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RESUMO: 

 
 
O presente trabalho investiga o movimento eugênico na Bahia, durante as décadas 

iniciais do século XX. Nesta análise procuro mostrar que a eugenia assumia diversos 

caminhos e contava com diferentes entusiastas, uns mais comedidos, outros radicais a 

favor de medidas como esterilização, e aborto. Entretanto a análise não se limita em 

diagnosticar esses autores, mas, busca compreender as redes pelas quais eles estavam 

inseridos. A começar pelas mudanças processadas no pensamento social brasileiro 

entre os anos 1910-1920, que abriu espaço para a redenção da raça a partir do 

saneamento. Neste sentido, analiso as campanhas sanitárias com foco na eliminação de 

doenças, sobretudo a ancilostomose, na qual foi verificada a aliança entre governo da 

Bahia e Fundação Rockefeller, de 1920 a 1922. As categorias centro e periferia são 

exploradas no estudo da inserção baiana no debate científico nacional. Contudo verifico 

que, por mais que a Bahia ocupasse um espaço periférico dentro da ciência nacional, 

seus homens de ciência elaboraram um discurso ligado à eugenia, e que se 

contrapunha a narrativa de subalternidade local.  

 

 

Palavras chave: Raça, eugenia, venenos raciais, degeneração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT: 
 

This study aims to discuss the eugenic movement in the state of Bahia in the first 

decades of the 20th century. Throughout the research, I seek to investigate some of the 

diverse approaches adopted by the eugenics movement and its followers. On the one 

side, there were some contained eugenic followers and on the other side, many others 

more radical, who supported and sterilization and abortion, for example. However, this 

research seeks not only to identify those eugenic followers but also to comprehend their 

scientific fields and their networks. Starting with the changed processed in Brazilian 

social thought between the 1910-1920 years, that opened space for the redemption of 

the race from the sanitation. For this purpose, some alliances were created between the 

government of Bahia and the Rockefeller Foundation to fight against hookworm, from 

1920 to 1922. The center and periphery categories are explored in the study of Bahian 

insertion in the national scientific debate. However, i find that, even though Bahia 

occupied a peripheral space within national science, its mens of science developed a 

discourse linked to eugenics, and that was opposed to the narrative of local 

subordination. 

 
 

Keys words: Race, eugenics, degeneration, racial poisons. 
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Primeiras Notas: 

 
 
Em 1883, o cientista inglês Francis Galton cunhou o termo Eugenia1, muito mais do que 

um mero termo científico, a eugenia tornou-se um forte movimento social, político e 

científico durante o início do século XX, até o fim da 2ª Grande Guerra. O dilema 

civilizacional em que o Ocidente esteve inserido rumo ao progresso viria a abrir espaço a 

um tipo de ciência que visasse o desenvolvimento biológico e social da humanidade. 

Neste campo, a eugenia apoiou-se em entendimentos acerca da hereditariedade e 

degeneração humana, na busca da construção de um ser humano ideal, o homem 

eugenizado. Em linhas gerais, pode-se afirmar que a eugenia poderia ser dividida em 

três formas: eugenia negativa, positiva, e a preventiva. Todas elas, embora com formas 

diferentes tinham como objetivo tornar o ser humano mais “forte”. A primeira procurava 

impedir que os ditos “inaptos” se reproduzissem; a segunda seria a seleção dos mais 

“aptos”; e por último a eugenia preventiva funcionaria num aspecto mais educativo, com 

a finalidade de impedir que as pessoas adquirissem algum tipo de moléstia 

degenerativa. Talvez esta última, marcada por uma compreensão lamarckista da 

hereditariedade.  

Sabemos hoje que a crença eugenista de um ser humano 'superior' não se 

justifica em termos biológicos e científicos. Mas esta busca por um ser humano superior 

no começo do século passado levou a adoção em alguns contextos, a exemplo dos 

Estados Unidos e da Alemanha, de práticas mais radicais, como a esterilização em 

massa de pessoas consideradas “inaptas”. Eram elas: os loucos, os deficientes, as 

prostitutas, os criminosos, e até indivíduos com traços considerados inferiores, em 

destaque as pessoas negras. No segundo caso, ainda pior, a política de Higiene Racial 

alemã contabilizou 400 mil esterilizações compulsórias, 100 mil mortos, mais o terrível 

extermínio em massa de raças tidas como inferiores, no Holocausto. Esse tipo de prática 

condenável foi um dos motivos pelos quais a ideologia eugenista foi posta de lado e, de 

certo modo, encarada como um tabu, o qual passou a ser descortinado nas décadas de 

1980, 1990 por autores como Edwin Black, autor de “Guerra contra os fracos”, o qual 

traça uma trajetória do movimento eugenista nos Estados Unidos; William Schneider, 

 
1 Do grego eugen-s, “bem-nascido”. Ver em: STEPAN. Nancy. “A hora da Eugenia: raça, nação e gênero na América 

Latina”. Ed, Fiocruz, Rio de Janeiro.2005 [1991], pp 09.  
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com foco no movimento francês que teve como grande expoente da “ciência eugenista” 

Alexis Carrel2.  

Conforme demonstra-nos Nancy Stepan (2005), no caso Latino-americano, 

foram empregadas propostas diferentes de eugenia. Fala-se de uma proposta menos 

“dura” de eugenia. Os eugenistas latino-americanos ao contrário dos anglo-saxões não 

tinham primazia pelos aspectos biológicos. Estavam mais preocupados com questões 

sociais e ambientais, defendiam que a ciência da hereditariedade despertava como 

instrumento de reforma social.3” O campo da Eugenia no Brasil era formado por 

médicos, higienistas, sanitaristas ligados à saúde pública, educadores, juristas os quais 

repousavam sua preocupação sob os graves problemas sociais que o Brasil estava 

sujeito, sobretudo a partir da dicotomia cidade (ou litoral) versus interior do país (ou 

sertão), que comparativamente com as grandes cidades ainda estavam muito atrás no 

quesito educação, saneamento, higiene. Não que nas primeiras décadas do século XX 

estes elementos fossem lá mil maravilhas nas capitais, até mesmo porque as 

populações menos favorecidas tinham parcos acessos a serviços de educação, saúde, 

etc. Isto nos parece um tanto quanto óbvio, mas o descompasso entre interior e litoral 

era grande. As viagens realizadas pelos médicos sanitaristas do Instituto Manguinhos, 

Belisário Penna e Arthur Neiva, ao interior do país, sobretudo à região Nordeste, foram 

determinantes para a adoção de uma política voltada para 'cuidar' dessa população 

desvalida. Neste sentido, conforme veremos ao longo dessa dissertação, a Eugenia 

andou ao lado do Sanitarismo durante a década de 1920.  

Concomitante a isso, devemos nos lembrar de que as ideias e construções 

sobre a raça permeiam discussão acerca do aprimoramento do homem brasileiro, ora 

visto como fraco e indolente, ora visto como forte e símbolo de uma miscigenação 

positiva, os quais segundo alguns, como o Jeca Tatu de Monteiro Lobato4. Mas não 

devemos esquecer que esta miscigenação era imaginada a partir do ideal de 

branqueamento, como nos aponta Thomas Skidmore5. Este autor salienta também que a 

 
2  NALLI, Marcos Alexandre. “Reflexões sobre eugenismo à francesa: Alexis Carrel” In: “Raça, Higiene Social e 

nação forte- mitos de uma época.” Org: Maria Lúcia Boarini. Eduam, Paraná. 2011, pp 21-49. 

3 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. “A Política Biológica como Projeto: a “Eugenia Negativa” e a construção da 

nacionalidade na trajetória de Renato Kehl (1917-1932)” Dissertação (Mestrado em História das Ciências da Saúde) – 

Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 2006. 

4 LOBATO. Monteiro, 1918. “Problema Vital”. Apud SKIDMORE, 1994. 

5 SKIDOMORE. Thomas. “Preto no branco raça e nacionalidade no pensamento brasileiro (1870-1930)” Rio de 
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ideia de raça ideia de raça esteve lado a lado, com a nova concepção de nacionalidade 

desenvolvida após a Primeira Guerra Mundial. Entretanto veremos ao longo desta 

dissertação a polifonia do campo eugênico nacional tanto no sentido de propostas 

defendidas, como no sentido da heterogênea composição racial brasileira, bem como na 

crença da existência, ou não de hierarquias raciais mesmo após o período do dito 

“racismo científico”. 

 Embora em alguns casos e países houvesse simpatizantes da eugenia negativa 

como o brasileiro Renato Kehl entre outros, as formas de controle da reprodução 

humana no Brasil restringiram-se a propostas de atestados médicos pré-nupciais, não 

havendo de fato uma legislação eugênica utilizada no país. No México, durante um 

breve momento no estado de Veracruz houve uma legislação eugênica que tinha como 

objetivo a esterilização durante os anos 19206. Isto é lógico, não se trata de uma 

convergência harmônica e homogênea de uma corrente científica por todo um 

continente, muito menos no Brasil. Houve um movimento homogêneo que se caracteriza 

as ideias em torno da Eugenia, portanto devemos considerar as proximidades e rupturas 

presentes no pensamento eugenista nacional, entre as décadas de 1910 e começo dos 

anos 1930.  

Nas últimas décadas, o interesse pela Eugenia ganhou destaque internacional 

com os trabalhos de Nancy Stepan7, que analisa as faces do movimento eugenista na 

América Latina. Edwin Black8 escancarou as faces do movimento eugenista norte-

americano, que ficou marcado por medidas a partir do controle do Estado na reprodução 

humana como a esterilização, proibição de casamentos inter-raciais. No campo 

cinematográfico, destacam-se as produções de Peter Cohen9 “1900 Homo Sapiens”, e 

“A arquitetura da destruição”, na qual é retratada a maneira como a hereditariedade tem 

o papel de “guardiã” de um povo, e a biologia ganha contornos de redentora, na busca 

 
Janeiro: Editora Cia das Letras 1994; pp 207. 

6 STEPAN, Nancy. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2005 [1991], p 165-178.  

7 Idem, ibidem. 

8 BLACK, Edwin A. A Guerra contra os fracos: eugenia e campanha dos Estados Unidos para criar uma raça 

dominante. São Paulo: A Girrafa, 2003.  

9 O roteirista e cineasta sueco Peter Cohen (1946) discute em seus trabalhos como a limpeza racial foi defendida 

enquanto forma de aperfeiçoamento da espécie humana e criação de um novo homem. Ver em COHEN, Peter Homo 

Sapiens: 1900. Produção versátil Home Vídeo. Alemanha: Universal, 1998. 1 DVD (88 min). & Arquitetura da 

destruição Produção versátil Home Vídeo. Alemanha: Universal, 1989. 1 DVD (121min). 
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pelo aperfeiçoamento do homem. Já o segundo documenta como ocorreu e se 

sistematizou o projeto nazista de embelezar o mundo com a “raça superior”, mesmo que 

fosse necessário o extermínio em massa10.  

Na historiografia brasileira parece ser unanimidade de que aqui no Brasil não 

houve modelos de eugenia negativa, embora houvesse simpatizantes como o expoente 

máximo do movimento Brasileiro Renato Kehl. Por aqui, a eugenia esteve ligada a um 

processo de construção da nacionalidade brasileira, tida como raça brasileira. Embora 

fosse para nós enganoso pensar que não houvesse eugenistas baseados em 

concepções racistas, conforme demonstraram Nancy Stepan e Wanderlei Souza11. 

Esses autores nos chamam a atenção para a pluralidade de ideias que estiveram 

imersas no movimento eugenista nacional. Conforme apontam alguns artigos da Revista 

Manguinhos, da Fiocruz ligada à história da saúde pública nacional, são os casos de 

Robert Wegener, Wanderlei Souza, Gilberto Hochmann, Maria Lúcia Boarini 12. 

 Dentro do panorama nacional de estudos sobre a eugenia destacam-se como 

centros pesquisados - São Paulo e Rio de Janeiro -, conforme observamos nos trabalhos 

de  Vanderlei Sebastião Souza que em um de seus trabalhos, “A Política Biológica como 

Projeto: a “Eugenia Negativa” e a construção da nacionalidade na trajetória de Renato 

 
10 JR, Durval Wanderbroock & MOURA, Renata Heller de. & FERNANDES, Saulo Luders“A eugenia pela arte 

cinematográfica” In: “Raça, Higiene Social e nação forte: mitos de uma época.” Org: Maria Lúcida Boarini. Eduam, 

Paraná. 2011, pp 99. 

11Ver em STEPAN, Nancy. A Eugenia no Brasil – 1917 a 1940. In: HOCHMAN, Gilberto; ARMUS, Diego (orgs.). 

Cuidar, Controlar, Curar: ensaios históricos sobre saúde e doença na América Latina e Caribe. Rio: Editora Fiocruz, 

2004 [1985], pp. 331-391. &   SOUZA, Vanderlei Sebastião de. “A Política Biológica como Projeto: a “Eugenia 

Negativa” e a construção da nacionalidade na trajetória de Renato Kehl (1917-1932)” Dissertação (Mestrado em 

História das Ciências da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 2006. 

12 Grande parte das discussões sobre eugenia no Brasil encontram-se presentes nas publicações da Revista 

Manguinhos, a saber: SOUZA, Vanderlei Sebastião de. A eugenia brasileira e suas conexões internacionais: uma 

análise a partir das controvérsias entre Renato Kehl e Edgard Roquette-Pinto, 1920-1930. História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v.23, supl., dez. 2016, p.93-110; BERLIVET, Luc André. A laboratory for Latin 

eugenics: the Italian Committee for the Study of Population Problems and the international circulation of eugenic 

knowledge, 1920s-1940s. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.23, supl., dez. 2016, p.51-72; 

PEIXOTO, Priscila Bermudes. O exame médico pré-nupcial em debate: uma proposta de intervenção eugênica no 

Brasil, 1910-1940. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.23, supl., dez. 2016, p.253-259; 

WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Eugenia ‘negativa’, psiquiatria e catolicismo: embates em torno 

da esterilização eugênica no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.1, jan-mar. 2013, 

p.263-288. 
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Kehl (1917-1932)” a qual analisa a trajetória de Renato Kehl, considerado o pai da 

eugenia nacional, que em finais dos anos 1920 aproximaria seu pensamento premissas 

racistas e endossa o coro pró intervenção na reprodução humana adotando assim a 

premissa da eugenia negativa.  Alessandra Rosa Santos em sua dissertação “Quando a 

Eugenia se distancia do Saneamento: as ideias de Renato Kehl e Octávio Domingues no 

Boletim de Eugenia (1929-1933)”, na qual a autora analisa a ruptura do pensamento 

eugenista em relação ao movimento sanitarista a partir das publicações do periódico 

Boletim de Eugenia com as contribuições dos eugenistas Kehl e Domingues.  

 Isto posto, esta dissertação tem como objetivo observar como se desenvolveu a 

eugenia na Bahia, o que se torna de suma importância para a ampliação do debate de 

pesquisas sobre as diversas regionalidades em que esteve inserido o pensamento 

eugênico, bem como na discussão das ideias sobre a raça, que foram empregadas e 

elaboradas enquanto a eugenia esteve em “moda”. Não devemos nos esquecer do papel 

que a Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) teve na construção e preenchimento de 

lacunas sobre o pensamento racial brasileiro, e, em certa medida, apresenta 

particularidades em seu modo de análise e atuação, conforme aponta Schwarcz13. 

Recentemente, mais precisamente em 2013, foi organizado por André Mota e Maria 

Gabriela S. M. C. Marinho um livro chamado “Eugenia & História- Ciência, Educação e 

Regionalidades”, que trata de um importante esforço de ampliar e evidenciar de que 

forma se desenvolveram a eugenia em diferentes locais do Brasil, que não estejam 

somente confinados à esfera central do eixo Rio-São Paulo. Entretanto, a Bahia ficou de 

fora, o que não desmerece a iniciativa e as considerações feitas a contextos como o de 

Pernambuco e do Pará. 

A dissertação que me proponho a defender está relacionada a este processo. O 

esforço de análise visa compreender como um movimento eugênico nacional angariou 

entusiastas e simpatizantes no contexto baiano, em um estado marcado pela 

queixosidade frente a sua pretensa “exclusão” ou diminuição de poder político frente à 

Primeira República14.  

 
13 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2001.  

14 Lembrar da narrativa do baianismo elaborada pelas elites baianas durante as primeiras décadas da República, com 

queixar acerca da diminuição de prestígio econômico, político, e até racial uma vez que a Bahia não conseguiu atrair a 

horda de imigrantes que se assistia em centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas que como demonstra Rinaldo 

Cesar Leite, a queixos idade frente a perda de prestígio no cenário político, não se verificou de fato, afinal J.J Seabra, 
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Para tanto, faz-se necessário verificar as produções relacionadas às teses de 

doutoramento da FAMEB, bem como anos anais da Gazeta Médica da Bahia e nas 

memórias da Faculdade de Medicina, uma vez que a Faculdade de Medicina da Bahia 

era um importante centro regional e nacional durante o final do século XIX e início do 

século XX, em que teve proeminente destaque a Escola Tropicalista Baiana. Neste 

período, de lá emergiram grandes nomes da higiene, saúde pública, e medicina legal 

brasileira, como Belisário Penna, Afrânio Peixoto, Juliano Moreira15, estes que rumaram 

rumo à capital federal e lá desenvolveram suas vidas profissionais. Atenhamo-nos, no 

entanto, aos médicos e homens de ciências ligados ao solo baiano, suas respectivas 

produções, e eventuais participações no âmbito nacional como na Liga Brasileira de 

Higiene Mental criada em 1923, que deveria contar com 12 representantes dos estados, 

bem como no Congresso de Eugenia (1929), e publicações do Boletim de Eugenia 

(1929-1935) e outros periódicos locais. Longe de ser um trabalho biográfico, o objetivo é 

analisar como se desenvolveu o pensamento científico frente à eugenia. 

No primeiro capítulo discutirei a chegada da ciência galtoniana no Brasil e suas 

aplicações, propostas, debates. Nessa ciência destacou-se uma forma de eugenia 

marcada pela corrente lamarckista16, a qual acreditava que a hereditariedade repousava 

na crença da herança dos caracteres adquiridos frente a corrente mendeliana. Essa 

corrente não poderia ser adquirida por uma degeneração, mas transmitida de geração 

em geração. Neste sentido, poderemos ver de que forma a obra de Belisário Penna e 

 
Ruy Barbosa entre outros foram Ministros, e ocuparam importantes cargos no governo republicano. O saudosismo por 

partes das elites, estava relacionado a grandiosidade da Bahia de outrora (leia-se oitocentista). Ver em: LEITE. 

Reinaldo César. “A rainha destronada – o discurso das elites sobre a Grandeza e os Infortúnios da Bahia nas Primeiras 

Décadas Republicanas”. Tese (História Social). Puc-SP, 2005. 

15 Proeminentes intelectuais baianos formados entre 1891 a 1897. Todos eles coincidentemente desenvolveram suas 

carreiras na Capital Federal, o Rio de Janeiro. E em certa medida, anos mais tarde estiveram em contato com a ciência 

eugênica.  

16 O lamarckismo propunha uma evolução impulsionada por lenta e gradual adaptação às mudanças do meio 

ambiente. Na virada do século XIX para o XX, o lamarckismo transfigurou-se num neo-lamarckismo passando a 

significar uma teoria particular sobre a hereditariedade. E teve bastante difusão entre os países latino-americanos, pois 

apresentava expectativas otimistas de que reformas sociais resultasse num melhoramento da raça. Esta ideia de 

reforma do ambiente social a qual estava inserido o indivíduo, andava lado a lado com a tradição ambientalista-

sanitarista.  Ver em: STEPAN, Nancy. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2005 [1991], p 78-82.  
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Arthur Neiva, “Saneamento no Brasil”17, exerceram forte influência no movimento 

eugênico. A partir das décadas finais de 1910, consolidou-se uma visão de que a 

“Eugenia conclamava a eliminação de venenos, e não de pessoas”18. Tendo seu foco na 

eliminação dos venenos raciais como: desnutrição, sífilis, alcoolismo, vícios, ignorância, 

loucura. Veremos que, ao longo da década de 1920, a eugenia brasileira identificou-se 

com o saneamento, que lhe conferiu terreno propício para se desenvolver, muito embora 

no Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado em 1929, já aparece, de forma 

clara, defensores de uma variante mendeliana da eugenia e propostas de 

distanciamento da eugenia frente ao saneamento. Para alguns19, a exemplo de Renato 

Kehl, a máxima “sanear é eugenizar”20 não seria o caminho correto a ser seguido para 

se alcançar o aprimoramento. Veremos neste ínterim como a raça estava no cerne da 

questão eugênica. 

O segundo capítulo tenciona discutir como a eugenia esteve presente no corpo 

médico científico baiano a partir das teses da Faculdade de Medicina da Bahia, bem 

como nas páginas da Gazeta Médica da Bahia, uma vez que essa Faculdade até a 

criação da Universidade Federal da Bahia, em 1940, foi durante mais de um século um 

importante polo de produção do conhecimento médico local e nacional, conforme 

apontam os trabalhos de Ronie Trindade e Iraneidson Costa21. A Bahia produziu alguns 

 
17 NEIVA, Arthur. & PENNA, Belisário. Saneamento no Brasil, 1918. Apud: SKIDMORE. Thomas. “Preto no branco 

raça e nacionalidade no pensamento brasileiro (1870-1930)” Rio de Janeiro: Editora Cia das Letras 1994; p. 252. 

