criaturinhas inocentes', além de desmoralizarem a vida 

da família, da sua descendência e da sociedade" 
305

.  

Reiterando o ideário eugênico que preconizava a necessidade de uma legislação 

específica a respeito do exame pré-nupcial e dos dispositivos jurídicos para garantir a sua 

realização, Terra manifestou desalento ao afirmar que "vivemos numa terra onde não ha 

responsabilidade de especie alguma, civil ou penal, para quem transmite qualquer enfermidade" 

306
. Assim sendo, considerou que, aos médicos, resta "despertar o sentimento das 

responsabilidades do conjuge que arruína, por criminosa falta de escrúpulos, a saude do 

companheiro". Ao encerrar sua entrevista, o eugenista teceu um comentário bastante peculiar. 

Segundo ele, no Brasil, os indivíduos se achavam melhor preparados psicologicamente para os 

combates da herança sifílica, tendo em vista que "aqui, ao contrario do que se verifica na Europa, 

aquelle mal perde seu caracter vergonhoso e secreto, e todos falam nelle, o que torna até certo 

ponto natural que os paes dos noivos, antes do casamento, lembrem a conveniência dos exames 

ou tratamento regular e methodico" 
307

.  

Na visão de Fernando Terra, a falta de "abrandamento dos costumes" no cenário 

brasileiro promovia certa vantagem psicológica em relação àqueles que tinham a polidez como 

característica e se envergonhavam em tratar de assuntos que diziam respeito a questões de foro 

íntimo. Conforme Marques, as doenças sexualmente transmissíveis – especialmente a sífilis – 

constituíam o alvo que justificavam as prescrições para uma sexualidade responsável, que 

deveria ser normatizada via casamento eugenizado. Ainda de acordo com a autora, "o discurso 

acerca da castidade e da temperança do sexo encontrara nas doenças sexualmente transmissíveis 

um canal efetivo de acesso à vida do corpo e também da espécie" 
308

. 

Prosseguindo a campanha em favor do exame pré-nupcial, no dia 26 de fevereiro de 

1926, é veiculada a entrevista com o médico legista Leonídio Ribeiro (1893-1976), que traz 

como manchete principal na capa do periódico um questionamento: "Por que foi revogado o 

artigo do Codigo Civil Brasileiro que exigia o exame pre-nupcial?". Leonídio Ribeiro é 

apresentado pelo periódico como um dos mais notáveis especialistas em medicina legal; ressalta-
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se que o mesmo fora designado pelo Departamento Nacional de Ensino para estudar "nos centros 

medicos de Paris, Berlim e Vienna, as relações do ensino da anatomia pathologica com a 

medicina legal" 
309

. Aqui, pelo que se pode apreender sobre a conexão estabelecida entre estas 

duas disciplinas, cabe a referência às premissas de Cesare Lombroso, médico criminologista 

italiano, que obteve reconhecimento internacional graças aos dados provenientes de seus 

experimentos que procuravam demonstrar a conexão existente entre as características físicas dos 

indivíduos e suas potencialidades intelectuais e/ou sua tendência à delinquência e aos distúrbios 

mentais e morais 
310

. 

Leonídio Ribeiro enunciou que "um dos mais serios problemas da nossa raça é 

justamente esse de impedir que a doença prejudique o desenvolvimento da creança desde a vida 

uterina ou logo depois do nascimento" 
311

. Na entrevista, o eugenista salientou que, no Brasil, foi 

o médico e professor Souza Lima quem primeiro trouxe a questão do exame pré-nupcial, em 

1892, na Academia de Medicina, quando se discutia na instituição o problema da profilaxia da 

tuberculose. Para reforçar sua tese, Ribeiro se reportou ao artigo do Codigo Civil Brasileiro, de 

1891, que facultava aos pais ou tutores de nubentes menores de idade ou interditos a exigência 

ao futuro cônjuge de certidão de vacina e exame médico, atestando não ter lesão que pusesse em 

perigo próximo a sua vida, nem sofrer moléstia incurável ou transmissível por contágio ou 

herança 
312

.  

Para Ribeiro, a solução mais fácil e mais prática para identificar se o nubente seria ou não 

portador de moléstias contagiosas seria restabelecer aquele "dispositivo do Codigo Civil ou então 

ser approvado pelo Congresso uma lei especial regulando o assumpto que é da maxima 

relevancia sob o ponto de vista social e precisa de uma solução urgente e definitiva" 
313

. Quando 

ele argumenta que as práticas eugênicas já eram realidade em países civilizados, concluo que 

Leonídio Ribeiro buscou contribuir para o estabelecimento, no Brasil, de um habitus similar ao 

característico daqueles países, objetivo sempre presente no discurso dos intelectuais engajados 

no projeto de construção da nacionalidade brasileira. O médico eugenista certifica que,  
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Nos paizes civilisados, onde a eugenia saiu já do terreno das discussões para as 

applicações praticas, mormente na Allemanha, nos paizes escandinavos, 

Uruguay e Estados Unidos, ha muito se pratica systematicamente esse exame, 

que vae entrando nos costumes do povo, que é o primeiro a tirar os immediatos 

beneficios da lei. 
314

 

 

Na entrevista, Ribeiro citou Estados americanos onde existia uma legislação, promulgada 

em 1916, que proibia terminantemente o casamento se não houvesse entre os papeis necessários 

aos noivos um atestado oficial de saúde perfeita de ambos os cônjuges. O eugenista garantiu que 

a prosperidade da nação brasileira estaria cada vez mais "na dependencia exclusiva do augmento 

da população valida e útil, mais do que qualquer outro", salientando ser necessário colocar em 

prática "essa obra benemerita de patriotismo". Ponderando que a nação certamente se 

beneficiaria com a obrigatoriedade do exame pré-nupcial, Leonídio Ribeiro classificou quem 

seriam os indivíduos que deveriam ser impedidos de casar-se: portadores de lesões hereditárias, 

surdos, mudos, epilépticos, paralíticos, aleijados, idiotas e imbecis 
315

. Com a expectativa de que 

uma legislação sobre o tema seria estabelecida no Brasil, Ribeiro encerrou sua entrevista dizendo 

esperar que os legisladores, após ouvir os técnicos, se decidissem a votar uma lei que trouxesse 

uma solução definitiva para a questão. 

No dia 02 de março de 1926, sob o título "Civilizando o amor para garantia dos lares e 

regeneração e defeza da nacionalidade", o editorial da capa do O Globo refere ter "de mira 

proseguir na grande campanha em defeza da saúde e da raça, campanha que é, sem dúvida, uma 

importantissima face do movimento que iniciamos de propaganda anti-alcoolica" 
316

. Mais uma 

vez, é confirmado o viés preventivo de combate aos "venenos sociais", que suscitavam grande 

preocupação entre os eugenistas. A quarta entrevista, publicada sob o título "O exame pre-

nupcial e o seu valor eugenico", foi realizada com Renato Kehl, o maior propagandista da 

eugenia no Brasil. O preâmbulo da matéria enaltece os feitos do eugenista e historia sua 

trajetória na propaganda dessa "valiosa iniciativa", que perdura desde a fundação em 1918 da 

Sociedade Eugênica de São Paulo até a publicação de inúmeros livros sobre o tema.  

Devido ao teor da campanha erigida pelo jornal, sobre as questões relativas à eugenia 

matrimonial, há destaque para dois livretos da extensa produção de Kehl, diretamente 

relacionados com o assunto, "Como escolher um bom marido" e "Como escolher uma boa 

esposa". A matéria também aponta a contrariedade do eugenista sobre o fato de o exame pré-

nupcial não estar regulamentado no Brasil, a exemplo dos países "mais adiantados" da Europa e 

dos Estados Unidos da America do Norte. Como visto anteriormente, a eugenia negativa, 
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presente nas construções discursivas dos eugenistas mais radicais, preconizava a esterilização 

obrigatória de criminosos e débeis mentais e o controle de casamentos de pessoas consideradas 

disgênicas (degeneradas) por meio de exames médicos pré-nupciais 
317

. 

Após aludir à legislação que vigorava naquele período – segundo o eugenista, "as 

disposições do artigo 27 da lei do casamento civil, de 24 de janeiro de 1890" – Kehl enfatizou 

que "o dia em que se tornar realidade a exigencia do exame pre-nupcial deve ser commemorado 

como uma das maiores datas nacionaes. Será o legítimo "dia da raça", solemnizando a garantia 

dos lares, a regeneração e a defeza da nacionalidade" 
318

. Tal assertiva expressa a crença que 

levaria Renato Kehl a empreender, durante décadas, a missão a qual tinha se imposto em defesa 

das práticas eugênicas na sociedade brasileira, com vistas ao aprimoramento racial da população, 

sendo o exame médico pré-nupcial um dos maiores instrumentos para garantir tal intento. Sobre 

a conformidade entre o campo científico e o campo político, tomo como referência o que José 

Otacílio da Silva considera sobre os motivos que levam um agente social a ingressar na vida 

política ou buscar influenciá-la por "sua crença em uma determinada causa". 

O homem – para atuar na vida política – seja na condição de autoridades 

públicas, seja na condição de agentes que influenciam as decisões políticas – 

deve ser detentor não só de certos instrumentos de poder, mas também ser 

portador de uma ideologia ou de alguma crença que lhe mostre os fins a serem 

alcançados e, mais do que isto, que o motive a participar da vida política. 
319

 

 

Na entrevista para O Globo, Kehl explicitou os preceitos racialistas e deterministas que 

tanto caracterizaram seu discurso em sua trajetória profissional, imputando à mestiçagem 

brasileira as doenças e as "mazelas nacionais", que, segundo ele, se agravavam ainda mais com a 

imigração, a qual se refere como "rebutalho heterogêneo". Ele finaliza sua entrevista sugerindo 

que o jornal perseverasse na campanha, que considerou "uma das mais efficientes para a belleza 

e robustez futura da nacionalidade e consequentemente, para o progresso do nosso paiz". 

Segundo Ricardo Augusto dos Santos, na concepção de Kehl, a miscigenação racial conduzia o 

Brasil para uma catástrofe. Na ótica do eugenista, somente com procedimentos eugênicos, como 
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a educação higiênica e a esterilização o país poderia tornar-se uma nação moderna e próspera. 

De acordo com Santos, "defensor de exames médicos que autorizariam ou não o casamento e a 

geração de filhos, Kehl alertava que essas medidas poderiam ser inócuas para a constituição de 

uma espécie hígida. A esterilização deveria ser aplicada de forma compulsória e permanente" 
320

. 

Três dias depois da reportagem realizada com Renato Kehl, foi publicada a entrevista 

com o médico Mario Kroeff (1891-1983), com o título "Os exames pre-nupciais e os actos de 

triste inconsciência", onde ele destacou serem impressionantes os elementos da estatística de 

males venéreos 
321

. A matéria destaca que Kroeff, recentemente egresso da Europa, onde estivera 

estudando os problemas de "prophylaxia anti-venerea", era particularmente indicado para 

discorrer sobre as vantagens do exame pré-nupcial, enriquecendo com suas informações a 

campanha que O Globo vinha fazendo "em beneficio da prole e da raça". Ressalta-se a trajetória 

profissional do médico, inclusive como inspetor sanitário do Departamento Nacional de Saúde 

Publica, onde fora chefe do Dispensario Central de Doenças Venereas e diretor do Dispensario 

da Fundação Graffrée-Guinle. Além disso, destaca-se que os enunciados de Mario Kroeff eram 

sobremaneira valiosos, tendo em vista que ele respaldava suas conclusões científicas em 

pesquisas estatísticas. 

Na entrevista, Kroeff apontou que as doenças que deveriam ser especialmente observadas 

nos exames da profilaxia pré-nupcial seriam a tuberculose, a lepra e outras enfermidades 

crônicas ou transmissíveis por contato ou herança. O médico eugenista acrescentou que baseava 

sua posição favorável à elaboração de uma lei para impedir a consumação de contaminações 

matrimoniais em função das observações realizadas ao longo de seu exercício profissional. Ele 

afirmou que, nos dispensários onde trabalhou tivera a oportunidade de escutar "o grande povo", 

que a despeito dos conselhos médicos, não eram dissuadidos do intento de casar-se, o que 

acarretava "mais uma deshumanidade". Kroeff manifestou sua franca defesa ao exame pré-

nupcial e à punição por "delitos de contaminação".  
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De maior vantagem seria, pois, uma lei global abrangendo o delicto de 

contaminação que punisse a transmissão de uma doença a outrem em qualquer 

phase da vida civil, como já existe em diversos paises. [...] Ainda agora tivemos 

occasião de verificar como se da o cumprimento a essa lei na Alemanha. [...] 

Naquelle paiz, qualquer doente ao ser examinado nos dispensários, hospitaes ou 

clinicas particulares, assigna um papel que fica como prova de que recebeu do 

medido o texto da lei para que lhe pese bem na consciencia a responsabilidade 

futura. Entre nós, pois, antes de legilarmos sore essas questões todas, era 

preciso fornecer ao povo os meios de cura, facilitando-lhe o tratamento gratuito, 

é o que já fez a Saude Publica. Agora então, vencida a primeira etapa, é tempo 

de vir a obrigatoriedade de tratamento, a punição pelo delicto de contaminação 

e o exame pre-nupcial. 
322

 

 

Segundo Vera Regina Beltrão Marques, no Brasil, nas décadas iniciais do século XX, "o 

saber biológico – o saber sobre a vida – reveste-se de poder político" 
323

. Nesse sentido, a 

atuação dos agentes do campo da medicina constituiria fator determinante para que ideais 

republicanos e civilizatórios se concretizassem, fosse através de seu exercício profissional, fosse 

por meio de incursões em outros campos, na imprensa ou na política, por exemplo. Como o 

enunciado de Mario Kroeff demonstra, no que se refere às doenças sexualmente transmissíveis, 

estas patologias passariam a ser consideradas "delitos de contágio" e, por tal motivo, as práticas 

sexuais da população deveriam estar subordinados às normas médicas 
324

.  

No dia 06 de março de 1926, foi divulgada a entrevista com o médico Fernando Augusto 

Ribeiro Magalhães (1878-1944) 
325

, sob o título "O Prof. Fernando Magalhães e o palpitante 

problemma", onde este reiterou a necessidade de instituir, além do exame pré-nupcial um curso 

especial de higiene. Para reforçar sua defesa em favor da obrigatoriedade do exame, Magalhães 

reportou-se a outro tipo de restrição jurídica, a proibição da poligamia, justificando que, se a 

sociedade abolira esta prática, certamente o fizera por entender que a união monogâmica 
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fortalecia a raça, estreitava os vínculos da família e propiciava "proles mais sadias e fortes". Para 

Magalhães, ao se instituir o casamento e permitir sua celebração entre indivíduos que "não 

garantem a propagação da especie ou dão á sociedade filhos doentios, tarados ou disformes", 

possibilita-se que estes descendentes sejam mais tarde um peso morto para a sociedade.  

Há certa similaridade com a tese que Renato Kehl formalizaria poucos anos depois, em 

1932, sobre a suposta tendência prolífica das camadas populares da sociedade, cujos 

descendentes constituem "um oceano de enfermos, de criminosos, de famintos e de revoltados, 

cuja maré acabará alagando tudo e destruindo a parte estavel da sociedade" 
326

. Alguns 

eugenistas, como Kehl e Magalhães, baseando-se nas premissas do darwinismo social, 

concebiam que instituições que implementam programas de assistência social contribuem para 

manter na sociedade, como "peso morto", os indivíduos degenerados, impedindo que ocorra a 

seleção natural para purgar os "menos aptos". Como salienta Regina Cândida Ellero Gualtieri,  

[...] nas sociedades ditas civilizadas, a dinâmica das próprias instituições parecia 

neutralizar os efeitos da seleção natural: a medicina, a assistência social, a 

existência de asilos e hospícios, por exemplo, funcionavam como fatores anti-

seletivos. Essa conduta também era percebida como impropriamente 

dispendiosa, demonstrada por meio de cálculos financeiros e referências a 

somas gastas para manter os "pouco produtivos". 
327

 

 

Na entrevista realizada pelo O Globo, Fernando Magalhães demonstrou compartilhar os 

mesmos pressupostos de Renato Kehl, na defesa de propostas eugênicas mais radicais para o 

aprimoramento da raça ao propor, também, a esterilização dos degenerados. Ele afirmou que 

"nesse assumpto de defeza da raça sou extremista e defendo medidas apparentemente mais 

violentas quanto ao casamento entre alcoolicos, syphiliticos, etc. e sustento ate a castração dos 

loucos" 
328

. Como agente político que influencia na opinião pública, Magalhães reiterou sua 

posição ideológica, que o fez movimentar-se em prol da eugenia negativa através da defesa tanto 

do exame pré-nupcial, quanto da esterilização daqueles considerados loucos ou degenerados. 

Aqui, recorro mais uma vez à tese elaborada por José Otacílio da Silva sobre o que move os 

intelectuais em torno de uma determinada visão de mundo, "é por terem uma ideologia e serem 

apaixonados por uma causa que os homens constroem escolas, hospitais, mas é também por essa 

mesma razão que eles cometem atrocidades" 
329

.  

                                                           
326

 Extraído de recorte do jornal Correio Carioca, de 12/05/1932, assinado pelo jornalista Humberto de Campos. 
Acervo Casa de Oswaldo Cruz, Departamento de Arquivo e Documentação, Fundo Pessoal Renato Kehl. 
327

 GUALTIERI, Regina Cândida Ellero. "Educar para regenerar e selecionar. Convergências entre os ideários 
eugênico e educacional no Brasil". Estudos de Sociologia, Araraquara, v.13, n.25, 2008, p.91-110. 
328

 O Globo, 06/03/1926, p. 1. Biblioteca Nacional. 
329

 SILVA, José Otacílio. "A produção de discursos políticos na visão de Pierre Bourdieu". Revista Unioeste – Tempo 
da Ciência (12) 23: 1º semestre 2005, p. 187-200. 



112 

No dia 11 de março de 1926, sob o título "Um problema ameaçador e urgentte", foi 

publicada a entrevista realizada com o médico higienista Benjamin Antônio da Rocha Faria 

(1853-1936)
 330

, que manifestou posicionamento favorável à educação higiênica, pois, em sua 

concepção, através dela os indivíduos seriam esclarecidos quanto à prudência do exame pré-

nupcial. Nesse período as construções discursivas do campo eugênico passaram a se articular 

diretamente com as questões referentes ao saneamento, higiene e educação, deslocando as 

explicações sobre os problemas nacionais, antes baseados no pensamento racialista. Como visto 

na introdução deste trabalho, tal inflexão ocorrera, principalmente, após a divulgação do relatório 

da expedição científica de Arthur Neiva e Belisário Penna promovida pelo Instituto Oswaldo 

Cruz, em 1912, quando as explicações sobre o atraso social, político e econômico do Brasil, 

antes imputado à suposta inferioridade racial oriunda da mestiçagem da população brasileira, 

passou a ser entendido como decorrentes de doenças endêmicas, plenamente evitáveis, que então 

obstavam o progresso do país 
331

.  

De acordo com Marques, a divulgação dos preceitos da eugenia no Brasil no decorrer da 

década de 20, deu-se num contexto de "regeneração da república", tendo em vista que "era 

chegado o momento de o Brasil fazer-se valer como nação, com suas peculiaridades e seu povo 

multirracial e, assim, a eugenia adquiria ares de nova gestora da espécie, novo dispositivo 

disciplinar que conforma homens mais fortes e produtivos" 
332

. Apesar deste deslocamento de 

paradigmas, na entrevista ao jornal O Globo, Rocha Faria afirmou coadunar com os pressupostos 

eugenistas preconizados por Renato Kehl desde sua primeira conferência, quase dez anos antes, 

na Associação Cristã de Moços de São Paulo, quando expôs sobre a importância da eugenia para 

o aperfeiçoamento da raça humana e sobre a necessidade de educar o povo e criar leis restritivas, 

que impedissem "os casamentos entre inaptos, para boa geração". Para Rocha Faria, seria através 

                                                           
330

 Rocha Faria nasceu no Rio Grande do Sul. Foi professor da cadeira de Higiene da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro e membro da Academia Nacional de Medicina, sendo patrono da cadeira nº 8. Foi de Rocha Faria a 
proposta, dirigida ao diretor da Faculdade de Medicina do RJ, para a criação do Instituto de Higiene da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, aprovada pelo decreto nº 10.230 de 13/04/1889, que definiu como objetivos do 
Instituto a instrução dos alunos da cadeira de higiene; o estudo das epidemias e epizootias; a instrução higiênica 
especializada aos docentes das escolas primárias e aos alunos da Escola Normal e a disseminação das noções de 
higiene pessoal e domiciliar pela população do município da Corte (art. 1º). A direção do Instituto ficou a cargo de 
Rocha Faria. Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930). Casa de Oswaldo Cruz – 
Fiocruz. Disponível: <http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/labhigrj.htm>. Acesso 24/jul/13. 
331

 A publicação desse relatório e todo o debate decorrente motivaram a fundação da Liga Pró-Saneamento do 
Brasil, em 1918, o movimento pelo saneamento dos sertões, a defesa da criação de postos de profilaxia rural e de 
educação sanitária, e, sobretudo, a campanha pela federalização dos serviços de saúde pública no Brasil, cuja 
maior expressão foi a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) em dezembro de 1919. Ver SÁ, 
Dominichi Miranda de. "Uma interpretação do Brasil como doença e rotina: a repercussão do relatório médico de 
Arthur Neiva e Belisário Penna (1917-1935)". História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, 2009, vol.16, 
supplemento1, p. 183-203. 
332 MARQUES. Op. cit., p. 60. 

http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/labhigrj.htm


113 

da educação higiênica e de uma legislação específica para este fim que a "felicidade" seria 

possível aos casais. 

A felicidade é impossível no casal doente. Mas, praticamente, como resolvel-o 

sem attentar, de tanta maneira, contra a liberdade dos nubentes num acto social 

tão relevante e de tão doce expectativa de felicidade? Pela educação hygienica, 

pela propaganda incessante desde a escola de segundo grao, e pela legislação 

especial "ad hoc" muito reflectiva e prudente, persistente e regular. 
333

 

 

Cinco dias depois, foi veiculada no O Globo a entrevista com o médico infectologista 

Carlos Pinto Seidl (1867-1929) 
334

, com o título "Encarando o duplo aspecto theorico e pratico 

da questão do exame pre-nupcial". Seidl iniciou suas considerações, avaliando como louvável a 

iniciativa do periódico em enfocar a questão do exame pré-nupcial, no intuito de beneficiar a 

coletividade. Categoricamente, afirmou não ser possível encontrar quem, "medianamente culto", 

ousasse negar as imensas vantagens decorrentes do exame médico meticuloso e bem orientado 

dos futuros cônjuges, a quem a lei só permitiria o casamento "depois de afastadas todas as 

possibilidades de uma prole tarada ou doente e de uma contaminação morbida" 
335

. 

Demonstrando sua ótica inclinada aos preceitos do determinismo social, ele concebia haver uma 

inaptidão inata do povo brasileiro, o que tornaria pouco profícua uma legislação que tornasse 

obrigatório o exame pré-nupcial.  

Seidl explicitou seu desalento por uma lei dessa natureza não pudesse distinguir os 

diferentes tipos humanos que constituíam a coletividade brasileira, por considerá-la dividida em 

dois grupos: o dos individuos inteiramente iletrados, que "de humano só tem o gesto e mais 

nada"; e os que sabem ler, portanto, passíveis de instrução e educação. Neste segundo grupo, 

Seidl considerou, ainda, haver uma gradação de mentalidades, "desde o da mais elevada esfera 

até os tipos humanos com capacidades próximas aos iletrados". O eugenista demonstrou 

pessimismo diante da possibilidade do estabelecimento de uma lei que não distinguisse os 

diversos tipos humanos, o que tornaria ainda mais difícil ter grandes expectativas a respeito do 

exame pré-nupcial, tendo em vista que esta exigência poderia ser burlada. 