18 Idem, STEPAN, 2005, p. 93.  

19 Além de Kehl destacaram-se no movimento eugênico brasileiro médicos, psiquiatras, e zoologistas como: Fernando 

Azevedo; Octávio Domingues; A. Froes da Fonseca, Arthur Medeiros; Gustavo Reidel; Juliano Moreira; Edgar 

Roquete-Pinto; Afrânio Peixoto; Oliveira Viana, entre outros. 

20 Vale lembrar que a máxima elaborada por Penna, de que “sanear e eugenizar” fosse defendida por Kehl. Ela o foi, 

mas só em um primeiro momento, quando da institucionalização da eugenia no Brasil, Kehl parece estar ao lado do 

Sanitarismo, também como forma de se ganhar adeptos a sua corrente científica. Mais tarde o autor (1929), tende a se 

distanciar do Movimento Sanitarista, em busca de uma eugenia em estado mais 'puro'. Ver em: SOUZA, Vanderlei 

Sebastião de. “A Política Biológica como Projeto: a “Eugenia Negativa” e a construção da nacionalidade na trajetória 

de Renato Kehl (1917-1932)” Dissertação (Mestrado em História das Ciências da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz – 

FIOCRUZ, 2006. p. 120-137. 

21 Os trabalhos de Ronie Trindade e Iraneidson Costa, tem como objetivo analisar o papel da Faculdade de Medicina 

da Bahia, na virada do século XX e décadas seguintes. Em que pese o destaque a influência do lombrosianismo, da 

antropologia criminal de Nina Rodrigues, e de categorias e conceitos como raça, e loucura abordados pelos médicos e 

periódicos baianos. Ver em: “Almeida, Ronnie Jorge Tavares. “Sob o império do determinismo biológico”: raça, 

religião loucura e crime nas teses da “imponnenthissima basilica do ensino medico do Brasil” (1844-1928). Tese 
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expoentes da psiquiatria e da medicina legal brasileira, como eram Juliano Moreira, 

Belisário Pena, Afrânio Peixoto, Raimundo Nina Rodrigues, Arthur Ramos. 

Destacaremos a “fuga de cérebros” para a Capital Federal, a exemplo de Juliano 

Moreira, diretor do Hospital Nacional de Alienados; Afrânio Peixoto, que trabalhara um 

tempo no mesmo hospital e que depois seguiu o caminho da Medicina Legal, como 

professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Essa 'fuga', embora deixasse a 

Bahia pouco mais marginal no campo da saúde pública, se comparado aos exemplos de 

São Paulo e Rio de Janeiro, não significava que por outro lado a Bahia deixasse de 

produzir e estar antenada às correntes filosóficas científicas que estavam a ser 

engendradas, não só a nível nacional, como também internacional. A exemplo disso, 

podemos observar a tese de doutoramento de João Prudêncio Souza,de 1923 “A Sífilis e 

a Eugenia”, que, além de fazer menção a Renato Kehl em nível nacional, a nível 

internacional usou autores como Fournier, Bordet – Wassermman entre outros ao tratar 

das formas de tratamento à sífilis22. 

No terceiro capítulo veremos atuação da Fundação Rockfeller no Serviço de 

Profilaxia Rural baiano, durante os governos J.J. Seabra e Miguel Calmon. Cabe 

destacar aqui que a década de 1920 ao início de 1930 fora marcada pela associação 

entre Eugenia e Saneamento e Higiene. Os serviços de Profilaxia Rural no Interior 

tinham como finalidade “livrar a raça sertaneja dos respectivos males que levassem a 

sua degeneração.”23 O contrato firmado entre a Fundação Rockfeller e o governo do 

estado datam de 1922, embora em 1919 o diretor da instituição no Brasil Dr. Hackett, 

tenha visitado o Estado e prestado um serviço pretérito de profilaxia, no distrito de 

Periperi, localidade do atual subúrbio ferroviário de Salvador, que está situado a 

aproximadamente 18 km do centro da cidade. Aqui tenciono analisar como se configurou 

o campo eugênico baiano e quais eram suas conexões com o Higienismo e o 

Saneamento na tentativa de extirpar os “venenos raciais” da população.  

Abro espaço aqui para comunicar ao leitor(a) que em casos de citação direta 

optarei por manter a grafia original, tal qual o documento foi escrito em seu tempo. Pois 

o português dos nossos informantes do passado traz consigo uma série de termos e 

 
(Estudos Étnicos e Africanos), UFBA.Salvador. 2011.  & COSTA, Iraneidison.  A Bahia já me deu régua e compasso: 

Saber médico legal e a questão racial na Bahia, 1890-1940. Dissertação (História Social) UFBA, Salvador. 1997. 

22 Lembrar que doenças venéreas como a sífilis e sua profilaxia estiveram no cerne da questão eugênica. Ver em “João 

Prudêncio de Souza – Sífilis e Eugenia”. Salvador, 1923.   

23 Relatórios dos Presidentes dos Estados brasileiros, 1ª seção da 16 Assembleia, 1922. Bahia. 
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neologismos que se fazem interessantes, como por exemplo o termo eugenética, ou 

higiene com a letra ‘y’, entre outros.  A relação linguagem e escrita da história foi bem 

definida por Michel de Certeau (1975) quando afirma que: “nossa relação com a 

linguagem é sempre uma relação com a morte, o discurso histórico é a representação 

privilegiada de uma ciência do sujeito, e do sujeito- mas com a representação das 

relações que um corpo social mantém com a sua linguagem”24. 

Por fim, no quarto e último capítulo veremos que a presença da eugenia na 

Bahia esteve voltada para o lado da chamada eugenia preventiva. O que levará os 

intelectuais e doutores baianos a seguirem tal caminho? Será que eles tendem a seguir 

os desígnios gerais da eugenia desenvolvida no Brasil? Ou até mesmo podemos 

considerar a adoção de medidas e propostas que levassem em consideração o caráter 

da configuração racial local, uma vez que a ideologia do branqueamento permeia a 

eugenia no Brasil, onde passa a vigorar a ideia da miscigenação não degenerativa, mas 

embranquecedora? Será que a desilusão da elite baiana com a falta de estoque 'racial' 

branco, levou-os à adoção de um modelo de eugenia mais suave, que acabaria por si só 

em entrelaçar-se com o movimento nacional? 

 

 
24 CERTEAU, Michel de. “A escrita da história”; tradução de Maria de Lourdes Menezes. 3 ed. – Rio de Janeiro: 

Forense 2011. 
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1. Aptos versus inaptos: o que fazer? 

 

1.1 Aprimoramento da raça: 

 

A corrente científica que se baseava na melhoria da raça desenvolvida por 

Francis Galton, em 1883, pode ter ido, e foi, até às últimas consequências em alguns 

casos, como as teorias raciais nazistas. No entanto, não equiparamos os demais casos 

com o da Alemanha Nazista, pois ao equipararmos os demais movimentos eugênicos 

seria problemático por dois motivos, conforme aponta-nos Nancy Stepan: em primeiro 

lugar, ao se fazer tal associação, ocultam-se as continuidades na eugenia entre os 

períodos anteriores a consolidação da Alemanha nazista25. Em segundo lugar, pelo fato 

de a eugenia ser considerada durante algum tempo, uma “pseudociência”26. Isso, porque 

posteriormente seus pressupostos não foram comprovados de forma científica, e o 

horror a que se somaram as soluções Hitleristas relegou a eugenia a este campo 'não' 

científico. Portanto, devemos nos atentar ao fato de muitos cientistas e médicos 

endossarem-na, considerando-a o resultado apropriado do desenvolvimento da ciência 

da hereditariedade humana.  

A busca pelo desenvolvimento biológico do homem rumo ao ideal civilizacional 

se desenvolveu de diferentes formas, em diversas partes do globo durante as primeiras 

décadas do século passado. Como veremos no transcorrer desta dissertação, o 

movimento eugênico brasileiro distanciou-se e muito do universo anglo-saxão, mas 

apresentava algumas similaridades com o francês, por exemplo, em relação à tradição 

lamarckista, em que pese a preocupação com o higienismo social ligado à questão da 

natalidade, ou seja, na adoção massiva de medidas de higiene da mulher grávida, 

durante o parto e do recém-nascido, com intuito de garantir boas proles. Além disso, 

destaca-se que o “eugenismo francês” pareceu um tanto quanto distante das 

concepções mais extremadas de eugenia defendida por Alexis Carrel27. Longe de ser 

uma inovação do século XX, a eugenia data de final do século XIX, conforme enunciado 

 
25STEPAN, Nancy. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2005 [1991] p 12.  

26 Idem, ibidem. 

27Ver em NALLI. Marcos Alexandre Gomes. “Reflexões sobre o eugenismo à francesa” pp 31. Em: “Raça, higiene 

social e nação forte – mitos de uma época”. BOARINI. Maria, Lúcia. Paraná: Editora Eduem, 2011. 
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anteriormente, seu mentor foi o britânico Francis Galton (médico, antropólogo, 

matemático, estatístico). Galton desenvolveu trabalhos voltados para a mensuração da 

beleza e da inteligência, que para ele eram hereditárias, conforme pode-se observar em 

uma de suas principais obras Hereditary Genius28, de 1869. Para ele, um homem de 

notável inteligência teria uma descendência de filhos também inteligentes. Seus métodos 

para mensurar a inteligência humana, incluíam a antropometria29, estatística e 

craniologia30.  

Quatorze anos após o sucesso de “Hereditary Genius”, o primo de Charles 

Darwin cunhou uma derivação do termo grego “bem-nascido” no livro “Inquiries into 

Human Faculty and Its Development” 31, nascia aí o termo eugenia. A preocupação com 

o futuro do homem não nasceu com Galton. No transcorrer da segunda metade do 

século XIX, popularizou-se a expressão: “sobrevivência do mais capaz” com Hebert 

Spencer (1820-1903)32. Para ele, o homem e a sociedade evoluíram de acordo com a 

natureza que herdaram. Deste modo, os mais capazes aperfeiçoariam naturalmente a 

sociedade. Podemos notar que essas teorizações baseadas em princípios naturalistas 

passaram a explicar as contradições e misérias sociais. Em outras palavras, os pobres 

eram mais pobres, pois herdaram uma natureza incapaz de acrescentar algo que 

pudesse vir a aperfeiçoar a sociedade. Logo, para esta corrente científica, os incapazes 

se tornaram empobrecidos, ignorantes, e consequentemente desapareceriam aos 

poucos, “como as leis naturais”33.  

Anteriormente a Hebert Spencer (1850), uma corrente filosófica científica ganha 

destaque na Europa a partir da preocupação com as “pragas sociais” e a manutenção de 

uma sociedade viável no futuro. Lembremo-nos do Malthusianismo (1798) ainda de final 

 
28GALTON, Francis - “Hereditary Genius” In:  STEPAN, Nancy. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na 

América Latina. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005 [1991] p 

29Antropometria parte da antropologia, sobretudo a dos séculos XIX e XX que trata da mensuração de corpos 

humanos, em busca de uma determinada classificação tipológica, e exemplo dos criminosos, que apresentariam 

características gerais. Bem como serviu também nas classificações raciais, e racionalizantes. A autora Jay Gould, 

discute essas e mais relações em “A falsa medida do homem”. São Paulo. Editora: Martins e Fontes, 1999. 

30Mensuração do tamanho dos crânios para determinar graus de inteligência ou degeneração.  

31GALTON, Francis. “Inquiries into Human Faculty and Its Development” In:  STEPAN, Nancy. A hora da eugenia: 

raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005 [1991] p 

32SPENCER, Hebert. Social Statics: The Conditions Essential to Human Happiness Specified, and The First of Them 

Developed. Publisher: Robert Schalkenbach Foundation, EUA. (December 1, 1995).  

33 Idem.  
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do século XVIII, o qual seu teórico Thomas Malthus preocupa-se com o fim dos 

suprimentos à medida que a população ia aumentando. Para ele, a solução era simples: 

o problema da miséria se resolveria pelo controle populacional, por restrição e coibição 

moral.34  

Autores como Black (1994) e Stepan (2005) destacam a importância da leitura 

do livro de Charles Darwin “The Origin of Species” (A Origem das Espécies) de ter 

influenciado as concepções científicas de Galton, em relação a evolução35. Desta forma, 

podemos considerar que as ideias em torno da evolução humana, agrupadas no 

pensamento galtoniano36, constituíram o cerne da eugenia, eram elas: a importância da 

variedade hereditária na reprodução doméstica, a sobrevivência do mais apto na luta 

pela vida e a analogia entre reprodução doméstica e seleção natural. Abrimos aqui um 

parêntese para a seguinte observação que deve ser feita: Charles Darwin estava a 

escrever sobre um 'mundo natural' diferente do homem. Em outras palavras, a ideia de 

seleção natural entre os seres humanos não está presente no seu livro.  

Mas importantes pensadores como Galton, August Weismann entre outros 

dissolveram as ideias de Malthus, Spencer e Darwin em um novo conceito, o darwinismo 

social. A partir daí, Francis Galton defendeu que a hereditariedade é transmitida tanto 

em feições físicas quanto mentais e morais, o que podemos observar em Hereditary 

Genius. Em um mundo difícil, muitos seres humanos não só eram 'menos valiosos' ou 

menos aptos e estariam destinados a extinção ao caminhar da alvorada do progresso. 

Preservar o inapto era assim um ato antinatural e, portanto, contrários às regras da 

evolução37. Para Galton, o caminho para a construção de uma raça de homens 

altamente dotados tornar-se-ia viável mediante a adoção de casamentos selecionados 

de acordo com as qualidades consideradas eugênicas. A este tipo de seleção entre 

“aptos” dá-se o nome de eugenia positiva.  

Nancy Stepan, no seu livro “A Hora da eugenia – raça, gênero e nação na 
 

34 KELVES, Daniel J. In the name of eugenics: genetics and the uses of human hereditary. Nova Iorque: Alfred A. 

Knoopf, 1995.  

35 Ver em:  STEPAN, Nancy. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2005 [1991] p 30. BLACK, Edwin A. A Guerra contra os fracos: eugenia e campanha dos Estados Unidos 

para criar uma raça dominante. São Paulo: A Girrafa, 2003.  

36 Considerar o termo “Galtoniano” como a síntese da corrente científica defendida e criada por Galton. Em relação a 

hereditariedade, aptidão humana como esteios do pensamento eugênico.  

37 Abro espaço para a seguinte explanação. Não que para Galton houvesse um plano de eliminação sistemática dos 

considerados “inaptos”, estes desapareceriam ao passo natural da evolução.  
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América Latina”, chama a atenção que durante algum tempo, embora a hereditariedade 

tenha permeado o pensamento social até o final do século XIX, os argumentos 

eugênicos sobre o controle da reprodução humana não foram empregados em 

decorrência da repulsa moral e aversão política frente à interferência na reprodução 

humana38. Ela nos chama a atenção para o paradigma que os pressupostos eugênicos 

despertaram em Darwin e que estão presentes no livro “Descent of Man (A 

descendência do homem)”. Vejamos: 

 

Darwin cita Galton várias vezes, mas apesar de parecer às vezes prestes a 
aceitar a necessidade de algum tipo de controle eugênico sobre a reprodução 
humana em nome do progresso evolucionário, reluta em abraçar ideia tão 
radical.39  

 
Embora Darwin pudesse até simpatizar com os postulados de Galton, ele via a 

ciência galtoniana com certa ponderação quanto ao controle da reprodução humana; 

não só ele como outros contemporâneos pareciam estar mais afeitos a uma prudência 

moral do que a “seleção social”. O que seria a “seleção social”? Este tipo de seleção 

tinha como objetivo livrar as futuras gerações da inaptidão biológica. Posteriormente ao 

longo do século XX, a seleção social foi posta em prática em alguns países, nos quais 

foram empregados a esterilização dos considerados inaptos (loucos, criminosos), o veto 

de casamentos, entre outras medidas40.  

A tentativa de se alcançar o modelo de ser humano “mais apto” revela uma 

inquietação quanto ao futuro da sociedade moderna. Neste sentido, abriu-se espaço 

para o florescimento de um movimento científico reformista. Que reforma era essa? Uma 

reforma social baseada na raça, calcada na hereditariedade e na evolução humana. A 

metáfora da evolução humana circunscreveu-se a partir do temor quanto à 

degeneração41. Era consenso entre o corpo médico científico, durante o século XIX e 

primeiras décadas do século XX, que as doenças – sífilis, tuberculose, alcoolismo, 

 
38 STEPAN. 2005, pp.31. 

39 STEPAN, 2005, pp.36 

40 BLACK.2003. 

41 Degeneração – conceito cunhado pelo psiquiatra franco-austríaco Benedict Augustin Morel, em 1857, refere-se a 

algo que no processo de cruzamento das espécies degenera a prole de forma inevitável. As consequências da 

degeneração estavam relacionadas com as enfermidades mentais, demência epilepsia, esquizofrenia, loucura e crime. 

Ver em: CAPONI, Sandra. “Loucos e degenerados- uma genealogia da psiquiatria ampliada. Rio de janeiro: Ed. 

Fiocruz, p 81-98. 
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doenças mentais – comuns entre os mais pobres eram hereditárias, aumentando, assim, 

o medo de degeneração, ou decadência social42. Alguns autores endossam o coro de 

que a rápida multiplicação dos “inadequados” era um forte motivo de decadência. Dentre 

estes autores, destaca-se Victoria Woodhull, autora do livro Rapid Multiplication of the 

Unfits (Rápida Multiplicação dos inadequados/ desviados), cujo título já nos diz muito, 

189143. Em razão desses fatores, Francis Galton mostrava-se convicto de que era 

possível selecionar o estoque genético dos aptos, frente aos inadequados. Contudo, 

para que esta ideia ganhasse novos adeptos, era necessário o conhecimento concreto 

sobre a hereditariedade, conhecimento este que ainda não existia quando Galton 

abordou o termo eugenia pela primeira vez44.  

O campo do estudo da hereditariedade esteve permeado pelas proposições de 

August Weismann, Jean Baptiste de Lamarck, e pela redescoberta das leis de Gregor 

Mendel. Não que todas estas proposições andassem lado a lado, pelo contrário, 

podemos dizer que as proposições de Weismann poderiam ser somadas às leis de 

Mendel. O biólogo alemão August Weismann propôs a teoria da continuidade do “plasma 

germinativo”, neste estudo o biólogo alemão notou que uma parte da célula transportava 

material genético hereditário, e continuava ao afirmar que o plasma germinativo não 

dependia do “somo plasma” (restante da célula), desta forma possibilitaria a transmissão 

de uma geração em diante sem a influência de condições externas. As proposições de 

Lamarck postulavam a transmissão de caracteres adquiridos. Em outras palavras, uma 

vez adquiridos um novo traço que pode ou não degenerar, por ter sido comumente mais 

usado na América Latina. Galton, por sua vez, mostrou-se afeito a teoria weizmanniana, 

em contraponto a lamarckiana. Devemos destacar, porém, que o fato de o pai da 

eugenia mostrar-se favorável às ideias de Weismann, não necessariamente se excluía a 

adoção do modelo lamarckiano por parte de eugenistas de países latino-americanos e 

franceses, por exemplo.  

Por volta do início dos anos 1900 houve a redescoberta das leis de Mendel, 

sobre as combinações de caracteres hereditários das plantas. Lembremo-nos 

brevemente de uma aula corriqueira de biologia numa turma de 3º ano do ensino médio, 

sobre hereditariedade. Se temos os genes dominantes (AA), recessivos (aa) as 

prováveis combinações seriam: Aa, Aa, Aa, Aa, onde temos a combinação com um gene 
 

42 STEPAN. 2005, pp 32. 

43 Idem, ibidem... 

44 Idem, ibidem... 
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dominante outro recessivo; se o combinarmos com outro semelhante teremos: Aa + Aa = 

AA, Aa, Aa, aa. Por exemplo, podemos usar a cor dos olhos, definida pelo gene 

recessivo em respectiva combinação, caso haja a presença aa, se uma pai e uma mãe 

portam o gene recessivo há no mínimo 25% de chances de transmiti-los a seus filhos45. 

No entanto, devemos deixar claro que as leis de Mendel serviram de aporte teórico para 

alguns defensores da eugenia, e não que o mendelismo fosse partícipe nos projetos 

eugênicos. O mendelismo representou um marco histórico no desenvolvimento da 

biologia moderna, pois somando-se à descoberta do cromossomo foi fundamental na 

ciência genética.  

Desta forma, o mendelismo com a teoria weismanniana o plasma germinativo 

não depende do exterior da célula. Ambos os estudos destacavam a independência da 

hereditariedade em relação a fatores externos (meio ambiente). Para os defensores 

desta corrente científica, mesmo que se alterasse o ambiente em que um indivíduo tido 

como “fraco” estivesse inserido, sua prole continuaria a estar comprometida, uma vez 

que o caráter moral e as degenerações eram determinados através da linhagem, e não 

na vida social na qual estava inserido o indivíduo. Tendo em vista esta compreensão, 

não seria espantoso pensarmos que a premissa da inferioridade racial de certos tipos 

“raciais” poderia ser justificada através da hereditariedade. Por exemplo, se um indivíduo 

da “raça”46 negra, considerado inferior biologicamente ao se misturar com um branco, 

seria problemático, uma vez que a hereditariedade definiria um destino funesto às 

próximas gerações. Com isso, muitos autores chegaram a condenar a miscigenação 

racial e até a defender uma política de higiene racial.  

 O objetivo deste tópico não foi traçar uma história do pensamento científico 

europeu do século XIX, mas buscar compreender como essas teorias ajudam-nos a 

pensar que caminhos foram seguidos e propostos por cientistas brasileiros, em casos 

específicos como o da eugenia. Antes de abordarmos o caso brasileiro, vejamos como 

 
45 Ver em: FRIDMAN, Cintia. “As 1ª e 2ª Leis de Mendel e conceitos básicos de citogenética. “Centro de Pesquisa 

Aplicada. USP/Univesp. 

46 Compreensão de Raça do Século XIX, que dava destaque às diferenças humanas a partir do fenótipo, que seria um 

marcador de diferença racial. O Esquema das três grandes raças século XIX com os naturalistas Georges Cuvier, 

Louis Agassiz, tais quais; a raça branca chamada caucasoide, ligada ao continente europeu, Oriente Médio e Norte da 

Índia; a amarela ou mongoloide que incluía asiáticos, ameríndios, polinésios e malaios; e negra ligada a África 

Subsaariana, ao sul da Índia, Siri Lanka, e, autóctones da Austrália.  
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se desenvolveu o movimento eugenista no contexto internacional. 

 

 

1.2 Contextos Internacionais: 

 

Entenderemos neste tópico como se organizaram as principais características do 

campo eugênico nos universos europeus e latinos. Por mais panorâmica que possa ser 

esta análise, devido à falta de tempo e espaço nesta dissertação, devamos compreender 

que a eugenia não se desenvolveu de forma linear e simétrica entre estes países, 

embora tenha sido um movimento marcadamente caracterizado por propostas similares 

no caso dos países anglo-saxões como EUA, Inglaterra e Alemanha, tendo em vista as 

proximidades culturais entre os países, dentre elas nas relações de estado e sociedade 

a partir de premissas mais voltadas para o protestantismo.  

O temor frente à degeneração social, as mudanças ocorridas na sociedade após 

a expansão da industrialização no segundo quarto do século XIX e início do século XX, a 

rápida urbanização, consequentemente, o maior inchaço nas cidades, alterações nas 

relações de trabalho das mulheres, foram condições que levaram a uma face negativa 

da interpretação social weizmanniana, pois, conforme observamos nas páginas 

anteriores, os pobres e fracassados eram vistos como portadores de uma 

hereditariedade fraca e mórbida. 

Na alvorada do século XX, surgiram sociedades eugênicas nos países europeus 

com “objetivo de realizar pesquisas genéticas de forma acadêmica e científica; outras, 

visando discutir e promover novas políticas e até leis que apoiassem as ideias 

eugênicas”47. Em 1905, foi inaugurada a German Society for Racial Hygiene (Sociedade 

Alemã para Higiene Racial), em Berlim; em 1907, na Inglaterra, surge a Eugenics 

Education Society (Sociedade para Educação para Eugenia); nos Estados Unidos, foi 

criada, em 1910, a Eugenics Record Office (Escritório de Registros de Eugenia); e na 

França, em 1912, foi criada a Société Eugéique Française (Sociedade Eugênica 

Francesa), em Paris. Além das organizações voltadas especificamente para eugenia, os 

temas eugênicos foram inseridos em diversos outros campos da ciência como na 

psiquiatria, antropologia, medicina, sociologia, direito e até política. No Brasil, tivemos a 

criação da Sociedade Brasileira de Eugenia, em 1918, capitaneada por Renato Kehl e 

 
47 STEPAN. 2005. pp 36.  
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presidida por Arnaldo Vieira de Carvalho, mas esta sociedade durou apenas um ano. 

Não que eugenia estivesse fora de moda e circulação entre os letrados brasileiros, pelo 

contrário, ela continuou a existir e dialogar com outros campos científicos, tal qual 

poderemos observar no Congresso Brasileiro de Hygiene Mental, realizado em 192948.  

A eugenia norte-americana encontrou terreno próspero para desenvolver-se, e 

se desenvolveu a partir da forma negativa da eugenia. A elite norte-americana, 

empenhada em estabelecer uma nação cada vez mais “branca”, abriu as portas para 

imigração. Sabe-se que os EUA foram o país que mais atraiu imigrantes europeus entre 

o final dos anos mil e oitocentos e começo do século XX. A imigração que vicejou a 

entrada massiva de imigrantes das partes mais pobres da Europa, aliada a imensa 

população negra liberta na década de 1860, preocupava a constituição de uma nação 

racialmente viável. Logo, os problemas sociais foram naturalizados a partir de 

justificativas biológicas, hereditárias e eugenistas. Edwin Black (2003) e Peter Cohen 

(1998) destacam que o campo da eugenia de maior destaque nos EUA foi a 

esterilização compulsória, onde, à luz das legislações estaduais, foram aprovadas leis 

que permitiam os médicos esterilizar seus pacientes, além da restrição de casamentos 

entre negros e brancos, e isolamento dos doentes mentais.  

Diversos autores, dentre eles Nancy Stepan, Black, Kelves, apontam Charles 

Benedict Davenport como o mais importante nome da eugenia norte-americana. 

Davenport formou-se em Harvard, em 1889, em zoologia, e desde o final dos 1800 

mostrava-se entusiasmado com as abordagens estatísticas elaboradas por Karl Pearson 

e Francis Galton. Não demorou, e o eugenista americano logo aplicou dados estatísticos 

a hereditariedade humana, o que fica claro através de seu livro “Statistical Methods With 

Special Reference to Biological Variation”49, de 1899. O mendelismo também exerceu 

importante influência no pensamento e nas produções de Davenport, que em 1910 

tornou-se diretor do Cold Spring Harbor Laboratory, ligado ao Instituto Carnegie de 

Washington. Sob sua batuta, foram realizadas “as principais pesquisas e estudos legais 

que deram bases às leis de esterilização compulsória50”. Em 1910, criou o Eugenics 

 
48 Ver em: SOUZA, Vanderlei Sebastião de. “A Política Biológica como Projeto: a “Eugenia Negativa” e a construção 

da nacionalidade na trajetória de Renato Kehl (1917-1932)” Dissertação (Mestrado em História das Ciências da 

Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, 2006. 

49BLACK, Edwin A. A Guerra contra os fracos: eugenia e campanha dos Estados Unidos para criar uma raça 

dominante. São Paulo: A Girrafa, 2003. 

50 Junior, Wanderbroockk Durval; Moura, Renata; Fernandes, Saulo Luders “A eugenia pela Arte Cinematográfica”. 
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Record Office, em Nova York, com o objetivo de aumentar os estudos e informações 

eugênicas sobre a herança familiar. No ano seguinte, publicou “Heredity in relation to 

eugenics”, assim como Francis Galton observou as “boas qualidades” familiares 

transmitidos hereditariamente, chegando a esse resultado através de uma amostra de 

dados sobre uma determinada família a partir da incidência de determinados 

caracteres51.  

A partir dessas conclusões, o eugenista norte-americano dedicou atenção 

especial à análise das famílias dos imigrantes, pois para ele muitos dos indivíduos que 

desembarcavam em solo norte-americano, eram portadores de “anormalidades”. Com 

isso, fez lobby para restrição da imigração, e também apontava para a restrição dos 

casamentos inter-raciais. Em 1929, publicou um livro intitulado “Race Crossing in 

Jamaica”, traduzindo “Cruzamento racial na Jamaica”, a qual dava conta de que o 

cruzamento racial entre populações negras e brancas resultaria em degradação 

biológica e cultural nas gerações racialmente mistas52, pois o homem era pensado a 

partir de uma diversidade de espécies. Sendo assim, negros e brancos pertenciam a 

espécies diferentes e não poderiam cruzar-se entre si, sob o risco de degeneração 

permanente. Logo, não é de se espantar que o baluarte da eugenia estadunidense fosse 

defensor da segregação racial, pois para ele a interação entre as raças resultaria em um 

certo “desastre” biológico, levando a degeneração.  

Além disso, ele criticava o fato de o governo americano ter que gastar parte de 

seu orçamento com instituições que cuidassem das pessoas tidas como “anormais”. 

Neste sentido, o pensamento de Davenport se coaduna com o liberalismo, doutrina que 

preconiza que o Estado deve reduzir seus gastos com investimentos na sociedade, 

abrindo espaço para iniciativa privada. Logo, no cerne da questão da esterilização 

compulsória estava, não em discutir se a prática era arbitrária, violenta e até anti-

humanista, mas “o fulcro do problema era saber quem detinha o monopólio desta 

prática”. No fim, o estado norte-americano deteve a prerrogativa de praticar a 

esterilização. Assim, notamos que liberalismo americano andou lado a lado com a 

 
In: “Raça, Higiene Social e Nação Forte – Mitos de uma época”. Org Maria Lucia Boarini.  Editora: Eduem, 

Paraná.2011.   

51 KEVLES, Daniel. In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity. Nova Iorque. 1995. 

52 Lembrar que neste contexto a categoria raça, era pensada a partir de um marcador biológico. Ver em: WADE, Peter. 

“Raça: natureza e cultura, ciência e sociedade”. In: Raça, racismo e genética - em debates científicos e controvérsias 

sociais. Maria Hita Gabriela (organizadora). Salvador: EDUFBA, 2017. Pp. 55 -58. 
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democracia53, esta que só concederia cidadania a quem se enquadrasse nos pré-

requisitos de cor, faculdades mentais, e raça defendidos não só pelos eugenistas, como 

também por racistas outros, que postulavam sua superioridade sobre premissas 

científicas.  

Tento nas linhas anteriores de forma sucinta mostrar como se desenvolveu a 

eugenia estadunidense. Entretanto, Charles Davenport não foi o único a participar e a 

desenvolver o movimento eugênico, com isso, sua visão não pode ser tratada como 

única dentro do movimento eugenista americano, mas devido a sua notável 

proeminência decidi utilizá-lo neste recorte. Além disso, o pensamento de Davenport, no 

que diz respeito à implementação de cotas raciais frente à imigração que previsse a 

restrição da entrada de determinados grupos, foi alvo de acalorados debates na 

Assembleia Constituinte de 193354. 

A eugenia encontrou terreno fértil em solo europeu, em especial na Alemanha, 

Suécia, União Soviética, Dinamarca, França entre outros. Como não é objetivo deste 

trabalho abordar as diversas frentes do pensamento eugênico, darei especial atenção ao 

modelo alemão, pois, a partir do emprego do projeto da “arquitetura da destruição55”, 

que vicejou o extermínio em larga escala de raças tidas como inferiores dentro da 

concepção de uma raça “superior e pura”, por parte dos nazistas, os horrores cometidos 

a partir da Solução Final e Holocausto, durante o fim da Segunda Guerra Mundial, 

fizeram com que, não só a eugenia, como a ideia de “raça”, no sentido biológico, fosse 

posta de lado nos anos subsequentes à Guerra.56 Neste sentido, a eugenia passou a ser 

encarada como tabu dentro de países que tiveram movimentos eugênicos e para não se 

utilizar mais o termo eugenia, foram usados outros termos como puericultura, 

homicultura, que já existiam e se coadunavam com o pensamento eugênico anterior à II 

Guerra. 

Engana-se, porém, quem acredita que o caso alemão, restringe-se às práticas 
 

53 KEVLES, 1993. 

54 Não que o Brasil segue à risca a cartilha americana do controle à imigração, mas exemplos como o dos EUA 

servirão de base para os defensores do controle imigratório. Ver mais em: GERALDO, Endrica. A “lei de cotas” de 

1934 controle de estrangeiros no Brasil. AEL, v.15, n.27, 2009. 

 55 Termo cunhado pelo cineasta judeu Peter Cohen, que tratou no documentário de mesmo codinome “A Arquitetura 

da Destruição” em que é relatada a tentativa de embelezar o mundo com a 'raça ariana', tida como pura e superior, 

mesmo que para isso fosse necessário o extermínio em larga escala. 

56 Projeto UNESCO no Brasil: textos críticos / Cláudio Luiz Pereira e Livio Sansone, organização. - Salvador: 

EDUFBA, 2007. P. 11-25. 
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exacerbadas da higiene racial nazista. A própria Higiene Racial alemã remonta a idos de 

1905, com a fundação de uma Sociedade Alemã de mesmo codinome. Em outras 

palavras, na Alemanha, os nazistas não criaram o arianismo, mas se valeram dele e 

potencializaram-no na sua política de Estado, que viria a ser segregadora e 

exterminadora. A Sociedade foi idealizada pelo eugenista Alfred Ploetz, grande 

entusiasta do arianismo nórdico57. Além de Ploetz, destacam-se Hermann Muckermann, 

diretor do Instituto de Eugenia de Berlim; o antropólogo Hans Haustein; Eugen Fischer, 

diretor, durante a década de 1920, do Instituto de Antropologia, Genética Humana e 

Eugenia, da Universidade Kaiser Wilhelm de Berlim.  O autor Edwin Black chamou a 

atenção para o fato de que o programa de higiene racial alemão encontra raízes 

pretéritas na eugenia norte americana, mostrando a conexão entre o Eugenics Office em 

Nova York, e os Institutos de genética humana germânicos, em seu livro “Guerra contra 

os Fracos’58. 

Nem todos arianistas tinham premissas racistas, mas todos eles conforme 

observa Wanderlei Sousa (2006) compartilhavam da superioridade cultural nórdica.59 Em 

1933, emerge a primeira lei que aplicaria a esterilização em solo alemão, a Lei da 

Profilaxia dos Descendentes com Doenças Genéticas que previa a esterilização 

compulsória de pessoas com: debilidade mental congênita, esquizofrenia, transtornos 

maníaco-depressivos, epilepsia, alcoolismo grave, criminosos e indivíduos de raças 

consideradas inferiores. Dois anos mais tarde, em 1935, baseadas na forma positiva da 

eugenia, fora implementada a Lei de Nuremberg (Lei de Proteção do Sangue e da Honra 

Alemã), que proibia o casamento de pessoas de raças distintas, especialmente o 

casamento com judeus. Em 1939, a lei da eutanásia a qual aprovava a execução de 

indivíduos considerados: loucos, doentes incuráveis, velhos senis e crianças 

excepcionais60. Os contornos mais sinistros puderam ser notados no número de pessoas 

entre 50 mil a 100 mil (e não apenas judeus) que foram retirados dos asilos mentais e 

outras instituições de custódia, e enviados para serem mortos nas câmaras de gás.  

Mediante tais atitudes, talvez nem o próprio Francis Galton pudesse aprovar 

 
57 SOUSA, Vanderlei.2006, p 125. 

58  BLACK, 2004. 
59 SOUZA. 2006, p 129. 

60 Edwin Black apud:  Junior, Wanderbroock Durval; Moura, Renata; Fernandes, Saulo Luders “A eugenia pela Arte 

Cinematográfica”. In: “Raça, Higiene Social e Nação Forte – Mitos de uma época”. Org. Maria Lucia Boarini.  

Editora: Eduem, Paraná. 2011, pp 125. 
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determinadas medidas. Mas, isto fica no campo da suposição, e não devemos nos deter 

nisso. O que me importa aqui é compreender que a ciência não é autista e não é 

politicamente isenta de interesses, neutra ou divorciada das circunstâncias históricas. 

Como vimos no contexto anglo-saxão, a eugenia foi um movimento científico associado 

ao darwinismo e mendelismo sociais, privilegiando o controle direto sobre a reprodução 

humana, ao invés do melhoramento da raça pela reforma do meio ambiente. 

Ambas as manifestações do movimento eugenista, tanto a reforma do meio 

ambiente para se aprimorar o homem, como as propostas de intervenção na reprodução 

humana revelam-nos que a ciência era a engrenagem que iria engendrar o progresso do 

homem. Logo como afirma Cohen, “a ânsia pela civilização leva o homem ao desejo de 

melhorar não só as condições materiais, mas a si mesmo.”61 Como sabemos, as ideias 

científicas, filosóficas cruzam diversas barreiras culturais, configurando-se de forma sutil 

a partir das tradições locais, científicas, políticas e culturais. Logo, a eugenia no Brasil, 

ou nos outros países periféricos, não deve ser entendida como uma simples cópia 

malfeita de ideias vindas do centro, e sim uma adaptação à realidade local, tais quais 

observamos na tradição médico-científica do período anterior à chegada da eugenia no 

Brasil. O próprio Silvio Romero62, “o pretenso nacionalista”, foi na corrente contrária ao 

pensamento racialista de autores como Agassiz, e Goubineau, e definiu a mestiçagem 

como um dos símbolos da nacionalidade brasileira, longe do perigo da degeneração 

mestiça. Ideia essa de degeneração de raças inferiores que se mostrou presente nas 

abordagens americanas e alemãs, por exemplo. 

Antes de analisar o desenvolvimento brasileiro da eugenia, vejamos como se 

desenvolveu a ciência de Galton em países latinos de grande vulto, como no México e 

Argentina. O México, elaborou uma nacionalidade a partir da celebração da mestizaje, 

que tomava como parâmetro uma nação mestiça (indígenas e criollos). Já a Argentina, 

viu-se diante de uma preocupação que emergia a partir do grande número de imigrantes 

que afluíram em terras platinas e que poderia pôr em risco a constituição de uma 

nacionalidade argentina, circunscrita sob a ótica de uma “raza argentina”63.  

Antenados com o surgimento das Sociedades de Eugenia na Europa, EUA e 

 
61 Idem pp 106.  

62 Ver em: “Entre a riqueza natural, a pobreza humana...”. RAMOS. Jair Souza. & MAIO. Marcos Chor em “Raça 

como questão História, Ciência e Identidades no Brasil”.  2012. pp 38. 

63 A raza (raça) neste sentido passa a ser entendida a ideia de construção das nacionalidades. Raça argentina, raça 

brasileira, entre outros.  
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Brasil, em 1918, as associações eugênicas de ambos os países foram das mais 

importantes entre os países periféricos. Eram elas: Sociedad Mexicana para el 

Mejoramento de la Raza, e a Associación Argentina de Biotipologia, Eugenesia y 

Medicina Social. Essas associações eram lideradas por médicos (obstetras, pediatras, 

higienistas mentais) que tinham como objetivo “aplicar e divulgar a nova ciência da 

eugenia, mais do que realizar pesquisa sobre hereditariedade e saúde”64. No México, o 

debate pairava sobre de que forma a população indígena seria integrada ao todo 

nacional e como a saúde dos pobres poderia ser melhorada, o que ia de encontro a 

eugenia Vale lembrar que entre as décadas de 1910 e 1920, o país esteve sob o 

contexto da Revolução Mexicana, e ideologicamente mostrou-se terreno propício à 

absorção de uma nova ciência e novo pensamento social. A seguir, destaca-se a criação 

da Sociedad Mexicana de Puericultura, formada na Cidade do México, na qual destaca-

se o cuidado com as crianças, com a criação de uma seção de eugenia, encarregada de 

discutir questões sobre hereditariedade, doenças, educação sexual, sexualidade infantil, 

e controle de natalidade. 

Em 1932, a sociedade mexicana contava com nomes como José Rulfo, 

Fernando Ocaranza, Alfredo Saavedra. Neste mesmo ano foram implementadas na 

Sociedade Mexicana de Eugenesia, comissões técnicas permanentes que atendessem 

aos pedidos de informação e aconselhamento, frente a assuntos relacionados a saúde 

pública. E, na tentativa de juridicizar a eugenia, Saavedra elaborou o Código Mexicano 

de Eugenia o qual visava implementar um programa de educação sexual com orientação 

eugênica. O que nos leva a compreender que os mexicanos viam a educação sexual e a 

profilaxia das doenças venéreas, como agentes do campo eugênico, e desta forma 

intervir na saúde pública, mostrou-se uma tônica da eugenia.  

Nancy Stepan destaca que na Argentina a Associación Argentina de 

Biotipologia, Eugenisia y Medicina Social, fundada em 1932, em Buenos Aires, surgiu 

em um contexto político diferente do mexicano. A autora destaca que o país platino 

desempenhava com eficácia o controle das epidemias e endemias, no mesmo momento 

em que recebia um grande afluxo de imigrantes europeus65.  