Já expressei meu pesar sobre isso em prelecções de medicina publica na nossa 

Faculdade de Direito, e escrevi no meu livro o seguinte: confesso não partilhar 
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o ardor e a confiança da maior parte dos meus collegas medicos, pela supposta 

efficacia do exame e subsequente attestado medico como garantia de 

casamentos higidos e normaes. Só quem desconhece como se burlam tão 

louváveis exigências; só quem não leva em conta a rebeldia humana, em face de 

quanto pretende crear o instincto sexual ou a inclinação genesica por 

determinada pessoa, pode acreditar na absoluta efficacia do exame e attestado 

medicos. 
336

 

 

Pela ótica dos darwinistas sociais, a inferioridade biológica seria a causa da 

inadaptabilidade da população brasileira ao novo modelo de sociedade liberal e industrial, 

quadro que indicava prognósticos pessimistas para o país, já que os problemas nacionais eram 

imputados à formação racial da sua população. De acordo com Ricardo Augusto dos Santos, tais 

conjecturas apontavam que "o estado letárgico do povo e da nação, paralisados na escala 

progressiva das sociedades era devido à soma dos fatores climáticos e raciais", era o que 

determinava as dificuldades para que o Brasil se tornasse uma nação moderna 
337

. Na entrevista 

ao periódico, Carlos Seidl ressaltou que o exame médico pré-nupcial e as consequentes decisões 

seriam um passo "agigantado" em defesa da raça e dos candidatos ao casamento. Contudo, 

sentenciava que a questão não seria de fácil solução. "Admiro, mas não ouso acompanhar os que 

o resolvem de uma simples pennada". Antes de finalizar a entrevista, ele fez menção à legislação 

que previa a anulação do casamento no caso de um dos cônjuges ser portador de doença 

transmissível, destacando que: 

A lei civil já consignou em seu art. 219 n. III, mandando considerar "erro 

essencial de pessoa" justificativo da annulação do casamento, de molestia grave 

e transmissível por contagio ou herança capaz de por em risco a saúde do outro 

conjuge ou de sua descendência. [...] inclusas as seguintes doenças: cancro, 

lepra, tuberculose, alcoolismo chronico, syphilis, gonoccoccia e afeccções 

perturbadoras da mentalidade. 
338

 

 

No que se refere às mencionadas "afecções perturbadoras da mentalidade", acho 

interessante destacar que, naquele período, os problemas mentais – recorrentemente imputados à 

degeneração hereditária e que constituíam justificativa para a internação de pessoas consideradas 

mentalmente perturbadas –, diziam respeito a atitudes e comportamentos que, tão somente, se 

opunham ao "projeto político de normatização social do espaço urbano formulado e difundido 

pela medicina social do século XIX", conforme salienta Magali Gouveia Engel 
339

.  A questão 

referente à institucionalização de "doentes mentais" é apresentada por Cristiana Facchinetti, 
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Andréa Ribeiro e Pedro Muñoz em interessante artigo intitulado As insanas do Hospício 

Nacional de Alienados (1900-1939). Tendo como fonte o acervo de prontuários dessa instituição, 

situada no Rio de Janeiro, os autores iniciaram uma pesquisa que objetivava "analisar a produção 

de regras narrativas, as transformações na compreensão da loucura" e identificar de que maneira 

a loucura fora nomeada, definida e tratada pelos psiquiatras do início do século XX. De acordo 

com o que mostraram suas fontes da pesquisa, os sinais e sintomas de insanidade mental 

descritos pelos médicos para justificar a internação de pacientes permitem relativizar o que se 

supunha serem os indícios de perturbação mental de indivíduos considerados degenerados, 

naquele período. A partir dos dados colhidos nos prontuários da instituição, os autores do artigo 

identificaram quem seriam, por exemplo, as mulheres submetidas à internação naquele hospital.  

[...] mulheres que se recusam a usar saias ou vestuário feminino; que possuem 

‘rebeldia natural’, as irritadiças, com crises de ira; que fogem de casa; que 

tentam se livrar dos filhos por aborto ou abandono; que abandonam seus 

maridos; que preferem a prostituição e a boemia ao casamento; que se recusam 

a casar e até mesmo que estudam em excesso. 
340

 

 

Conforme visto no segundo capítulo desta dissertação, quando se tratou brevemente sobre 

a trajetória profissional do psiquiatra Júlio Porto-Carrero, o discurso preventivista que orientava 

uma parcela expressiva dos médicos, notadamente aqueles que compunham o campo 

psiquiátrico, era dirigido a toda a sociedade e não apenas aos indivíduos mentalmente doentes, 

prescrevendo a intervenção médica em fase anterior ao surgimento de sinais clínicos das 

doenças. Tal perspectiva criava condições para um processo de intervenção disciplinar sobre a 

sociedade, segundo os desígnios da medicina social. Segundo Ana Maria Bandeira de Mello 

Magaldi, ao valorizar a predisposição biológica e hereditária das doenças mentais e prescrever 

ações preventivas direcionadas à população, psiquiatras "assumiam a eugenia como um 

referencial em que baseariam muitas de suas iniciativas de 'higienização da sociedade'" 
341

.  

Outro exemplo contundente do discurso preventivista dos médicos é verificado em um 

folheto elaborado pela Liga Brasileira de Higiene Mental, intitulado "Exortação ás Mães", cujo 

intento era orientar as mães na identificação de sintomas que pudessem indicar que seus filhos 

tivessem predisposição a algum problema psiquiátrico 
342

. Aqui, a intenção é destacar a maneira 

como a medicina passou a atuar em todos os aspectos da vida social. Nesse caso, a criança passa 

a ser objeto da atenção higienista, devido à pretensão de se moldar o adulto eugenizado. Segundo 
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Magaldi, no início do século XX, o estabelecimento de estratégias disciplinares na sociedade 

brasileira possibilitou a discussão de ideias relacionadas à melhoria racial e à elaboração de um 

discurso de viés eugênico entre médicos, psiquiatras, educadores e outros profissionais, discurso 

esse que visava dar uma resposta científica à necessidade do controle social pelo Estado. No 

trecho destacado do folheto citado, se verifica que características como a teimosia ou distúrbios 

como a gagueira poderiam ser considerados indícios de alienação mental, passíveis de 

tratamento, quiçá internação, de crianças. 

Estás certa de que teu filho não possui nenhuma predisposição nervosa? A 

criança normal é geralmente alegre, sorridente, ativa, chora pouco e gosta de 

brincar. Se o teu filho é tristonho e apático, ou excessivamente excitado e 

brigão, se chora muito e tem ataques de raiva, cuidado com a predisposição 

nervosa que o pode transformar, no futuro, em uma criança doente e infeliz. Teu 

filho é tímido, ciumento, desconfiado? É teimoso, pugnaz, exaltado? Cuidado 

com esses prenúncios de constituição nervosa. Teu filho tem defeitos na 

linguagem, é gago? Manda-o examinar para saber sua verdadeira causa. [...] Teu 

filho tem muitos tiques ou cacoetes? É um hipermotivo. Procure evitar a 

desgraça futura do teu filho, que poderá ser candidato ao suicídio. [...] Não 

esperes, portanto, que o teu filho fique nervoso, ou atinja as raias da alienação 

mental; submete-o quanto antes, a um exame especializado, a fim de que, 

amanhã, não te doa, nem de leve, a consciência. 
343

 

 

Segundo Engel, dentre os mais proeminentes psiquiatras brasileiros que chegariam a 

elaborar reflexões originais sobre as doenças mentais, Teixeira Brandão seria o primeiro a propor 

uma classificação das doenças mentais, que alcançaria ressonância entre seus pares. "De acordo 

com esse psiquiatra, as perturbações mentais seriam divididas em duas categorias: as que se 

manifestam nos cérebros de evolução normal, compreendendo três classes (as psicoses, as 

cerebropsicoses e as cerebropatias); e as que se manifestam em cérebros de evolução anormal, ou 

seja, as degenerações" 
344

. Para Engel, entre a segunda metade do século XIX e início do XX, as 

construções discursivas dos médicos em torno da noção de doença mental foram marcadas "por 

uma aproximação das concepções formuladas e/ou difundidas por saberes não especializados – 

até mesmo pelos saberes populares – em torno da loucura". A autora cita as narrativas mordazes 

de Lima Barreto – ele mesmo havia sido internado inúmeras vezes no Hospício Nacional dos 

Alienados – em algumas de suas obras, onde abordaria as concepções formuladas e/ou 

difundidas pelo senso comum e pelo saber científico. Nos trechos da obra do escritor destacados 

por Engel, seus personagens elucubram sobre a loucura. 

O estranho comportamento do protagonista do romance Triste Fim de Policarpo 

Quaresma – que acabaria por lhe valer o rótulo de louco – seria associado, nos 

comentários da vizinhança, ao seu hábito de leitura: "– Isto de livros é bom para 

os sábios, para os doutores, observou Sigismundo. – Devia até ser proibido, 
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disse Genelício, a quem não possuísse um título 'acadêmico' ter livros. 

Evitavam-se assim essas desgraças. Não acham?" (LIMA BARRETO, 

1986:46). Um dos personagens do conto 'A lógica do maluco' enlouqueceria 

subitamente com a leitura dos Comentários à Constituição, "profunda obra do 

doutor Carlos Maximiliano" (LIMA BARRETO, 1961:267). Vicente, 

protagonista d’O Cemitério dos Vivos, denunciaria a violência da atuação da 

polícia na internação do louco, pautada numa associação equivocada entre 

loucura e fúria (LIMA BARRETO, 1988:121). 
345

 

 

Voltando às entrevistas veiculadas pelo O Globo, a última delas foi realizada em 30 de 

março de 1926, com a divulgação das considerações do médico Flamínio Fávero (1895-1982) 

346
. O preâmbulo da matéria justifica a entrevista com um professor da Faculdade de Medicina de 

São Paulo por considerar que a campanha empreendida pelo periódico sobre o exame pré-nupcial 

não deveria se restringir apenas à Capital Federal, "pela razão mesma de que o interessa a todo o 

Brasil, muito embora as autoridades medicas, que ouvimos a respeito, sejam nomes nacionaes e 

as suas abalizadas opiniões respeitadas e acatadas em todo o paiz" 
347

. Destacando seu capital 

científico, acrescenta-se que Fávero, apesar de jovem, é um médico-legista consagrado e bastante 

conhecido nos meios científicos, especialmente em São Paulo. O médico iniciou sua entrevista 

enaltecendo a campanha iniciada pelo O Globo, que, em sua opinião merecia "o apoio franco e 

sincero de todos os que se interessam pelo futuro da nacionalidade", tendo em vista que 

A exigencia do exame pre-nupcial constitue imprescindível necessidade em prol 

da familia, no que toca á saude dos seus membros e também no que se refere á 

bôa paz, á harmonia do lar. Sou partidario convicto do attestado ante-nupcial, 

para completar o numero de papeis necessarios á celebração do casamento civil 

em nosso paiz, embora ache que alguns inconvenientes subsistirão na pratica.
348

 

 

Fávero apontou quais seriam os inconvenientes que subsistiriam na prática na intervenção 

médica sobre o exame pré-nupcial: os atestados falsos, as falhas do exame e as ligações ilícitas, 

que seriam incentivadas com a vigência do dispositivo, pois poderia induzir muitas pessoas a não 

se casar. Naquele contexto das primeiras décadas do século XX, o processo de expansão dos 

primeiros centros urbanos brasileiros havia trazido novas referências de modernidade e 
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progresso, inclusive no que tange ao casamento. Em interessante artigo sobre as campanhas 

médicas em São Paulo entre os fins do século XIX e início do XX, Maria Izilda Santos de Matos 

e Mirtes Moraes asseveram que, naquele período, a instituição familiar passou a ser identificada 

como a célula da sociedade e, como tal, deveria ser "regenerada, civilizada e higienizada". Nesse 

sentido, as famílias seriam estimuladas a práticas sociais que as adequassem ao projeto 

normatizador de ocupação do espaço urbano e de sociabilidade então em curso, o que tornou 

legítima a ingerência dos médicos sobre a vida privada dos cidadãos. Buscava-se disciplinar, 

inclusive, a sua sexualidade. 

O cientificismo dominante permitiu aos médicos expandir o controle 

sobre a vida de homens e mulheres, normatizando os corpos e os 

procedimentos, disciplinando a sociedade, ordenando a sexualidade e os 

prazeres. Nesse sentido, o discurso médico apresentava a sociedade como 

um organismo caótico que necessitava ser regrado, estabelecendo uma 

oposição entre uma desordem real e uma ordem ideal, em que a 

interferência médica era considerada indispensável. 
349

 

 

De acordo com Luiza Margareth Rago, nem mesmo a habitação do proletário escaparia 

do desejo de disciplinamento almejado pelas elites. Com a expectativa de gerir a vida do 

trabalhador, que se queria dócil e eugenizado, a burguesia industrial, os higienistas e os poderes 

públicos visualizaram na moradia operária a possibilidade de controlar a totalidade de seus atos, 

reorganizando a rede das relações cotidianas que se estabelecem não só no ambiente laboral, mas 

também dentro de sua casa. À burguesia interessava o casamento monogâmico e a organização 

da família operária, o que contribuiria para fixar os operários ao redor das fábricas. Em uma tese 

intitulada "Higiene das Habitações da Bahia", defendida em 1915, Rago encontra a síntese do 

projeto de sociedade modelar ideal imaginado pelas elites para o operariado. 

Que melhor espaço senão a vila operária para a mulher realizar sua 

"vocação sagrada e natural", recolher marido e filhos dos perigos da rua, 

evitando que procurassem os cabarés ou as pensões de meretrizes 

estrangeiras, mestras em todas as artes do gozo e no esgotar de garrafas 

de champanhe e de uísque, corrompendo os jovens e propagando doenças 

venéreas? 
350

 

 

Na entrevista de Flamínio Fávero, evidencia-se a preocupação dos eugenistas com a 

regulação dos hábitos das classes sociais mais pobres, que eram vistos como imorais e nocivos 

ao futuro racial da nação brasileira. Para Vanderlei Sebastião de Souza, fora nesse contexto que 

"os eugenistas voltaram suas atenções para uma ampla discussão sobre educação sexual e 
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orientação matrimonial. Através de campanhas em defesa do exame pré-nupcial e do controle da 

natalidade, os eugenistas procuravam instruir as famílias sobre a importância da 'reprodução 

eugênica'" 
351

. Já no que se refere aos atestados médicos falsos citados por Fávero, o eugenista 

censura que, dentre a classe médica, não eram raros os profissionais que ignoravam "o preceito 

hipocrático" e emitiam atestados que não exprimiam a verdade. Segundo Fávero, isso seria 

resultado "da dissoluçao actual dos costumes e da concorrencia furiosa". No que diz respeito às 

falhas dos exames, o entrevistado apontou os erros ou dificuldades de diagnóstico à possibilidade 

de o exame coincidir com o período de incubação de alguma moléstia, entre outros motivos, 

ponderando que tais circunstâncias não deveriam "ter força para revogar completamente a regra", 

pois o comum deveria ser a eficácia do exame 
352

.  

Fávero lamentou também que a excelência da medida eugênica defendida por Souza 

Lima, Afrânio Peixoto, Renato Kehl e "outros muitos distinctos mestres no assumpto" ainda não 

conseguira fazer vigorar uma legislação a respeito da obrigatoriedade do exame pré-nupcial. Ele 

salientou que os esforços depreendidos, especialmente por Souza Lima, o precursor da campanha 

em favor do exame no Brasil, não tiveram efeito contraproducente devido à revogação das 

disposições do artigo 20 da lei de 24 de janeiro de 1890, que dizia respeito à exigência do exame 

médico e certidão de vacina para o casamento de menores ou interdictos, pela lei de número 

3.071, decretada pelo Código Civil então vigente. Corroborando a tese de Mario Kroeff acerca 

do delito de contaminação, Fávero defendeu enfaticamente que as liberdades individuais não 

deveriam estar acima dos interesses coletivos.  

Quem quer cair fora da lei, para nao cumprir um dever em proveito da 

collectividade, não pode ser beneficiado, directa ou indirectamente. Se 

assim não fôra, então deveriamos revogar todos os dispositivos legaes 

que restringem a liberdade individual para fitar a estabilidade collectiva e 

chegariamos a anniquilar o todo para respeitar a unidade – o que é 

verdadeiro absurdo. 353
 

 

Com essa assertiva, Fávero também reiterava o que Fernando Magalhães havia salientado 

acerca da celebração do casamento entre indivíduos que deixariam descendentes como peso 

morto na sociedade. Aqui, cabe destacar aquilo que Renato Kehl, alguns anos depois, 

manifestaria contra o discurso daqueles que não eram favoráveis à implantação de medidas 

eugênicas na sociedade brasileira. Em reportagem publicada em um periódico português, O 

Comercio do Porto, datado de 25 de outubro de 1932, Kehl replicava eventuais críticas contra as 
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práticas preconizadas pela eugenia, consideradas por alguns, nos termos do eugenista, como 

coercitivas das liberdades individuais. 

Só as medidas eugénicas, actuando sobre as modalidades das aptidões 

hereditárias garantem condições optimas ao gênero humano, porque elas agem 

efectivamente, intrinsecamente, sobre os elos da cadeia da vida representados 

pelas celulas da imortalidade ou celulas da reprodução. [...] Não visa perseguir 

fracos, doentes nem degenerados. Ao contrário, procura evitar o aparecimento 

dêsses infelizes que nascem para morrer, para sofrer e para sobrecarregar a parte 

colectiva da colectividade. Constitui, por isso, a verdadeira política da 

"felicidade" porque se esforça pela elevação moral e física do homem a fim de 

dotá-lo de qualidades optimas, de fornecer-lhe elementos de paz na familia, na 

sociedade, na humanidade. 
354

 

 

Assim, durante mais de um mês, foram veiculadas as impressões de importantes agentes 

do campo eugênico brasileiro, detentores de significativo poder simbólico na conjuntura da 

Primeira República, cujos enunciados buscavam influenciar a opinião pública e concorrer para a 

construção de um novo habitus para uma nova realidade no país. No preâmbulo de uma das 

entrevistas, afirmou-se que várias autoridades do campo da medicina vinham considerando como 

relevante a campanha que O Globo promovia em favor do exame pré-nupcial, "como medida 

acauteladora dos interesses do individuo, da prole e da raça" 
355

. Pelo destaque dado à campanha, 

verifica-se uma particularidade nesta matéria: a evidência dada pela articulista ao próprio 

periódico. A partir dessa série de entrevistas, o jornal O Globo buscou firmar sua importância 

face ao campo científico e político do país, na medida em que tornava explícito seu engajamento 

no projeto de construção da nacionalidade brasileira, difundindo as construções discursivas de 

agentes de reconhecido capital científico em torno de um dos mais mencionados instrumentos de 

intervenção e implementação de um habitus eugênico na sociedade brasileira. 

Dos sete entrevistados pelo O Globo, apenas três participaram do Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia, conforme se verifica na lista de inscritos do evento: Fernando Magalhães, 

Leonídio Ribeiro e Renato Kehl. Mario Kroff, conforme constatei nas edições dos periódicos 

pesquisados, marcou presença no Décimo Congresso Brasileiro de Medicina, realizado 

concomitantemente ao de Eugenia, em comemoração ao Centenário da Academia Nacional de 

Medicina 
356

. Embora não tenha como afirmar categoricamente que Afrânio Peixoto, Fernando 

Terra, Rocha Faria e Flamínio Fávero também estivessem participando daquelas atividades 

comemorativas, suponho que, devido à grande repercussão que o evento alcançou no meio 
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científico, inclusive com a presença de delegações de outros Estados brasileiros e países, os 

médicos da cidade, de uma maneira geral, certamente marcaram presença nessa celebração. 

Carlos Seidl morreu no ano de realização desses eventos 
357

. 

Em se tratando de um projeto político-ideológico fomentado pelas elites e pelas 

autoridades para o aprimoramento da raça brasileira, recorro às categorias de análise de Pierre 

Bourdieu, para quem as ideologias são "produto colectivo e colectivamente apropriado, que 

servem interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao 

conjunto do grupo" 
358

. Nesse sentido, considero que o periódico O Globo, ao veicular as 

entrevistas sobre o exame médico pré-nupcial, atuou como um instrumento do campo científico 

nacional, favorecendo as elites nas lutas simbólicas pelo poder simbólico, isto é, "pelo poder de 

fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo" da sociedade brasileira 

359
. Da mesma forma, no que se refere à cobertura do centenário da Academia Nacional de 

Medicina, foi visto que O Globo também se configurou como um veículo interessante aos 

desígnios das elites brasileiras ao estabelecer representações sociais que presumidamente 

concorreriam para firmar o Brasil como uma nação civilizada e consonante com a ciência. 

Na semana em que ocorreu o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, verificou-se que, 

de fato, foi o Centenário da Academia Nacional de Medicina o evento que alcançou grande 

notoriedade nos periódicos pesquisados, tendo espaço de destaque em suas páginas durante o 

decorrer de uma semana, entre os dias 30 de junho e 07 de julho de 1929. Minha hipótese é que 

houve certa exaltação ufanista por parte dos periódicos face à celebração de uma instituição que, 

presumidamente, lançara o país ao concerto de nações civilizadas, afeitas à valorização da 

ciência como norteadora das práticas sociais e das políticas públicas de uma coletividade. No 

Brasil, a despeito de toda diversidade inerente ao seu contexto sociocultural, autoridades e 

intelectuais imaginavam uma nação cujo povo se caracterizaria por ser homogêneo, laborioso e 

civilizado. Conforme Maria de Lourdes Eleutério, a concepção da nacionalidade brasileira 

começara a ser forjada durante o processo de independência, nas primeiras décadas do XIX, mas 

se tornou vigorosa no início do século seguinte, especialmente com as práticas culturais 

suscitadas na Belle Époque no Brasil e reiteradas pela grande imprensa na Primeira República.  

O advento e o transcorrer da chamada Primeira República (1889-1930) 

trouxeram uma imprensa que se diversificava. A política mantinha seu espaço, 

mas o crescimento urbano propiciava o ímpeto de se reportar novos focos de 
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notícia, fosse aquele do bordão republicano "O Brasil civiliza-se" ou as 

diferentes práticas culturais de uma sociedade em busca do progresso. Naquelas 

páginas estampou-se nossa Belle Époque. 
360

 

 

Até mesmo o Correio da Manhã, tido como um periódico contestador do status quo 

projetado pelas elites, sucumbiu diante da magnitude do evento em comemoração ao Centenário 

da Academia Nacional de Medicina, manifestando certo deslumbramento nas reportagens sobre 

o evento. Apesar disso, foi constatado nesse periódico uma matéria onde foram feitas críticas a 

essa instituição e que, por este motivo, ainda será abordada neste capítulo 
361

. Assim, utilizando 

as categorias de análise de Pierre Bourdieu, verifico de que maneira a mídia impressa na Capital 

Federal do início do século XX constituiu um campo social, com agentes sociais específicos, que 

buscou fazer valer uma determinada visão do mundo, concorrendo para a produção de 

representações sociais compatíveis com a Belle Époque brasileira, onde a ciência possuía papel 

preponderante.  

 

3.4 – O Globo e a Repercussão do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. 

A capa da edição matutina do jornal O Globo do primeiro dia do mês de julho de 1929, 

certamente atraiu a atenção do leitor – ou mesmo aquele que não detivesse o domínio das letras – 

tendo em vista as quatro fotogravuras que ocupavam toda a capa do periódico, estampada com 

imagens de um grupo de pessoas com certo ar de gravidade. Exatamente ao centro da primeira 

das quatro imagens, uma figura sobressaía entre os demais, fosse pelos trajes, fosse pela posição 

de destaque na foto: era o arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme. Olhando-

se o cenário de fundo, identificavam-se as escadas e fachadas de um pomposo prédio, o que 

inferia ainda mais importância àquele evento.  

Acima das quatro fotogravuras, o título elucidava parcialmente a curiosidade sobre 

aquela reunião de notáveis: "Sciencia brasileira resplandeceu no centenario de uma instituição 

notavel e benemerita", dando conta de que "foram brilhantes as festas commemorativas da 

Academia Nacional de Medicina, festas de saber e de patriotismo". Abaixo das imagens, o 

editorial – de pequenas dimensões, se comparado ao espaço destinado às fotogravuras – 

anunciava o admirável acontecimento e mencionava o nome de alguns dos presentes. Tratava-se 

das comemorações de um grande evento, noticiado com muitas palavras de reverência. 
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O Centenário de uma associação, tão brasileira e tão brilhante, como é a 

Academia Nacional de Medicina, havia de, por força, ser acontecimento notavel 

em nosso paiz. Tão dilatados, porém, foram os seus serviços á sciencia, nesses 

cem annos, em que os nossos expoentes da medicina deram provas exuberantes 

de sua intellectualidade e do seu saber, que a sua data de glorias não ficou 

circumscripta ao Brasil, mas transpoz fronteiras, para congregar em homenagem 

os grandes nomes da sciencia medica de outros paizes. O dia de hontem foi o 

primeiro das festas glorificadoras da Academia Nacional de Medicina, festas de 

uma inilludivel expressão, que muito nos fala ao coração. Em todas ellas foram 

recordadas com elevação moral os vultos que honraram nossa sciencia medica. 
362

 

 

 

Figura 1 - O Globo, 01 de julho de 1929 (capa) 
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Na edição vespertina do O Globo do dia 1º de julho, na segunda página, a manchete que 

precedia a matéria na coluna central da página registrava a "Sessão Magna Inaugural dos 

Congressos Commemorativos do Centenario da nossa Academia de Medicina", realizada no 

Teatro Municipal. O conteúdo da matéria trazia o seguinte trecho: "fizemos o registro da sessão 

magna hontem á noite realisada no Theatro Municipal, em commemoração da abertura dos 

congressos medicos que hoje se inauguram em regosijo da data centenaria da nossa Academia de 

Medicina". Nessa edição, apenas uma fotogravura compunha a matéria, onde se mostrava o 

conjunto de delegações médicas nacionais e estrangeiras e que, nos termos do periódico, 

"reproduz a scena do nosso maior theatro em circumstancia tao solenne". Também se revelava 

aqueles que figuravam na foto: "no centro, a mesa que dirigiu os trabalhos sob a presidencia do 

ministro da Justiça, que tem a sua direita, o presidente da Academia Nacional de Medicina, 

Miguel Couto, e a esquerda os médicos Aloysio de Castro e Amadeu Fialho".  

O corpo da matéria esclarecia que a fotografia da sessão inaugural dos Congressos em 

comemoração ao Centenário da Academia Nacional de Medicina era exclusiva do O Globo e 

fora tirada do alto dos balcões do Teatro Municipal e diretamente para o palco, no momento em 

que falava o professor Albrecht Eduard Bernhard Nocht, representante da Alemanha no evento 

363
. Também se noticiava que na sessão magna do dia anterior no próprio teatro fora "longa a 

serie dos discursos medicos; mas todos, em geral, muito breves". A reportagem ocupava o centro 

de pagina e apresentava duas fotogravuras com a seguinte legenda: "a recepção na Faculdade de 

Medicina, em homenagem aos professores de Faculdades Estrangeiras, membros dos Congressos 

de Medicina e Eugenia, e a qual foi presidida pelo sr. ministro do Interior, e estes mesmos 

professores, seus collegas brasileiros e convidados á saida da Faculdade" 
364

. 

Pelo que foi observado, a edição vespertina do jornal O Globo reprisava as informações 

da edição matutina, porém com informações mais detalhadas sobre os acontecimentos ocorridos. 

Na matéria sobre o Centenário da Academia foram reveladas as impressões do periódico sobre a 

sessão magna realizada na noite anterior, com a inauguração dos Congressos de Eugenia, 

Tuberculose e Higiene, ocasião em que altas autoridades nacionais, o presidente da República, 

corpo diplomatico, etc., marcaram presença. Nessa edição, foi dado destaque ao discurso de 

Vianna do Castello, ministro da Justiça, que ressaltou que, "apesar de seu caracter nacional elles 
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[os Congressos] convocavam e interessavam todas as nações, empenhados que se acham os 

povos nas questoes de eugenia e na luta contra a tuberculose" 
365

. No enunciado do ministro, 

verifica-se a ênfase dada a duas das questões que ocupavam as mentes e os discursos de 

intelectuais e autoridades naquele período, a que se referia à regeneração da raça nacional e ao 

combate à tuberculose. 

Explicitando a estreita consonância existente entre a ciência e o Estado, Vianna do 

Castello ressaltou "a sympathia com que o governo prestigiava aquelles certamens, dando-lhes 

todo o apoio e não poupando nunca os maiores sacrificios em beneficio da saude publica". 

Depois que o representante do governo encerrou sua fala, Miguel Couto discursou brevemente, 

fazendo um rápido resumo sobre a trajetória centenária da Academia Nacional de Medicina. Em 

seguida, foi dada a palavra ao médico higienista Albrecht Nocht, que leu uma mensagem da 

Faculdade de Hamburgo aos médicos presentes e outra das demais instituições médicas da 

Alemanha. Também se pronunciou o chefe da delegação argentina, professor David Speroni, 

cujo discurso foi, segundo o periódico, "um modelo de clareza e sentimento, uma expresão de 

fraternidade espiritual e de confiança nos destinnos comuns do Brasil e da Argentina no campo 

da sciencia". Segundo Nancy Stepan, "nas duas primeiras décadas do século XX, o Brasil era 

líder na América Latina em ciências biomédicas e saneamento, e foi o primeiro a estabelecer 

formalmente uma sociedade eugênica" 
366

. 

Depois que todos representantes das delegações estrangeiras se pronunciaram, teve a 

palavra o médico Jorge de Lima, que representou as delegações dos governos dos Estados 

brasileiros. Seu discurso, "por pequeno, original e brilhante", foi transcrito ipsis litteris pelo 

periódico para finalizar os registros das solenidades do dia anterior. De fato, como se verifica, o 

enunciado de Lima traduziu de maneira expressiva o pensamento higienista do período, 

principalmente quando tornou explicíta sua representação do Brasil como um "organismo 

doente". Ele ainda menciona que "as moléstias que fazem do brasileiro um ser pouco efficiente e 

triste" são resultado da ausência de políticas públicas de saúde até o século XIX no país e que os 

governos do Brasil pecavam pela indiferença com a qual cuidavam da saúde do povo. 

[...] esse cuidado é [...] o combate ás molestias que fazem do brasileiro um ser 

pouco efficiente e triste. Paulo Prado poderia ter focado tambem com essa velha 

lente o seu "Retrato do Brasil". Pois, na verdade, a clarividencia com que o 

velho medico brasileiro enxergou a estrada para estreitar a terra, descobrira já 

no seu tempo o remedio para fortalecer-lhe o organismo. Os Estados do Brasil 

velam por uma e outra cousa; elles estão creando aquella valorisação do homem 

de que ainda hoje nos falou Miguel Couto e a que os anglo-saxoes chamam ha 
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meio seculo "economical human value". Elles vêm dizer, por meu intermedio, 

do seu interesse na commemoração centenaria da Academia Nacional de 

Medicina e que aqui comparece o que ha de representativo no estrangeiro e no 

paiz, elles estão aqui também solidarios com estas forças. 
367

 

 

Naquela edição de 1º de julho, O Globo também deu destaque à recepção dada aos 

professores estrangeiros na abertura dos diversos congressos e conferências do II Congresso Pan-

Americano de Tuberculose, III Congresso Brasileiro de Neurologia, Psychiatria e Medicina 

Legal, IV Conferencia Pan-americana de Hygiene, Microbiologia e Pathogenia, X Congresso 

Brasileiro de Medicina e I Congresso Brasileiro de Eugenia. Sobre este último, a matéria 

informou que o médico e antropólogo Edgard Roquette-Pinto abrira os trabalhos, proferindo 

conceitos em torno da eugenia informando que o congresso se dividia em três seções: 

"anthropologia, heredologia e educação". Também se dava conta que, no dia seguinte, às 

08h30m, se realizariam no "Syllogeu Brasileiro" duas conferências do Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia, cuja entrada seria pública, a primeira por Renato Kehl, sobre o tema A 

Eugenia no Brasil e a segunda pelo médico Severino Lessa sobre O problema do alcoolismo no 

Brasil 
368

. A matéria daquela edição trazia seu conteúdo distribuído por vários subtítulos, quais 

sejam: "A recepção aos estudantes estrangeiros"; "Os expoentes da sciencia estrangeira nas 

conferencias de hoje", "Falarão os professores Nocht e Beltran"; "O funcionamento dos 

Congressos", "O passeio de amanhã na Baía da Guanabara" – passeio marítimo oferecido aos 

membros das delegações, seguido de uma visita ao "Preventório D. Amelia", da Liga Brasileira 

contra a Tuberculose, na Ilha de Paquetá –, "Os congressos e as suas presidencias de honra"; "A 

chegada de outras delegações estrangeiras"; "Vae reunir-se, hoje, a Secção de Ophtalmologia e 

oto-rhino-laryngologia". 

No dia seguinte, no que se refere aos participantes do Centenário da Academia Nacional 

de Medicina, noticia-se que os representantes das Embaixadas da Bahia e de Pernambuco 

visitaram a redação do O Globo. Enfatiza-se que o evento, que trouxera ao país "as maiores 

summidades medicas não so da America, mas também da Europa, serviu de pretexto para que 

algumas das nossas escolas de medicina dos Estados mandassem ao Rio as figuras mais 

representativas dos seus corpos discentes" 
369

. O periódico apresentava diariamente um resumo 

das atividades do Centenário realizadas no dia anterior à edição e a programação do dia em 
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curso. Sobre o Congresso de Eugenia, fez-se menção às conferências que seriam proferidas por 

Renato Kehl e Severino Lessa, no decorrer daquele dia na sede do Instituto dos Advogados, e 

pelo professor Mello Leitão, às 20h30m, no mesmo local, situado no "Syllogeu [...] sobre o 

problema da herança".  

Na edição vespertina do dia 3 de julho, o Centenário da Academia Nacional de Medicina 

ocupa a segunda página do periódico e o destaque é dado à inauguração da Fundação Grafrée e 

Guinle, às 15h do dia anterior. Já no dia seguinte, o evento comemorativo do Centenário da 

Academia volta à capa do periódico, fazendo-se referência aos trabalhos e debates referentes ao 

2º Congresso Pan-Americano de Tuberculose e ao Congresso de Eugenia. Em um período em 

que as epidemias grassavam, a tuberculose e a febre amarela preocupavam e demandavam ações 

dos médicos, do poder público e, inclusive, como visto, da sociedade civil. Naquele mês de 

julho, por exemplo, iniciou-se uma campanha para o combate à tuberculose, chamada "O Sello 

da Tuberculose", tendo à frente "distintas senhoras", cujo objetivo era angariar fundos para a 

causa, com a venda de selos emitidos pela Casa da Moeda. No dia 17 de julho de 1929, por 

exemplo, se noticia que a Casa da Moeda remeteu mais 400 mil selos à comissão da campanha.  

O mes do sello da tuberculose, iniciado, com pleno exito, a cinco do 

corrente, vae correndo, felizmente na maior animação e enthusiasmo por 

parte das distinctas senhoras que, incansaveis, continuam trabalhando em 

pról de uma campanha benemerita e que só tem merecido applausos e 

estimulos de todas as classes sociaes. Milhares e milhares de sellos já 

foram distribuidos por todos os cantos da cidade e não ha quem não 

deseje adquirir um sello e concorrer para a grande obra de combate ao 

maior flagelo da humanidade. Adhesões, a todo o momemto, chegam ao 

conhecimento da commissão. 
370

 
 

Sidney Chalhoub, em seu livro Cidade Febril, afirma que, no século XIX, os higienistas 

priorizaram o combate a algumas doenças em detrimento de outras. Segudo o historiador, a febre 

amarela que era "o flagelo dos imigrantes [...] tornou-se o centro dos esforços médicos e 

autoridades. Enquanto isso, os doutores praticamente ignoravam, por exemplo, uma doença 

como a tuberculose, que eles próprios consideravam especialmente grave para a população negra 

do Rio" 
371

. Certamente houve inflexão nessa posição das autoridades sanitárias nas primeiras 

décadas do século XX, tendo em vista que, nos periódicos e no período pesquisado, verificou-se 

que a campanha "O Sello da Tuberculose" obteve ampla e diária divulgação na imprensa. Além 

disso, a própria realização do 2º Congresso Pan-Americano de Tuberculose como atividade do 

Centenário aponta a preocupação com a doença. 

                                                           
370

O Globo. 17/07/1929. Biblioteca Nacional. 
371

 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Cia das Letras, 1996, p.9. 



128 

No tocante ao Congresso de Eugenia, a matéria da edição de 04 de julho do O Globo 

destaca dois pontos: a grande frequência a uma das sessões presididas pelo jurista Levi Carneiro, 

atribuída ao fato de estas tratarem de "assuntos de grande interesse do ponto de vista ethico e 

social" à sociedade brasileira e a conferência do médico Gustavo Riedel, que apresentou as 

conclusões de seu trabalho O dispensario psychiatrico como elemento de educação eugênica 
372

. 

No enunciado de Riedel, torna-se evidente a expectativa quanto à regeneração da raça nacional, 

que estaria sob a incumbência do saber médico, noção compartilhada entre intelectuais e 

autoridades naquele início de século. A matéria destacou as impressões de Riedel sobre a 

necessidade de aumento do número de estabelecimentos para a assistência – leia-se o 

internamento – daqueles que mais poderiam contribuir para o "abastardamento da raça". Além 

disso, o conteúdo da matéria evidencia a conexão corrente que se fazia entre ciência e progresso. 

Depois de algumas discussões em torno da these relativa ao problema da 

eugenia e immigração, assumpto já debatido em sessão anterior, passou-se á 

ordem do dia, sendo dada a palavra ao Dr. Riedel, que apresentou brilhante 

trabalho acerca da eugenia mental, concluindo pela necessidade de 

estabelecimentos, cada vez mais numerosos, destinados á assistência e 

preservação de epilepticos, tarados e debeis mentais, de todos aquelles, em 

summa que, pela ausência do vigor physico mais contribuem para o 

abastardamento da raça, mas dos quaes a sciencia, sempre tenaz e infatigável, 

na sua obra de progresso, felizmente, não desesperou, nem póde desesperar, 

pela sua capacidade de cura e regeneração. 
373

 

 

Na página 6, mais uma vez o periódico ressaltou a importância das comemorações do 

Centenário da Academia Nacional de Medicina: "essas festas centenarias estão destinadas a 

marcar, com brilho inconfundivel, um estagio de progresso admiravel da nossa cultura 

scientifica". Destacou-se também o envio de um ofício do presidente da Academia, Miguel 

Couto, aos presidentes das delegações informando sobre a alteração na denominação do I 

Congresso Brasileiro de Eugenia para I Congresso Inter-Americano de Eugenia, após sugestão 

do médico Xavier de Oliveira. Tal alteração se desdobraria em um embate na imprensa entre os 

médicos Leonídio Ribeiro e Xavier de Oliveira, após o término do Congresso; debate esse que 

ainda será tratado neste capítulo. Após um preâmbulo, os termos do ofício foram os seguintes: 

Indico que a mesa directora do I Congresso Brasileiro de Eugenia convide 

officialmente aos senhores delegados dos outros paizes da America, ora 

presentes aos congressos medicos americanos aqui reunidos, para egualmente 

tomarem parte nos trabalhos deste congresso. Outrossim, indico que, por 
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intermedio do sr. presidente da Academia Nacional de Medicina se telegraphe 

aos governos americanos para que officialmente, por via dos seus delegados 

aqui presentes, tomem parte também nestre Congresso de Eugenia, e que, assim, 

passe o mesmo a denominar-se " para I Congresso Inter-Americano de Eugenia. 
374

 

 

Na edição do dia 06 de julho de 1929, sexta-feira, O Globo noticiou o encerramento dos 

trabalhos do Centenário da Academia Nacional de Medicina. No editorial, ressaltou-se que, 

apesar de a principal parte das festas comemorativas do evento estar terminando naquela data, as 

conferências, visitas e demais atividades pertinentes aos congressos científicos aconteceriam de 

acordo com o previsto pela programação oficial. Sob a manchete "Após cem anos de cultura 

scientifica – Encerraram-se os Congressos Commemorativos do Centenario", o articulista 

enalteceu os feitos da instituição e considerou ser "justo pôr em nobre relevo o trabalho desses 

congressos, que constituiram uma bella opportunidade para um dos mais desvanecedores 

confrontos do nosso progresso scientifico, em face das conquistas modernas da sciencia" 
375

.  

Nesses termos, o periódico destacou o importante papel da Academia Nacional de 

Medicina, que ao longo dos seus cem anos de existência, contribuíra para inserir o Brasil entre as 

nações que haviam atingido um estágio cultural compatível com um nível superior de 

civilização, enunciado próprio daqueles que coadunavam com os preceitos do evolucionismo 

social de Herbert Spencer. A perspectiva de que o país passava a uma nova condição de nação 

civilizada, também se evidenciou no discurso – segundo consta, feito de improviso – de Miguel 

Couto, publicado na íntegra na edição vespertina do dia 08 de julho, quando se noticiou sobre o 

banquete de encerramento dos congressos comemorativos do centenário da Academia. Na 

ocasião, após levantar o brinde de honra ao presidente da República, Washington Luís, o 

presidente da Academia de Medicina agradeceu a presença dos convidados estrangeiros, que 

trouxeram sua colaboração à ciência brasileira. 

Da outra banda do Atlantico, chegaram a essas plagas, figuras veneraveis de 

grandes mestres, que percorrendo distancias enormes, e esquecendo interesses 

pessoaes, deixaram as suas patrias e vieram trazer, até nós, o conforto de 

sympatia e a collaboração de sua inteligencia. Não vejo mais a quem agradecer! 

porque a festa que acabamos de realisar, se é nova, se é brasileira, é tambem 

vossa. Srs. congressistas do continente americano, todos, em unisono, em 

symphonia, pertencemos a uma só familia, a uma só patria: somos mais que 

irmãos, somos todos amigos! 
376

 

 

A matéria sobre o banquete inclui uma fotogravura com as duas faces de uma medalha 

comemorativa do centenário da Academia, apresentada na ocasião. O periódico dava conta que a 
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medalha – confeccionada pelo artista plástico brasileiro, Jorge Soubre, da "Escola Nacional de 

Bellas Artes", e cunhada pela Casa da Moeda – também foi destinada aos quatro congressos que 

fizeram parte das comemorações do evento. A reportagem informava que o banquete de 

encerramento dos congressos comemorativos ocorrera no salão de festas do Copacabana Palace-

Hotel e fora oferecido às delegações estrangeiras e estaduais e aos congressistas, que totalizaram 

cerca de quinhentas pessoas. Segundo consta, o lugar de honra à mesa do banquete foi ocupado 

pelo ministro da justiça, Vianna de Castello. Após o evento no Copacabana Palace, os 

congressistas dirigiram-se para o Hipódromo Nacional, onde assistiram as corridas de cavalo que 

a Diretoria do Jockey Club lhes dedicara. A reportagem informou, ainda, que naquela tarde, 

Miguel Couto e sua esposa receberam "em seu palacete, á Praia de Botafogo, os congressistas e 

as pessoas de suas relações, sendo os salões pequenos para conter o que de mais selecto existe na 

nossa elite social e intellectual" 
377

.  

No que se refere ao encerramento do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, a 

matéria da edição de 08 de julho apresentou o seguinte título: "Quebrando a praxe das moções de 

aplauso o Congresso de Eugenia homenageou, apenas, o professor Miguel Couto e a memória do 

médico Amaury de Medeiros". Noticiou-se que, na sessão plenária de encerramento do 

Congresso de Eugenia, fora unanimemente aceita a proposta do seu presidente, Edgard Roquette-

Pinto, de não serem consignados em ata votos que contivessem referências a quaisquer pessoas, 

excetuando-se o presidente da Academia Nacional de Medicina, Miguel Couto. Da mesma 

forma, em caráter excepcional, aceitou-se uma nota de autoria do médico Geraldo de Andrade, 

membro da delegação oficial de Pernambuco, "de profundo pesar pelo brusco desapparecimento 

do ex-deputado Amaury de Medeiros" 
378

. Os presentes na última sessão do Congresso de 

Eugenia decidiram incluir nessa homenagem outros brasileiros ilustres que, em vida, "pugnaram 

pelos idéas de Eugenia em nosso país, sendo conferidos á Mesa Directora dos trabalhos poderes 

para cital-os nominalmente" 
379

. 

Após o término das atividades de comemoração do Centenário, a edição do dia 10 de 

julho ainda trazia os ecos do Centenário da Academia Nacional de Medicina, mas, dessa vez a 

manchete na coluna central da capa, com foto do entrevistado, era sobre o Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia, com o seguinte título: "Foi grande o exito alcançado pelo Congresso de 

Eugenia – Algumas impressões do doutor Leonidio Ribeiro". Como visto anteriormente neste 
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capítulo, Ribeiro fora um dos entrevistados nas edições de 1926 durante a campanha do O Globo 

a respeito do exame pré-nupcial. Apresentado pela matéria como relator de um dos temas oficiais 

discutidos naquele Congresso – Idade e cazamento – e docente de medicina legal da Faculdade 

de Medicina, Leonídio Ribeiro teceu suas considerações sobre as atividades ocorridas na semana 

anterior, salientando suas expectativas sobre o reconhecimento da posição de vanguarda do 

Brasil no campo científico nacional e internacional, já que acreditava que aquele evento 

constituiria "a melhor propaganda fôra do paiz da cultura e do esforço da medicina brasileira", 

especialmente devido às notícias pregressas sobre a epidemia de febre amarela na capital. 

É facil de avaliar a importancia das declarações que certamente serão feitas 

pelos grandes mestres que constituiam as delegações estrangeiras, ao regressar 

aos seus paizes respectivos, de que estiveram tantos dias no Rio de Janeiro sem 

ter noticia nem poder verificar o menor vestigio desse mal. Esse serviço será 

mais um titulo de gloria a juntar-se á vida benemerita do professor Miguel 

Couto, que foi a alma de tudo, porque foi o principal organisador dessa 

brilhante victoria. 
380

  

 

No que se refere especificamente ao Congresso de Eugenia, Leonídio Ribeiro salientou a 

importância do evento, não só por tratar-se do primeiro dessa natureza na América do Sul, mas, 

principalmente, porque o assunto entusiasmava os centros científicos do mundo, tendo em vista 

que "nenhum outro problema era mais palpitante para a humanidade do que o de procurar 

melhorar e aperfeiçoar as condições fisiológicas dos indivíduos", tendo em mira "o futuro da 

raça" 
381

. No enunciado de Ribeiro se evidencia a expectativa que arregimentou os intelectuais 

que compuseram o campo eugênico brasileiro em torno do "aprimoramento fisiologico" da 

população nacional, com respaldo nas premissas da ciência proposta por Francis Galton. Na 

entrevista, Ribeiro também destacou a organização do Congresso, destacando a atuação de seu 

presidente da Academia Nacional de Medicina, Miguel Couto, e o prestígio de nomes como o de 

Edgard Roquette Pinto, presidente do Congresso, e de Levi Carneiro, que presidiu a maioria das 

sessões, concorrendo para "o brilho excepcional dos seus trabalhos, que tiveram uma frequencia 

acima de qualquer excpectativa". Nos termos de Leonídio Ribeiro, "os debates correram sempre 

animados, havendo momentos em que o ambiente se elevou a um nivel intellectual pouco 

commum em assembléas desse genero" 
382

.  

O entrevistado salientou que, no Congresso de Eugenia, foram discutidos assuntos da 

maior relevância social, como "o das raças que devem ser escolhidas para nossa immigração, o 

exame pre-nupcial, o delicto de contagio, a protecção á maternidade, o problema da educação 
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sexual, a castidade antes do casamento e muitos outros" 
383

. Ressaltou, ainda, que os temas 

tratados nos debates interessaram a agentes sociais de diferentes áreas, dentre eles: médicos, 

advogados, educadores, deputados, jornalistas e professores. Ao término de sua fala, Ribeiro 

anuncia que ocorrerão outros Congressos de Eugenia no país, com periodicidade prevista para 

cada dois anos, ressaltando, no entanto, que ajustes precisariam ser feitos.  

O Congresso de Eugenia será repetido, no Brasil, provavelmente de dous em 

dous annos, tal o interesse despertado. Precisaremos, porém, approveitar esta 

experiencia para corrigir alguns defeitos de que se ressentiu este primeiro. 