O principal ícone da eugenia argentina foi Victor Delfino, que ligava a eugenia à 

necessidade de uma purificação nacional e no controle, a imigração, pois havia uma 

 
64 Ver em: STEPAN,Nancy . 2005, pp 62.  

65 Idem. pp 64.  



33 

 

 

 

crescente preocupação quanto à identidade nacional e às “perturbações” dos costumes 

e culturas nacionais provocadas pelos hábitos estrangeiros, logo raça e imigração eram 

frequentemente evocadas pela classe médica e política portenha66. Destaca-se também 

a influência do cientista genovês Nicolás Pende, o qual defendia que as populações 

humanas poderiam ser divididas em grupos distintos, cada qual teria doenças e 

estruturas psicológicas próprias, isso era chamado de “biotipologia”. Além de se 

preocupar com a classificação dos indivíduos segundo tipos, a biotipologia voltava-se 

para o controle do desenvolvimento: físico, mental e sexual, “de modo que se pudesse 

assegurar a normalidade, evitando-se as anormalidades”67. Tão logo, “Pende acreditava 

que através de um inventário dos biótipos humanos existentes em uma população, os 

recursos biológicos de uma nação poderiam ser atrelados eficientemente às metas do 

Estado.68”  

Nas páginas anteriores, pudemos acompanhar o surgimento da Eugenia e sua 

aplicação em diferentes contextos. Vimos que a eugenia casa com a noção de raça e 

nacionalidade, falta-nos agora uma análise mais detalhada dessas categorias no 

pensamento brasileiro nas primeiras décadas do século XX, mais precisamente entre 

1911 e 1930. Este recorte temporal remete-nos à institucionalização da eugenia no 

Brasil, em 1918, como também a presença brasileira no Congresso Universal das 

Raças, realizada em Londres, em 1911, o qual a delegação brasileira, composta por 

João Batista Lacerda e Edgard Roquette Pinto69, defensores do ideal de branqueamento 

da população. Além disso, durante a virada do século, há a negação dos determinismos 

geográficos e climáticos frente ao país, e também na ressignificação da ideia de 

degeneração frente às populações mestiças. 

 Todas essas variáveis confluíram para formação de um povo que passaria a ser 

visto sob um prisma diferente. Num exercício provocativo emerge uma questão que 

permeia as páginas subsequentes: que tipo de povo se pensava para o Brasil? Como a 

eugenia atuaria como um agente que pudesse viabilizar a formação desse novo povo? 

 

 
66 DELANEY. 2002. 

67 STEPAN. 2005 pp 66.   

68 Idem 

69 Ver em: SOUZA, Vanderlei Sebastião de; SANTOS, Ricardo Ventura. O Congresso Universal de Raças, Londres, 

1911: contextos, temas e debates. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 3, p. 745-

760, set.-dez. 2012. 
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1.3 Considerações sobre a Raça – 1911- 30: 

 

Neste tópico, veremos o conceito de raça tomado a partir de meados do século 

XIX, em que a raça era tida como uma “chave intelectual para pensar a diferença 

humana em nível global”, conforme aponta Peter Wade70. Nesse sentido, raça tomou 

uma feição biológica e determinante. Além disso, ao curso das décadas iniciais do 

século XX, o termo raça passou a ser associado com as identidades nacionais: “raza 

argentina”, “raça brasileira”, “raza cósmica (México)71.  

A partir do século XIX, naturalistas como Georges Cuvier (1769-1832), Louis 

Agassiz (1807-1873) e diferentes evolucionistas conceberam a divisão de três ou quatro 

grandes raças: a branca, chamada caucasoide, ligada ao continente europeu, Oriente 

Médio e Norte da Índia; a amarela, mongol que incluía asiáticos, ameríndios, polinésios e 

malaios; e negra, ligada a África Subsaariana, ao sul da Índia, Siri Lanka, e, autóctones 

da Austrália. Obviamente, que no topo da hierarquia racial estavam os caucasianos, e na 

base desta hierarquia estava a raça negra, conforme demonstram diversos autores72. 

Essas diferenças eram explicadas a partir das variações fenotípicas, cor da pele, 

cabelos, fisionomia, tamanhos cranianos. Em 1854, os teóricos norte-americanos Nott e 

Gliddon no livro “Types of Mankind” destacavam que o crânio era a chave para se 

conhecer o tipo racial, no qual faziam diversas aproximações entre os crânios de negros 

e símios73, justificando desta forma uma suposta inferioridade inata dos negros. Era uma 

das faces do racismo científico e do determinismo racial74.  

Além disso, pairava ainda uma discussão sobre a origem do ser humano ser 

única ou múltipla. Os defensores da monogênese argumentam que a origem do ser 

humano era única e que depois disso se alcançou diferentes graus evolutivos. Já a 

poligênese dava conta de múltiplas origens do ser humano, ou seja, desde sua gênese, 

os seres humanos seriam de raças diversas, que, em diferentes momentos alcançaram 

 
70 Ver WADE, Peter: “Raça: natureza e cultura na ciência e na sociedade” in: Raça, racismo e genética -em debates 

científicos e controvérsias sociais”. Pp. 55-59.  

71 GERSTLE, Gary. Raça e nação nos Estados Unidos, México e Cuba, 1890-1940.  

72 Ver autores como GOULD, Stephan Jay. “A Falsa Medida do Homem”,2003, pp 109-143. & WADE, Peter “Raça 

Natureza e Cultura na ciência e na Sociedade” In: Raça, racismo e genética, 2012. pp. 47 a 79 

73 GOULD, Stephan Jay. “A Falsa Medida do Homem”, 2003. pp 21-23.  

74 Idem. pp 20. 
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ou não a evolução civilizacional75. Em linhas gerais, no Brasil, assim como no restante 

da América Latina tiveram maior força motora as teorias monogenistas. Como podemos 

observar no exemplo da tese de doutoramento de Eugênio Rabello, 1869, da Faculdade 

de Medicina da Bahia, tal qual adota o modelo monogenista.76 A raça poderia ser 

modificada de acordo com o meio, tal qual o estado do clima, ou estágio de civilização, 

conforme aponta-nos, Rabello: 

 

 Muitas podem ser as causas pelas quaes uma especie venha pouco a pouco perder os 

caracteres distinticvos de um typo primitivo, e modificar-se até constituir a variedade e a 

raça: e as diferenças que se observam nos grupos humanos acham explicação tão 

satisfatória quão geralmente acceita, nas alterações causadas pelo, clima, pelo genero de 

vida, pelo estado de civilisação ou de selvageria, assim como pelas monstruosidades 

sporadicas torna-das hereditárias.77   

 

No parágrafo extraído da dissertação de doutoramento de Eugênio Rabelo, “As 

raças humanas descendem de uma só origem?”, é possível notar como a ciência 

brasileira estava antenada com as teorias europeias e norte-americanas que versassem 

sobre os tipos e diferenças raciais do mundo. Para Rabelo, a influência do clima ajudaria 

a moldar um tipo racial, e as diferenças entre as raças são medidas também a partir do 

grau de civilização em que ela se encontra, portanto, os africanos e os indígenas seriam 

os últimos na escala evolutiva. Mais adiante, em sua dissertação, Rabelo mostra-se 

favorável à ideia de que o clima brasileiro corrompia o tipo físico e moral do homem, uma 

vez que dado o solo “prodigioso e a abundância dos rios” fazia com que o brasileiro se 

acomodasse e “mergulha nos braços da incúria”, ao passo que em casos como a 

Inglaterra dado a pobreza do seu solo, e clima mais frio estimulava os ingleses à 

invenção de máquinas, e o seu desenvolvimento78.  

 
75 A autora discute as teorias raciais que estiveram em voga durante o século XIX, em especial o monogenismo e o 

poligenismo. A primeira estava ligada a crença cristã da criação humana a partir de Adão e Eva, e que pensava a 

humanidade a partir de graus de perfectibilidade o qual o mais alto estaria próximo ao Éden, e o mais baixo menos 

perfeito (degenerado). Lembrar dos ‘herdeiros de Cam’ o qual africanos seriam seus descendentes, e a partir daí mais 

próximos da degeneração. Já a hipótese poligenista surge como contestação ao dogma monogenista da Igreja, os 

defensores dessa corrente acreditavam na existência de vários centros de criação correspondentes às diferenças raciais 

observadas. Ver em: SCHWARCZ,Lilia Moritz. “O espetáculo das raças - cientistas instituições e questão racial no 

Brasil 1870 -1930”. 1993, pp 64. 

76 REBELLO, Eugenio Guimarães. “As raças humanas descendem de uma só origem?” Faculdade de Medicina da 

Bahia. Salvador, 1869, p 29. 

77 Idem, p 31. 

78 Idem, ibidem. 
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Contudo devemos chamar atenção para o fato de que nem sempre as teorias 

baseadas em determinismos, sejam eles raciais, climáticos ou geográficos, estiveram 

em voga no pensamento brasileiro. Rabelo pode ser tomado (no seu tempo) como um 

exemplo da adoção dessas teorias no campo médico científico brasileiro ainda nos anos 

finais da década de 1860. Mas ele não era o único a defender o determinismo 

climático79. Anos mais tarde, Afrânio Peixoto, médico eugenista radicado na Faculdade 

de Medicina da Bahia, sobre forte influência do pensamento lombrosiano, em 189780, 

combateu veementemente a teoria dos “trópicos insalubres”, sobretudo a partir da 

década de 1910, quando este ganha notoriedade ainda maior ao assumir a cátedra de 

Higiene na faculdade de medicina do Rio em 191681.  

Neste ínterim, a elite brasileira se viu frente a um dilema frente a geografia racial 

mundial. A dúvida era de como se pensar o progresso da nação, a partir do quadro 

multirracial brasileiro? Em primeiro momento, a elite brasileira ancorou-se no racismo 

científico para justificar a pretensa supremacia “senhorial” branca e a condenar o futuro 

da nação a partir do problema da existência de raças “inferiores” (de acordo com a 

escala evolucionista), como a negra, e mestiça, havendo uma pretensa condenação à 

mestiçagem que viria a degenerar a raça. Em linhas gerais, no Brasil, assim como no 

restante da América Latina tiveram maior eco as teorias monogenistas, como pudemos 

observar  no exemplo da tese de doutoramento de Eugênio Rabello, 1869, da Faculdade 

de Medicina da Bahia, o qual adota o modelo monogenista.82 Neste momento, a teoria 

monogenista ia de encontro à crença na hierarquia racial.  

Durante o século XIX foi propagada a imagem do Brasil como um país 

predominantemente ocupado por uma população atrasada em termos evolutivos, esta 

imagem foi disseminada por cientistas e viajantes europeus ao longo do século XIX, 

marcadas a partir de um arcabouço teórico que valorizava ideias sobre clima, raça e 

evolução. Dentre os teóricos mais influentes e os intelectuais brasileiros destacavam-se 

Henry Blucke, Arthur Gobineau, e Louis Agassiz os quais apontavam com maus olhos a 

 
79 Citar demais autores:  

80 Ver sua dissertação de doutoramento: PEIXOTO, Afrânio. “Epilepsia e Crime”. Faculdade de Medicina da Bahia, 

Salvador. 1897. 

81 Peixoto “Clima e saúde” apud Skidmore, 1994: p.257.  

82 REBELLO, Eugenio Guimarães.  As raças humanas descendem de uma só origem?” Faculdade de Medicina da 

Bahia, 1869. P. 35. 
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miscigenação no país, que levariam a degeneração de sua gente83. Do ponto de vista 

racista Gobineau afirmava que: 

 

[...] 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 degeneração do tipo mais deprimente tanto entre as classes baixas como nas 

superiores […] os nativos brasileiros não são nem trabalhadores, nem ativos, nem 

fecundos.84  

 

Com base nas teorias racialistas foram dirimidas algumas interpretações sobre a 

unidade nacional, tendo como ícone do pensamento nacional, Silvio Romero (1851-

1914). Graduado pela Faculdade de Direito do Recife, influenciado pelo cientificismo85 

da última metade do século, examinou de maneira criteriosa os intelectuais da época a 

partir de parâmetros positivistas, evolucionistas, e materialistas86. A principal 

contribuição de seu estudo estava na interpretação da realidade brasileira a partir de 

uma chave determinista que mobilizou os três elementos: raça, geografia e evolução. 

Embora não questionasse as hierarquias raciais levantadas pelas teorias europeias87, 

Romero não condenava a mestiçagem como degenerativa, pelo contrário, a mistura 

encontrada nos brasileiros geraria a regeneração nacional, uma vez que o povo 

brasileiro era uma “raça” ainda em formação. Nesta amálgama de mistura racial surge o 

núcleo da teoria do branqueamento, em que se supunha um branqueamento paulatino 

da nação, uma vez que se acreditava que raça branca prevalecia sobre as demais, já 

que esta seria dominante e “superior”.  

A teoria do branqueamento elaborada por Romero e defendida por João Baptista 

Lacerda anos depois no Congresso Universal das Raças, em 1911, estava em íntima 

sintonia com as estratégias do governo brasileiro de promover o país na Europa, num 

esforço de se vender uma imagem positiva sobre o país, com intuito de atrair imigrantes 

 
83 Ver em RAMOS, Jair Souza; MAIO, Marcos Chór. “Entre a riqueza natural, a pobreza humana e os imperativos da 

civilização, inventa-se a investigação do povo brasileiro”. In: “Raça como questão” Jair Souza Ramos, e Marco Chor 

Maio (org). Fiocruz, 2010. P. 34-38. 

84 Gobineau apud Skidmore, 1976: 47 

85 Concepção filosófica de matriz positivista que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de 

compreensão humana da realidade. 

86  Skidmore. Thomas. “Preto no Branco, raça e nacionalidade no pensamento brasileiro”. 1994. p 80-110. 

87 Ver em RAMOS, Jair Souza; MAIO, Marcos Chór. Entre a riqueza natural, a pobreza humana e os imperativos da 

civilização, inventa-se a investigação do povo brasileiro. In: “Raça como questão” Jair Souza Ramos, e Marco Chor 

Maio (org). Fiocruz, 2010. P. 25-51. 
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e investimentos estrangeiros para modernizar e expandir a economia nacional. Resta-

nos saber: em que se baseada apresentação de Lacerda? O então diretor do Museu 

Nacional àquela altura foi congressista com um viés de “embaixador” do Brasil no 

estrangeiro, durante o governo de Hermes da Fonseca (1910-1914), uma vez que 

Lacerda apresentara a viabilidade de uma nação que almejava branquear-se. Conforme 

aponta-nos Vanderlei Souza e Ricardo Ventura Santos, João Batista Lacerda contou 

com auxílio do antropólogo que mais tarde viria a ser diretor do Museu Nacional (1926), 

Edgar Roquete Pinto, que o ajudou na coleta de dados estatísticos sobre a formação 

social do Brasil, sobretudo no que tangesse as características raciais88. Nas conclusões 

de Lacerda, o Brasil estaria livre ou quase livre da herança africana no ano de 2012, os 

quais 80% da população seriam brancas, 17% indígena, e 3 % negra, e esses ínfimos 

3% tenderiam a desaparecer do território nacional89. Lacerda e Pinto erraram feio em 

suas conclusões e expectativas, mas, causa-nos espécie o fato de que a crença no 

branqueamento estivesse presente não só no pensamento de intelectuais e racistas e 

não racistas. 

Por mais que se considerasse (ou começasse a se considerar) a contribuição do 

estoque cultural e racial do negro e do nativo americano, o almejado modelo 

civilizacional era o modelo europeu. Ainda que a partir do advento da I Grande Guerra 

Mundial abriu-se espaço para a consolidação de um novo nacionalismo, e de 

transformações culturais como o modernismo, conforme destaca Skidmore90. O Brasil 

desenvolveu sua forma particular de lidar e produzir ciência91.  

A própria concepção da teoria do branqueamento parte de um pressuposto 

racialista, que acreditava na absorção os mestiços e negros ao “turbilhão” branco92. 

Sabemos hoje que não é fundada cientificamente a prevalência de uma raça sobre a 

outra, e que nem existem raças a stricto senso. Não tratemos aqui de um complexo de 

inferioridade, pelo contrário, ideias nacionais nem sempre estão contra a admiração do 

que é estrangeiro. No primeiro momento, na virada do século, e na já falada tentativa de 

 
88 Ver em: SOUZA, Vanderlei Sebastião de; SANTOS, Ricardo Ventura. O Congresso Universal de Raças, Londres, 

1911: contextos, temas e debates. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 7, n. 3, p. 745-

760, set-dez. 2012. 

89 Idem, ibidem, 

90 SKIDMORE, Thomas. 1994, p 226-240. 

91  Diversos autores nos chamam atenção para este fato dentre eles Lilia Schwarz 1993; Thomas Skidmore 1994. 

92 PEIXOTO, Afrânio. 1933 apud:  SKIDMORE, Thomas. 1994. 
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transformar a capital do país na “Paris dos Trópicos”, temos de forma clara a tentativa de 

se igualar ao modelo civilizacional ideal. Mas o advento do novo nacionalismo na 

segunda metade da década de 1910 acarretou na exaltação do nacional, sem resultar 

num ódio ou repúdio a tudo e qualquer tipo de influência que viesse do exterior.  

É importante, aqui, pensar que a valorização da mestiçagem proposta por 

Romero e a teoria de branqueamento, que se seguiu, abre-nos espaço para debruçar-

nos sobre um dos principais esteios do pensamento eugênico, que viria a ser 

desenvolvido no início do século seguinte. Embora a mestiçagem não seja única forma 

de se pensar eugenia no Brasil, para isso basta lembrar-nos do endurecimento de 

Renato Kehl e suas críticas e combate à mistura de raças, levantadas a partir de sua 

segunda viagem à Alemanha, no ano de 192993. Contudo a ideia positiva de 

mestiçagem, ancorada no ideal de branqueamento, prevaleceu na eugenia brasileira. É 

válido lembrar-nos também que o movimento eugenista pode ter reconfigurado ou se 

afastado de concepções racialistas, havendo também a aproximação de outros campos, 

como higiene, saúde pública, saneamento, educação, e imigração94.  

 

 

1.4 Problema de Educação e não de raça:  

 

Não só os lamarckistas defendiam a influência do meio sobre o indivíduo de 

forma não determinista, intelectuais como Du Bois, Franz Bôas,95 (1911) viam a 

educação como um elemento que definiria as diferenças entre determinadas 

populações, ou seja, aquela velha máxima do darwinismo social que naturaliza a 

pobreza e que depois possibilitou a digressão da consolidação de uma hierarquia racial 

passava a ser contestada. Tal premissa foi posta em xeque no Congresso Universal das 

Raças, realizado em Londres, em 1911, no qual destacaram-se a participação de Willian 

 
93 SOUZA. 2006. 

94 Veremos nos capítulos 2 e 3 desta dissertação como essas categorias são elaboradas frente ao campo da eugenia 

local e nacional.  

95 Wiliam Edward Du Bois (1868-1963) foi um importante intelectual antirracista que já em 1911 no Congresso 

Universal das Raças defendia que as diferenças intelectuais não repousavam sobre a raça e sim no acesso à educação. 

Fraz Boas (1858-1942) considerado o pai da antropologia moderna teve sua influência ligada à antropologia cultural 

ao estabelecer a autonomia relativa do fenômeno cultural, desvinculou-se do rígido determinismo em face do meio 

ambiente e das características biológicas dos componentes das diversas sociedades. 
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Edward Du Bois, que argumentou que as diferenças físicas não correspondiam 

diferenças mentais. Dessa forma, conforme aponta Spiller em “The problem of race 

equality”, a educação popular, a higiene, as condições econômicas favoráveis poderiam 

“transformar profundamente as características mentais em uma ou duas gerações, 

independentes da ‘raça’ ou do tipo físico a que pertencessem os indivíduos”96. Essa 

passagem de visão para uma percepção menos racista, ajudou na delimitação de uma 

nova forma de se pensar a raça, e que pode ter encontrado respaldo entre o campo 

científico brasileiro.  

Skidmore chama a atenção para o fato de que na metade da década de 1910, 

houve a reavaliação do conceito de raça em terras brasileiras, para isso destaca a 

contribuição para o pensamento social em Gilberto Amado, 1916, e Basílio de 

Magalhães, 1915. O primeiro intelectual começou a rejeitar “os exageros” de Gobineau 

(1816-1882), Vacher de Lapouge (1854-1936), Agassiz (1807-1873), Gustave Le Bon 

(1841-1931) entre outros, ao fazer uma análise histórica dos problemas brasileiros, 

utilizou um ponto de vista antirracista equivalente ao pensamento de Manuel Bonfim e 

Alberto Torres97. Já Magalhães também refutou os referidos autores ícones do 

pensamento racista, e destacava que a raça e o clima não eram a chave explicativa para 

o problema brasileiro. Para ele, a saída então seria através da educação, em um desafio 

de “fortalecer física e moralmente essa raça por uma bem orientada e sistemática 

educação, tanto sensorial como cívica”98. A ênfase na educação proposta por 

Magalhães mostra-se assim semelhante às considerações de Boas e Du Bois, 

defendidas em 1911 no Congresso Universal das Raças e que vicejou uma importante 

etapa de desenvolvimento do pensamento antirracista. Embora possa haver este 

paralelo, não devemos deixar de considerar que foram os próprios intelectuais brasileiros 

que a partir da sua realidade multirracial local pensaram uma saída para a nação, que 

passava pelo não alinhamento de uma visão fatalista e pessimista acerca do futuro do 

país. 

Este breve tópico objetivou-se em analisar as transmutações ao redor do termo 

raça do final do século XIX até as décadas 1920 a 1930, o viés biologizante e racista 

passa a ser repensado. Em especial destaque, o pensamento brasileiro marcado pela 

influência das teorias racialistas postas em termos locais com intelectuais como Sílvio 
 

96  Spiller, 1911b, p. 38 apud: SOUZA, Vanderlei Sebastião de; SANTOS, Ricardo Ventura. 2012, p 747. 

97   SKIDMORE, 1994. p 236. 

98   Idem: p. 236. 
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Romero que ajudaram a pensar a nação, e sua viabilidade de forma não degenerada 

uma vez que a mestiçagem passa a ser vista como saída nacional. Embora tenha havido 

outras abordagens como a de Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), que não via com 

bons olhos a mestiçagem e apregoava uma elaboração de um novo código penal, que 

levasse em consideração a diferença mental entre as raças.99 

O projeto de constituição de uma raça brasileira perpassaria pela miscigenação 

e tinha como objetivo a formação de um povo a partir, é claro, do branqueamento. Só 

que este povo, precisava ser liberto de suas mazelas sociais advindas, sobretudo a partir 

de elementos “corrompedores” da raça. Isto posto, resta-nos analisar que tipo de povo 

se pretendia no Brasil frente à questão eugênica?  