Antes de tudo é essencial não estendel-o a outros paizes, como se pretendeu a 

principio, o que não deu bons resultados. Outra vantagem será um numero 

menor de themas officiaes com relatores especialisados e, sobretudo, uma 

rigorosa commissão de censura para escolher os trabalhos que serão lidos nas 

sessões, a fim de evitar, como aconteceu desta vez, discussões inoportunas 

sobre theses absolutamente deslocadas dentro de um Congresso de Eugenia, 

porque cogitavam de asumptos de hygiene geral, de psychiatria, de pedagogia e 

sociologia. 
384

 

 

A menção aos problemas ocorridos no Congresso acabou fomentando uma contenda que 

se desdobraria dois dias depois em réplica por parte do médico Xavier de Oliveira, no mesmo 

periódico. Assim, na edição matutina do O Globo do dia 12 de julho de 1929, sob o título "Écos 

das commemorações do Centenario da Academia Nacional de Medicina – O Congresso 

Brasileiro de Eugenia e os commentarios do Dr. Leonidio Ribero – Uma ressalva muito 

opportuna do Dr. Xavier de Oliveira", foi publicada uma entrevista com o médico Xavier de 

Oliveira, apresentado como "um dos infatigaveis membros do Primeiro Congresso Brasileiro de 

Eugenia". A matéria, com foto do entrevistado, introduz que Oliveira teve, naquela edição, a 

oportunidade de ressalvar as declarações que Leonidio Ribeiro fizera dois dias antes. Segundo 

Oliveira, ao enunciar que era essencial não estender o Congresso de Eugenia a outros países, 

"como se pretendeu a principio, o que não deu bons resultados", Leonídio Ribeiro fizera uma 

crítica velada à sua sugestão para que aquele congresso fosse denominado como 1º Congresso 

Inter-Americano de Eugenia.  

É uma opinião, que eu respeito, mas é tambem uma censura, que eu revido. Fui 

eu quem "pretendeu estender" o Congresso de Eugenia aos outros paizes da 

America, então aqui presentes, por via das suas delegações aos outros 

Congressos Medicos e ás festas da nossa Academia. Não me arrependo de o ter 

feito. Na vespera, na sessão magna da Academia realisada, no Theatro 

Municipal, era o proprio sr. ministro da Justiça, quem assim a elle se referia, no 

discurso em que, em nome do governo da Republica, procedia á abertura dos 

Congressos Nacionaes e Internacionaes que aqui se iam reunir, como se 

reuniram, e com tão brihante exito. 
385
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Sobre os motivos que o levaram a sugerir a mudança na denominação do Congresso de 

Eugenia, Xavier Oliveira destacou um trecho do discurso feito no dia 30 de junho, na Sessão 

Magna da Academia Nacional de Medicina, realizada no Teatro Municipal pelo então ministro 

da Justiça, Augusto Viana do Castello. Este, ao proceder à abertura dos Congressos, discorreu 

sobre a eugenia, que, em seus termos, intervinha tanto no âmbito da biologia quanto no âmbito 

da política e do direito. Tal enunciado reiterava a concepção corrente no campo eugênico 

brasileiro sobre a necessidade de dispositivos jurídicos de intervenção e controle social para o 

combate à degeneração biológica da população. De acordo com o representante da presidência 

da República nas atividades do Centenário, a eugenia 

[...] arranca por um polo da biologia pura e toca pelo outro a politica e o direito, 

e, desta sorte seduz, e arrasta, com egual enthusiasmo, biologistas, anatomicos, 

jurisconsultos, educadores, estadistas. Os jornaes, sociedades e institutos que se 

occupam do seu objecto não se enumeram; succedem-se os congressos 

ecumenicos e o de hoje, que é brasileiro simplesmente no nome, quasi toma o 

mesmo vulto pela presença de tantas autoridades universaes! 
386

 

 

Em relação à controvérsia suscitada por Leonídio Ribeiro, Xavier de Oliveira declara que 

sua intenção ao sugerir alterar a denominação do Congresso de Eugenia fora motivada pelo 

interesse de representantes de delegações estrangeiras em apresentar trabalhos que haviam 

trazido de seus países, especialmente para aquele evento. Menciona, como exemplo, o 

representante do Chile, Vergara Keller, que, segundo Oliveira, trouxera três trabalhos sobre 

eugenia, mas tinha dúvidas se poderia apresentá-lo, tendo em vista que o Congresso era 

exclusivamente brasileiro. Oliveira, após consultar outros participantes do Congresso – cita 

Ernani Lopes, Roquette Pinto e Renato Kehl – resolvera então apresentar sua sugestão, que foi 

unanimente aprovada. Contudo, logo em seguida, a organização do evento foi comunicada 

através de correspondência remetida pelo ministro de Cuba, onde informava já ter acontecido 

naquele país, em 1927, um fórum científico da mesma natureza, a "Primeira Conferencia Pan-

americana de Eugenia y Homicultura". Pelo que consta na matéria, naquela ocasião, o Brasil se 

fizera representar apenas diplomaticamente. 

A adhesão de todas as delegações, os trabalhos do prof. Vergara Keller, e as 

palavras enthusiasticas dos professores Juan Beltran, da Republica Argentina, e 

Paz Soldan, do Perú, dizem bem como foi por todos recebida aquella iniciativa. 

Succede, porém, que o Sr. ministro de Cuba, S. Ex. Dr. J. A. Barnet, em cartas 

dirigidas ao professor Miguel Couto e a mim, informou-nos que em dezembro 

de 1927 já se reunira em Havana a "Primeira Conferencia Pan-americana de 

Eugenia y Homicultura". Confesso que, realmente, eu não tinha conhecimento 

disso, facto, no entanto, explicavel, de vez que o Brasil nella se fez representar 

apenas diplomaticamente, por intermedio do nosso ministro de então, em Cuba, 
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o illustre Sr. Araujo Jorge. E ahi está por que "não deu bons resultados" a 

minha pobre idéa. 387
 

 

Apesar do notório constrangimento, Xavier de Oliveira enalteceu a iniciativa do governo 

de Cuba, "que foi, de facto, quem convocou o Primeiro Congresso Americano de Eugenia, e com 

o da Republica Argentina, que é quem vae reunir o 2º, dentro de pouco tempo". Em relação às 

outras considerações de Leonídio Ribeiro no tocante à inadequação da apresentação de teses 

relativas a assuntos de higiene geral, de psiquiatria, de pedagogia e sociologia, Oliveira ressaltou 

que "ha uns outros reparos do illustre Dr. Ribeiro, estes agora feitos aos psychiatras que, no seu 

entender, tiveram a infeliz idéa de tomar parte e apresentar trabalhos ao 1º Congresso Brasileiro 

de Eugenia" 
388

. Nesse aspecto, verifica-se que Leonídio Ribeiro demonstra postura díspar de 

boa parte dos eugenistas brasileiros, como Miguel Couto, Roquette-Pinto e Renato Kehl, que, 

desde a organização inicial dos trabalhos pertinentes ao Congresso, buscaram arregimentar a 

adesão de seus pares no campo eugênico entre diversas categorias profissionais. Aqui, se reitera 

a tese de Ricardo Augusto dos Santos de que o campo eugênico brasileiro fora bastante 

diversificado. Segundo Santos, os intelectuais eugenistas formavam uma rede de diferentes áreas 

do pensamento social e político brasileiro; tratavam-se de agentes sociais ligados à medicina, 

psiquiatria, literatura e política 
389

.  

 

3.5 - O Correio da Manhã e a Repercussão do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia 

O jornal Correio da Manhã, que circulou entre os anos de 1901 e 1974, notabilizou-se 

por introduzir uma linha editorial bastante particular, de forte oposição aos poderes 

governamentais e às elites. No período de sua fundação, o periódico se identificava com os 

setores médios da população do Rio de Janeiro e sua linha editorial posicionava-se sempre em 

favor de medidas modernizadoras e contra as oligarquias que, coadunadas às autoridades 

governamentais, obstavam o acesso dos cidadãos a alguns direitos fundamentais. Nos seus 

últimos anos, manifestou-se contra o governo militar instaurado com o golpe de 1964, o que 

contribuiria para o seu fechamento dez anos depois. De acordo com Werneck Sodré, desde sua 

primeira edição, se destacava por um ferrenho oposicionismo, "na crítica tenaz às mazelas do 

governo" 
390

. 
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Segundo José Murilo de Carvalho, na efervescência das primeiras décadas da Primeira 

República, o combate à obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que acabou se desdobrando 

na Revolta da Vacina, por exemplo, deu-se principalmente na imprensa, com papel de destaque 

para o Correio da Manhã e o Commercio do Brazil. Sua oposição se dava especialmente por não 

aceitarem "qualquer intromissão do governo, poder material, no domínio da saúde pública, 

reservado ao poder espiritual. Irritava-os particularmente o monopólio exercido pelos médicos 

sobre a saúde privada e pública" 
391

. Ainda conforme o autor, de acordo com a linha editorial dos 

dois periódicos, a intromissão do governo se tratava de um "despotismo sanitário", expressão que 

passou a ser utilizada pelos opositores à obrigatoriedade da vacina e do governo. "Em 1904, na 

iminência da passagem da nova lei, recorreram a um verdadeiro terrorismo ideológico, 

apontando na vacina inúmeros perigos para a saúde, tais como convulsões, diarreias, gangrenas, 

otites, difteria, sífilis, epilepsia, meningite, tuberculose" 
392

. 

Para demonstrar o oposicionismo contundente do Correio da Manhã, Carvalho destaca 

que, na véspera do acirramento do conflito contra a obrigatoriedade da vacina, o periódico 

publicou uma convocação para o povo aguardar na Praça Tiradentes, área central da Capital 

Federal, onde se situava o Ministério da Justiça, os resultados da reunião da comissão que 

avaliaria a lei de obrigatoriedade da vacina. De acordo com Carvalho, ao final da reunião, "a 

multidão saiu em passeata até a rua do Ouvidor, onde deu vivas ao Correio da Manhã, que ali 

tinha sua sede, e morras a jornais que apoiavam o governo (provavelmente O Paiz e o Jornal do 

Commercio)" 
393

. No dia seguinte à revolta, o Correio da Manhã publicava um editorial em que 

o ministro da Justiça era qualificado como "'arruaceiro contumaz', 'desordeiro habitual', e atribuía 

ao presidente da República, ou antes ao desmoralizador da República, os crimes cometidos pela 

polícia nos dias anteriores" 
394

.  

Na edição de 30 de junho de 1929, domingo, o Centenário da Academia de Medicina foi 

noticiado na página 3 do Correio da Manhã. Com a manchete "A inauguração dos diversos 

congressos medicos e de eugenia", o periódico salientava que os preparativos para esse 

acontecimento repercutiram em todo o mundo científico, que o considerou um evento de 

importância extraordinária e designou cientistas de renome para acompanharem de perto os 

Congressos comemorativos. Noticiava-se que a abertura dos trabalhos aconteceria naquela data, 
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às 20:30 h, no Teatro Municipal, onde seriam debatidas teses de relevância e se anunciava a 

programação do dia seguinte: 

Horário Atividade 

9h Missa na Cathedral rezada por sua excelencia rvma, sr. Arcebispo d. Sebastião Leme. 

10h Sessão preparatoria dos Congressos, na Academia Nacional de Medicina. 

14h Sessão solenne annual da Academia Nacional de Medicina. 

17h Visita a sua excellencia, o sr. dr. Washington Luis, presidente da Republica, no Palacio 

Guanabara. 

20:30h Sessão Magna do Centenario da Academia e Inauguração dos Congressos, no Theatro 

Municipal, que será honrada com o comparecimento dos seus ministros, corpo diplomatico e 

arcebispo coadjuctor d. Sebastião Leme. 

 

Na programação apresentada, verifica-se a importância dada pela organização do evento 

de celebração ao Centenário da Academia à presença do representante da Igreja Católica, que é 

citado nominalmente por duas vezes. A despeito da posição laica da Constituição de 1891, um 

forte e engajado movimento católico vinha se organizando no país, especialmente na Capital 

Federal, sob a liderança do arcebispo da cidade, Dom Sebastião Leme. Após a promulgação do 

Decreto 119-A, de 07/02/1890, que a separou definitivamente o Estado, a Igreja Católica – que 

perdera poder e privilégios dos quais vinha desfrutando desde o início da colonização – passou a 

engajar-se em um movimento de reação, cujo objetivo era retomar o espaço perdido com a 

consolidação da República laica 
395

. De acordo com Jessie Jane Vieira de Sousa, com a 

laicização do Estado, a Igreja Católica, além das vantagens materiais que detinha, havia perdido 

a preponderância sobre a religiosidade da população e o domínio da educação, entre outros 

privilégios. Para Sousa, "o mais importante dos privilégios católicos foi o monopólio de religião 

do Estado, até o final do Império". Além disso, as autoridades eclesiásticas perderam "o domínio 

da educação, da saúde pública, obras assistenciais, do registro da população (nascimento, 

batismo, casamento e óbito), entre outros". 
396
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Figura 2 - CORREIO DA MANHÃ – 30 de junho de 1929 (página 3) 

 

No entanto, houve resistência por parte da Igreja Católica a esse contexto republicano, 

inclusive contra os preceitos eugênicos. Segundo Ricardo Augusto dos Santos, esse movimento 

de oposição à eugenia "ficaria registrado na Casti Connubii, uma encíclica promulgada pelo 

Papa Pio XI em 1930. Ela reiterava a santidade do matrimônio e proibia o uso de qualquer forma 

artificial de controle de natalidade e afirmava a proibição do aborto" 
397

. O documento 

manifestava posição favorável à cooperação entre o poder civil e poder religioso da Igreja 

Católica e arvorava sua ingerência sobre as questões morais dos costumes. Certamente, tal 
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posicionamento desagradava aos eugenistas. Renato Kehl, por exemplo, em uma matéria 

publicada pelo Jornal do Commercio três anos depois da realização do Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia, projetou que "quem sabe, um dia voltaremos a admittir o que hoje 

constitue uma repugnante e condemnavel acção, repudiada e punida pela sociedade e 

amaldiçoada pelas doutrinas christãs, mahometana e budhista, etc?" 
398

. O eugenista também se 

mostrou contrariado a uma apreciação desfavorável emitida por Eugênio Navarro sobre seu livro 

Bio-Perspectivas, lançado em 1938, dizendo que se tratava de uma "critica capciosa, canacha, 

feita por um padreco português" 
399

. 

A matéria sobre a inauguração dos congressos em comemoração ao Centenário da 

Academia Nacional de Medicina anunciava a resolução da Mesa Diretora do Congresso de 

Eugenia em oficiar as diretorias das Faculdades de Medicina e de Direito, dando ciência que 

tanto professores quanto alunos destas instituições de ensino seriam considerados membros do 

Congresso, sendo convidados a assistir as discussões das teses e conferências anunciadas. Da 

mesma forma, se ressaltou que os membros e delegados dos diversos institutos científicos e 

"sociedades sabias" do país eram considerados membros do Congresso e não precisavam de 

cartões de convites para o ingresso nas sessões dos congressos. A reportagem informava, ainda, 

que os membros da Academia Nacional de Medicina – efetivos, honorários ou correspondentes – 

não precisavam ser convidados 
400

. 

O periódico, buscando firmar a noção de que o Brasil evoluíra social e cientificamente 

frente ao cenário internacional, devido à proficiência de instituições como a Academia Nacional 

de Medicina, enumerou a adesão às comemorações do Centenário dos representantes de diversas 

entidades e delegações científicas do país e do exterior: "Delegados da Academia de Sciencias de 

Lisboa", Aloysio de Castro e Fernando de Magalhaes; "Delegados da Sociedade Medica São 

Lucas", Joaquim Moreira da Fonseca e Augusto Paulino; "Associação dos Empregados no 

Commercio", Jorge Pinto, Meira de Vasconcellos e Americo Valerio; "Governo da Austria"; 

"Representação do Estado de Minas Geraes", Raul de Almeida Magalhães, diretor da Saúde 

Pública, José Castilho Junior, inspetor de Higiene Escolar, e Alberto Vieira Lima, clínico em 

Juiz de Fora; "Representação da Escola de Pharmacia e Odontologia do Estado do Rio de 

Janeiro", Teixeira Leite, diretor; Uriel de Azevedo e Roberto de Souza. A matéria apresenta o 

programa de atividades previstas para o dia seguinte: 
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Horário Atividade 

9h Recepção dos professores estrangeiros pela Congregação da Faculdade de Medicina 

10h ás 12 h Sessões parciaes dos Congressos, na Faculdade de Medicina. 

2h Inauguração da sala de operações da Faculdade de Medicina 

3h Lançamento da pedra fundamental da Estatua de Oswaldo Cruz. 

5h Visita do exmo. sr. ministro do Exterior, dr. Octavio Mangabeira no Palacio 

Itamaraty 

20h Conferencias na Academia de Medicina 

 

Apesar da notória reverência do periódico à magnificência da Academia Nacional de 

Medicina, na edição do dia 30 de junho, uma crítica incisiva foi feita pela coluna Topicos & 

Noticias. De acordo com a mordaz matéria, se fosse realizado um balanço dos feitos daquela 

instituição, com fins sociais e científicos, no decorrer de um século se encontrariam tanto surtos 

de inteligência e demonstrações individuais de saber, quanto inúmeros e lamentáveis equívocos, 

comuns a instituições congêneres em todo o mundo. O articulista também ressalta o desinteresse 

pelos problemas vitais da sociedade brasileira, como os relativos à higiene pública, a que a 

Academia, "inutil e egoista, recusa a sua collaboração".  

Se grandes vultos da medicina, no ambiente austero e fechado daquella egreja, 

têm elevado, os creditos do Brasil, através de episodios isolados da sciencia e 

particularmente da arte de curar, não é menos exacto que os verdadeiros 

problemas sociaes, como são, por exemplo, os da hygiene publica, mal têm 

despertado o silencio quase tumular daquela assembléa de doutores, 

immobilizados pela conveniência e por uma excessiva discreção que inutiliza as 

proprias iniciativas de intelligencia. 
401

 

 

É na figura do médico sanitarista Oswaldo Cruz que o Correio da Manhã identificava o 

grande mérito que naqueles últimos anos vinha elevando os créditos do Brasil no campo médico-

científico, com o controle sobre as epidemias que grassavam no país e com a criação do Instituto 

de Manguinhos, feitos que a coluna apresenta como "a maior realização pratica do genio medico 

nacional". Nara Britto, em estudo acerca da construção do mito "Oswaldo Cruz", enfatiza que foi 

um movimento de culto à memória do cientista por parte de seus amigos e colaboradores que deu 

origem ao fenômeno de sua mitificação. Segundo a autora, essa ação – que a princípio se deu de 

maneira involuntária, em função do estado de pesar provocado pela morte do sanitarista, ocorrida 

em fevereiro de 1917 – "evoluiu para um processo em que se pode notar um certo grau de 

intencionalidade no sentido de construir uma imagem perfeita do cientista, o que o tornou o 
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símbolo da ciência brasileira" 
402

. Ao mesmo tempo em que enaltecia esse mito, a coluna 

Topicos & Noticias desmistifica a grandiosidade da Academia Nacional de Medicina, na medida 

em que enuncia que não fora entre os membros desta reunião de sábios que "partiram os signaes 

de redempção do povo brasileiro pelo saneamento". 

Oswaldo Cruz floresceu e cresceu fora do ambiente severo da Academia, que 

não o ajudou na campanha de exterminio das doenças pestilenciaes exoticas e 

menos ainda na creação do Instituto de Manguinhos, a maior realização pratica 

do genio medico nacional, e que, ainda hoje, irão contemplar, na sua 

imponencia edificante, esses muitos esculapios illustres e professores de 

medicina com excelsas credenciaes, recem-vindos a esta cidade exactamente 

para emprestar sua elevada solidariedade á festa centenária daquella instituição. 
403

 

 

Não se verifica na coluna a identificação ou pseudônimo de seu autor, que finalizou a 

matéria reiterando sua crítica negativa à Academia Nacional de Medicina, pelo fato de esta não 

ter apresentado, no decorrer dos anos de seu centenário, resultados mais importantes ao interesse 

coletivo da sociedade brasileira, que poderiam ter sido produzidos, considerando-se que se 

tratasse de uma instituição que tinha em seu quadro homens de significativo capital científico. 

Segundo o articulista, naquele momento de comemorações, não seria adequado analisar os erros 

ou apontar os deslizes da centenária instituição, uma vez que através de sua trajetória, "muitas 

vozes illustres na sciencia e nas letras, glorias da medicina brasileira, emprestaram áquelle 

cenaculo o fulgor de suas individualidades. Desejariamos, porém, que, na lembrança desses, a 

Academia procurasse viver momentos de maior interesse pela communhão social!" 
404

. 

Na edição do dia 02 de julho, terça-feira, uma manchete da página 3 destaca as atividades 

comemorativas do Centenário da Academia que ocorreram de domingo a segunda-feira, além do 

lançamento da pedra fundamental de um monumento em homenagem a Oswaldo Cruz. A 

matéria, que ocupa quatro colunas da parte esquerda da página, apresenta três fotos, com as 

seguintes legendas: "Assistentes á missa celebrada na Cathedral, por d. Sebastião Leme"; "Uma 

sessão no Syllogeu" e "Os delegados aos varios Congressos deixando o Palacio Guanabara, onde 

estiveram em visita ao presidente da República". Há ainda uma quarta foto no meio do corpo da 

reportagem ilustrando "Os delegados de França e de Portugal, photographados quando em 

viagem a bordo do 'Andes'". O texto noticiava, também, que as festas comemorativas do evento 

iniciaram-se no domingo anterior, às 9h, com uma missa cantada na Catedral do Rio de Janeiro, 

tendo como oficiante o arcebispo Dom Sebastião Leme, auxilliado pelos monsenhores Augusto 

Ferreira dos Santos e Francisco Assis Caruso.  
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De acordo com o periódico, após a missa, ocorrera no salão de reuniões da Academia 

Nacional de Medicina a sessão preparatória para os Congressos que se realizariam e, às 14h, a 

"Sessão Solenne Annual da Academia". A matéria informava que tomaram parte na mesa dessa 

sessão o ministro da Justiça, Viana do Castello, e o prefeito do então Distrito Federal, Mario 

Cardim, "além dos professores Ricardo Jorge; L. Marquio, de Montividéo; Araoz Alfaro, 

Bernardo Hussaez e David Speroni, de Buenos Aires; Paz Saldan, do Peru; Alcides Godoy, 

director do Instituto Oswaldo Cruz e Arthur Neiva, do Instituto de Biologia de São Paulo". 

Segundo o Correio da Manhã, após os discursos, que de maneira geral enalteciam a trajetória e a 

importância da Academia, foram distribuídos prêmios por trabalhos apresentados à instituição 

aos médicos Carmelia Juliani, Arnaldo de Moraes e Americo Valerio. Na cobertura das 

atividades referentes à Sessão Magna do Centenário no Teatro Municipal, foi mantida a mesma 

linha editorial do jornal O Globo, dando ênfase detalhada sobre a programação dos vários 

Congressos que ocorreriam e a presença de autoridades e congressistas. 

Compareceu a essa solennidade o presidente da Republica, que occupou o 

camarote presidencial. Em outros camarotes viam-se os ministros de Estado, 

prefeito da cidade e o arcebispo d. Sebastião Leme e os representantes dos 

paizes que enviaram delegações a esses congressos. A sessão foi presidida pelo 

ministro da Justiça, tomando logar á mesa de honra, collocada no palco, o 

professor Miguel Couto e os presidentes escolhidos, na sessão preparatoria para 

o Congresso, a saber: de medicina, o professor Aloysio de Castro; de Eugenia, o 

dr. Roquette Pinto; de tuberculose, o dr. Antonio Fontes; da Conferencia Pan-

Americana de Hygiene, o dr. Alcides Godoy. Tomaram parte ainda na mesa o 

professor Abreu Fialho, o dr. Moreira da Fonseca e o dr. Octavio Pinto. Os 

membros da Academia, as diversas delegações de todo o Brasil e as delegações 

estrangeiras encontravam-se em torno da mesa. 
405

 

 

Duas curiosidades tornaram a cobertura realizada pelo Correio da Manhã peculiar em 

relação às matérias do periódico O Globo. Uma delas foi o fato de o médico Albrecht Nocht – 

que recebeu a palavra do presidente da Academia, Miguel Couto – ter pronunciado seu discurso 

em alemão, tendo como tradutor o secretário da Academia Nacional de Medicina, o eugenista 

Renato Kehl. Outro fato que não foi pormenorizado pela cobertura daquele periódico foi o 

pronunciamento do presidente da delegação argentina, o médico sanitarista David Speroni, que, 

além de opinar que os congressos possibilitariam uma visão mais ampla sobre os problemas de 

higiene pública que mais interessam aos países da America, destacou a cordialidade americana, 

que já se evidenciara dois anos antes, quando uma numerosa caravana médica brasileira estivera 

na Argentina, fato que fomentou "demonstrações de confraternidade e de dissolução das fronteiras" 

entre as academias e institutos dos dois países. 
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Era uma legião de mestres universitarios, de nobres senhoras e de jovens 

estudantes; a capital da Republica esteve em festa naquella semana de effectiva 

confraternidade; as nossas academias e institutos abriram as suas aulas e lá 

foram ouvidas com grande interesse as suas conferencias e discursos; as 

creanças de nossas escolas cantaram o hymno nacional brasileiro com a mesma 

sagrada uncção com que cantam o hymno de sua pátria; aonde quer que 

chegassem aquelles mensageiros da vossa cultura academica eram recebidos 

como hospedes de honra e, quando chegou a hora da partida, quando o 

"Itaimbé" largou as suas amarras e lentamente se afastava da margem, ao alto 

daquella embarcação, uma vibrante e clamorosa juventude universitaria, 

aquelles ardorosos estudantes brasileiros agitavam cem bandeiras argentinas, 

entoando um hymno que foi e será para sempre um hymno de dissolução de 

fronteiras e de alliança espiritual. 
406

 

 

As matérias sobre o Centenário e seus respectivos Congressos editadas tanto pelo O 

Globo quanto pelo Correio da Manhã, em sua maior parte, apresentavam as mesmas 

informações. Porém, o lançamento da Pedra Fundamental do monumento em homenagem a 

Oswaldo Cruz obteve ressonância apenas no segundo, que cunhou o sanitarista como o 

"inesquecivel saneador". O periódico considerou haver uma dívida do Rio de Janeiro para com 

"o grande Oswaldo Cruz". Avalio que, possivelmente, esta dívida estaria vinculada à resistência 

popular e até mesmo de setores médios da população contra os dispositivos jurídicos para 

garantir a obrigatoriedade da vacina antivariólica, que foram julgadas como acintosas e um 

atentado ao bom senso. Segundo José Murilo de Carvalho, até mesmo o jornal O Paiz, de 

tendência favorável aos desígnios governamentais, tachou Oswaldo Cruz "de cientista desligado 

das realidades do país" 
407

.  

Também na edição do dia 02 de julho, o periódico denotou reverência a Oswaldo Cruz ao 

noticiar que a dívida da cidade para com o sanitarista começara a ser executada no dia anterior, 

por ocasião das festas comemorativas do centenário da Academia Nacional de Medicina, quando 

se lançou, em frente ao edifício da Santa Casa de Misericordia, a pedra fundamental do 

monumento do "excelso" brasileiro. Nos termos da matéria, "foi, entre todas as homenagens que 

ora se prestam, a mais enternecedora e a mais justa. Já tardava essa consagração da capital do 

Brasil ao seu maior benfeitor!" 
408

. O editorial do periódico destacou também que, além de 

autoridades, médicos do Instituto de Manguinhos e grande número de congressistas, encontrava-

se presente a família do cientista, representada por sua viúva, filhos e genro. O médico Carlos 

Seidl pronunciou um discurso enaltecendo a trajetória profissional de Oswaldo Cruz e as ações 

que contribuíram para que o monumento fosse construído. Para Seidl, que referiu ter tido "o 

honroso ensejo de inaugurar o modesto monumento pela gratidão dos funccionarios daquella 
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época, erguido á memória do grande reformador, á entrada da nova repartição central", em junho 

de 1918, quando exercia a função de Diretor do Departamento de Saúde Pública, era legítimo e 

cívico que o governo brasileiro se esmerasse em saldar uma imensa dívida de gratidão nacional.  

Oswaldo não foi só o vencedor da febre amarella no Rio de Janeiro; não foi só o 

fundador da medicina experimental na America do Sul; não foi só o salvador de 

milhares de vidas, graças ás excelsas virtudes therapeuticas e preventivas de 

sôros numerosos; não foi só o iniciador, entre nós, do estudo scientifico da 

medicina veterinária; não foi só o reformador da nossa hygiene administrativa". 

Elle foi mais do que tudo isso, foi a personificação de prestigio do medico no 

seu tempo!"  

 

Nara Britto, em seu estudo sobre a construção do mito "Oswaldo Cruz", teve como 

corpus documental a literatura produzida após sua morte por um grupo de médicos e higienistas 

próximos ao cientista, notadamente os membros da Liga Pró-Saneamento do Brasil. Segundo a 

autora, os periódicos confirmaram a notoriedade que Oswaldo Cruz alcançara concedendo ampla 

repercussão à sua morte. Todavia, seus amigos e colaboradores consideraram que as autoridades 

do governo não lhe renderam o reconhecimento devido, cujas homenagens ficaram muito aquém 

de seus méritos, tendo em vista, inclusive, que não se decretou luto oficial na ocasião de sua 

morte. Segundo Britto, nos artigos analisados, os testemunhos sobre o sanitarista acabaram 

fundando um movimento que, além de propalar na sociedade brasileira um discurso que buscava 

alcançar legitimidade para as ações sanitaristas incrementadas naquele período, concorreram 

para cristalizar algumas imagens vinculadas à figura de Oswaldo Cruz. Invariavelmente, ele era 

retratado como um herói nacional, sendo-lhe atribuídas virtudes quase sagradas, posto que 

"salvadoras" da nação. De acordo com a autora, 

Verifica-se uma surpreendente profusão de metáforas e outras figuras de estilo 

na linguagem dos diversos artigos da revista que exaltavam o papel de Oswaldo 

Cruz na história do Brasil e no mundo científico ocidental. Assim, referem-se a 

ele como "o cristo da religião do saneamento", "o grande brasileiro", "o 

salvador", "o bandeirante", "aquele que iniciou os alicerces da nova 

nacionalidade", "o apóstolo da ciência", "o fundador de uma nova religião", 

entre tantas outras expressões que não raro conferem à ciência uma dimensão 

religiosa, cujos móveis sagrados deveriam ser classificados superiormente na 

escala de valores da sociedade. 
409

 

 

Tão venerável quanto Oswaldo Cruz para seus amigos e colaboradores, parece ter sido a 

Academia Nacional de Medicina para a imprensa da cidade, tamanho o apoio editorial dos 

periódicos pesquisados às comemorações do seu centenário. Na edição do Correio da Manhã, do 

dia 03 de julho, a reportagem sobre o Centenário da Academia ocupa cinco das nove colunas da 

página 3 do periódico, dando conta das atividades dos Congressos. No que diz respeito ao 

Congresso de Eugenia, informava-se que, no dia anterior, Azevedo Amaral apresentara um 
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trabalho sobre imigração, "que despertou o mais vivo interesse". Noticiava-se também que, 

naquele dia, ocorreriam às 20:30h, no salão do Instituto dos Advogados Brasileiros, as 

conferências dos médicos Fernando Silveira, Biometria, e Samuel Uchôa, sobre o estado 

sanitário das zonas rurais no Brasil.  

Um dado curioso que consta na continuação da reportagem à página 6 do periódico, diz 

respeito à inauguração do Hospital Geral da Fundação Gaffré e Guinle, no bairro da Tijuca, pois, 

entre as seções para atendimento e internação dos pacientes no hospital, destaca-se a "Secção de 

Meretrizes". De acordo com o que consta na reportagem, "sendo impossível, dentro da nossa 

constituição, impor a obrigatoriedade do exame ás meretrizes, cogitou-se de reservar-lhes 

accommodaçoes especiaes dotadas de todo o conforto, de modo a attrail-as voluntariamente ao 

tratamento das doenças de que são portadoras" 
410

. Para Vanderlei Sebastião de Souza, de 

maneira geral, o movimento eugênico brasileiro entendia que as reformas sociais mais amplas 

seriam teriam como ponto de partida o combate aos "vícios sociais" e às doenças consideradas 

hereditárias. Entendida como um importante mecanismo civilizador, a eugenia seria capaz de 

"reeducar os hábitos sociais e os comportamentos morais, investindo, por exemplo, sobre as 

regras de higiene individual e familiar, a educação sexual, a regulamentação sobre o uso do 

álcool e do tabaco, além do controle da prostituição e da criminalidade" 
411

. Assim, a questão dos 

"vícios sociais" vincula-se também às ações de intervenção no âmbito privado da população, 

tendo em vista que as doenças venéreas constituíam fatores de "degenerescência" no projeto de 

regeneração da raça brasileira.  

Maria Izilda Santos de Matos e Mirtes Moraes referem que, na década 1920, o discurso 

médico se concentrou em ações de controle da sexualidade masculina e feminina, tendo em vista 

que o modo de viver urbano moderno requeria o dever de "elevar sua sexualidade ao nível 

altíssimo que merece ocupa" 
412

. Sob essa perspectiva, os médicos defendiam a castidade antes 

do matrimônio para ambos os sexos, o casamento monogâmico e a fidelidade conjugal para os 

homens, deslocando o controle sanitário para a esfera moral. Para as autoras, a profilaxia moral 

"objetivava conseguir 'um preservativo realmente infalível', que romperia a cadeia de todos os 

males e sanearia a humanidade, acabando com as doenças venéreas, a prostituição e todos os 

vícios correlatos: o alcoolismo, o onanismo, a tuberculose e a criminalidade" 
413

.  

Na edição de 04 de julho do Correio da Manhã houve destaque às atividades previstas 

para o evento comemorativo do Centenário da Academia de Medicina. No que se refere ao 
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Congresso de Eugenia, apenas uma pequena nota é veiculada, se noticiando que "por proposta do 

dr. Xavier de Oliveira, teve esse congresso sua designação mudada de Primeiro Congresso 

Brasileiro de Eugenia para Primeiro Congresso Americano de Eugenia". Já a edição do dia 06 de 

julho, com o subtítulo "As sessões do Congresso de Eugenia realisadas na manhã de hontem – O 

problema da castidade", o periódico apresentou uma reportagem onde se anunciava que as 

sessões desse Congresso, realizadas no edifício da Faculdade de Medicina, constituíram um 

grande atrativo aos que participaram do evento comemorativo da Academia Nacional de 

Medicina. Nos termos da edição, "além dos medicos, têm affluido ali, em grande numero, os 

jornalistas, advogados, os intellectuaes de variados matizes, inscriptos todos no Congresso Pan-

Americano de Eugenia". A reportagem destacou também a conferência de Azevedo Amaral, que 

sustentou "com ardor e brilho uma these sobre immigraçao, na qual se condemnava a vinda dos 

asiaticos que aspiram novas terras, onde possam installar-se" 
414

. 

Assim como no jornal O Globo, o exame médico pré-nupcial ocupou as páginas do 

Correio da Manhã. Na edição do dia 06 de julho do periódico se anuncia que, no dia anterior, 

estivera na ordem do dia do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia a discussão sobre o tema 

"A castidade masculina, prenupcial, como factor eugenico", tendo como relator o médico 

Joaquim Moreira da Fonseca. A matéria informa que a conclusão do estudo de Moreira da 

Fonseca, unanimemente aprovada pelos participantes da sessão do Congresso, foi a seguinte: "É 

preciso ensinar a juventude masculina que não somente a castidade e a continencia são possiveis 

e não são nocivas, [...] estas virtudes não são as mesmas recommendaveis sob o ponto de vista 

simplesmente medico e hygienico e que constituem um importante factor eugenico" 
415

. Aqui, se 

verifica que, no discurso dos eugenistas, comportamentos de foro privado também deveriam 

estar sob o crivo das recomendações médicas e governamentais, com vistas à formação de uma 

sociedade idealmente eugenizada. Conforme Luzia Aurelia Castañeda, "podemos considerar que 

a eugenia foi um plano de ação de interferência deliberada na reprodução humana na esperança 

de reverter a tendência degenerativa da raça" 
416

. 

Além deste trabalho, o periódico destacou a conferência de Fernando Magalhães, cujo 

tema foi A maternidade consciente, onde o médico se reportou a um estudo realizado em 1924 

por um hospital de Londres, o Guy's Hospital, sobre a "alegria de ser mãe", onde, após ouvidas 

78 mulheres, concluiu-se que, para elas, "por este ou aquelle motivo, a maternidade é no minimo 

um contra-tempo". Enveredando para questões referentes às atividades sexuais dos indivíduos, o 

conferencista certificava que "ninguem ha, medico ou não, capaz de insurgir-se contra a 
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physiologia, a que todos se submettem sem appellar para o instincto". Nos termos de Fernando 

Magalhães, "muitos medicos e muitos sociologos pleiteam desobediencia á physiologia sexual 

normal. No entanto, os orgãos todos são propriedade privada, menos a sexualidade, dos quaes o 

individuo é apenas depositario por confiança da especie" 
417

. Tal enunciado evidencia as 

expectativas dos eugenistas brasileiros no que se refere à regulamentação de medidas que 

possibilitassem ao Estado intervir no âmbito privado dos indivíduos, inclusive no que diz 

respeito à sua sexualidade, com vistas ao aprimoramento da raça brasileira. Conforme Souza, 

Preocupados que estavam com o futuro da prole nacional, os eugenistas 

voltaram suas atenções para uma ampla discussão sobre educação sexual e 

orientação matrimonial. Através de campanhas em defesa do exame pré-nupcial 

e do controle da natalidade, os eugenistas procuravam instruir as famílias sobre 

a importância da "reprodução eugênica". 
418

 

 

Segundo a matéria do Correio da Manhã, para Fernando Magalhães, não existe 

maternidade consciente se a reprodução estiver vinculada à consciência "do tarado, do doente, do 

desesperado", que procriam "desabusadamente". Nesse sentido, para o conferencista, a solução 

não seria a liberdade das consciências individuais e sim "a tutela pela protecção, pelo cuidado, 

pelo ensino do individuo que tem de ser subordinado" 
419

. Não por outro motivo, a educação era 

considerada pelos eugenistas um dos melhores instrumentos para estabelecer uma nova maneira 

de perceber e agir no mundo, na medida em que, através da socialização, as regularidades de 

conduta poderiam ser incutidas nas interioridades particulares de cada indivíduo. Magalhães 

finalizou sua conferência delegando a responsabilidade da maternidade consciente aos dirigentes, 

intelectuais e políticos, pois acreditava que "sendo a maternidade uma funcção social é preciso 

honrar ou remunerar essa funcção" 
420

.  

Da mesma forma que O Globo, a edição do dia 06 de julho do Correio da Manhã trazia 

informações sobre a conferência do médico Leonídio Ribeiro, acerca de sua tese sobre A idade e 

o casamento, onde se evidenciou sua desaprovação ao casamento precoce. Conforme verificado 

nas Atas e Trabalhos do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, na Seção de Antropologia, 

realizada em 04 de julho de 1929, esse trabalho, embora bastante aplaudido, gerou muitos 

debates. O antropólogo Edgard Roquette-Pinto, por exemplo, se manifestou, dizendo lhe causar 

surpresa que o Código Civil brasileiro pudesse definir a mesma idade para os indivíduos 

contraírem matrimônio, sem levar em consideração as diferentes idades em que aparece a 
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puberdade no Brasil, pois bastava lembrar "que uma rapariga de doze annos é mulher na 

Amazonia e outra de 16 annos é muitas vezes menina no Sul do Brasil" 
421

.  

Na exposição de seu trabalho, Leonídio Ribeiro certificava não ser recomendável que 

indivíduos muitos jovens tivessem filhos, por não terem tido tempo suficiente para obterem 

algum progresso pessoal. Segundo ele, "um rapaz de 20 anos não poude ainda desenvolver e 

engrandecer sua personalidade, transmitindo aos filhos apenas o que recebeu dos paes, sem nada 

acrecentar de seu proprio, o que não traz progresso algum para a descendencia". Demonstrando 

estar alinhado com preceitos deterministas, Ribeiro ressaltou que "os homens muito inteligentes 

nascem geralmente de paes que não são mais jovens". Segundo Ribeiro, para melhorar e 

aperfeiçoar a raça brasileira, se tornava indispensável que corrigir o "inconveniente" das leis 

brasileiras sobre o casamento, que não sempre defendiam "os interesses supremos da raça". Para 

ele, o mais prático seria fazer com que o exame pré-nupcial adiasse a união daqueles que, por 

incompleto desenvolvimento da função procriadora, ainda não estivessem em condições de 

conceber uma prole sadia. As conclusões aprovadas após a conferência de Leonídio Ribeiro e 

que seriam encaminhadas pelos organizadores do evento ao Congresso Nacional foram:  

I - Sob o ponto de vista da Eugenia é condenavel o cazamento precoce; II - A 

idade legal minima nem sempre satisfaz em relação com o desenvolvimento de 

sua capacidade procreadora; III - O exame prenupcial poderia cojitar tambem 

adiar a união dos individuos que embora tenham atingido a idade legal não 

estejam ainda em condições de gerar uma decendencia eugenica 
422

. 

 

A página 03 da edição de 07 de julho do Correio da Manhã noticiou o término das 

atividades comemorativas do Centenário da Academia Nacional de Medicina e anunciou, no 

subtítulo da matéria, o local onde seriam realizadas as comemorações do Congresso de Medicina 

seguinte: "Encerrou-se, hontem, o Decimo Congresso Brasileiro de Medicina – O Undecimo 

Congresso de Medicina será na Bahia". A matéria apresentou duas fotogravuras, uma com os 

congressistas que participaram de um almoço oferecido pelo comitê dos estudantes do Rio de 

Janeiro aos estudantes do Uruguai e outros Estados, realizado na data anterior no Hotel Glória, e 

outra com aqueles que haviam tomado parte do banquete oferecido no Copacabana Palace Hotel. 

Depois de terminadas as sessões parciais do Decimo Congresso de Medicina, Cirurgia e 

Hygiene, o periódico informava que os congressitas presentes na reunião realizada um dia antes, 

na Sala de Conferências da Faculdade de Medicina, sob a presidência do médico e professor 

Miguel Couto, aprovaram várias deliberações tomadas ao longo daquele fórum, que seriam 

enviadas ao Congresso Nacional, tendo em vista as eleições presidenciais que se realizariam em 

                                                           
421

 Actas e Trabalhos. Op. cit., p. 33. 
422

 Actas e Trabalhos. Op. cit., p. 33-34. 



148 

1930. Após o encerramento das comemorações do centenário da Academia de Medicina, a 

edição do dia 16 de julho, à página 2, trazia a última referência do Correio da Manhã ao evento. 

Assim como no jornal O Globo, uma pequena nota, intitulada "Écos do centenario da Academia 

Nacional de Medicina", chamava a atenção dos congressistas que não haviam deixado os 

trabalhos apresentados nos respectivos congressos na Secretaria da Academia Nacional de 

Medicina para que o fizessem até o dia 25 daquele mês para que serem entregues ao prelo. 

 

3.6 – O Paiz e a Repercussão do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia 

O jornal O Paiz começou a circular na Capital Federal em outubro de 1884. De acordo 

com Maria de Lourdes Eleutério, este periódico "nasceu republicano" e durante toda a Primeira 

República conservou-se situacionista, exercendo importante papel como formador de opinião 

pública na sociedade brasileira 
423

. Durante todo o período em que foi editado, teve grande 

prestígio e tiragens elevadas. Em sua tiragem inicial foram veiculados cerca de 11.000 

exemplares; em 1889 esse número passou a 26.000. Logo após a proclamação da República, sob 

a direção redação geral de Quintino Bocaiúva, foram publicadas edições especiais com tiragens 

superiores a 60.000 exemplares. Não por outro motivo, durante muitos anos, o cabeçalho das 

edições ostentava o seguinte slogan: "O Paiz é a folha de maior tiragem e de maior circulação na 

América Latina". Sua linha editorial era marcada pelo caráter objetivo e informativo de seus 

artigos e pelo estilo austero, com poucas fotos. A capa geralmente publicava matérias sobre 

assuntos internacionais e pequenas notas sobre o Brasil 
424

. 

Apesar disso, a capa da edição correspondente aos dias 1º e 02 de julho de 1929 

estampava, com duas fotos e comentários que ocupavam boa dimensão da página, a seguinte 

manchete: "A data centenaria da Academia Nacional de Medicina, que passará amanhã, será 

commemorada de maneira excepcional" 
425

. A matéria se reportou ao centenário da Academia 

Nacional de Medicina como um evento que, além do caráter festivo, seria caracterizado por uma 

"exponencial significação scientifica". Compartilhando a expectativa de intelectuais e 

autoridades políticas em conquistar o reconhecimento internacional do país como uma nação 

civilizada e alinhada a diretrizes científicas, o periódico ressaltava que as atividades previstas 

para as comemorações do Centenário da Academia certamente concorreriam para ampliar a 

venerabilidade e o respeito da cultura brasileira pelas delegações estrangeiras.  
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O auspicioso acontecimento motivará a abertura, solenne, no theatro Municipal 

dos Congressos de Medicina e Eugenia. Nestes tomarão parte, em homenagem á 

notavel instituição, os mais eminentes vultos da medicina brasileira e 

estrangeira. As relevantes theses, a serem discutidas naquellas assembléas 

scientificas, pelos mais acatados professores, constituem um munificente 

programma que attrae, desde logo, a attenção de todos os valores culturaes do 

Brasil. São hospedes já do Rio, como temos noticiado, varias delegações 

estrangeiras. O contacto desses illustres nomes da sciencia estrangeira com os 

nossos institutos e com os seus confrades brasileiros, vale como o mais 

effectivo resultado de um intercambio cultural de recíprocas e profundas 

conveniencias. 
426

 

 

Figura 3: O Paiz – Edição 1º e 02 de julho de1929 (capa) 
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Na reportagem que continha informações sobre a solenidade de abertura do evento, que 

ocorreria no Teatro Municipal, sob o título "Sessão Solenne Commemorativa do centenario da 

fundação da Academia Nacional de Medicina", verificou-se que O Paiz é o único dentre os 

jornais pesquisados a recomendar os trajes, os locais onde deveriam se assentar os presentes e a 

duração dos discursos naquela solenidade. Os acadêmicos eram orientados a irem revestidos das 

suas insígnias e às delegações estrangeiras e nacionais informava-se que elas tomariam assento 

no palco do teatro. Já os membros dos Congressos e suas famílias, bem como as famílias dos 

acadêmicos e dos membros das delegações ocupariam as poltronas, balcões e camarotes de 2ª 

ordem. Recomendava-se, ainda, que o traje para a solenidade de abertura seria de rigor. Havia 

também uma orientação para que, nesse evento, nenhum discurso excedesse dez minutos 
427

. A 

reportagem de capa noticiava que as comemorações do Centenário da Academia Nacional de 

Medicina tiveram início no dia 30 de julho, domingo, com missa solene realizada às 9 horas, na 

Cathedral do Rio de Janeiro, tendo como celebrante Dom Sebastião Leme, auxiliado pelos 

monsenhores Augusto Ferreira dos Santos e Francisco de Assis Caruso.  

Na página 2 desta edição, havia uma notícia sobre o Jubileu Sacerdotal de Pio XI, com o 

título "As manifestações de hoje em honra ao Summo Pontifice". A matéria dava conta que 

"homenagens de solidariedade, de sympathia e de dedicação" seriam postadas, naquele dia, Pio 

XI, pelo cincoentenario de sua ordenação sacerdotal, ocorrida em 20 de dezembro de 1879 
428

. 

Demonstrando consonância com o movimento engendrado pela Igreja Católica, que buscava a 

recuperação do poder e influência da religião na sociedade brasileira, perdidos após a instauração 

da República laica, o periódico noticiava que, além da peregrinação de brasileiros à cidade do 

Vaticano, aconteceriam solenidades em homenagem ao Pontíficie.  