 

1.5 Eugenia e Nacionalidade Brasil: 

 

Antes mesmo da chegada da eugenia e sua futura relação com a construção de 

uma nacionalidade brasileira, destacam-se a influência de autores como Sílvio Romero 

(1851-1914), Nina Rodrigues (1862-1906) e Euclides da Cunha (1866-1909)100 os quais 

tiveram forte impacto no debate político e científico sobre a necessidade de se conhecer 

a realidade brasileira, em especial, seu povo e sua geografia101. As teorias racialistas 

europeias e norte-americanas foram transformadas em prática científica por parte 

desses autores, o que acabou por abrir espaço para uma ruptura do pensamento 

 
99  Ver em: CORRÊA, Mariza “As ilusões da Liberdade – a escola de Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil”. 

2013. p 128-150. 

100 Ver em: RAMOS, Jair Souza & MAIO, Marcos Chór. “Entre a Riqueza, a Pobreza Humana e os Imperativos da 

Civilização, Inventa-se a Investigação do Povo Brasileiro”, onde os autores destacam o pensamento dos intelectuais 

Romero que enxergava o povo brasileiro na concretude de seus corpos e cultura predominantemente mestiça. Nina 

Rodrigues que estipulava hierarquias raciais por um lado, e de outro na investigação da população afro-brasileira e 

Euclides da Cunha mostrava que a transformação da raça não se dava apenas por meio da miscigenação, mas também 

na relação com o meio ecológico e dos eventos históricos em que as populações estavam envolvidas. Neste sentido, 

esses intelectuais extraíam das teorias europeias não o pessimismo racial, mas utilizavam-nas para estabelecer uma 

visão realista do povo brasileiro. 

101 Ver em “Entre a Riqueza Natural, a Pobreza Humana”. Marcos Chor Maio, Jair de Souza Ramos. Destacam a 

importância dos três pensadores da realidade social/racial brasileira a partir das concepções das teorias racialistas 

europeias, e americanas. Silvio Romero, por sua vez crítico da autocomplacência com que a antiga elite imperial 

enxergava a si mesmo e o Brasil. Para ele não interessava um povo imaginado e idealizado tal qual os índios do 

romancismo de José de Alencar, pelo contrário enxergava o povo brasileiro a partir de sua concretude de corpos e 

culturas predominantemente mestiça. Já Nina Rodrigues, destacava as hierarquias raciais nas quais ele se inspirava. 



42 

 

 

 

hegemônico sobre a verdade científica da época (entre final do século XIX, e primeira 

década do XX) produzindo um pensamento original no Brasil, tendo por objetivo o povo 

brasileiro. 

Na década de 1910, um novo e robusto censo de confiança refletia-se no 

sentimento dos brasileiros em relação a sua identidade literária, que, dessa forma, teve 

importante influência no pensamento racial. Nos tempos de guerra (1ª Guerra Mundial), 

o contexto de debate sobre o desenvolvimento do país passou de uma discussão sobre 

raças para discussão sobre mobilização nacional,102 embora continuasse a existir 

explicações racistas para, por exemplo, explicar o atraso da população sertaneja do 

interior. 

É importante ter em mente que nacionalidade, raça e eugenia andaram lado a 

lado. E na pesquisa histórica para escrever este trabalho pude perceber este elo se 

tomarmos como exemplo em uma simples busca, a palavra-chave: “raça”, ou 

“nacionalidade”, em num determinado recorte temporal (o meu de 1915 a 1935) fui 

levado a encontrar o objeto  de estudo refletido na interlocução entre nacionalidade e 

raça. Parto então de um exemplo, o jornal baiano A Manhã evoca a “raça” em um 

sentido nacional, a partir do exemplo sertanejo. Como observamos no parágrafo abaixo: 

 
[…] Não considera que essa raça valente e soffredora se move numa immensidade, sem 

estradas, sem caminhos, sem povoados, sem vias férreas, sem nada; ela vive ao Deus 

dará, abandonada aos seus próprios instintos, tanto que se esses não foram bons, teria já o 

Brazil offerecido o espetáculo de catastrophes tremendas, e, quicá de um formidável 

desvio na agulha dos seus destinos civilisadores.103  

 

 O trecho extraído acima é uma citação utilizada pelo jornal A Manhã do texto 

“alma sertaneja” do jornalista e escritor Lemos de Britto, que nos remete a dois tipos de 

consideração sobre de qual forma o autor vê: raça e o sertanejo? Pois bem, ao fazer 

uma crítica a atual situação em que o sertanejo se encontra “ao Deus dará” pela falta de 

estrutura em que viviam as populações do interior do país, lembremos da dicotomia 

entre o litoral no caminho do progresso e o sertão no “atraso”, tal qual já teria apontado 

Euclides da Cunha em “Os Sertões”, e, posteriormente, a partir do campo médico 

sanitário após a incursão de Belisário de Penna e Arthur Neiva pelo interior do “norte do 

país” partindo da Bahia104. Não por acaso, o início da empreitada teve como ponto de 

 
102 SKIDOMORE, 1994, p 235. 

103 Lemos de Britto - “Alma sertaneja” trecho extraído do Jornal A Manhã, 20 de abril de 1921. 

104 SKIDMORE. 1994, p 256.  
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partida a Bahia, afinal, era aqui onde se subverteu a “ordem” republicana com o latente 

descompasso entre interior e litoral, a exemplo de Canudos. Neste ínterim, o “sertanejo”, 

conforme aponta o fragmento acima é visto como uma raça valente e sofredora, que 

suporta com destreza sua “sofrida vida”.  

A valentia e resistência frente a um ambiente adverso antes mesmo de ser 

encarada como algo positivo, foi vista de maneira pessimista e pode encontrar raízes 

sob premissas racialistas e deterministas que encontravam justificativa ao atraso do 

interior a partir da própria constituição de uma inata indolência na raça sertaneja. Tal 

qual aquela célebre representação do Jeca Tatu, do escritor Monteiro Lobato, que, num 

primeiro momento, era visto como indolente por conta de variáveis naturais, ao passo 

que quando faz a leitura de Belisário Penna “Saneamento no Brasil” (1918), Lobato  

repagina sua representação do caboclo sertanejo, e passa a creditar o atraso das 

populações do interior a partir de fatores externos e não mais internos a sua composição 

racial, sendo os vilões do atraso: doenças, desnutrição e analfabetismo.  

Contudo a mudança de postura de Lobato em relação ao sertanejo do interior 

não se deveu unicamente de uma livre e espontânea vontade sua. Skidmore aponta que 

ele teria sido levado a fazer uma repaginação sobre o Jeca Tatu das causas do atraso 

no interior, por haver uma ligação com a proposta e abordagem dos defensores da 

saúde pública que advogam na direção contrária de seu pensamento inicial. 

Destacando-se as campanhas contra as doenças endêmicas e epidêmicas, que 

contavam com o apoio de autoridades como Afrânio Peixoto, que assumiu a cátedra da 

cadeira de higiene da Faculdade de Medicina do Rio, e que lutava veementemente 

contra “teoria dos trópicos insalubres”. Em 1918, o então presidente Venceslau Brás, 

respondendo a pressões de sanitaristas e higienistas, criou o Serviço de Profilaxia Rural 

(SRP), além disso os reformistas ainda criaram a Liga Pró-Saneamento do Brasil105.  

Neste sentido o resgate da imagem do caboclo esteve associado à promoção da 

nacionalidade brasileira, como o já referido exemplo do Jeca Tatu. Este caboclo do 

sertão era visto como resultado da mistura das raças que lhe conferia os caracteres 

ideais para sobreviver ao “ambiente hostil”. E se lembrarmos da teoria do 

branqueamento, podemos perceber o porquê da escolha do caboclo, pois este seria 

mais próximo da mistura entre indígenas e brancos, sendo desprezada a herança 

africana. Outros autores, porém, em que se destaque o campo médico vão afirmar que 

 
105 SKIDMORE. 1994, pp 255 – 258. 
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no caboclo, “corre o sangue” europeu, indígena e inclusive o africano.  

A proteção ao sertanejo passou a fazer parte de políticas de saúde pública, que 

tinham como uma de suas motivações o pensamento sanitarista, o qual objetivava 

eliminar ou impedir com que esta população do interior viesse a ser acometida por 

“moléstias degeneradoras da raça”106 ou os chamados “venenos raciais” tais quais, 

alcoolismo, impaludismo, sífilis, leishmaniose, etc. O que se faz observar na citação a 

Renato Kehl, por parte de um doutor baiano aspirante a cadeira de Higiene da 

Faculdade de Medicina da Bahia, Clodoaldo de Magalhães Avelino, 1924, que afirmou: 

  

“É ainda de Renato Kehl esta referência aos filhos do sertão: […] ninguém poderá afirmar 

a inferioridade dessa raça mesclada dos nossos sertanejos. Os caboclos são sem vermes 

nem maleitas, sem sífilis, nem intoxicação alcoólica- podemos dizer, o padrão do homem 

eugenizado, e como ele resistente às grandes fadigas, às intempereis, à fome, não há 

muitos na terra. Foi o caboclo com saúde, que desbravou os nossos sertões, que sustentou 

e tem preservado a soberania da nação brasileira da cobiça estranha.”107  

 

Deixemos de lado a primeira parte da citação acima, que de certa feita referenda 

aquilo enunciado no parágrafo anterior. Mas atentemo-nos agora para a segunda parte 

da citação de Avelino, a qual é feita a exaltação ao sertanejo, pois sem ele a própria 

pátria “correria perigo”, logo essa exacerbação da população do interior é reflexo das 

campanhas de saneamento e eugenia frente a essa população, que não diferia em 

termos raciais das demais, e que se devidamente assistida alcançaria também os louros 

do progresso humano. E mais, reflete também numa relação menos conflitiva entre o 

pensamento da elite intelectual e do governo frente ao povo. O movimento sanitarista 

contribuiu para a difusão da ideia de que o povo não seria mais um problema do ponto 

de vista racial, pois o que fazia dele fraco eram as moléstias endêmicas e epidêmicas. A 

importância do meio na constituição da população brasileira revela que o foco não era 

mais no processo de depuração racial, e sim em melhorar a população brasileira “como 

ela era” em todo o país.  

Há de ser feita a seguinte ponderação nos quesitos raça e nação no Brasil, os 

cientistas brasileiros como vimos para desvencilhar-se de uma avaliação negativa da 

identidade brasileira vista como uma nação de mulatos para os europeus e americanos, 

afirmavam que o país estava em processo de transformação e aprimoramento racial. 

 
106  Retomaremos o tema no capítulo 3 desta dissertação. 

107 AVELINO. Clodoaldo de Magalhães. “Eugenia e Casamento”. Faculdade de Medicina da Bahia. Imprensa Oficial, 

Salvador – BA, 1924. 
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Para isso, justificavam também que as relações raciais no Brasil eram bastante 

diferentes que nos EUA, onde havia a segregação racial “legal” de cunho jurídico. Logo 

a imagem que começa a se desenhar no Brasil era a de um país avesso à intolerância 

racial, entretanto, a mesma elite branca poderia controlar a mobilidade social mediante 

mecanismos informais como as políticas clientelistas108. E embora essa elite intelectual 

abraçasse um discurso “assimilacionista” no discurso público, na esfera privada de suas 

relações sociais podiam ser racistas e discriminadoras.109 

Corroborando com a proposição de uma mestiçagem brasileira positiva, o 

zoologista Octávio Domingues foi um dos maiores opositores mendelianos a Renato 

Kehl. Domingues referia-se ao mulato brasileiro como um produto de uma hibridização 

normal e saudável e, caso este mestiço fosse “inferior”, não o seria “não mais que um 

europeu puro”110. Com base nos seus usos da Lei de Mendel, através das heranças 

mendelianas da cor de pele e das proporções raciais do país (que acreditavam que os 

brancos dominavam) firmava-se seu compromisso com a ideologia de branqueamento 

por parte do zoologista paulistano, que assim como Galton pensava o homem como 

espécie. Entretanto, por mais que a crença de Domingues repousa-se sob o 

branqueamento, para ele, a miscigenação era tida como um processo biologicamente 

adaptativo que permitiria que se desenvolvesse uma civilização nos trópicos. Logo, 

biologia racial e a visão positiva da mistura de raças engendram em si uma forma de 

aprimoramento eugênico.   

Neste tópico objetivei demonstrar de quais maneiras a versão brasileira de uma 

“miscigenação construtiva” teve um importante papel na ideologia nacionalista. E que na 

medida em que a teoria do branqueamento ganhou espaço na década de 1920, notamos 

um desvio de atenção do pessimismo racial para a educação, desta forma a reforma 

social e o saneamento eram as respostas ao “problema nacional”. Logo, a eugenia 

conforme destacou o escritor paulistano Fernando de Azevedo tinha como objetivo “a 

eliminação de venenos, e não de pessoas”111. Em suma, a eugenia da década de 1920 

identificava-se com o saneamento, embora tratavam-se de movimentos diferentes, e não 

se identificou por outro lado com o racismo. 

 
108 Ver em: HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Raízes do Brasil, 1936. 

109 Ver em: SCHWARZ, Lilia M. “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade” In: História 

da Vida Privada no Brasil. Editora: Cia das letras. São Paulo, 1999. 

110  Domingues, 1929 apud STEPAN, p 370. 

111  AZEVEDO, Fernando 1919. Apud: STEPAN, p 361. 
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Uma vez entendida de que modo a eugenia ganha terreno no país, veremos nas 

linhas abaixo como se coaduna o movimento eugenista nacional, a partir de 1918 

quando foi criada a Sociedade Eugênica de São Paulo. Compreender os meandros da 

eugenia nacional possibilita-nos a pensar de que forma a produção intelectual e 

científica baiana estava ou não em deságio com as características nacionais e qual sua 

eventual contribuição dentro deste cenário. 

 

 

1.6 Eugenia no Brasil anos 1910 a 1930.  

 

Neste tópico procurarei destacar a chegada da eugenia ao Brasil e alguns de 

seus principais apoiadores, dentre os anos de 1910 a 1930. Escolhi este recorte 

temporal, pois a partir do advento do Estado Novo há um acréscimo substancial em 

relação ao projeto de eugenia nacional, e que, portanto, extrapola os limites desta 

dissertação, não cabendo nesta breve sessão. E, muito embora não se esgotando todos 

os questionamentos que possam surgir a partir da análise do movimento eugênico 

nacional, nos capítulos subsequentes, abordarei paulatinamente eventuais tópicos que 

venham ainda a serem concluídos, ou explorados. Desta maneira, este último tópico foi 

pensado para trazer ao prezado leitor familiaridade com alguns temas que voltarão a ser 

discutidos adiante e que terão como base a análise do quadro do pensamento eugênico/ 

racial baiano. Tão logo, quando podemos dizer que o pensamento eugenista far-se-á 

presente no Brasil? E se o pensamento de Renato Kehl pode ser encarado como 

hegemônico dentro deste campo? E quais as outras categorias permeariam a eugenia, 

além das já sabidas: raça e nacionalidade?  

Antes mesmo da criação da Sociedade Eugênica de São Paulo em 1918, “os 

primeiros trabalhos foram apresentados no Brasil no começo da década de 1910”, 

através de pequenos artigos de Erasmo Braga, João Ribeiro e Horácio de Carvalho112. 

Em artigo escrito pelo filólogo João Ribeiro, ele empregou pela primeira vez a palavra 

eugenia, no lugar de eugênica, conforme observara seu uso anos mais tarde no “Boletim 

de Eugenia” publicação de 1929113.  

Em 1916, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi defendida a primeira 
 

112 Em Vanderlei Sousa o autor traça de forma sintética a chegada do termo eugenia no Brasil. Ver em: SOUSA. 2006, 

p 30. 

113 RIBEIRO, João. Questiúnculas. Boletim de Eugenia. Rio de Janeiro, ano 1, nº 2, fev.1929, p. 3. 
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tese acadêmica diretamente relacionada a “ciência galtoniana”, com o mesmo nome 

“Eugenia”, de autoria de Alexandre Tepedino, orientado por Miguel Couto, grande 

destaque do campo médico brasileiro. Nesta tese, Tepedino abordou o significado da 

eugenia para o futuro da raça e a relação entre o direito e a formulação das leis 

eugênicas, conforme podemos observar: 

 

É crime contra a civilização, o descuido da geração de amanhã! Os governos têm 

moralmente a obrigação de zelar pelo futuro da raça, pela qualidade dos homens, pela 

saúde da população. O legislador de hoje não pode ignorar os fenômenos biológicos da 

hereditariedade. E a eugenia é a religião nova que dirige os destinos da raça humana, de 

modo a torná-la mais bela, mais moralizada, mais inteligente. 114  
 

Neste trecho, podemos notar a presença da tradição médica, sobretudo a partir 

da Medicina Legal em querer participar da elaboração de leis, anunciando um debate 

acirrado entre os campos da medicina e do direito115. Far-se-á presente, durante todo o 

decurso das propostas eugênicas, a elaboração ou a tentativa de se legislar em 

benefício da “raça humana”, cujo legislador deveria estar atento aos princípios da 

hereditariedade e biológicos. Assim, floresceram propostas em torno de legislações 

eugênicas sobre o alcoolismo, casamentos, entre outras. Quando o autor afirma que “a 

eugenia é a nova religião” a qual dirigirá os destinos da raça humana, embuste em si 

próprio, a ânsia pela civilização que leva o homem não só a melhorar as condições 

materiais que o permeiam como a si próprio, a ideia de aperfeiçoamento da humanidade 

passa então a ideia de aperfeiçoamento de um povo, e a grandeza deste repousaria em 

sua raça e no seu sangue. 

Em 1917, o médico João Henrique escreveu o livro “Do conceito eugênico e o 

habitat brasileiro”, o qual destacava a importância da eugenia para o futuro da nação, 

nele, o autor lamentava-se de que àquela altura, a eugenia estivera pouco desenvolvida 

no Brasil. 116 Além disso, o autor ressalta que, devido às péssimas condições do “habitat 

brasileiro” e devido às inúmeras doenças que inferiorizavam a “condição biológica do 

homem nacional, estes então seriam os principais entraves para a eugenização da 

nossa raça”.117  

Além de João Henrique, em 1916, o eugenista inglês, residente no Brasil, 

Charles W. Armstrong publicou um texto intitulado “Melhoremos a nossa raça”, o qual 

 
114 TEPEDINO, Alexandre, apud KEHL, Renato. Conferência de Propaganda eugênica. In: Annaes de Eugenia. 

São Paulo: Editora da Revista do Brasil, 1919, p. 76. Apud: SOUZA. Vanderlei Sebastião. 2006, p 32.  
115 Ver em Schwarz. 1994, p 218-222. 
116 HENRIQUE, João. Do conceito eugênico do Habitat Brasileiro. Apud SOUSA.Vanderlei Sebastião. 2006, p 33. 
117 Idem:  Pp 33. 



48 

 

 

 

destacava que a função da eugenia era agilizar o lento processo da seleção natural. 

Além disso, destacou alguns princípios básicos que deveriam nortear o fazer eugênico 

do país, a exemplo, da propaganda eugênica; fundação de sociedades locais; criação de 

um ministério da eugenia; controle matrimonial; segregação dos loucos, idiotas, 

portadores de males hereditários; fundação de Colônias eugênicas, que para ele 

constituiria medida eficaz para aprimorar a população. Entretanto, as premissas 

científicas de Armstrong estavam baseadas nos programas eugênicos que começavam 

a ganhar destaque nos países europeus, o que o distanciava do círculo eugênico 

brasileiro, conforme destacou Vanderlei Souza. 

Embora tenha havido publicações referentes a eugenia no Brasil a partir da 

primeira metade da década de 1910. É unanimidade entre os autores da história da 

ciência brasileira, que um importante ponto de partida para o despertar da eugenia 

nacional foi a intensificação da divulgação da eugenia através da atuação de Renato 

Kehl. Renato Ferraz Kehl foi um médico e farmacêutico paulista formado em medicina 

pela Faculdade de Medicina do Rio em 1915. Após sua graduação, retorna para São 

Paulo e, passados dois anos de sua primeira passagem na capital federal, promoveu 

uma reunião de médicos, para que se fosse discutida a nova ciência de Francis Galton. 

Os temas de destaque eram a obrigatoriedade de exames pré-nupciais e a proposta de 

uma revisão da legislação matrimonial (que permitia casamentos consanguíneos) da 

qual a maioria dos médicos se opunham. Após esta reunião, Kehl enviou uma circular a 

médicos do município e do estado de São Paulo sugerindo a criação de uma “nova 

sociedade científica” convidando seus pares a participar. O convite surtiu efeito e, em 

janeiro de 1918, realizou-se o primeiro encontro da Sociedade Eugênica de São Paulo.  