A matéria anunciava que: "encarregada de transmitir pessoalmente ao pastor supremo da 

christandade as provas de affecto filial e de devotamento inabalavel do Brasil, realizam-se, hoje, 

nesta capital, significativas solennidades, á frente das quaes está o arcebispo D. Sebastião Leme" 

429
. A mobilização da Igreja e seu reconhecimento por parte de intelectuais e autoridades da 

Capital Federal se explicitam na presença constante do arcebispo do Rio de Janeiro nas 

solenidades do Centenário da Academia Nacional de Medicina. Tal reconhecimento ocorreu em 

um período de intensificação dos debates doutrinários que buscavam situar a mensagem da 

doutrina católica, face o avanço das práticas discursivas em favor da ciência e do modelo liberal 

de governo, como únicos parâmetros para a ação social e política junto à sociedade brasileira. 
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No que diz respeito à cobertura das atividades comemorativas do centenário da Academia 

de Medicina, uma das particularidades do O Paiz em relação ao O Globo e ao Correio da Manhã 

residiu na divulgação da lista nominativa dos representantes dos países da América do Sul. Sob o 

título "Chegaram hontem, pelo "Alcantara", as delegações da Argentina, Chile, Perú e Bolivia", 

o periódico noticiou a chegada das delegações daqueles países ao Cais do Porto do Rio de 

Janeiro e a recepção que lhes fora dada por figuras representativas da classe médica do Distrito 

Federal, entre elas, o presidente da Academia Nacional de Medicina, Miguel Couto, além de 

representantes do corpo diplomático do país.  

A matéria demonstrava certa reverência à delegação argentina, considerada "das 

delegações mais brilhantes [...] onde luzem os nomes dos professores David Speroni, presidente 

da delegação do governo, e Araoz Alfaro, da Academia Nacional de Medicina". Informava-se 

também que, naquela data, a delegação argentina não viera completa, tendo em vista que ainda 

deveriam chegar pelo vapor Sierra Morena, os delegados da Província de Buenos Aires, Durquet 

Carreno e Castrillon, os professores Bullrich e Bachman, e médicos Paulucci e Carcagno. 

Segundo Nancy Stepan, a Argentina, ao lado do Brasil, era o país mais avançado no campo 

científico na América Latina. Nas décadas de 1920 e 1930 era também consideravelmente o mais 

rico. No que diz respeito à sua formação racial, aquele país considerava sua identidade como 

branca, e não mulata ou negra 
430

. O periódico listou os médicos que compunham as delegações 

que haviam chegado pelo vapor Alcantara. 

Argentina – Drs. Bernardo Hussay, Manoel Gumersindo Sayago, José Miguel 

Pizarro, Antonio Lopes Aghellos, Araoz Alfaro, P. Arata, Juan R. Beltran, D. 

Peroni, J. Carcano, D. Marino, Oscar Marino, A. A. Raymundo, Joaquim A. 

Marquedu, R. Eyherabide e David Barillari.  

Uruguaya – J. Seseria, L. Morquês, J. J. Gueria Lamas, Mario Fagligretti, R. 

Piaggio Blanco, Victor Armand Ugon, Fernando M. Castello, Enrique Apolo, 

A. Pastorino, V. Perez, Fonlana, A. E. Gaggero, S. Maragio, G. Rodriguez 

Guerrero, A. Gosolino, F. C. Garzon, J. P. Bessio, J. G. Otero, F. Domingo 

Gomez, R. E. Rodriguez, P. E. Brunett, E. Arrat, A. Baez Ponce de Leon e J. C. 

Anfusso.  

Chile – D. V. S. Manuel  

Perú – Dr. Carlos Paz Soldan  

Bolivia – Dr. Nestor M. Viélazon. 
431

 

 

Sobre a notabilidade da Academia Nacional de Medicina, na cobertura dos dois primeiros 

dias de atividades, sob a manchete Século de Estudos e Investigações, o editorial do O Paiz 

apresenta um informativo sobre a programação dos atos comemorativos, destacando aquelas 

relacionadas à inauguração dos Congressos de Medicina, Eugenia e Tuberculose. A matéria 

salienta que o "progressivo evoluir" da centenária instituição concorre para angariar para o país 
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"excepcional prestigio intellectual dentro e fóra do Brasil". Segundo o periódico, tal prestígio se 

devia à atuação na Academia dos mais representativos nomes da ciência brasileira, desde 

Joaquim Candido Soares de Meirelles, um dos seus fundadores e primeiro presidente, a Miguel 

Couto, reverenciado como um "vulto apostolar da nossa medicina". Nos termos do O Paiz, 

Este auspicioso acontecimento, que será festivamente recordado, 

recapitulará na consciencia nacional os titulos nobilissimos conquistados 

por aquella instituição scientifica numa campanha laboriosa e tenaz em 

prol da nossa cultura e do nosso aperfeiçoamento medico no transcurso 

de um seculo. 432
 

No que se refere ao Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, na edição dos dias 1º e 02 

de julho de 1929, uma das três páginas que compõe a cobertura sobre o Centenário da Academia 

de Medicina apresenta informações sobre as conferências daquele Congresso. Na página 5 é 

dado destaque ao discurso inaugural de Roquette Pinto, presidente deste fórum, e às suas 

considerações sobre a importância do evento em relação ao progresso da nacionalidade 

brasileira. A matéria também faz referência à Sessão de Educação e Legislação, que ocorreu sob 

a presidência de Levi Carneiro e à preleção do deputado Salles Filho, que apresentou sua tese 

Politica Eugenica, trabalho bastante debatido, segundo o periódico. Também se dá conta sobre a 

apresentação das teses de Alfredo Ferreira de Magalhães, que teve como título Educação 

eugenica em geral; de Achilles Lisboa, intitulada Organização pratica da acção eugenica no 

Brasil; de Cesidio da Gama e Silva, A educação como elemento primacial na eugenia e de 

Barbosa de Oliveira, Educação moral e eugenia. Segundo O Paiz, após os debates, as conclusões 

destas teses tiveram a aprovação da assembleia para serem encaminhadas à organização do 

evento principal. 

Da mesma forma que os periódicos O Globo e o Correio da Manhã, também O Paiz se 

engaja na campanha no combate à tuberculose. Na Coluna Actos & Factos, com o título 

Solidariedade Compulsória, se evidencia que a doença trata-se de "uma doença eminentemente 

social", que se agrava na mesma proporção em que se avolumam os agrupamentos humanos. De 

acordo com o enunciado na matéria, o controle da doença deveria ocorrer através da melhoria 

das condições sanitárias da "nossa especie na medida exacta em que se disseminam os beneficios 

da civilização". Como enfatiza o articulista, a tuberculose é consequência do "urbanismo" e não 

distingue a quem acometer, o que a torna um "inimigo comum a todas as classes". Sobre o 

assunto, publica-se que a espécie humana é, inexoravelmente, vulnerável ao bacilo de Koch, a 

despeito de todos os crescentes progressos da medicina e da higiene, fenômeno diretamente 

associado à chegada da civilização aos centros urbanos, segundo o articulista. 
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É que civilizar é crear cidades, aglomerar os homens, distancial-os das florestas 

– esses formidaveis reservatorios de ar puro. A peste branca representa um 

corolario, sinistro e inexoravel, do urbanismo. Dir-se-hia que a natureza bruta se 

vinga, assim, dos que a abandonam. Ainda por ser assim, não há que distinguir, 

a esse respeito, entre poderosos e humildes, entre ricos e pobres. Paira por toda 

parte a tremenda ameaça. E dahi nasce a contigencia de uma solidariedade 

perfeita de todas as classes, como essa que ora se organiza entre nós, diante 

desse invisivel mas gigante inimigo commum. 
433

 

 

Durante a semana de realização das comemorações do centenário da Academia Nacional 

de Medicina, O Paiz publicou cobertura sobre o evento similar a dos outros periódicos 

pesquisados, com informações acerca da programação das atividades do dia e o resultado das 

reuniões ocorridas no dia anterior, além de notas sobre eventuais compromissos sociais dos 

participantes dos Congressos. Na edição de 07 de julho, em duas páginas do periódico, foram 

noticiadas as atividades de encerramento dos Congressos, ocasião em que Miguel Couto, recebeu 

homenagens. Ao finalizar a cobertura do aniversário de cem anos da Academia de Medicina, o 

periódico destaca a importância de eventos dessa natureza, que concorrem para alterar a opinião 

negativa sobre o Brasil no exterior, visto como uma nação que ainda não atingiu o ápice da 

evolução social.  

O editorial ressalta que a visita dos cientistas das delegações estrangeiras ao país traz 

"vantagens reaes e de grande alcance, pois além do resultado conseguido com a cooperação que 

trouxeram aos debates das diversas theses discutidas, demos-lhes a opportunidade de 

conhecerem e avaliarem o quanto temos realizado no terreno geral da medicina" 
434

. As 

expectativas de autoridades, intelectuais nacionais e imprensa periódica recaíam na grande 

probabilidade de os estrangeiros, por ocasião do retorno aos países de origem, realizarem uma 

propaganda positiva, alterando as representações sobre o Brasil no campo científico 

internacional. Nos termos do editorial: "conhecedores, portanto, da nossa verdadeira situação, os 

scientistas que hospedamos serão, quando de volta aos seus paizes de origens, verdadeiros 

propagandistas do Brasil e das suas possibilidades" 
435

.  

Na edição de 13 de julho, na capa do periódico, há menção à provável reeleição de 

Miguel Couto na presidência da Academia Nacional de Medicina, fato que é dado praticamente 

como certo, dado o brilhantismo das atividades referentes às comemorações de seu primeiro 

centenário, que estiveram sob sua incumbência, e o aumento de seu prestígio no campo científico 

brasileiro. Após o término da cobertura do Centenário da Academia Nacional de Medicina, não 

foi observada qualquer menção ao Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia naquele mês. 
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Contudo, a preocupação com a regeneração da raça, questão essencial dos debates daquele 

Congresso, era bastante recorrente na imprensa.  

Como exemplo da constância do tema, destaca-se o concurso A Belleza Masculina na 

Formação da Raça Brasileira, onde o vencedor da competiçãoo ganharia um carro da redação 

do O Paiz. A chamada do certame dá conta de que seria eleito o "jovem carioca mais bello, mais 

perfeito, de melhor e mais harmonico desenvolvimento physico". A finalidade do concurso 

explicita a prática eugênica de incentivo à robustez física, através dos exercícios físicos para 

tornar os corpos "saudáveis e belos". No Congresso Brasileiro de Eugenia foram apresentados 

dois trabalhos sobre o tema, Da educação physica como factor eugenico, do médico Jorge 

Moraes e Pedagogia da educação physica, de Mario Cardin. A chamada para o concurso do 

periódico informa que, dentre os critérios de avaliação para se definir o vencedor, constava a 

análise de fichas antroprométricas, que seriam emitidas pelo Museu Nacional, cuja equipe teria a 

incumbência de realizar perícia para avaliação da capacidade física dos candidatos. 

O fim superior que buscávamos, de pôr em destaque o valor da cultura 

physica, indispensavel á saude e belleza da raça e animar a mocidade 

brasileira a entregar-se cada vez mais á pratica dos sports, está 

plenamente alcançado. A extraordinária votação apurada no decorrer do 

pleito foi o attestado mais frisante do interesse excepcional despertado 

pelo nosso concurso. [...] Só no decorrer desta semana, a secção technica 

do Museu Nacional poderá fornecer-nos as fichas anthropometricas 

referentes ao nosso concurso. Contamos, portanto, nesse mesmo prazo, 

tornar conhecido o resultado daquelles índices para que se verifiquem os 

candidatos possuidores do maior numero de requisitos no tocante á 

capacidade physica, e dentre esses o que a pericia do Museu Nacional 

indicou como o portador do gráo mais completo, ao qual será destinada a 

barata Fiat. 
436

  

 

Na edição de 19 de julho de 1929, O Paiz divulga, à página 7, a mesma nota publicada no 

Correio da Manhã, onde os congressistas participantes do centenario da Academia Nacional de 

Medicina são convocados a entregarem os trabalhos apresentados nos respectivos congressos à 

Secretaria da Academia Nacional de Medicina até o dia 25 daquele mês para que fossem 

"entregues ao prelo". Cito quase que integralmente um artigo assinado por Berilo Neves, 

publicado na capa desta edição, por me parecer ilustrativo do pensamento social e científico das 

primeiras décadas do século XX. Não fica claro se essa publicação foi eco das atividades do 

centenário da Academia Nacional de Medicina ou dos debates do Primeiro Congresso Brasileiro 

de Eugenia. Seu título, "O Sonho de uma Raça Nova", é sobremaneira sugestivo e parece resumir 

boa parte das teorias abordadas nesta dissertação. Para o articulista, as raças, da mesma forma 
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que todos os produtos biológicos, são passiveis de seleção e apuro mediante processos especiais, 

mecanismos estes que formam "a grande sciencia humanitaria da eugenia", até então 

desconhecida pelo grande público. Nestor Sezefredo dos Passos, ministro da Guerra do governo 

Washington Luís é apresentado pelo periódico como o responsável pela direção dos trabalhos de 

um congresso, que pretendia despertar em todo o país o entusiasmo sobre o "futuro biologico" e 

a "formação eugênica da raça brasileira" 
437

.  

Todos os povos eugenicamente formados devem ser bellos e perfeitos. A 

feiura, tanto no individuo, como na raça, é uma anomalia evitável. 

Quando os homens souberem produzir homens como sabem produzir 

flores e cavallos, não haverá individuos feios, de cara asymetrica, de 

corpo disforme. As bellas mulheres deixarão de ser excepções perigosas 

para o equilíbrio e sustentação das especies. [...] Falar em raça brasileira 

é, por emquanto, um arrojo de expressão. Ao sol prodigioso dos tropicos 

caldeiam-se, no turbilhão das ambições e dos desejos, dezenas de raças e 

sub-raças. Ha 400 anos que não cessam de chegar elementos novos a esse 

cadinho histórico. [...] Por muito tempo a palavra eugenia soou aos 

nossos ouvidos, no Brasil, como uma expressão literária de alguns 

escriptores fantasistas. Meia duzia de estudiosos escrevia, sobre 

assumptos eugenicos, paginas mais ou menos despercebidas do grande 

publico. [...] Bem haja, pois, o governo que tomou a si o patrocinio de 

uma grande cruzada em pról da formação eugenica da raça brasileira. São 

os proprios poderes superiores da Republica que encaram, frente á frente, 

o problema nacional da raça. [...] A formação eugenica da raça brasileira, 

ademais das medidas de selecção que a preservem de elementos 

estranhos, enfermos e malsãos, exige o training muscular e a 

hygienização methodica de todos os individuos, de qualquer sexo, 

condição social e idade. Ser fraco é um crime contra a especie e contra a 

nacionalidade. É preciso que se considerem os fracos como elementos 

anormaes, passiveis de culpa e de vergonha – como o analphabetismo. A 

primeira condição para o triumpho na vida é esta: ser um animal forte. A 

existencia moderna exige sacrifícios e esforços que os fracos não podem 

supportar. Os suicídios, as mortes precoces, os fracassos nas artes, nas 

letras, nas industrias nascem, muitas vezes, de uma fraqueza orgânica, de 

uma fragilidade puramento physica. [...] O Brasil sonha com uma raça 

bella e heroica, que ainda não possue. O nosso typo ethnico é indefinido 

e variado como os nossos climas. Já é tempo de pensar no futuro da 

Especie – essa alma physica da nacionalidade. [...] A cruzada cívica que 

se vai pregar a todo o Brasil exige a contribuição irrecusável de todos os 

brasileiros que acreditam no futuro da nacionalidade através da força e da 

belleza da Especie. 
438

 

Direta ou indiretamente, o artigo apresenta enunciados que remetem a preceitos e 

concepções relacionados ao evolucionismo, darwinismo social, eugenia, higienismo, 
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miscigenação racial, determinismo climático, apuro racial, imigração indesejável e etc. Através 

da divulgação de tais ideias, buscava-se o endosso da população ao projeto imaginado por 

autoridades e intelectuais para viabilizar o aprimoramento da "raça" brasileira, sob o arcabouço 

teórico das diretrizes da ciência eugênica. As medidas preconizadas pelos eugenistas, dentre elas 

o exame médico pré-nupcial e a seleção imigratória, visavam alcançar seu intento através da 

educação e da regulação dos hábitos dos setores mais pobres da sociedade, considerados imorais 

e lesivos ao futuro racial da nação. Segundo Vanderlei Sebastião de Souza, com vistas a 

transformar o Brasil em uma nação eugênica, os médicos e eugenistas também lançavam mão 

dos jornais e revistas semanais para a propagação de seu ideário acerca de medidas que 

garantissem o aprimoramento racial da população brasileira 
439

. Nesse sentido, a imprensa 

cumpriu importante papel na difusão de um novo habitus para a sociedade brasileira, na medida 

em que seus leitores eram provenientes das diversas classes sociais, inclusive as classes 

populares.  
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CONCLUSÃO 

 

O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia foi realizado entre os dias 30 de junho e 07 

de julho de 1929, na cidade do Rio de Janeiro, como parte das comemorações do Centenário da 

Academia Nacional de Medicina e contou com a participação de importantes agentes sociais dos 

campos médico, intelectual e/ou político do país. Neste trabalho, a análise de fontes relacionadas 

ao Congresso permitiu verificar o alcance das teorias racialistas erigidas na Europa, em meados 

do século XIX, no discurso dos intelectuais que contribuíram para consolidar a eugenia no meio 

científico brasileiro. Visando promover a formação de uma identidade nacional, os eugenistas 

nacionais buscaram tornar exequível um projeto de aprimoramento racial do povo, considerado 

"degenerado" em função da mestiçagem e das doenças que grassavam no país. A partir da leitura 

do corpus documental pertinente ao Congresso de Eugenia, verificou-se, pelo teor das 

proposições proferidas nas preleções do evento, que os agentes sociais que dele participaram 

denotaram grande expectativa em exercer sua influência no campo político nacional, propondo 

medidas para purgar as "degenerescências" e os "vícios" da população e, assim, concorrer para 

civilizar a sociedade brasileira. 

A eugenia foi inicialmente proposta pelo britânico Francis Galton, no final do século 

XIX, como uma ciência que incrementaria o aperfeiçoamento da espécie humana a partir de 

mecanismos para identificar e favorecer casamentos entre indivíduos considerados 

biologicamente "bem dotados", uma vez que considerasse que a inteligência e as habilidades 

humanas não eram resultado da educação e/ou do meio, mas sim da hereditariedade. Tais 

mecanismos incluíam testes de inteligência, catalogação de dados antropométricos, identificação 

da conformação facial de delinquentes, etc. Apesar de um variado grau de adesão, o ideário 

eugênico para a seleção artificial humana proposta por Galton encontrou ressonância no campo 

científico brasileiro, especialmente nas décadas de 1910 e 1920. Interpretar a realidade pelo viés 

eugênico, através da "neutralidade" da ciência, respaldava os intelectuais nacionais a indicar 

medidas de intervenção social que possibilitariam reverter a suposta situação de degeneração 

física e moral da população brasileira, que se perpetuaria através da hereditariedade.  
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Desde as décadas finais do século XIX, o Brasil vivenciava um período de efervescência 

histórica. Após a abolição da escravidão e a instauração da República, tudo se fazia novo no 

Brasil: a constituição; relações de trabalho livre; uma incipiente industrialização nos moldes 

capitalistas de produção; amplas reformas urbanísticas quanto higiênicas e tantas outras 

inovações que alteravam a dinâmica dos primeiros centros urbanos brasileiros cotidianamente. 

Face à heterogeneidade da população brasileira, resquícios de um passado colonial e 

escravocrata, e com base em premissas racialistas e deterministas preconizadas inicialmente na 

Europa, a ideia de nacionalidade – requisito imprescindível aos desígnios da Primeira República 

– acabou enveredando para a expectativa de formação de uma "nova" raça para a nação 

brasileira. A viabilidade da nação passou a estar diretamente vinculada à formação de uma 

identidade nacional, o que tornava premente criar mecanismos de intervenção social para 

administrar e superar a heterogeneidade de sua miscigenada população. 

Boa parte da intelectualidade nacional concebia que as doenças venéreas, o alcoolismo, 

as psicopatias, a criminalidade e outras degenerações – que tão negativamente caracterizavam o 

Brasil no cenário internacional, naquele período – estariam diretamente relacionadas a uma 

suposta inferioridade racial de sua miscigenada população. Nesse sentido, com o intuito de 

superar o atraso civilizacional do país a partir da regeneração biológica e moral de sua 

população, buscou-se implementar, nas primeiras décadas do século XX, um projeto nacional 

com vistas ao aprimoramento da raça brasileira, que ficaria a cargo da eugenia, e à melhoria das 

condições de vida da população, sob a incumbência da higiene. Esse projeto movimentou os 

participantes do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, que discorreram sobre os 

mecanismos de intervenção social nas relações interpessoais de âmbito privado e sobre as 

expectativas depositadas naqueles que poderiam assegurar a higidez e a beleza da "raça" 

brasileira – se não os brancos, ao menos os mestiços saudáveis e embranquecidos constituiriam 

um "novo" povo e promoveriam a "evolução social" da nação. 

A partir do conceito de comunidade imaginada proposto por Benedict Anderson, 

compreende-se que a ciência eugênica se tratou, naquele período, de um meio para a construção 

de representações de uma coletividade imaginada pelas autoridades da Primeira República, uma 

vez que se considerava que os problemas nacionais existentes diziam respeito não só à saúde e à 

higiene, mas, principalmente, à situação racial da população brasileira, que se queria 

transformada. No contexto da Primeira República, o projeto de construção da nacionalidade 

brasileira foi imaginado pelo Estado e endossado pelos eugenistas, que intentaram regenerar a 

população do país para uma nova realidade nacional. Nesse caso, o produto final, a nação 
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brasileira imaginada, seria uma sociedade modernizada e menos heterogênea ou, mais 

especificamente, uma sociedade civilizada e embranquecida. 

No discurso dos intelectuais eugenistas – que não foi homogêneo, é fato – foram 

defendidas ideias que previam desde a seleção e a exclusão social – através da seleção 

imigratória sugerida por Azevedo Amaral, por exemplo – à esterilização de determinados 

indivíduos para se evitar a descendência dos "degenerados" – como sustentava Renato Kehl. Para 

os indivíduos considerados degenerados, cogitava-se a esterilização; para aqueles que tivessem 

características consideradas eugênicas, indicava-se a educação higiênica e sexual e, para 

absolutamente todos, prescrevia-se o exame médico pré-nupcial, procedimento eugênico que 

identificaria quais os indivíduos que deveriam ter ou não o direito a deixar descendência. Em 

uma entrevista concedida ao jornal O Globo em 1926, Renato Kehl salientava que o dia em que 

se tornasse obrigatória a exigência do exame pré-nupcial deveria ser comemorado como uma das 

maiores datas nacionais. Disse Kehl: "Será o legítimo "dia da raça", solemnizando a garantia dos 

lares, a regeneração e a defeza da nacionalidade" 
440

. 

É fato que as construções discursivas enunciadas nas conferências e nas manifestações 

dos participantes do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia evidenciavam as concepções de 

mundo particulares de cada agente; mas estes discursos também denotavam as respectivas 

expectativas em transformar o estado de coisas que vigorava no país, buscando métodos e 

mecanismos para se fazer crer na premência de uma sociedade eugenizada. Na medida em que é 

executada por seres humanos, a ciência é uma atividade de cunho social, eivada por valores 

culturais específicos, cujo desenvolvimento não corresponde a uma aproximação da verdade 

absoluta, mas resulta de inferências afetadas por circunstâncias culturais, sendo, portanto, 

relativas. É sob essa perspectiva que Stephen Jay Gould se refere à eugenia como uma 

"pseudociência legitimadora do racismo", já que se trata de uma ciência alicerçada em 

"verdades" formuladas a partir de conclusões pré-estabelecidas pelos agentes que elaboram tais 

"verdades".  

Em contrapartida, autores como Nancy Stepan, Vanderlei Sebastião de Souza, Valdeir 

Del Cont e Ricardo Augusto dos Santos salientam que não há como conceber a eugenia como 

uma pseudociência, tendo em vista que se configurou em um movimento que envolveu agentes 

sociais detentores de significativo capital científico em diferentes áreas de atuação, nos campos 

da medicina, da antropologia, da política, da literatura, etc. Como nos apontam estes autores, 

para produzir subsídios teóricos e buscar influenciar a definição de um habitus compatível com 
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as premissas da eugenia, inúmeras instituições eugênicas foram criadas em países europeus, 

americanos e asiáticos – no Brasil, pode-se citar a Sociedade Eugênica de São Paulo, a primeira 

sociedade desta natureza na América Latina; a Liga Brasileira de Higiene Mental e a Liga Pró-

Saneamento do Brasil. Além disso, leis específicas imprimiram viés legal a práticas sociais 

discriminatórias e intervencionistas em vários países do mundo, a exemplo das leis de 

esterilização implementadas nos Estados Unidos, Alemanha e Suécia. Não há como negar, 

portanto, que a eugenia se configurou, mundial e nacionalmente, como um campo de produção 

de um referenciado saber, "produto legítimo do espírito moderno, daquela ânsia de auxiliar e 

apressar o progresso da humanidade rumo à perfeição que foi por toda parte a mais eminente 

marca da era moderna", conforme enfatiza Souza 
441

.  