Esta sociedade chegou a reunir 140 membros, dos quais a imensa maioria era 

composta pela elite médica e profissional do estado de São Paulo. Dezoito deles não 

eram paulistas ou paulistanos, havendo ainda membros correspondentes estrangeiros 

de destaque na medicina internacional, dentre eles Victor Delfino, fundador da eugenia 

na Argentina; e Carlos Henrique Paz Soldán, grande nome da '‘medicina social’' do Peru. 

Dentre os principais membros da Sociedade, destacam-se: Arnaldo Vieira de Carvalho, 

presidente e diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo recém-fundada; Afrânio 

Peixoto, baiano, foi um importante nome da medicina legal, ligado à tradição 

lombrosiana, foi um dos maiores defensores da eugenia; Arthur Neiva, microbiologista 

participou junto com Belisário Pena da expedição de saneamento nos rincões do país, 

ligado ao Instituto Oswaldo Cruz, fora assumir os serviços de saneamento do estado de 
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São Paulo, no final da década de 1910; Vital Brazil, bacteriologista do Instituto Butantã; 

Belisário Penna,  mineiro graduou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, após atuar no 

combate a febre amarela no Rio de Janeiro em 1904, engendrou campanhas pró-

saneamento para todo território nacional; e Juliano Moreira, psiquiatra baiano também 

ligado à tradição lombrosiana, era diretor do Hospital Nacional de Alienados no Rio.  

A adesão de diversos nomes proeminentes do campo médico e científico 

brasileiro mostra-nos que a eugenia fez parte de um importante movimento de reforma 

social que tinha como bastião à classe médica e psiquiátrica. Porém, dentro deste 

movimento nem todos guardavam a mesma proposição frente aos caminhos que a 

eugenia deveria seguir 118. É pertinente pensarmos que a própria articulação de Kehl em 

torno destes nomes revela-se uma investida de grande astúcia, pois em um primeiro 

momento far-se-ia necessário a adoção de novos membros, e estes membros ocupavam 

lugares de destaque dentro do establishment científico, tornando mais fácil a difusão da 

ciência de Galton. Afinal, “a eugenia já não era uma utopia, mas uma realidade nas 

nações científicas modernas”.119 E com isso, o Brasil poderia se juntar ao mundo 

avançado no estudo da hereditariedade, da evolução e da influência do meio ambiente, 

das condições econômicas, da legislação, dos costumes e dos hábitos sobre a raça 

brasileira.120 

As reuniões da sociedade eram realizadas na Santa Casa de Misericórdia, e 

houveram sessões regulares, conforme apontou Nancy Stepan. Além das reuniões, a 

sociedade promoveu palestras com intuito de levar a eugenia à arena pública, como a 

conferência de Rubião Meira, “Fatores de degeneração em nossa raça, e como 

combatê-los”, e a Palestra de Kehl na ACM (Associação Cristã de Moços). Sendo estas 

palestras compiladas nos Anaes de Eugenía. A autora aponta ainda que “dado o 

reduzido tamanho da classe profissional e letrada no Brasil e os estreitos contatos entre 

jornalismo, literatura e medicina garantiam a eugenia, um lugar na imprensa diária e 

semanal, em que a reação da opinião pública foi altamente favorável”.121 

 
118 Lembrar que o próprio Renato Kehl a partir de final da década de 1920, já pensara em separar a eugenia do 

saneamento. Inclusive com propostas mais radicais e eugenia negativa, e postura racista. O que mostra seu 

pensamento alinhado com as propostas e medidas eugênicas elaboradas em solo europeu.  

119 Kehl, 1935 apud. Stepan. 2006, p 29. 

120 STEPHAN, Nancy. “Eugenia no Brasil, 1917-1930” in: HOCHMAN. Gilberto & ARMUS. Diego “Cuidar, 

controlar, curar- ensaios históricos sobre saúde e doença na América Latina e Caribe. 

121 Idem, ibidem pp 341. 
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Entretanto a sociedade chegou ao fim em 1919, não resistindo à morte de seu 

presidente Arnaldo de Carvalho e a ida de Kehl ao Rio de Janeiro. Com sua mudança 

para a capital federal, o epicentro da eugenia no Brasil passou a ser o Rio.122 Contudo, o 

fim da sociedade, não significou o fim das publicações e debates em torno da ciência de 

Galton. O próprio Renato Kehl manteve vivo seu interesse pela eugenia com a produção 

de uma série de livros, panfletos, debates muitos deles relatados em jornais e na própria 

imprensa médica. Dentre as principais obras do “pai da eugenia” no Brasil, estão A Cura 

da Fealdade (1923), Eugenia e Medicina Social (1923), Lições de Eugenia (1935), e 

Aparas Eugênicas (1933). Além dele, houve outros personagens e livros que 

engendraram esforços eugênicos. Eram eles: Problema Vital, de Monteiro Lobato, 

publicado em 1918 junto a Sociedade Eugênica de São Paulo, e a Liga Pró-Saneamento 

do Brasil; Octávio Domingues; Belizário Pena em destaque “Exército e Saneamento” 

(1920).  

Nancy Stepan destaca que a bibliografia de Kehl, apesar de ampla, não levou 

em conta todas as formas de se pensar e produzir a eugenia no âmbito literário, pois 

essa seleção teria sido feita a partir da simpatia que ele apresentou com sua definição 

de eugenia, deixando de lado por exemplo, alguns escritos de Octávio Domingues123, 

embora os dois autores viessem a se corresponder, conforme demonstra-nos Wegner e 

Souza, quando Domingues atenta-se para o fato de se tentar com que a eugenia tivesse 

aceitação no seio católico124. Vejamos: 

 

Acho que se trouxermos a essa causa a simpatia das figuras esclarecidas do catolicismo, 

teremos o caminho expurgado de um grande obstáculo. Creio ser contraproducente uma 

campanha aberta, ferindo os pontos de vistas católicos. Ao contrário precisamos envolve e 

assimilá-los.125 

 
122 Lembrando que nossa proposta é analisar o movimento eugênico na Bahia, e suas possíveis relações com o eixo 

Centro-Sul. 

123 Lembrar as divergências entre Kehl e Domingues em torno da questão do exame-médico pré-nupcial obrigatório. 

Onde em um livro chamado “Como escolher um bom marido”, Kehl discute 15 regras básicas para a seleção 

conjugal, entre elas escolher sempre um par da mesma condição social; evitar casamento de raças diversas; escolha de 

par com pleno gozo de saúde física, psíquica e mental; escolha de idade conveniente, evite o casamento consanguíneo, 

além de advertências sobre doenças venéreas ou contagiosas, uso de drogas e álcool. Já Domingues diverge com uma 

opinião contrária a Kehl no que concerne à obrigatoriedade do exame. Para ele, deveriam ser concentrados os esforços 

na persuasão, trazendo para essa campanha a ação da imprensa, a influência do clero, dos professores e dos letrados 

para atuarem na formação de uma opinião eugênica.  

124 Retomaremos o embate entre eugenia e catolicismo no capítulo a seguir.  

125 Domingues, 15 jan de 1935. Apud: WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Eugenia ‘negativa’, 



51 

 

 

 

  

Embora o debate em torno do catolicismo e da eugenia voltem ao longo desta 

dissertação, cabe-me aqui fazer uma observação. A correspondência entre Kehl e 

Domingues revela-nos que a Igreja Católica desempenhava um importante empecilho no 

que concerne a adoção de medidas eugênicas mais radicais como a esterilização dos 

degenerados e o exame médico pré-nupcial obrigatório. Não só para os dois, como para 

outros personagens da eugenia brasileira, tais quais Ernani Lopes, e psiquiatras ligados 

a LBHM, conforme aponta José Roberto Franco Reis126. A motivação pela qual o 

catolicismo se opunha a reforma “eugênica” era clara, pois não poderiam se sobrepor 

aos dogmas católicos (questões relacionadas ao controle matrimonial e reprodução 

humana), uma vez que era Deus quem designava ou não as futuras gerações, e era 

primazia da Igreja realizar os casamentos, não cabendo então à deliberação médica 

frente ao “sagrado” matrimônio. Neste sentido, destacam-se a publicação e produções 

feitas por clérigos, em especial, a criação do Centro Dom Vital, fundado em 1922 por 

Jackson Figueredo e dez anos mais tarde liderado por Alceu Amoroso Lima, exerciam 

um papel ativo nos debates sobre os destinos da nação. Destacando-se a publicação do 

livro Ensaio de Biologia organizado por Alceu Amoroso Lima e publicado, em 1932, pelo 

Instituto Católico de Estudos Superiores, núcleo de estudos de Filosofia e Ciências 

Sociais que o Centro Dom Vital criara naquele ano127. O livro acenava para os limites a 

serem impostos na ciência galtoniana.  

No âmbito internacional, destaca-se que a atuação da Igreja católica, no que diz 

respeito aos temas eugênicos, fez-se significativamente, em que pese a bula papal Casti 

connnubii, de dezembro de 1930, promulgada por Pio XI, o qual fizera referências 

explícitas à eugenia. Essa encíclica papal reafirmava a autoridade da Igreja nas esferas 

da família, matrimônio e sexualidade. Logo, parece-nos nítida a disputa secular entre 

ciência e religião na busca pela atribuição de sentido para a vida humana e, em 

sociedade.  

Em destaque, a influência do pensamento católico no contexto brasileiro 

significou uma certa barreira a propostas de implementação de eugenia negativa, 

 
psiquiatria e catolicismo: embates em torno da esterilização eugênica no Brasil. História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.1, jan-mar. 2013, p.263-288.  

 

126  REIS. José Roberto. Pp 138.  

127 LIMA, Amoroso Alceu. apud STEPAN, p 374. 
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embora contasse com entusiastas como Ernani Lopes, Kehl, Domingues entre outros. 

Lopes, por sua vez, era ligado a Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada em 1922, e 

presidida pelo médico psiquiatra Gustavo Reidel, diretor da Colônia de Psicopatas do 

Engenho de Dentro, sendo rebatizado para Centro Psiquiátrico Pedro II e mais tarde 

valendo até os dias de hoje recebe o nome de Instituto Nise da Silveira128.  

Após o fim da SESP, a LBHM aglutinou em si discussões e propostas em torno 

da “ciência de Galton”. O objetivo de Reidel era realizar um programa de Higiene Mental, 

principalmente entre os criminalmente insanos e pobres. Sendo as principais 

preocupações da liga: a delinquência juvenil, alcoolismo, prostituição, criminalidade, 

doenças venéreas, e a nutrição. Conforme os Anais dos Arquivos Brasileiros de Higiene 

Mental (ABHM), o propósito da LBHM era “realizar um programa de higiene mental e 

eugenia na vida individual, escolar, profissional e social, e, divulgar as condições 

patológicas causadas pela sífilis, pelo álcool e por outros fatores”129. Com a eleição de 

Ernani Lopes ao cargo de presidente da liga, a ênfase na eugenia intensificou-se. Então, 

para significar o aprimoramento da mente humana, cria-se o termo “eufrenia”130. Vale 

lembrar que a ligação entre eugenia e psiquiatria não é de se surpreender, visto a 

influência da hereditariedade no pensamento médico científico brasileiro aliado à 

preocupação com os perigos sociais advindos da doença mental, crime, prostituição e 

delinquência.  

Por volta de 1925, Kehl torna-se ativo na liga, e, em 1929, médicos e cientistas 

proeminentes passam a integrá-la, dentre eles: Juliano Moreira; Miguel Couto, 

presidente da Academia Nacional de Medicina; Fernando Magalhães, professor de 

ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; Carlos Chagas, 

protozoólogo, descobriu a doença de Chagas, era diretor do Instituto Oswaldo Cruz; o 

antropólogo Edgar Roquette-Pinto diretor do Museu Nacional; Afrânio Peixoto higienista 

e médico legal; Henrique Roxo e Antônio Austregésilo psiquiatras especialistas em 

doenças mentais. A LBHM teve um jornal de publicação própria, o Archivos Brasileiros 

 
128 Nome do Hospital psiquiátrico em homenagem a Nise da Silveira que foi uma psiquiatra alagoana, formada na 

Faculdade de Medicina da Bahia em 1926. Radicou-se no Rio de Janeiro, onde trabalhou na Colônia do Engenho de 

Dentro, discípula de Carl Jung foi veementemente contrária às práticas de tratamento agressivas empregadas aquela 

época, como uso de eletrochoque e lobotomia. Em que pese sua iniciativa no tratamento dos pacientes através de 

produções artísticas frente às perturbações emocionais.  

129 ABHM, v 2, 1929 apud STEPAN, Nancy. “Eugenia no Brasil” pp 343. 

130 Idem, ibidem. 
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de Hygiene Mental, publicado nos anos de 1925 e 1929, e depois a partir da década de 

1930.  

No final da década de 1920, foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de 

Eugenia, que reuniu as mais importantes manifestações públicas da eugenia brasileira. 

Sob a presidência de Roquette-Pinto, o congresso ocorreu entre os dias 01 e 06 de julho 

de 1929 e contou com a participação de 200 profissionais do campo médico clínico, 

autoridades das instituições e serviços estatais de psiquiatria e higiene, especialistas em 

medicina legal, jornalistas, deputados federais131. Contudo, deve-se salientar que neste 

congresso estavam em voga vários ramos da eugenia nacional. Quais eram eles? E que 

tipos de temas foram abordados na conferência?  

Destacavam-se a relação entre medicina legal e eugenia proposta e defendida 

por Afrânio Peixoto, que relacionava os problemas de crime com a questão racial e 

eugênica, a “medicina eugênica” estaria então, voltada para o trabalho policial e 

advogou para a cooperação entre as profissões médicas e jurídicas132. Além disso, 

outros tipos de questões eugênicas eram dirimidos, dentre elas a preocupação ante a 

imigração levantadas por médicos como Miguel Couto, frente a questão imigratória. Vale 

lembrar que frente a isso, havia um tácito consenso na não absorção de contingente 

migratório negro ou africano, e quanto a asiáticos e judeus havia discussão de se 

permitir ou não a entrada destas populações em solo nacional uma vez que elas não “se 

misturavam com o brasileiro”, logo a não miscigenação de judeus e asiáticos seriam um 

empecilho no intuito de se formar uma unidade nacional do povo brasileiro a partir do 

branqueamento133. Não só a eugenia se ligava a entrada de determinados tipos “raciais” 

ou humanos, como também se preocupava em delimitar uma política de imigração 

nacional, que limitasse a entrada de indivíduos apenas “eugenicamente adequados” com 

base em alguma avaliação médica.  

Na conferência de 29, foram abordados também temas como: matrimônio e 

eugenia, educação eugênica, proteção da nacionalidade, tipos raciais, arquivos 

genealógicos, campanhas antivenéreas, tóxicos e eugenia, tratamento de doentes 

mentais, proteção à infância e a maternidade, imigração japonesa, e antialcoolismo134. 

 
131 STEPAN. Nancy. “Eugenia no Brasil” pp 344.  

132 Alguns anos mais tarde Afrânio Peixoto estas ideias em um livro intitulado – Criminologia, 1936. 

133 Ver em Skidmore. 1994, p. 277-283. 

134 Atas e Trabalhos do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Rio de Janeiro, 1929, pp. 119-147. In: SOUSA. 

2006, p 203. 
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No início do mesmo ano, Renato Kehl esteve à frente da edição e publicação de um 

jornal mensal sobre eugenia, o Boletim de Eugenia que teve publicações periódicas 

entre os anos de 1929 a 1932.  

Apesar do jubileu da eugenia em fins dos anos 1920 com a promoção do 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, publicação do Boletim de Eugenia e 

posteriormente sua importante presença durante o Estado Novo, é válido lembrar que a 

difusão da ciência de Galton deu-se de forma intensa a partir do início da segunda 

década dos anos 1900, com a célere associação entre a Eugenia e o Saneamento, o 

qual o “problema nacional”, conforme enunciado nas páginas anteriores, seria resolvido 

graças a uma mudança no meio em que o indivíduo estava inserido. Eram os ecos da 

tradição lamarckista, que servirá como pano de fundo para consolidar a tentativa de 

“aprimoramento racial” na população brasileira, e da raça. As preocupações raciais 

frente à população do país repousavam sua atenção particularmente sob as doenças 

existentes entre os pobres. Se estamos falando de classes populares, referimo-nos em 

grande medida a população negra e mestiça. A população era vista como ignorante, 

cheia de vícios, apresentava altas taxas de mortalidade e imoralidade. Era preciso então 

um esforço do país para cuidar, e sanear era eugenizar este povo. Nesse sentido, o 

novo nacionalismo descrito por Skidmore engendrou a iniciativa de membros da elite em 

livrarem a imagem do país das acusações de degeneração tropical e racial. 

Após célebre afirmação de Miguel Pereira “O Brasil é um imenso Hospital”135 nos 

fica claro que a chave interpretativa para o futuro da nação estaria na higiene, saúde 

pública, e no saneamento. Nancy Stepan observa que: “a identificação da eugenia com 

saneamento foi uma das consequências da importância dada à saúde tropical na década 

de 1920”136. A exemplo dessa combinação entre eugenia e saneamento tem a 

associação feita por Afrânio Peixoto, que destacava a eugenia como um novo capítulo 

na higiene, pois levava em consideração à saúde na gestação, a educação física, e 

inteligência. Desse modo, estas seriam formas de se prevenir a depuração racial e, 

nesse sentido, a eugenia preventiva seria a chave para um Brasil saudável. Essa 

interpretação não se limitou apenas a Peixoto, como também seria este o fio condutor do 

pensamento eugênico brasileiro.  

Neste tópico, vimos em que bases como estiveram alicerçados o movimento 
 

 

135 Correio da Manhã, 1º outubro de 1917. Apud: SKIDMORE, 1994. 

136 STEPAN. 2005, p 357. 
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eugênico brasileiro, desde sua gênese, ainda na primeira metade da década de 1910 até 

o início do Estado Novo em 1930 - período marcado pelo aumento de progressão e 

debates ante as propostas eugenistas moderadas, e até de cunho intervencionista. 

Vimos também que a eugenia esteve em um terreno movediço frente ao catolicismo 

reinante no país, que impedia que posições mais extremadas como a higiene racial e 

controle do estado na reprodução humana pudessem ganhar terreno. Essa problemática 

aponta-nos uma faca de dois gumes: a primeira diz respeito a própria força da Igreja na 

sociedade; e a segunda, a maioria dos médicos e cientistas ligados ao movimento 

eugênico eram católicos, com isso sua inclinação moral levava-os para um caminho 

diferente do proposto nos países escandinavos e anglo-saxões. Entretanto havia 

exceções como a de Renato Kehl, que embora fosse simpatizante da eugenia negativa e 

segregação racial e mesmo tendo sido o maior nome da eugenia nacional, não era o 

único, como vimos os importantes nomes: Ernani Lopes, Afrânio Peixoto, Octávio 

Domingues, Juliano Moreira entre outros. Claro, cada um com suas respectivas 

inclinações ideológicas e visões em comum ou não aos temas eugênicos. 

É válido lembrar que seria interessante pensar que, de certa maneira, a astúcia 

e o esforço de Kehl em reunir os principais nomes da ciência, medicina e psiquiatria 

brasileira sob a batuta da Sociedade de Eugenia de São Paulo, 1918, ajudou a difundir a 

ciência de Galton, que, por seu lado ganhou terreno a partir de sua associação com o 

saneamento e na regeneração da raça nacional (leia-se povo) acometida por moléstias 

degenerativas. Nesse ínterim, raça e nacionalidade seriam garantidas a partir da “nova 

religião”, que cuidaria do aprimoramento racial da população, e assim alcançar o 

progresso humano e civilizatório. Vale lembrar da ambiguidade que a busca pelo 

progresso causou  no pensamento brasileiro: primeiro passando por uma fase de 

assimilação de um modelo civilizatório (o francês, com  a “Paris dos trópicos”),  para a 

guinada rumo a um modelo baseado nas condições da realidade brasileira sobretudo 

frente a questão racial, logo melhorando nossa raça poder-se-ia alcançar o progresso.  

Progresso embora obtido a partir de uma ciência de origem estrangeira, mas que esta 

ciência foi aplicada e interpretada de acordo com as contingências locais.  

 Temas como controle matrimonial, doenças venéreas, alcoolismo, doenças 

mentais, educação, por estarem ligados a eugenia voltarão à tona ao longo desta 

dissertação, com especial atenção ao contexto baiano. Antes de nos enveredarmos nos 

caminhos que o pensamento eugenista tomou nas terras do dendê, fez-se necessário a 

explanação do quadro em que esteve inserida a eugenia no Brasil. Nos capítulos a 
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seguir, veremos estes caminhos, sobretudo a partir da FAMEB que atuou como 

importante centro regional do pensamento médico científico.  No qual tento identificar as 

relações dos eugenistas ou simpatizantes com contribuição no debate a níveis locais, e, 

eventualmente se estes médicos baianos tiveram suas vozes ressoadas no pensamento 

eugênico nacional.  
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2. O Brado eugenista: 

 

A produção em torno dos pressupostos eugenistas difundidos na Bahia encontra 

seus primeiros entusiastas na década de 1910,137como é o exemplo da aula inaugural 

intitulada “Pró Eugenismo” proferida pelo Dr. Alfredo Ferreira de Magalhães professor da 

cadeira de obstetrícia na Faculdade de Medicina da Bahia, e diretor do Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância. Nesta apresentação Magalhães destacou a 

importância da educação eugênica, que tinha como seu mote principal a preocupação 

com a família. Para ele, e posteriormente membros da LBHM, por exemplo, a educação 

seria uma forma de proteger a prole dos diversos males sociais, que poderiam vir a 

degenerar a raça física e moralmente como os já supracitados: alcoolismo, e doenças 

venéreas em especial a sífilis.  

Não à toa tivemos um considerável número de artigos e dissertações de 

doutoramento ligadas em torno do casamento e da procriação, entretanto este número 

de teses e artigos elaborados na FMB repousam suas bases anteriormente a palestra de 

Magalhães. O que nos leva a pensar que os pressupostos eugênicos ligados a 

educação familiar não eram uma novidade em si, e que grande parte do pensamento 

eugenista encontrou um terreno fértil para disseminar-se e angariar novos entusiastas. 

Para compreendermos como parte deste caminho estava pavimentado, se faz 

importante tanto quanto necessário fazer uma menção ao que chamo de tradição médico 

baiana, que se inicia ainda no século XIX a partir da Escola de Medicina Tropical, e 

posteriormente com a vida e contribuição de Nina Rodrigues e seus seguidores. 

Lógico que extrapola os limites deste trabalho ater-me aos diversos meandros 

que a Medicina Tropical e o legado rodrigueano assumem. Mas é importante saber que 

a eugenia não era a ciência ou corrente científica que estava a caminhar solitariamente, 

e que sozinha conseguiria tomar para si as rédeas da nação rumo ao almejado 

progresso social, que contivesse indivíduos físico e moralmente saudáveis. Conforme 

observaremos nas linhas abaixo. 

  

 
137 Até então as fontes levantadas nos levam a esta década, mas possa ser que possam se encontrar indícios da 

circulação do pensamento eugênico a um ano anterior a 1913.  
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2.1. A escola médica baiana: 

 

Diversos autores, dentre eles Julyan Peard, analisam a formação da Escola 

Tropicalista Baiana que teve origem na segunda metade do século XIX, sendo anterior à 

revolução pasteuriana (Pasteur) ou bacteriológica, tendo no Brasil seu maior expoente 

Oswaldo Cruz e as reformas médico sanitárias na alvorada do século XX. Talvez a 

principal contribuição de Peard em “Race, place, and Medicine - The idea of the Tropics 

in nineteenth-century Brazilian Medicine” seja demonstrar a importância da ciência 

produzida no século XIX, época em que os médicos locais buscaram atacar os 

problemas específicos do país tropical, a procura de novas respostas ao “fatalism of 

tropics”138. A Escola Tropicalista Baiana notabilizou-se na análise das doenças 

associadas ao clima tropical. A tão conhecida teoria do fatalismo tropical como um lugar 

que degeneraria a raça ou moralmente o europeu branco da zona temperada passaria a 

ser confrontada. Os médicos baianos adotaram uma crença otimista na possibilidade de 

viabilizar o Brasil ao lado das ditas nações civilizadas, apesar do clima e do povo 

miscigenado.  

Nesses termos, as teorias raciais, como o poligenismo, não foram aceitas pelos 

médicos dessa escola, sendo mais adeptos ao monogenismo conforme pode-se apontar 

na tese de Eugenio Rabello “As raças humanas descendem de uma só origem?”139.  

Além desse terreno fértil a monogênese, Peard destaca “ainda que não declaradamente 

lamarckistas” os médicos da Bahia davam destaque à adaptabilidade dos seres 

humanos e maleabilidade dos seres humanos, em lugar do determinismo climático. Isso 

serviria de munição aos postulados posteriores de Afrânio Peixoto sobre a “aclimatação 

fácil e imediata” e a negação da anemia tropical por parte de Miguel Pereira140.  O que 

nos chama atenção é que, conforme destacado no capítulo anterior, a tendência 

lamarckista esteve associada ao pensamento eugênico brasileiro (embora óbvio, não se 

aplica a todos os casos, como os de Kehl, Domingues, Fernando Tude de Sousa, Porto 

Carrero). A presença do lamarckismo em ciências como a eugenia, não foi uma 

 
138   PEARD, Julyan G. “Race, Place and. Medicine – the idea of the tropcs in nineteenth century, brazilian medicine. 

Duke University, 1999. 
139  Rabello. Eugenio, “As raças humanas descendem de uma só origem?” Salvador, 1869. 

140 EDLER, Flavio. Medicina Tropical: uma ciência entre a nação e o Império. Diálogos - Revista do Departamento de 

História e do Programa de Pós-Graduação em História UEM, vol. 14, núm. 2, 2010, pp. 307. 
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novidade no campo médico brasileiro, conforme pudemos observar com a Escola de 

Medicina Tropical, mas o importante é notarmos que a adesão da teoria de Lamarck pela 

escola de medicina tropical abriu espaço para suas futuras correlações com outros 

movimentos científicos. Por outro lado, não se trata aqui de uma busca pela gênese ou 

raízes do pensamento eugênico, mas sim de destacar as teorias que marcaram o 

movimento e estiveram em uso desde pelo menos desde o último quarto do século 

XIX.141 

Uma vez consolidada a cura das doenças contagiosas como a febre amarela, 

malária, varíola, beribéri, febre tifoide, cólera, lepra, sobretudo da primeira, com 

destaque na atuação de Oswaldo Cruz e dos correligionários do Instituto Manguinhos, 

tem-se uma nítida aproximação do campo médico frente à higiene e do saneamento, 

uma vez que o país era visto como um imenso hospital e sua população doente. Estes 

projetos de saneamento não se restringiam apenas ao campo da medicina, mas também 

propunha medidas de intervenção da realidade social142. Temos aí mais uma brecha 

para o pensamento eugenista que se verificou desde finais da década de 1910, 

entretanto, disso já sabemos. O interessante aqui é reparar que, ao mover as categorias 

de intervenção social proposta pelos sanitaristas, temos um outro efeito parecido na 

tentativa de a medicina intervir sobre a realidade social, que era a partir da criminologia 

de tradição lombrosiana.  

No Brasil, foi marcante a difusão da escola de pensamento lombrosiana, 

inclusive no tocante à Bahia com os adeptos do mais alto quilate, como Raimundo Nina 

Rodrigues143, Juliano Moreira e Afrânio Peixoto. Foram estes e outros os principais 

expoentes da criminologia, psiquiatria e medicina legal que produziram conhecimento a 

 
141 Decidi escolher como parâmetro a Escola de Medicina Tropical por se tratar de uma pesquisa com foco na Bahia, e 

também para não alongarmos em demasia o nosso recorte temporal. Embora a historiografia apresenta autores que 

contestam a demarcação da Escola de Medicina Tropical Baiana como pioneira na medicina tropical brasileira. 

Conforme aponta Flávio Edler que analisa este processo a partir da Academia Real, na então capital do império. Para 

ele as narrativas triunfalistas demarcaram este lugar de destaque a escola baiana, deixando de lado as práticas e a 

tradição médica pretéritas.  

Ver mais em:  EDLER, F. C.: A Escola Tropicalista Baiana: um mito de origem da medicina Tropical no Brasil. 

História, Ciências, Saúde Manguinhos, Rio de Janeiro, vol. 9(2):357-85, maio-ago. 2002 

142  SCHWARZ, pp 297. 1994. 

143 Muito se tem estudado a escola de Nina Rodrigues, e de seus discípulos como em: Sobre Nina Rodrigues destaca-

se as suas postulações quanto a imputabilidade penal para as raças inferiores. Ver: CORREA. Marisa “As ilusões da 

liberdade” FIOCRUZ. 2013 
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partir da Faculdade de Medicina da Bahia e, posteriormente, nos dois últimos casos na 

capital federal. Eles, porém, não foram os únicos. Com a consolidação dos postulados 

de Lombroso, a figura do médico legal tornou-se indispensável para o diagnóstico do 

louco e do criminoso (encarado como um louco, portador de uma tara hereditária), afinal, 

era o criminoso que importava e não o crime, o criminoso deveria ser medicalizado , e 

uma vez que ele é passível de se submeter a um tratamento abre-se espaço para a 

intervenção médica. Há uma normatização ou tentativa de se normatizar 

comportamentos considerados “normais” e sãos. O autor Loic Wacquant, ao analisar a 

situação carcerária francesa durante o século XX, destaca que a “fuga do padrão a ser 

seguido socialmente, resultaria numa infração, ou de certa forma loucura144”. 

Almeida (2011), ao analisar a loucura, o crime e a religião a partir da FMB, 

destaca que a elite intelectual dominante se recusava a aceitar a renúncia das classes 

populares aos códigos socialmente impostos. Assim todos aqueles indivíduos que iam 

de encontro ao projeto das elites, tendiam a ser tidos como degenerados. A 

patologização do crime estabeleceu um tênue limite entre o tratamento psicopatológico e 

o tratamento moral; neste momento caracterizava-se uma débil diferença entre as 

instituições prisões (Manicômio Judiciário) e instituições asilo (Hospital dos Alienados), já 

que nos Manicômios havia recorrentemente o apelo de médicos e psiquiatras quanto à 

necessidade da criação de uma ala especial para os 'loucos criminosos145', bem como 

na criação de presídios para os ditos “criminosos incorrigíveis”. Almeida destaca ainda 

que, no que diz respeito à relação entre o crime e os criminosos na passagem do século 

XIX para começos do século XX, se destaca o fato de que o criminoso, quando 

enfrentava um julgamento, deparava-se com provas que lhe imputaram uma certa 

“monstruosidade moral”, levando-se em conta todas as atitudes da vida pessoal do 

indivíduo que pudessem corroborar com um certo desvio moral e, consequentemente, 

esse indivíduo deveria ser mantido longe da sociedade. Ademais, Almeida chama 

atenção para o fato de que “o discurso sobre o acusado assumia duas direções: 

procurava-se mostrar a insensibilidade do acusado, e, ao mesmo tempo mostrava-se 

que ele sabia o que estava fazendo, não sendo, portanto, apenas um doente que 

 
144  WACQUANT, J. D. A aberração carcerária à moda francesa. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 47, n. 

2, 2004. p.215-232. 

145  Esta discussão em torno da Construção de Manicômios Judiciários, e da separação de loucos alienados para os 

loucos assassinos em pavilhões diferentes mostraram-se presentes nos relatórios do Hospital Nacional de Alienados, 

1902. Arquivo Nacional. 



61 

 

 

 

necessitava de tratamento.” Em suma, se o criminoso sabia o que estava fazendo, ele, 

portanto, deveria receber uma pena: a reclusão da sociedade, ao mesmo tempo em que 

tentava-se tratar ou não de sua moléstia mental. Aparece aí a ideia e o brado dos 

médicos legais para a construção de um Manicômio Judiciário.  

A discussão sobre Criminologia, Medicina Legal ligada a escola lombrosiana e 

rodrigueana é vasta, e pode ser acessada a partir de obras como: Mariza Correa (2003), 

Fernanda Rebelo (2004), Costa (1999), Jeferson Afonso Bacelar (2001). É interessante 

mostrar que a eugenia se relacionava com estes temas ou que, de certa forma, a partir 

dessas discussões acerca da higiene pública, políticas de saúde, estudo dos criminosos, 

darwinismo, poder-se-ia abrir espaço para os temas eugênicos que poderiam ou não 

estar entrelaçados.  

 

2.2 Contexto:  

 

Conforme anunciado no tópico anterior, a primeira menção ao termo eugenia na 

Bahia data de 1913, de uma aula inaugural do Professor e Doutor Alfredo Magalhães. 

Disso já sabemos, agora o que levaria Magalhães a atrair-se à ciência galtoniana?  

Durante a década de 1910 o doutor Magalhães esteve à frente do Instituto de 

Proteção à Infância da Bahia, foi diretor do Instituto Normal da Bahia e Professor da 

Faculdade de Medicina da Bahia. Ministrou aulas ligadas aos cuidados que as mães 

deveriam ter com seus filhos, alertando-as sobre os riscos do alcoolismo, doenças 

venéreas e necessidade de vacinação contra a varíola e febre amarela146. Magalhães 

por sua vez não iniciou o debate em torno da proteção à infância, fazia parte da corrente 

científica que tinha a Higiene como motriz do processo civilizatório, logo a higiene-geral 

fez-se presente na formação de professores do Instituto Normal da Bahia, através de um 

curso ministrado por ele. Era o curso de Higiene-Geral que contava com 10 aulas sobre 

a Puericultura sendo: 3 sobre puericultura preventiva, 1 para o seio materno, e 6 para o 

pós-nascimento da criança, que visava a proteção à saúde do bebê até seus 5 anos de 

idade.  

Mas o que seria a Puericultura? Segundo Bonilha e Rivoredo (2005), a 

puericultura é definida, tradicionalmente como “o conjunto de técnicas empregadas para 

assegurar o perfeito desenvolvimento físico e mental da criança, desde o período da 

 
146  MAGALHÃES, Alfredo. “Puericultura e Philo pedia”, Bahia. 1920. 
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gestação até a idade de 4 ou 5 anos, e por extensão da gestação à puberdade”147. Ou 

seja uma espécie de cuidado pré-natal e pediátrico, podendo assumir três diretrizes: a 

primeira, a  puericultura preventiva que consistia na pré-fecundidade, na qual se 

discutiam quais eram as condições dos nubentes, como casamentos consanguíneos, 

saúde e doenças dos casal, como uma espécie de pré-requisito necessário para um 

casamento que viesse a ter como resultado uma boa prole; a segunda etapa da 

puericultura seria a relacionada ao seio materno (período da gestação) consistia em 

ensinamentos sobre exercícios, repouso, traumas entre outras condições ligadas à 

gestante; e a terceira etapa seria o pós-parto, com preocupações voltadas para: corte do 

cordão umbilical, cicatrização, amamentação, desmame, vacinação, primeiras saídas, 

alimentos, o sono do recém-nascido, etc. Essas lições não se restringiam ao campo 

médico, eram difundidas tanto aos professores de nível escolar como aos alunos, 

durante as décadas de 1910 e posteriormente 1920. Conforme aponta-nos Alfredo 

Magalhães em um de seus livros, chamado “Puericultura e Philopedia” (1920) no qual o 

autor realça seu trabalho realizado na década anterior no que diz respeito à educação e 

puericultura, sobretudo a partir do Instituto de Proteção à Infância. 

 

Figura I: 

 

 

 

Imagem II - Capa Livro “Puericultura e Philopedia.” MAGALHÃES.Alfredo Ferreira. 1920. 

  

 
147 BONILHAL & RIVOREDO. 2005. 
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O Instituto de Proteção à Infância foi elogiado pelas páginas do Jornal “A Manhã” 

cujo título era “Pela Infância Pobre!”, no artigo foi destacado a atuação de Magalhães na 

direção  do Instituto de Proteção à Infância, e parabenizava também a atuação de outra 

instituição filantrópica chamada “Abrigo dos filhos do Povo”, que cuidava de crianças 

órfãos.  Vejamos como o “A Manhã” noticiou a proteção à Infância em idos dos anos 

1920, em Salvador:  

 

[…] Porque o problema, vastíssimo e superior as forças de que dispõem os núcleos 

bahianos de protecção a infancia. Esta é a verdade. Só se terá uma raça forte e para 

quando cuidarmos adequadamente da creança, que é o homem de amanhã. […] O 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância” dirigido pelo dedicado e trabalhador dr. 

Alfredo Magalhães presta serviços inestimáveis a causa na Bahia. Mas o Instituto não tem 

infelizmente todo apoio que merecia ter por parte do governo do Estado, que, todo mundo 

sabe, não tem tempo de cuidar destas coisas.148  

 

Vemos nas páginas do A Manhã a estima apresentada ao dr. Alfredo 

Magalhães, e a dura crítica ao governo do Estado por não investir tanto no Instituto de 

Proteção à Infância, ao afirmar que este não “tinha tempo para o mesmo”, durante o já 

segundo mandato de Joaquim Seabra. Além do instituto chefiado por Alfredo Magalhães 

havia também o Abrigo dos Filhos do Povo que necessitavam de incentivos financeiros, 

com isso a edição do jornal encerra pedindo doações às respectivas instituições e, caso 

alguém quisesse fazer alguma doação, uma “caixa de esmolas” estaria disponível salão 

do Guarany, tendo sido posta por outro periódico “O Diário de Notícias” .  O que fica 

evidente é que a opinião pública, através desses jornais supracitados mostrava-se 

preocupada com o futuro da raça brasileira, que dependia e muito do cuidado para com 

as crianças. Isto posto, podemos levar em consideração que o editor do texto estaria de 

acordo com os princípios eugênicos ligados pelo menos à questão da infância ou a 

puericultura.  

Assim, não é de se surpreender que a aula inaugural realizada em 1913 pelo Dr. 

Alfredo Magalhães fosse uma apresentação da ciência de Galton. Pois este viria a 

adotar a eugenia como prática científica e social, a partir de sua atuação médico-

higiênica sobre a infância. Anos mais tarde continuaria sua atuação como eugenista no 

Primeiro Congresso Regional de Medicina da Bahia, 1935, dentre tantas outras 

importantes atuações do puericultor e eugenista baiano149.  

 
148  Jornal A Manhã, 28-11-1920. Grifos. 

149 Para respeitar uma sequência cronológica desta dissertação, abordaremos com mais atenção o Primeiro Congresso 
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Como este trabalho não se trata de uma biografia de determinados autores, foco 

minha análise na maneira como esses autores perpassam pela eugenia ou pelos seus 

temas afins, por exemplo os já citados: alcoolismo, o casamento entre outros. Versarei a 

partir de agora como estes assuntos fizeram-se presentes nas teses dos doutorandos da 

FMB, dos quais podemos destacar três importantes eixos temáticos: doenças e 

casamento, higiene mental, e alcoolismo. E lógico, todos esses eixos interseccionam-se, 

mas recorri a esta divisão para poder discutir os temas de forma mais clara ao leitor.  

Das teses defendidas pelos doutorandos da FMB entre os anos de 1915-1935, 

foram selecionadas quinze, dessas apenas três falam abertamente sobre “Eugenia” nos 

seus títulos, entretanto isso não quer dizer que a eugenia só se fez presente nestas 

teses, pelo contrário ao analisar de forma mais ampla podemos perceber a presença da 

ciência galtoniana nos demais doutoramentos, como é o exemplo da tese de Samuel 

Dutra Silva “O casamento e a prole”, datada de outubro de 1915 e submetida à cadeira 

de Higiene, a tese aborda a atuação médica frente ao casamento e à prole, conforme já 

bem explicitado em seu próprio título150.  

Decidi começar a partir dessa tese de doutoramento ainda da década de 1910 e, 

consequentemente, anterior à construção da ideia de um novo nacionalismo que visasse 

viabilizar a nação, a partir da consolidação de uma raça viável, sem degenerações 

inatas, transformando um país doente em são e vigoroso151. Pois ela nos dá pistas e 

indícios sobre temas caros à eugenia que viriam a ser debatidos no transcorrer da 

década seguinte, ainda pelos médicos baianos e demais brasileiros. 

 O trabalho de Dutra Silva em seu primeiro capítulo inicia-se com uma farta 

discussão acerca da importância e da necessidade do casamento nas sociedades 

durante a história, mas o que nos interessa aqui é o que Dutra Silva nos apresenta a 

partir de seu capítulo subsequente: “O casamento civil e a necessidade de intervenção 

do médico”, inicia-se com uma crítica ao Decreto lei nº 181 de 24/01/1890 que 

normatizava as regras do casamento. Para o autor, os legisladores esqueceram-se do 

principal, que era a prole, afinal, a finalidade do casamento seria oferecer boas proles, 

ou proles sadias à nação. Neste sentido, o doutorando baiano defendia que o interesse 

de todos deveria sobressair-se aos interesses particulares, conforme podemos observar 

no fragmento abaixo:  
 

Brasileiro de Eugenia, e o Primeiro Congresso Regional de Medicina da Bahia 1935, no capítulo 4 dessa dissertação. 

150  Ver em Tabela 1. 

151  SKIDMORE, 1994. 
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O interesse da nação é possuir o maior número possível de indivíduos sãos de corpo e de 

moral, e aos casamentos que só reproduzem seres defeituosos do physico e também do 

moral são uma perda e um encargo da nação, e a lei deve proteger o interesse geral pouco 

se importando com particulares.152  

 

Mais adiante no texto, o aspirante a doutor destaca que uma boa prole é de 

interesse da “raça e da sociedade”. Para se obter uma “boa raça”, Silva alerta-nos para a 

seleção dos indivíduos postulantes à faculdade do matrimônio, para que da união se 

provenham bons frutos dever-se-ia seguir o exemplo da Zoologia com a seleção de 

casais no reino animal. O mesmo deveria ser feito entre os humanos. E quem deveria 

dar a palavra de quem poderia ou não se casar? O médico, que tinha o papel de alertar 

o nubente para que estivesse atento a patologia do noivo(a). Nesse sentido, os próprios 

candidatos ao casamento já fariam uma seleção que eliminasse os “inadequados”. Se 

estes não o fizessem ou não soubessem, caberia ao médico o poder de vetar tais uniões 

que viessem a comprometer a espécie humana, ou a raça.153 Embora não esteja escrito 

a respeito da eugenia positiva, nesta passagem parece-nos clara a leitura e 

interpretação dos pressupostos da eugenia positiva em sua tese. 