Durante a Primeira República, tendo como referência a Belle Époque da Europa, 

vivenciava-se na Capital Federal um período de cultura cosmopolita e passava por profundas 

transformações. Contudo, a ocupação do espaço urbano, em franca expansão na cidade desde os 

fins do século XIX, trazia à tona tensões e contradições sociais. Por esse motivo, buscou-se 

impor novos hábitos e novas regras de sociabilidade à população. Nesse contexto, a imprensa 

passou a cumprir um papel crucial na construção da nacionalidade brasileira, uma vez que na 

circulação periódica também circulava o discurso dos agentes que compunham o campo político 

– tanto autoridades políticas, quanto intelectuais que influenciavam a política –, que buscava 

impor o projeto de modernização da nação. Com base nas categorias de análise de Pierre 

Bourdieu, foi possível identificar no discurso desses agentes, à expectativa de, através do poder 

das palavras e da crença do seu poder simbólico, alterar a situação de atraso civilizacional do 

país. Os intelectuais difundiam suas ideias e ideologias na imprensa, impondo suas visões 

particulares de mundo para fazer valer suas representações, buscando compor um novo habitus 

na sociedade brasileira.  

No Brasil, onde a maior parte da população era analfabeta, o setor editorial cumpria não 

só a função de trazer informação aos letrados, mas também de influenciar, de algum modo, 

aqueles que não tinham acesso à educação formal para constituir um habitus almejado por 

intelectuais e autoridades brasileiras. Sob este aspecto, como aqueles que produziam os 

periódicos, na maioria das vezes, eram os mesmos agentes que se inseriam na política e em 

outras instituições, científicas ou não, seu papel tornou-se preponderante na divulgação das 

ideias e na formação da opinião pública. Nesse sentido, a campanha realizada pelo jornal O 

Globo, por exemplo, em fevereiro e março de 1926, marcou a participação dos veículos de 
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comunicação na constituição de um habitus eugênico junto à opinião pública. Ao marcar posição 

favorável ao exame médico pré-nupcial nos editoriais referentes às entrevistas de nove 

renomados médicos eugenistas, aquele periódico evidente seu entendimento da sociedade 

brasileira como um "organismo social", que poderia ser "curado" se fossem ministrado o 

"tratamento" devido. 

O ideário eugenista – antes, acessível somente àqueles que tinham ao alcance as 

produções editoriais estrangeiras e compunham o campo científico brasileiro – passou a ser de 

domínio público, dado o custo mais baixo das produções periódicas. Este seria um dos motivos 

que definiram, nas primeiras décadas da República no Brasil, a importância da grande imprensa 

na difusão do projeto de construção da identidade nacional. Contudo, na análise dos periódicos 

pesquisados – O Correio da Manhã, O Globo e O Paiz –, verificou-se que a repercussão 

alcançada pelo Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia e pelo exame médico pré-nupcial na 

imprensa foi eclipsada pela cobertura das atividades comemorativas do Centenário da Academia 

Nacional de Medicina. Assim, a despeito de ser apresentado de maneira recorrente pelos 

eugenistas como instrumento imprescindível para a instauração de um habitus compatível com 

os desígnios republicanos acerca da formação da nacionalidade brasileira, o exame pré-nupcial 

não tomou vulto na imprensa após a realização do Congresso de Eugenia. 

Duas questões foram evidenciadas no que diz respeito ao movimento eugênico brasileiro. 

Em primeiro lugar, este campo não constituiu um bloco monolítico, consonante de maneira 

absoluta às intervenções radicais apregoadas pela eugenia como a esterilização dos considerados 

degenerados e à intervenção no âmbito privado das famílias. Em segundo lugar, a Igreja Católica 

– não obstante a diretriz laica da Primeira República – exerceu papel preponderante mesmo no 

campo científico brasileiro, a princípio, destituído de vinculações com a esfera religiosa. A 

separação definitiva do Estado, acabou fomentando um movimento de resistência por parte dos 

representantes da Igreja Católica, inclusive contra aos preceitos eugênicos. Segundo Ricardo 

Augusto dos Santos, tal resistência ficou registrada em um documento papal, divulgado em 

1930, onde era reiterada a santidade do matrimônio e se proibia o aborto e o uso de qualquer 

forma artificial de controle de natalidade. Esse documento, além de manifestar posição favorável 

à cooperação entre o poder civil e o poder religioso, também arvorava a ingerência da Igreja 

Católica sobre as questões morais dos costumes. Após a análise das matérias veiculadas sobre as 

atividades comemorativas do Centenário da Academia Nacional de Medicina, nas quais se 

inseriu o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, verificou-se a presença marcante de 

representantes da Igreja Católica.  
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Concluo que, no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, as propostas relativas à 

eugenia matrimonial através do exame pré-nupcial obrigatório a todos os cidadãos não obtiveram 

o êxito projetado pelos intelectuais eugenistas devido à resistência tanto de teóricos que se 

opunham à concepção de que a mestiçagem obstava o desenvolvimento nacional, quanto de 

alguns setores da sociedade, como a Igreja Católica. Tal posicionamento, evidentemente, 

desagradava os eugenistas, como Renato Kehl, que utilizou seu prestígio e capital científico na 

imprensa para prognosticar que aquilo que era repudiado pelas doutrinas religiosas seria 

admitido e implementado na sociedade brasileira dali a algum tempo. 

Nesse sentido, infiro que o movimento eugênico nacional não atingiu um de seus 

principais intentos: o de conduzir o processo de homogeneização – leia-se branqueamento – da 

população brasileira por meio da implantação de políticas imigratórias restritivas aos negros ou 

da obrigatoriedade do exame pré-nupcial para todos que pretendiam se casar. Não obstante a 

importante influência que os intelectuais eugenistas brasileiros exerceram no campo político 

naquele início de século – ocupando cargos públicos ou parlamentares – os pressupostos de viés 

eugênico que indicavam os mecanismos para administrar a heterogeneidade da população do 

país não se disseminaram na sociedade de forma plena, como era almejado.  
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ANEXO I – Folheto de divulgação do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. 
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ANEXO II – "Boletim de Inscripção" no Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. 

 

 

Fonte: Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Setor de Antropologia Biológica, Departamento de 

Antropologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (in: Santos, R.V. & Mello e Silva, M.C.S., 

Inventário Analítico do Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Série Livros 14, Museu Nacional/ 

UFRJ, 2006 
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ANEXO III – Regimento Interno do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia (fls. 01/02). 
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ANEXO III – Regimento Interno do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia (fls. 02/02). 

 

 

Fonte: Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Setor de Antropologia Biológica, Departamento de 

Antropologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (in: Santos, R.V. & Mello e Silva, M.C.S., 

Inventário Analítico do Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Série Livros 14, Museu Nacional/ 

UFRJ, 2006. 
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ANEXO IV – Tabela I – Lista de Inscritos no Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia  

1.  A. BOVERO (SÃO PAULO) 

2.  A. CHILDE 

3.  A. CARNEIRO LEÃO 

4.  A. F. DA COSTA JUNIOR 

5.  A. J SAMPAIO 

6.  ACHILLES LISBOA 

7.  AFFONSO E. TAUNAY 

8.  AGUIAR PUPO (SÃO PAULO) 

9.  ALBERTO FARANI 

10.  ALCANTARA MACHADO 

11.  ALCEU AMOROSO LIMA 

12.  ALCIDES NOVA GOMES (SÃO PAULO) 

13.  ALFREDO ELLIS JUNIOR 

14.  ALFREDO NEVES 

15.  ALFREDO FERREIRA DE MAGALHÃES 

16.  ALVARO OSORIO DE ALMEIDA 

17.  ALVARO FROES DA FONSECA 

18.  ALVARO DIAS 

19.  ALONSO DE SOUZA 

20.  ALVIM MARTINS HORCADES 

21.  AMERICO VALERIO 

22.  ANDRÉ DREYFUS 

23.  ANTONIO O. DE ALMEIDA (PARÁ) 

24.  ANTONIO CARLOS PACHECO E SILVA (SÃO PAULO) 

25.  ANTONINA MARTINS 

26.  APRIGIO DO REGO LOPES 

27.  ARTHUR MONCORVO FILHO 

28.  ARTHUR LOBO DA SILVA 

29.  ARTHUR DE SÁ 

30.  ASTOLPHO DE REZENDE 

31.  AZEVEDO AMARAL 

32.  BASILIO MAGALHÃES 

33.  BASTOS DE AVILA 

34.  BELMIRO LIMA 

35.  BELISARIO PENA 

36.  BENJAMIN VINELLI BAPTISTA 

37.  BENTO CANDIDO DE ANDRAE 

38.  BULHÕES CARVALHO 

39.  CAETANO COUTINHO 

40.  CARLOS PENAFIEL 

41.  CARLOS DA MOTTA REZENDE 

42.  CASTRO BARRETTO 

43.  CELINA PADILHA 

44.  CELSO BARROSO 

45.  CEDISIO DA GAMA E SILVA (SÃO PAULO) 

46.  CLEMENTE FERREIRA 

47.  DALMACIO DE AZEVEDO (SÃO PAULO) 

48.  DEODATO DE MORAES 

49.  E. VAMPRÉ 

50.  EDGARD ALTINO DE ARAUJO 

51.  EDGARD BRAGA (SÃO PAULO) 

52.  EDUARDO RABELLO 

53.  ERASMO BRAGA 

54.  ERMICO DE LIMA 

55.  ERNANI LOPES 

56.  EURICO BRANDÃO GOMES 

57.  EVARISTO DE MORAES 

58.  F. BORGES VIERIA (SÃO PAULO) 
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59.  FAUSTINO ESPOSEL 

60.  FERNANDO DE MAGALHÃES 

61.  FERNANDO R. DA SILVEIRA 

62.  FERNANDO DE AZEVEDO 

63.  GALDINO DE ANDRADE (CONSUL) 

64.  GALDINO DO VALLE FILHO 

65.  GERALDO DE ANDRADE (RECIFE) 

66.  GILBERTO VILLELA 

67.  GUSTAVO RIEDEL 

68.  GUSTAVO DE REZENDE 

69.  GUSTAVO LESSA 

70.  HEITOR CARRILHO 

71.  HENRIQUE ROXO 

72.  IGNACIO AMARAL 

73.  ITALA SILVA DE OLIVEIRA (BAHIA) 

74.  J. M. C. MARÇAL 

75.  JERONYMA MESQUITA 

76.  JOAQUIM MOREIRA DA FONSECA 

77.  JOSE MORAES MELLO 

78.  JOSE IGNACIO LOBO (SÃO PAULO) 

79.  JORGE DE MORAES 

80.  JORGE PINTO 

81.  JULIANO MOREIRA 

82.  JULIO VIEIRA 

83.  LAFFAYETTE CÔRTES 

84.  LEONCIO DE QUEIROZ (SÃO PAULO) 

85.  LEONIDIO RIBEIRO FILHO 

86.  LEVI CARNEIRO 

87.  LOURIVAL SANTOS (SÃO PAULO) 

88.  MARIA ANTONIETTA DE CASTRO (SÃO PAULO) 

89.  MARIO FERREIRA DE CARVALHO (SÃO LUIS/MA) 

90.  MARIO OTTONI DE REZENDE (SÃO PAULO) 

91.  MARIO CARDIM 

92.  MARIETTA MOTTA 

93.  MEDEIROS DE ALBUQUERQUE 

94.  MELLO LEITÃO 

95.  MENDES DE CASTRO (SÃO PAULO) 

96.  MIGUEL OSORIO 

97.  MIGUEL COUTO 

98.  MIRANDA RIBEIRO 

99.  MOREIRA GUIMARÃES 

100.  MURILLO DE CAMPOS 

101.  NEWTON BELLEZA 

102.  NUNO GUERNER 

103.  O. B. DE COUTO E SILVA 

104.  OLIVEIRA VIANNA 

105.  OLYMPIO CHAVES 

106.  OLYMPIO DA FONSECA FILHO 

107.  OSCAR PENNA FONTENELLE 

108.  OSCAR COELHO DE SOUZA 

109.  OSWALDO BARBOSA 

110.  PACHECO LEÃO 

111.  PADBERG DRENKPOL 

112.  PEDRO DA CUNHA 

113.  PEDRO FONTES (VICTORIA) 

114.  PLINIO OLINTO 

115.  PORTO CARRERO 

116.  R. HINZONCHSEN 

117.  RAUL REYNALDO RIGA 

118.  RAUL LEITÃO DA CUNHA 
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119.  RAUL PENNA 

120.  RANDOLPHO CHAGAS 

121.  RENE LACLETTE 

122.  RENATO LOCCHI 

123.  RENATO KEHL 

124.  ROQUETTE PINTO 

125.  RUBEN ROSA 

126.  SALLES FILHO  

127.  SEVERIANO LESSA 

128.  SILIO BOCCANERA NETTO 

129.  SILVA ARAUJO 

130.  TACITO DE CARVALHO SILVA (CAMPINAS – SP) 

131.  TANNER DE ABREU 

132.  THEOPHILO DE ALMEIDA 

133.  TOBIAS MACHADO 

134.  UBIRAJARA DA SILVA 

135.  VERGÁRA KELLER 

136.  VICTOR VIANNA 

137.  VICTOR RUSSOMANO 

138.  VILHENA DE MORAES 

139.  VALDORMIRO DE OLIVEIRA (SÃO PAULO) 

140.  XAVIER DE OLIVEIRA 

141.  W. S. COUTTS 

 

Fonte: Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Setor de Antropologia Biológica, Departamento de 

Antropologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (in: Santos, R.V. & Mello e Silva, M.C.S., 

Inventário Analítico do Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Série Livros 14, Museu Nacional/ 

UFRJ, 2006). 

 

ANEXO V – Lista dos trabalhos apresentados ao Primeiro Congresso Brasileiro de 

Eugenia – 1 a 8 de Julho de 1929. 

 

TITULO DO TRABALHO AUTOR 

1 Politica Eugenica Dr. Salles Filho 

2 Educação eugênica Alfredo Ferreira de Magalhães 

3 Educação moral e eugenia C. A. Barbosa de Oliveira 

4 Organização pratica da acção eugenica no Brasil Achilles Lisbôa 

5 Educação moral e eugenia Achilles Lisbôa 

6 Educação como elemento primacial na Eugenia Cesidio da Gama e Silva 

7 A procreação voluntaria do sexo Jorge de Lima 

8 Immigração Oscar Coelho de Souza 

9 Problema eugenico da immigração Azevedo Amaral 

10 Problema immigratorio no Brasil Raul Reynaldo Rego 

11 Acção eugenica dos exercitos Arthur Lobo da Silva 

12 A prophylaxia do espiritismo como hygiene mental Mario Ferreira de Carvalho 

13 Problema imigratório Xavier de Oliveira (conclusão) 

14 Dispensarios psychiatricos Gustavo Riedel 

15 Feminismo e a raça Moreira Guimarães 

16 Feminismo e a raça Fernando Magalhães 

17 Accordo conjugal e Eugenía Medeiros e Albuquerque 

18 Registro genealógico A. Taunay 
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19 A lucta contra as doenças venereas no E. B. Arthur Lobo 

20 Glandulas sebaceas nas diversas raças A. Bovero 

21 (sem título) Roquette Pinto 

22 Da educação physica como factor eugenico Jorge Moraes 

23 Apendice vermiforme nas raças Renato Locchi 

24 Aplasia clavicular Vinelli Baptista 

25 A raça sob o ponto de vista anthropologico Geraldo de Andrade 

26 Registro individual Renato Kehl 

27 Prophilaxia social de toxicomania José Ignacio Lobo 

28 O alcoolismo como factor disgenico Gustavo Augusto de Rezende 

29 Contribuição ao estudo dos psycogramas Ubirajara da Silva e Aroldo Bretas 

30 Tentativas eugenicas atravez da raça A. Childe 

31 Mortalidade infantil Arthur de Sá (comunicação) 

32 Mortalidade infantil Antonina Martins (comunicação) 

33 Mortalidade infantil Celso Barroso 

34 Mortalidade infantil Dalmacio de Azevedo 

35 Mortalidade infantil Ma. Antonietta de Castro 

36 Continencia masculina antes do casamento Moreira da Fonseca 

37 Idade e casamento Leonídio Ribeiro 

38 Maternidade consciente Edgard Braga 

39 Maternidade consciente Castro Barretto 

40 Typos raciaes brasileiros Alfredo Ellis Jor. 

41 Immigração japoneza Alfredo Ellis Jor. 

42 A eugenía paulista Alfredo Ellis Jor. 

43 Aspectos medicos eugenicos Victor Russomano 

44 Procreação consciente Carlos Penafiel 

45 Legislação social e eugenía Clemente Ferreira 

46 Herencia psychica intra uterina W. E. Coutts 

47 La lucha anti-venerea W. E. Coutts 

48 Exame prenupcial e alcoolismo Galdino do Valle Filho 

49 Educação anti-venerea Americo Valerio 

50 Grupos hemáticos Roberto Hinrichsen 

51 Genetico vegetal A. Sampaio 

52 Sport em Zea mais F. R. da Silveira 

53 

Uniformização dos serviços anthropometrícos no 

Brasil F. R. da Silveira 

54 Estatistica dos tarados no Brasil Bulhões Carvalho 

55 Consanguinidade Newton Belleza 

56 Indice tibio-pelvico Ermiro Lima e R. da Silveira 

57 Fecundidade e eugenia Padbert Drenkpol 

58 Ficha familiar Ernani Lopes 

59 Lues y embarazo Vergára Keller 

60 Proteción a la madre y el hijo Vergára Keller 

61 Investigación de la paternidad Vergára Keller 

62 Finalidade eugenica da lucta anti-alcoolica José de Moraes Mello 
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63 Mães solteiras Astolpho Rezende 

64 Pedagogia da educação physica Mario Cardin 

65 A lucta anti-venerea Mendes de Castro 

66 A lucta anti-venerea Arthur Lobo da Silva 

67 A lucta anti-venerea Silva Araujo e Ed. Rabello 

68 Delicto de contaminação Ed. Attico 

69 Delicto de contaminação Oscar Fontenelle 

70 Exame pre-nupcial Porto Carrero 

71 Exame pre-nupcial Boccanera Netto 

72 Esterilização dos tarados Alberto Farani 

73 Esterilização dos tarados Levi Carneiro 
 

Fonte: Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Setor de Antropologia Biológica, Departamento de 

Antropologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (in: Santos, R.V. & Mello e Silva, M.C.S., 

Inventário Analítico do Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Série Livros 14, Museu Nacional/ 

UFRJ, 2006). 

 

ANEXO VI – TABELA 3 – Os trabalhos apresentados ao 1º. Congresso Brasileiro de 

Eugenia serão publicados em 3 volumes. Nos vols. II e III serão publicados (título original) 

 TITULO DO TRABALHO AUTOR SITUAÇÃO  

1 Politica Eugenica Dr. Salles Filho Não publicado 

2 

Educação eugenica em geral Alfredo Ferreira de 

Magalhães 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

3 Educação moral e eugenia C. A. Barbosa de Oliveira Não publicado 

4 

Organização pratica da acção eugenica 

no Brasil 

Achilles Lisbôa Não publicado 

5 Educação moral e eugenia Achilles Lisbôa Não publicado 

6 

A educação como elemento primacial na 

eugenia 

Cesidio da Gama e Silva Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

7 Immigração Oscar Coelho de Souza Não publicado 

8 O problema immigratorio no Brasil Raul Reynaldo Rego Não publicado 

09 

A lucta contra as doenças venéreas no 

Exercito Brasileiro 

Arthur Lobo da Silva Não publicado 

10 A acção eugenica dos exércitos Arthur Lobo da Silva Não publicado 

11 

A prophylaxia do espiritismo como 

hygiene mental 

Mario Ferreira de 

Carvalho 

Não publicado 

12 O feminismo e a raça Moreira Guimarães Não publicado 

13 O feminismo e a raça Fernando Magalhães Não publicado 

14 Accordo conjugal e Eugenía Medeiros e Albuquerque Não publicado 

15 Registro genealógico Affonso d'E Taunay Não publicado 

16 

Contribuição ao estudo da raça nos 

pontos de vista anthropologico e 

sociológico 

Geraldo de Andrade Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

17 

Registro Individual e Archivo 

genealógico de Familia 

Renato Kehl Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

18 Prophilaxia social de toxicomania José Ignacio Lobo Não publicado 

19 

O alcoolismo como factor disgênico Gustavo Augusto de 

Rezende 

Não publicado 
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20 Tentativas eugenicas atravez da raça Alberto Childe 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

21 

A mortalidade infantil e a 'Casa da 

Criança', de Jahu Celso Barroso 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados  

22 

O problema da mortalidade infantil em 

São Paulo Dalmacio de Azevedo 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

23 

A influencia da educação sanitária na 

redução da mortalidade infantil Maria Antonietta de Castro 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

24 A maternidade consciente Edgard Braga Não publicado 

25 Typos raciaes brasileiros Alfredo Ellis Jor. Não publicado 

26 Immigração japoneza Alfredo Ellis Jor. Não publicado 

27 A eugenía paulista nos I, II e III seculos Alfredo Ellis Junior 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

28 

A 'procreação consciente' e a cultura 

social da raça Carlos Penafiel 

Não publicado 

29 Legislação social e eugenia Clemente Ferreira Não publicado 

30 Exame prenupcial e alcoolismo Galdino do Valle Filho Não publicado 

31 Educação anti-venerea Americo Valerio Não publicado 

32 Zea-mais F. R. da Silveira 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

33 Alguns casos authenticos de prolificidade Padbert Drenkpol Não publicado 

34 Lues y embarazo Vergára Keller Não publicado 

35 

Proyecto de Ley de la Proteción a la 

madre y el hijo Vergára Keller 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

36 

Proyecto de Ley sobre investigación de la 

paternidad ilegítima Vergára Keller 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

37 

Finalidade eugenica da lucta anti-

alcoolica José de Moraes Mello 

Não publicado – Título com grafia 

diferente da lista de trabalhos 

38 

As mães solteiras, sua protecção e 

dignidade Astolpho Rezende 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

39 

A educação physica na moderna pratica 

pedagógica Mario Cardin 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

40 

A lucta contra a syphilis e molestias 

venéreas em São Paulo Mendes de Castro 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

41 A lucta anti-venerea Arthur Lobo da Silva  Não publicado 

42 Delicto de contaminação Edgard Altino de Araujo Não publicado 

43 Delicto de contaminação Oscar Fontenelle Não publicado 

44 

O exame pre-nupcial como factor 

eugênico Julio Pires Porto Carrero 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

45 Exame pre-nupcial e certificado medico Silio Boccanera Netto 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

46 Da esterilisação dos tarados Alberto Farani 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

47 A esterilisação eugenica dos degenerados Levi Carneiro 

Não publicado – Titulo diferente do 

da lista de trabalhos 

48 

Alguns aspectos sobre o problema 

sanitario das zonas ruraes do Brasil e 

especialmente do Amazonas Samuel Uchôa 

Conferência oficial. Não publicada 

49 

Algumas consideraciones em relación 

com su aspecto cientifico y social W. E. Coutts 

Não publicado – Título diferente do 

da lista de trabalhos apresentados 

50 O problema do alcoolismo no Brasil Severino Lessa 

Não publicado – Não consta da lista 

de trabalhos 
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Fonte: Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Setor de Antropologia Biológica, Departamento de 

Antropologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (in: Santos, R.V. & Mello e Silva, M.C.S., 

Inventário Analítico do Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Série Livros 14, Museu Nacional/ 

UFRJ, 2006). 

 

Nota: Verificam-se algumas diferenças entre os títulos dos trabalhos e o nome dos autores constantes na Tabela 2 e 

na Tabela 3. Comparando-se os títulos e os autores, podemos inferir que se tratam dos mesmos trabalhos e que os 

títulos foram abreviados na Tabela 2. 

 

ANEXO VII – Conclusões apresentadas na conferência "O Problema Eugenico da 

Immigração", por Azevedo Amaral. 

1ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia dirigirá ao presidente da Republica, ás casas 

do Congresso Nacional e aos governadores dos Estados, um appello em que serão postos em 

fóco os gravissimos perigos da immigração promiscua, sob o ponto de vista dos interesses da 

raça e da segurança politica e social da Republica. 

2ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, considerando que as influencias mesologicas 

não podem alterar no individuo os caracteristicos hereditarios transmitidos de geração em 

geração, julga que a selecção rigorosa dos elementos immigratorios é essencial e insubstituivel 

como meio de defesa da raça; 

3ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia aconselha que no processo de selecção de 

immigrantes sejam levados em conta os attibrutos collectivos das populações donde provierem 

as correntes immigratorias; 

4ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, embora reconhecendo o valor da selecção por 

meio de uma escala differencial das correntes immigratorias em muito desejaveis, desejaveis e 

indesejáveis, julga, entretanto, que o criterio selectivo mais efficaz é o do exame das condições 

individuaes de cada immigrante. 

5ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia chama a attenção dos poderes publicos para o 

facto de que a saúde phusica do immigrante e a sua robustez muscular não bastam como 

caracteristicos do valor eugenico do individuo, o qual só pode ser afferido pela apreciação das 

qualidades mentaes e moraes em que se traduzem os attributos profundos de sua herança, e, 

portanto, do seu valor como elemento racial; 

6ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia considera que os caracteristicos referidos na 

conclusão anterior, embora susceptíveis de apreciação por processos directos (tests), podem ser, 

entretanto, avaliados com sufficiente precisão por meios indirectos, isto é, por provas de 

habilitação profissional ou technica do immigrante, o seu contracto para serviços especializados 

por emprezas ou pessoas idoneas do paiz, ou pela posse de quantia substancial; 

7ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, considerando que, entre as manifestações 

mais frequentes das taras hereditarias, que incapacitam o immigrante como elemento ethnico 

indesejavel, figuram formas de desiquilibrio mental traduzido em tendencias anti-sociaes, 

aconselha a exclusão inflexível de todos os immigrantes com antecedentes criminaes; 

8ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, considerando que, nas condições actuaes dos 

paizes super-populosos de alta civilização, os individuos que gravitam para o pauperismo 



182 

attestam com esse proprio facto a sua inferioridade mental e moral, condenna todas as formas de 

immigração subvencionada, que apenas podem decorrrer para a entrada no nosso paiz de 

elementos indesejáveis; 

9ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia aconselha de um modo geral uma politica de 

reserva systematica em matéria immigratoria, lembrando aos poderes publicos da União e dos 

Estados que nas condições creadas pelo desenvolvimento mechanico de todas as formas de 

actividade productora, a questão numerica do povoamento passou a um plano secundario, dando-

nos mais ampla liberdade de acção para exercermos desassombradamente severa vigilancia na 

selecção de immigrantes; 

10ª. – O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia aconselha a exclusão de todas as correntes 

immigratorias que não sejam da raça branca.  

Fonte: Actas e Trabalhos do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Rio de Janeiro: Academia Nacional de 

Medicina. v. I, 1929, p. 339-340. 

 

ANEXO VIII – Tabela 4 – "Índice bibliographico das publicações nacionaes sobre eugenia 

e questões afins", por Renato Kehl. 

Ano Autor Título da Publicação Tipo e Local de Publicação – 

Observações 

1897 A. J. Souza Lima Exame pre-nupcial Discurso na Academia Nacional de 

Medicina a proposito da prophylaxia da 

tuberculose 

1912 J. B. de Lacerda O Congresso Universal das 

Raças de Londres, 1911 

Apreciação e Commentarios. Ed. Papel. 

Macedo – Rio de Janeiro 

1912 J. B. de Lacerda Sobre os mestiços Publicado em língua franceza. Ed. 

Imprimerie Devouge – Paris 

1912 A. Ferreira de 

Magalhães 

Pro-eugenismo Conferencia sobre protecção à infancia 

1913 Anonymo O problema sexual Com prefacio de Ruy Barbosa e Coelho 

Netto 

1914 Alberto Torres O Problema Nacional Brasileiro Introducção a um programma de 

organização. Ed. Imprensa Nacional –RJ 

1914 Alexandre Tepedino Eugenia These Fac. Medicina Rio de Janeiro. – 

Typ. Baptista de Souza – Rio de Janeiro. 

1914 Renato Kehl Eugenia Conferencia na Associação Christã de 

Moços – Folheto editado em 1917 

1916 Rodrigues Doria O erro de pessoa na lei brasileira 

do casamento civil 

Imprensa Official – Bahia 
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1917 João Henrique Do conceito eugênico do habitat 

brasileiro 

These Fac. Méd, Rio de J aneiro – Ed. 

Bernard Frères – Rio de Janeiro 

1918 Renato Kehl Darwinismo social e eugenia In Semana Médica – Buenos Aires 

1918 Renato Kehl Estatutos da Sociedade Eugênica 

de São Paulo 

 

1919  Da Prohibição de Casamentos 

entre collateraes do 3º grao.  

Ed. Jornal do Commercio 

1919 Fernando de 

Azevedo 

O Segredo de Marathona Estudo de Atletica e Eugenia Conferencia 

– Ed. Pacai & Cia. – SP 

1919  Annaes de Eugenia da 

Sociedade Eugênica de SP 

Ed. Revista do Brasil – São Paulo 

1920 A. Ferreira de 

Magalhães 

Puericultura e Philopedia Bahia 

1920 Renato Kehl Povo são e povo doente Publ. Brasil Medico. 

1920 Renato Kehl Eugenia e Medicina social Ed. Liv. Alves (2ª edição em 1923) 

1921 Mario Alcântara de 

Vilhena 

Da continência e seu factor 

eugênico 

These fac. Med Rio de Janeiro – Typ, 

annuario do Brasil 

1921 M. Tavares Neves 

Filho 

Da esterilização de anormaes 

como factor eugênico 

These Fac. Med Rio de Janeiro – Ed. 

Papel. Confiança – Rio de Janeiro. 

1922 Afrânio Peixoto Eugenia Capitulo no Vol. II – Hygiene 

1922 Almir Madeira Da renuncia á procreação Memória 1º congresso Br. Prot. Infancia 

1922 Cyro Vieira da 

Cunha 

De como se deve combater o 

acoolismo no Brasil 

These Fac. Med Rio de Janeiro – Ed. "O 

Norte", - Rio de Janeiro 

1922 Rodrigues Doria Questões relativas ao casamento Ed. Liv. Econômica – Bahia 

1922 Belisario Penna Valorisação do homem e da 

Terra 

Ed. Graphica Paranaense – Curityba 

1922 Castro Barreto O medico e o culto da raça Congresso Nacional dos Práticos – Ed. 

Graphica Correia, Bastos – Rio de Janeiro 

1923 A. Austregésilo Prophylaxia das doenças 

mentaes 

in Sciencia Medica 

1923 Renato Kehl A Cura da Fealdade Eugenia e Medicina Social – Ed. 

Monteiro Lobato. S. Paulo – 512 páginas 

1923 Antonio E. Gouveia A missão social do médico e da 

mulher no Brasil, em face da 

Eugenia 

Conferencia – Ed. Typ. Sélles – Ribeirão 

Preto 

1923 Renato Kehl Melhoremos e prolonguemos a 

vida (Valorisação eugênica do 

Ed. Liv. Alves – Rio de Janeiro (2ª 

edição) 
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homem) 

1923 Renato Kehl Como escolher um bom marido Ed. Liv. Alves – Rio de Janeiro 

1923 F. J. Oliveira Evolução do povo brasileiro Ed. Monteiro Lobato – São Paulo 

1923 J. Prudêncio de 

Souza 

Syphilis e Eugenia These Fac. Med Bahia – Ed. Livraria 

"Duas Américas" – Bahia 

1923 Belisario Penna Saneamento do Brasil Ed. Ribeiro dos santos – Rio de Janeiro 

1924 Clodoaldo de 

Magalhães Avelino 

Eugenia e Casamento These Fac. Med Bahia – Ed.Typ. América 

1924 Nestor Ascoli A imigração japoneza para a 

Baixada Fluminense 

Ed. Ver. Língua Portugueza 

1924 J. J. Andrade Filho Da Genohygia no Brasil These Fac. Med Rio de Janeiro – Ed. 

Jornal do Commercio 

1924 José Travassos da 

Veiga Cabral 

Conceito da robustez e da 

debilidade, principalmente na 

Infância 

These Fac. Med Fio de Janeiro – Typ. 

Inst. Muniz Barreto 

1924 Jair Athayde de 

Freitas 

Dos casamentos tardios sob o 

ponto de vista medico 

These de doutoramento da Fac. Med Rio 

de Janeiro – Ed. Typ. Leuzinger 

1925 J. J. Vieira Filho Amor e Casamento - 

Contribuição à Eugenia 

Nacional 

Ed. Braz. Lauria 

1925 Vicente Giudice Do segredo medico e doenças 

venero-syphiliticas no 

casamento 

These Fac. Med. São Paulo – Typ. Irmãos 

Ferraz 

1925 Ernani Lopes Os meios de acção na campanha 

pela hygiene mental 

Conferencia – Ed. Liv. Globo – Porto 

Alegre 

1925 G. Souza Paes de 

Andrade Jr. 

O Japonez à luz da Biologia 

Ensaios eugênicos 

These Fac. Med. Rio de Janeiro. – Ed. 

Brasil Editora – Rio de Janeiro 

1925 Renato Kehl Como escolher uma boa esposa 

Ensaios de eugenia 

Ed. Liv. Alves – Rio de Janeiro 

1926 O. Sandoval de 

Carvalho 

A ignorância materna e a 

condição do nascituro 

These Fac. Med. Rio de Janeiro – Typ. 

Leuzinger – Rio de Janeiro 

1926 Bruno Lobo Japonezes Ed. Imprensa Nacional – Rio de Janeiro 

1926 Luciano Rossi Questões de hygiene social These Fac. Medicina Rio de Janeiro – Ed. 

Typ. Pharol – Rio de Janeiro 

1926 L. de Mello Baptista Do exame pre-nupcial como 

factor eugenico 

These Fac. Med. Rio de Janeiro – Ed. 

Typ. Do Patronato – Rio de Janeiro 

1926 Renato Kehl A eugenia e seus fins Exc. Folha Medica 
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1926 Álvaro Guimarães 

Filho 

Da hygiene mental e sua 

importância em nosso meio 

These Fac. Med. Rio de Janeiro. – Ed. São 

Paulo Editora 

1926 Paulo de Azevedo 

Antunes 

Eugenia e Immigração These Fac. Med. de S. Paulo – Ed.Hélios 

Ltd. – S. Paulo 

1926 Renato Kehl A esterilização dos grandes 

degenerados e criminosos 

1º V. Annaes Liga Hygiene Mental 

1926 Afrânio Peixoto Exame pre-nupcial Entrevista ao "O Globo", 23 de Fev. de 

1926 

1926 Flaminio Fávero Exame pre-nupcial Entrevista ao "O Globo" em 30 de Março 

de 1926 

1926 Renato Kehl Exame pre-nupcial Entrevista ao "O Globo" em 2 de Março 

de 1926 

1926 Fernando de 

Magalhães 

O exame pre-nupcial Entrevista ao "O Globo" – 6 de Março de 

1926 

1927 Roquette-Pinto Seixos Rolados (Estudos 

Brasileiros) 

Typ. Mendonça Machado & Cia.– Rio de 

Janeiro 

1927 Paulo de Godoy Eugenia e selecção These Fac. Med s. Paulo – Ed. Hélios 

Limitada –S. Paulo 

1927 Moncorvo Filho Alcoolismo Infantil Rio de Janeiro 

1927 A. de Almeida Junior O exame medico pre-nupcial Ed. Typ. Inst. Anna Rosa – S.Paulo 

1927 Moreira e Costa Eugenia e Selecção These Fac. Med S. Paulo 

1928 F. Pinto Machado Da Dactiloscopia (herança e 

impressões digitaes) 

These Fac. Med da Bahisa. – Ed. Typ. 

Geraldo – Bahia 

1928 L. Fabrício Oliveira Da Eugenia e o exame pre-

nupcial obrigatório 

These Fac. Med da Bahia 

1928 A. de Assis Nazareth Coração e Casamento These Fac. Med Bahia. – Ed. Graphica 

Popular – Bahia 

1928 Murilo de Campos As Constituições em Psychiatria These Concurso Fac. Med Rio de Janeiro 

– Ed. Benedicto de Souza – Rio de 

Janeiro 

1928 Gabriel de Andrade 

(Consul) 

O problema da Imigração nos E. 

U. América do Norte 

Ed. Imprensa Nacional 

1928 Waldemar de 

Oliveira 

O exame nupcial These de Concurso – Recife 

1928 Baptista Pereira O Brasil e a raça Conferencia – Ed. Rossetti – S. Paulo 

1928 Paulo Prado Retrato do Brasil Ed. Duprat – Mayença – S. Paulo 

1929 Renato Kehl A eugenia Pratica Ex. Folha Medica 
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1929 Pedro Montelone Os cinco problemas da Eugenia 

Brasileira 

These Fac. Med. de S. Paulo – Ed. Typ. 

Gibin – S. Paulo 

1929 Carlos Marins Uma política de Immigração Ed. Typ. Jornal do Commercio – Rio de 

Janeiro 

1929 Renato Kehl Lições de Eugenia Livraria Alves – Rio de Janeiro 

s/d C. W. A. Melhoremos a nossa raça – 

Breve exposição sobre eugenia 

Imprensa Ingleza – Rio de Janeiro 

 

Fonte: Actas e Trabalhos do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Rio de Janeiro: Academia Nacional de 

Medicina. v. I, 1929, p. 58-61. 

 

ANEXO IX 

PROPOSIÇÕES DO PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE EUGENIA 

ENCAMINHADAS AO CONGRESSO NACIONAL 

 

1ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia solicita ao Congresso Nacional, uma legislação 

destinada á preparar um meio ambiente que offereça condições favoraveis ao aperfeiçoamento da 

raça; 

2ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia solicita ao Congresso Nacional, a adopção de 

uma lei que cerque o casamento das condições eugenicas indispensaveis ao aperfeiçoamento da 

raça; 

3ª. O Congresso remommenda a necessidade da divulgação e do ensino especialisado de 

Eugenia; 

4ª. Os princípios da Eugenia e a observancia dos seos preceitos não exclúem a influencia 

benefica da educação, escola e extra escolar, physica, intellectual e moral, convenientemente 

orientada; 

5ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, reconhecendo o alto valor da educação moral 

como factor eugenico, pede aos Poderes Publicos que desenvolvam essa educação na escola 

primaria e particularmente na secundaria; 

6ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia dirigirá ao presidente da Republica, ás casas do 

Congresso Nacional e aos governadores dos Estados um appello em que serão postos em foco os 

gravíssimos perigos da immigração promiscua, sob o ponto de vista dos interesses da raça e da 

segurança politica e social da Republica; 

7ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, considerando que as influencias mesologicas 

não podem alterar no individuo os caracteristicos hereditarios transmitidos de geração em 

geração, julga que a selecção rigorosa dos elementos immigratorios é essencial e insubstituivel 

como meio de defesa da raça; 

8ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia aconselha que no processo de selecção de 

immigrantes sejam levados em conta os attibrutos collectivos das populações donde provierem 

as correntes immigratorias; 



187 

9ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, embora reconhecendo o valor da selecção por 

meio de uma escala differencial das correntes immigratorias em muito desejaveis, desejaveis e 

indesejáveis, julga, entretanto, que o criterio selectivo mais efficaz é o do exame das condições 

individuaes de cada immigrante; 

10ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia chama a attenção dos poderes publicos para o 

facto de que a saúde physica do immigrante e a sua robustez muscular não bastam como 

caracteristicos do valor eugenico do individuo, o qual só pode ser afferido pela apreciação das 

qualidades mentaes e moraes em que se traduzem os attibutos profundos de sua herança, e, 

portanto, do seu valor como elemento racial; 

11ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia considera que os caracteristicos referidos na 

conclusão anterior, embora susceptíveis de apreciação por processos directos (tests), podem ser, 

entretanto, avaliados com sufficiente precisão por meios indirectos, isto é, por provas de 

habilitação profissional ou technica do immigrante, o seu contracto para serviços especializados 

por emprezas ou pessoas idoneas do paiz, ou pela posse de quantia substancial; 

12ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, considerando que, entre as manifestações mais 

frequentes das taras hereditarias, que incapacitam o immigrante como elemento ethnico 

indesejavel, figuram formas de desiquilibrio mental traduzido em tendencias anti-sociaes, 

aconselha a exclusão inflexível de todos os immigrantes com antecedentes criminaes; 

13ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, considerando que, nas condições actuaes dos 

paizes super-populosos de alta civilização, os individuos que gravitam para o pauperismo 

attestam com esse proprio facto a sua inferioridade mental e moral, condenna todas as formas de 

immigração subvencionada, que apenas podem decorrrer para a entrada no nosso paiz de 

elementos indesejáveis; 

14ª. O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia aconselha de um modo geral uma politica de 

reserva systematica em matéria immigratoria, lembrando aos poderes publicos da União e dos 

Estados que nas condições creadas pelo desenvolvimento mechanico de todas as formas de 

actividade productora, a questão numerica do povoamento passou a um plano secundario, dando-

nos mais ampla liberdade de acção para exercermos desassombradamente severa vigilancia na 

selecção de immigrantes; 

15ª. O serviço militar, tal qual se fez presentemente em nosso Exercito, melhora a quase 

totalidade dos individuos no ponto de vista da sua robustez psysica; 

16ª. As condições intellectuaes e moraes das praças devem tambem soffrer influencia favorável 

naquele serviço; 

17ª. Sanadas as falhas que por ventura ainda existam na escolha dos recrutas e na vida das 

casernas, os contingentes, ao deixarem as filleiras annualmente, formarão nucleos fortes e sadios, 

capazes de influir eugenicamente na constituição da nossa população; 

18ª. Compete ao Exercito, e especialmente ao seu Corpo de Saude, cooperar para a máxima 

efficiencia d'aquelle serviço no aperfeiçoamento do homem brasileiro; 

19ª. Si na paz essa influencia do serviço militar é materialmente constatada entre nós, na guerra, 

á parte as desgraças que ella [ilegível]. 

Fonte: Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Setor de Antropologia Biológica, Departamento de 

Antropologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (in: Santos, R.V. & Mello e Silva, M.C.S., 

Inventário Analítico do Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Série Livros 14, Museu Nacional/ 

UFRJ, 2006). 
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ANEXO XI 

Projeto de Lei do Dr. Amaury de Medeiros - Apresentado à Câmara Federal em 1928 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1º. – Além dos documentos mencionados no art. 180 do Codigo Civil para habilitação de 

casamento, deverá figurar um certificado medico datado de cinco dias, no maximo, antes do 

acto, sempre que o pae, tutor ou curador de um dos nubentes menores, ou um delles 

directamente, notificar ao juiz o desejo de um "exame medico pre-nupcial", ou houver denuncia 

fundamentada de pessoa idonea de que um dos contrahentes tem defeito physico irremediavel ou 

doença transmissivel ao outro conjuge ou á prole. 

§ 1º – Consideram-se doenças transmissíveis ao outro conjuge ou á prole, para os effeitos do 

artigo supra: a tuberculose aberta, a lepra, a syphilis contagiante, a blennorrhagia, o cancro 

venereo, a epilepsia confirmada, a idiotia, a imbecilidade e a alienação mental sobre qualquer de 

suas formas. 

§ 2º – O juiz guardará reserva sobre o motivo que o levou a exigir o exame medico pre-nupcial 

ficando a seu criterio, no caso de denuncia, o julgamento da idoneidade do denunciante. 

Art. 2º. – O exame medico será realizado por um clinico indicando pelos nubentes e acceito pelo 

juiz e, na falta deste, por peritos escolhidos entre os clínicos dos serviços de Saude Publica. 

§ 1º – Para os nubentes do sexo feminino o exame se limitará ás praticas da clinica geral e ás 

provas de laboratoria, a menos que a gravidade da denuncia imponha a necessidade de provas 

gynecologicas. 

§ 2º – Deante de um certificado medico que implique no veto ao casamento, o nubente que se 

julgar prejudicado poderá recorrer ao juiz que designará dois outros peritos para novo exame. Se 

o segundo certificado ainda fôr contrario ao casamento, novos exames poderão ser feitos com 

intervallos minimos de seis mezes. 

Art. 3º – Quando o casamento se tiver realizado sem exame medico pre-nupcial, e um dos 

nubentes fizer prova de um dos motivos que o teriam impedido, o contracto será annulavel, nos 

termos do artigo 218 do Codigo Civil, e se tiver havido contaminação, o conjuge culpado será 

responsavel por uma indemnização correspondente ao tratamento da victima ou passivel das 

penas constantes do artigo 304 do Codigo Penal, referente aos delictos corporaes, salvo se a isso 

se oppuzer a victima. 

Art. 4º – Quando na jurisdição da autoridade que tiver que realizar o casamento não houver 

medico o exame poderá ser dispensado, justificando-se no processo a impossibilidade de 

realizal-o. Se, porém, a doença fôr notoria, o exame será exigido. 

Art. 5º – Quando o casamento se tiver realizado em face de um attestado medico favoravel e se 

verificarem as mesmas hypoteses previstas no artigo anterior, o medico attestante será passivel 

das disposições dos artigos 361, 262 e 306 do Codigo Penal referentes ao falso testemunho e á 

impericia. 

Art. 6º – Fica o governo autorizado a organizar onde e quando julgar conveniente, nos seus 

centros sanitarios, consultorios gratuitos especiaes para realizar tratamento conveniente, fornecer 

certificados para effeito de casamento e redigir conselhos a serem distribuidos systematicamente 

pelos officiaes do registro civil aos candidatos ao matrimonio. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrario. 
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Fonte: MARQUES, Vera Regina Beltrão. A medicalização da raça. Médicos, educadores e discurso 

eugênico. Campinas: Editora da UNICAMP, 1994. 

 

ANEXO XII 

EXORTAÇÃO ÁS MÃES 

 

Estás certa de que teu filho não possui nenhuma predisposição nervosa? A criança normal é 

geralmente alegre, sorridente, ativa, chora pouco e gosta de brincar. Se o teu filho é tristonho e 

apático, ou excessivamente excitado e brigão, se chora muito e tem ataques de raiva, cuidado 

com a predisposição nervosa que o pode transformar, no futuro, em uma criança doente e infeliz. 

Teu filho é tímido, ciumento, desconfiado? É teimoso, pugnaz, exaltado? Cuidado com esses 

prenúncios de constituição nervosa. 

Teu filho tem defeitos na linguagem, é gago? Manda-o examinar para saber sua verdadeira 

causa. 

Teu filho tem vícios de natureza sexual? Leva-o ao especialista para que te ensine a corrigi-lo. 

Teu filho é mentiroso ou tem o vício de furtar? Trata-o sem demora, se não quiseres possuir um 

descendente que te envergonha. 

Teu filho tem muitos tiques ou cacoetes? É um hipermotivo. Procure evitar a desgraça futura do 

teu filho, que poderá ser candidato ao suicídio. 

Teu filho pouco progride nos estudos? Antes de culpar o professor, submete-o a um exame 

psicológico. Conhecerás então, o seu nível mental, o seu equilíbrio emotivo, e terás, assim, 

elementos para melhor o encaminhar na vida. 

Lê e reflete. A felicidade do teu filho está em grande parte nas tuas próprias mãos. Não esperes, 

portanto, que o teu filho fique nervoso, ou atinja as raias da alienação mental; submete-o quanto 

antes, a um exame especializado, a fim de que, amanhã, não te doa, nem de leve, a consciência. 

É esta a exortação que te faz a Liga Brasileira de Higiene Mental, que somente deseja ver felizes 

todas as mães, para que felizes sejam também todos os filhos deste querido Brasil. 

Fonte: Caminhos para uma política de saúde mental infanto-juvenil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. 