Se a leitura de Silva permite-nos traçar uma possível relação com a eugenia 

positiva, o mesmo pode ser considerado acerca da eugenia negativa. Quando o autor 

argumenta que para o bem da nação:  

 

A prática nos tem provado que os filhos herdam os defeitos dos paes e os augmentam, 

resultando uma raça sem harmonia, estragada interiormente, retrógrada, condenada a 

rápida extinção. 

Em physiolocia como em moral, seria um grande benefício prohibir-se esses casamentos 

monstruosos de indivíduos debilitados pela miséria, depauperados apodrecidos pela 

devastação, estragados pelo álcool, que vivendo na imundície dos alcouces, vão quasi 

sempre morrer na cama do hospital. [….] Era dever dos legisladores prohibir os 

casamentos de indivíduos reconhecidos enfermos e com vícios constitucionais 

hereditários o que seria uma lei de grande utilidade social. 154 Grifos. 

 

O ato de se proibir o casamento de “monstruosos” manifesta-se diretamente 

quanto ao direito de reprodução das pessoas e, portanto, assume um caráter negativo 

da eugenia, como bem pudemos observar até agora. Em sua tese, Dutra Silva ainda nos 

apresenta a ideia de “aperfeiçoamento da raça” que nada mais é que o principal conceito 

que pode ser creditado à ciência de Francis Galton. Tornado mais evidente quando o 

 
152  SILVA, Samuel Dutra. “Casamento e a Prole”. 1915, pp 23. 

153 Idem, pp 24. 

154  Idem, pp 25. 
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autor destaca que “mais vale sacrificar o indivíduo do que toda uma sociedade, do que 

toda a raça”155. E ao alertar sobre o aprimoramento racial mediante a Higiene da prole, 

podemos concluir que Samuel Dutra Silva foi um higienista e eugenista, se não o fosse, 

seria, no mínimo, admirador e crente de que a ciência galtoniana propulsionaria a nação 

rumo ao progresso.  

Como vimos nas linhas anteriores, a tese de Samuel Dutra da Silva abre-nos 

espaço para trazer à tona outras teses e opiniões públicas sobre o casamento e da 

procriação. É o que veremos nas páginas a seguir.  

 

2.3 Debates e propostas em torno do casamento e da procriação  

 

 O estudo sobre o casamento pode ser analisado por diferentes aspectos, mas o 

que nos interessa neste momento é a relação entre do controle matrimonial como um 

instrumento de controle da reprodução humana. Este controle poderia ocorrer tanto a 

partir da dimensão socioeconômica elaborada ainda no começo do século XIX com 

Thomas Malthus, quanto pela dimensão eugênica proposta por Galton e seus 

seguidores.  

Quanto a Malthus, lembro-me aqui de minhas céleres aulas de Geografia 

durante o Ensino Médio alguns anos atrás. Estudávamos as populações e as teorias 

populacionais, dentre elas, a teoria Malthusiana que dizia que o crescimento 

populacional seria maior que o crescimento de alimentos, daí os mais desvalidos não 

teriam condições de se reproduzir. Para Malthus, o crescimento populacional poderia ser 

controlado de duas maneiras: primeiro, pelos obstáculos naturais, que seriam fome, 

guerra, doença ou algum cataclismo; e segundo pelos obstáculos morais que 

consistiriam numa reflexão sobre os custos econômicos e sociais do casamento, 

havendo, assim, um interdito aos mais pobres de terem muitos filhos, ou até mesmo não 

os terem. 

Já Galton vai além e propõe a interferência no matrimônio baseada na biologia, 

o determinismo biológico. Afinal, seu estudo baseia-se na prevalência da 

hereditariedade sobre o meio ambiente. Foi isso que buscou provar no livro chamado 

“Hereditary and Genius” (1869), onde através de dados estatísticos sobre o estudo de 

famílias de homens notáveis, apresentando uma análise segundo sua reputação, e 

 
155 Idem, pp 27. 
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outra, segundo seus dotes naturais. Conforme aponta Casteñeda (2003), Galton tendeu 

sobre a natureza, e não pela força de vontade como agente gerador de homens 

notáveis156. Logo, se justificaria o controle do casamento, já que a humanidade só seria 

aprimorada mediante a seleção do matrimônio.  

A autora Luíza Castañeda contribuiu para a discussão através de estudo sobre a 

concepção de casamento a partir dos prismas: malthusiano, galtoniano e posteriormente 

o casamento frente ao movimento eugênico do Brasil, capitaneado por Renato Kehl157. 

Este, que segundo a autora, estava entre a concepção neolamarckista e a hereditária. 

Pelo menos até 1929 ele se aproximou da vertente lamarckista, mas quando retorna da 

Europa, no final da década de 1920, mostra ter pretensões mais “radiais”, como apontou 

Souza (2006). É nesta teia de teorias que estiveram imersos os médicos e 

pesquisadores baianos.  

Já sabemos que um dos temas mais caros (se não o mais) a eugenia pairava 

sobre a questão do casamento de indivíduos considerados não saudáveis. Com a 

finalidade de evitar a união de pessoas que propagassem às moléstias degenerativas 

que poderiam comprometer o futuro da nação, ergue-se a eugenia negativa, ou seja, o 

tipo de eugenia que tinha como finalidade interferir no direito à reprodução das pessoas. 

A principal medida de eugenia negativa defendida por doutores brasileiros foi a defesa 

de um exame (ou atestado) que comprovasse a sanidade física e mental dos homens e 

mulheres que porventura quisessem se casar. Esse exame ficou conhecido como 

“exame pré-nupcial obrigatório”, nestes termos o médico assumiria o protagonismo nas 

relações interpessoais, com poder de veto a determinadas uniões. 

Contudo, embora houvesse projetos de leis que tenham tido apoio de um 

importante segmento das classes médicas, em uma situação hipotética, o exame pré-

nupcial por si só não conseguiria alcançar 100% de sua eficácia. Uma vez que durante 

as décadas iniciais do século XX, grande parte da população brasileira não se casava 

formalmente abrindo-se a possibilidade de se ter arranjos familiares que não viessem 

estar submetidos às determinações da ciência eugênica. Para sorte deles, e para azar 

dos “defensores da nação”.  

Ora, houve no Brasil algum tipo de legislação eugênica, ou baseada na eugenia? 

Empreendemos nas linhas abaixo a análise de algumas propostas e defesas em prol do 

 
156  CASTEÑEDA. 2003. 

157  Ver em: CASTEÑEDA. 1997, e 2003. 
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atestado pré-nupcial, da defesa ao poder do médico contra a formação de arranjos 

familiares indesejáveis, a partir de doutorandos baianos e dos periódicos que noticiavam 

a classe letrada os louros da ciência.  

Das teses de doutoramento da FMB selecionadas entre os anos de 1915-1935, 

apenas três apresentam em seu título a palavra “Eugenia”, são elas: “Syfilis e Eugenia” 

de João Prudêncio Souza, de 1923; um ano mais tarde foi a vez de Clodoaldo de 

Magalhães Avelino escrever “Eugenia e Casamento”; e posteriormente Luiz Fabrício de 

Oliveira em 1928 defendeu “Da eugenia e do exame pré-nupcial obrigatório”. Não por 

acaso, todas elas têm em comum a relação com o casamento e uma prole saudável, em 

que fica evidente em todas ela o apelo à obrigatoriedade do exame pré-nupcial 

obrigatório. A primeira tese, tece relação especial com a sífilis, doença venérea 

amplamente combatida pelos eugenistas, e que carregava um terrível estigma de 

degenerar a raça. 

Tabela I: 

 

Autor: Título: Ano: 

Clodoaldo de 
Magalhães Avelino 

Eugenia e 
casamento 

1924 

Francisco Pereira 
de Carvalho 

Alcoolismo e sua 
profilaxia 

1924 

Mario Soares Da profilaxia do 
alcoolismo em prol 
da campanha 
antialcoólica. 

1926 

Samuel Dutra da 
Silva 

O casamento e sua 
prole 

1915 

Joao Prudêncio de 
Souza 

Sífilis e Eugenia 1923 

Orlando da Veiga 
Sampaio 

Higiene Mental e 
Alcoolismo 

1928 

Ivo Gonçalves 
Souza 

Higiene da 
procriação 

1919 

Nino Magno Batista Estudo médico 
social do aborto 

1930 

Fernando Tude de O problema social 1934 
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Sousa do aborto  

Luís Fabrício de 
Oliveira  

Da eugenia e do 
exame pré-nupcial 
obrigatório 

1928 

Eugenio Rebello 
Guimarães 

As raças humanas 
descendem de uma 
só origem. 

1869 

Ítala Silva de 
Oliveira 

Da sexualidade e 
da educação sexual 

1927 

Antonio Porphyrio 
de Almeida 
Sampaio Filho 

Da profilaxia das 
doenças venéreas. 

1924 

Abelardo da Silva 
Porto  

Breves 
considerações 
sobre a profilaxia e 
tratamento das 
moléstias venéreas. 

1925 

Oswaldo Bahia 
Cardoso de Oliveira 

O auto sangue 
hemolysado na 
infecção puerperal. 

1928  

                       Levantamento feito pelo autor. 

 

A tese de doutoramento de João Prudêncio Sousa é composta por dois capítulos 

que tangem a questão da Eugenia como corolário do aprimoramento racial frente aos 

venenos raciais, no caso da tese: a Syphilis. Segundo o pensamento médico científico 

defendido pelo autor era necessária a obrigatoriedade do exame médico pré-nupcial, 

conforme defende no prefácio da obra:  

 

Era meu desejo defender a questão do attestado de sanidade prenupcial, fazendo 

considerações em torno da Eugenia Negativa, que o casamento dos indivíduos incapazes 

para boa procreação. .158 

 

 

As primeiras linhas da obra já nos mostram que caminho, e, que tipo de medida 

eugênica seu autor defende: o modelo negativo de eugenia. Visando com que os “mais 

fracos”, neste caso os sifilíticos, não se reproduzissem, esta foi a proposta que João 

Prudêncio Sousa defendia em sua tese e quiçá em sua carreira médica. Nesse sentido, 

 
158 SOUSA. João Prudêncio. “Syphilis e Eugenia”. Tese doutoramento. Faculdade de Medicina da Bahia, 1923. pp 3. 
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a eugenia oferece ao historiador uma oportunidade para analisar as relações entre a 

ciência e a vida social. Ou seja, como as estruturas da vida social podem influenciar a 

ciência da hereditariedade e como a sociedade se serviu dessa ciência para legitimar 

propostas de controle da reprodução humana. No primeiro capítulo da tese, “Syphilis e 

Casamento”, Sousa utiliza-se de exemplos de médicos estrangeiros que corroboram a 

interdição do casamento entre indivíduos com sífilis, vejamos: 

 

Por isso, é com certeza, Beurmann, Bodin e Landouzy não recomendavam o casamento 

aos indivíduos shypiliticos, qualquer que fosse a idade da doença, e o tratamento sofrido 

pelo doente. Mibelli como elles, também pensava que não devia o médico aconselhar o 

casamento de syphiliticos; que deviamse limitar a instruí-los dos perigos que procediam o 

seu acto, deixando-os agir por sua conta exclusiva.159 

  

 

Ao lermos esta ilação nós fazemos as seguintes perguntas: Por que os médicos 

aconselhavam a vedação do casamento de indivíduos com sífilis? Qual a postura do 

autor frente ao casamento? A medicina do início do século XX era capaz de lidar com 

esse tipo de doença? 

Bom, o pensamento médico-legal brasileiro, em especial no que se refere ao 

ciclo eugenista, foi permeado pela crença na hereditariedade. Ou seja, a transmissão de 

determinados vícios e desvios se dariam hereditariamente, por exemplo, a loucura e o 

crime, um louco e criminoso transmitiriam a sua condição à sua descendência. Além da 

premissa da transmissão dos caracteres adquiridos, característico do lamarckismo e 

neolamarckismo. Neste sentido, acreditava-se que a sífilis era um dos venenos raciais 

que degenerarem a raça, e como sabemos a Eugenia tinha como objetivo visar a 

reprodução dos mais “aptos” (nesse sentido: saudáveis) e em outra medida evitar a 

reprodução dos “inaptos”160. Pois, segundo Prudêncio Sousa e médicos da época, o 

risco de nascerem crianças com deficiências, abortos, bebês natimortos eram altíssimos. 

Abro aqui um parêntesis para explicar que os riscos como o aborto, são, sim, 

 
159  SOUSA. João Prudêncio. “Syphilis e Eugenia”. Tese doutoramento. Faculdade de Medicina da Bahia, 1923. pp. 9. 

 

160 Pensar as dicotomias: fortes/ fracos, aptos e inaptos a partir de um projeto que visava a evolução humana, e que os 

médicos e cientistas seriam a chave para este progresso. Esta dicotomia foi levada à máxima potência em alguns 

casos, como os norte-americanos e alemães. Conforme aponta Edwin Black em “Guerra contra os fracos”; demonstra 

de que maneira a busca por uma raça humana superior surgiu em laboratórios, institutos e fundações norte-

americanos; entre eles a Carnegie Institution e a Fundação Rockfeller. Neste ínterim pensadores e cientistas 

esterilizaram  mais de 60 mil pessoas, além de internar tantas outras nos asilos para loucos. 
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provocados em decorrência da bactéria que é transmitida pela circulação sanguínea de 

mãe para filho, ou pela ejaculação no ato sexual, por exemplo. Embora hoje a Sífilis não 

ofereça grandes riscos, pois é uma doença fácil de ser controlada com antibióticos, a 

penicilina indicada nesses casos. Fez-se necessário atualmente uma séria campanha de 

conscientização da população, para que gestantes e companheiros façam o teste da 

Sífilis, conforme se observa comumente em cartazes educativos do Ministério da 

Saúde161. Mas agora, por mais que a Sífilis seja combatida, não se fala mais em defesa 

da raça, ou na interdição de matrimônios, afinal de contas existe hoje tratamento e cura. 

 

 

Figura II:  

 

 

Ministério da Saúde, Cartaz da Campanha do Dia Nacional de Combate à Sífilis,2017 

 

Nem tanto amistosas, eram assim as campanhas e cartazes de conscientização 

da população frente à sífilis, nos anos 1920 e 1930, conforme podemos notar nos 

cartazes da Prefeitura de São Bernardo do Campo, em 1937. O que era de se explicar, 

 
161Campanhas Ministério Saúde, ano 2018 teste da sífilis. Ver em 

<http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53654-teste-trate-e-cure-nova-campanha-de-combate-

a-sifilis-chama-atencao-para-a-prevencao-e-o-tratamento-da-doenca> Acesso em: 19-10-2018.  

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53654-teste-trate-e-cure-nova-campanha-de-combate-a-sifilis-chama-atencao-para-a-prevencao-e-o-tratamento-da-doenca
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53654-teste-trate-e-cure-nova-campanha-de-combate-a-sifilis-chama-atencao-para-a-prevencao-e-o-tratamento-da-doenca
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pelo fato de a sífilis não ter cura, e, portanto, a preocupação e alarde com casos de 

proliferação da doença tornavam-se constantes. A mudança de roupagem na 

constituição dos cartazes da saúde vai além da evolução da medicina, e, dos métodos 

de cura de determinadas doenças, ela passa por uma nova configuração do código de 

ética dos médicos, e da forma de comunicação com a população, que deve ser tratada 

com humanidade e respeito. Esta diferença pode ser percebida nos antigos cartazes, 

que deixam clara a ideia de que os portadores de sífilis chegariam até a serem vistos 

como criminosos, a tensão entre o ideal normativo e os desvios a normalidade parece-

nos aqui latente. Vejamos:  

 

 

 

FIGURA III:  

 

 

Campanha eugênica da Prefeitura de São Bernardo do Campo, SP,1937. In: SCHAWARCZ (1993, p.311). 

 

Voltando a tese de João Prudêncio Souza, seu temor frente à sífilis era 

justificado, haja vista que a cura definitiva da bactéria Triphonema palladium, só veio a 

ser disseminada a partir da Segunda Guerra Mundial com o advento da Penicilina como 

medicação antibiótica. Logo, se a tese é datada de 1923, trata-se de uma diferença de 

duas décadas até que se descobrisse a cura da bactéria. Mas, embora não houvesse 

cura, os médicos tentavam, das mais diversas formas, delimitar o tratamento mais 

eficiente da infecção. Conforme aponta Prudêncio Sousa, as formas de tratamento 

empregadas na sífilis eram as que estavam disponíveis no começo do século XX, como 
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o Teste de Wassermann, as drogas como o arsênico – Arsfenamina (chamada 606)162, e 

aplicações de mercúrio nas genitais. Sobre as aplicações de mercúrio havia um ditado 

popular durante a Época Moderna, chamado “Uma noite com Vênus, e a eternidade com 

Mercúrio” em clara alusão a deusa romana Vênus, do amor e das “tentações da carne”, 

e o tormento eterno com o tratamento feito a base da substância, de mesmo codinome 

que o deus mitológico romano. 

No capítulo seguinte de sua tese, Prudêncio Souza aponta a “carência de um 

exame pré-nupcial obrigatório”, apontando a Sífilis nos cônjuges, questões sociais e o 

código de leis como parte da prophylaxia da Sífilis163. Primeiro, o autor destaca que a 

falta de “educação higiênica”, e, os impulsos carnais sem o zelo pelas consequências 

por parte de pessoas que não tenham noção pela “boa moral”, resultaram em um 

caminho “traiçoeiro” rumo a degeneração social do indivíduo, bem como na degeneração 

da raça. Conforme apontado no parágrafo abaixo: 

 

É preciso ressaltar, neste particular, duas questões sociaes de importância: a degeneração 

da raça e a decadência do valor social do indivíduo casado. A grande quantidade de 

abortamentos, partos prematuros, nati-mortos (a clássica mortalidade infantil em cascata), 

crianças deformes, cégas, idiotas, paralitycas – a inviabilidade do produto de concepção, 

emfim, ou a sua incapacidade para as principais funções da vida, correm por conta da 

shyphilis hereditária.164 

 

Ao trabalhar com o conceito de Sífilis hereditária, o autor está dialogando com as 

teorias da hereditariedade que estavam em voga, mas a transmissão da Triphonema 

palladium, não ocorre de maneira hereditária, e sim, de forma “vertical”. Conforme 

aponta a ciência atual, a transmissão se dá de mãe para filho, podendo levar à cegueira, 

ao aborto, a disfunções neurológicas etc. Por isso, a união entre algum cônjuge sifilítico 

deveria ser evitada, para que não viessem a nascer indivíduos que não pudessem 

agregar ao tecido social. Sobre essa união, Sousa descreveu com duras palavras seu 

repúdio a tais uniões e quiçá nascimentos: 

 

Da mesma maneira que a lues faz a inviabilidade do produto de concepção, gera produtor 

outros viáveis incapacidados, em parte ou ao todo, para a vida na sociedade; estes são 

indivíduos physiologicamente anormais, inadaptáveis ao meio em que vivem, são tarado 

incuraveis que levam uma vida inteira improdutiva, são incoscientes ou meio conscientes 

 
162  SOUZA. João Prudêncio. “Sífilis e Eugenia” Faculdade de Medicina da Bahia, 1923 pp 11. 

163  CARRARA, Sérgio. “Estratégias anticoloniais: sífilis, raça e identidade nacional no Brasil entre guerras. In: 

HOCHMAN & ARMUS. “Cuidar, controlar, curar – ensaios históricos sobre saúde Públuca e Doença na América 

Latina e Caribe. 2004, p.427-491.  
164  Idem, p 21. 
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que representam um prejuízo e um perigo social.165 

 

 

    Como fez outro doutorando baiano, formado um ano após Prudêncio Souza, Antônio 
Porphyrio Sampaio Filho (1924), que também descrevia a sífilis como uma doença 
hereditária:  
 

[...]se, entretanto, a hereditariedade é tudo aquillo que é transmitido ao ovulo durante a 

concepção é evidente que o que acontece com à syphilis representa um verdadeiro 

fenômeno de hereditariedade, por que ahi os factos se dão dentre dos limites de sua 

definição166. 

 

Se notarmos a ênfase de João Prudêncio Souza em indivíduos que teriam a vida 

“improdutiva”, logo percebemos que ele está em sintonia crença no progresso social e 

civilizatório a partir de uma condição de sanidade, ou seja o valor maior estava na 

aquisição de indivíduos que pudessem contribuir para com a sociedade. Souza, sem 

sombra de dúvidas, era um eugenista! Além disso, o autor assim como diversos outros, 

dedicou importante parte de seus trabalhos à análise crítica e sugestões ao Código Civil 

de 1890, no concernente ao casamento. Citando o trabalho de Moreira Machado, ao 

citar que o espírito da lei deveria, não só punir crimes, como evitá-los167. Em outras 

palavras, não bastaria haver uma lei prescrita que anulasse o matrimônio em caso de 

doença grave, mas importante seria fazer com que este matrimônio nem viesse a 

acontecer. 

Souza estava ligado a uma vasta discussão sobre a profissão médica e a 

produção do conhecimento médico-cientifico. Dentre aqueles que discutiam a atuação 

médica frente ao controle matrimonial estava Afrânio Peixoto, que em “Evolução do 

segredo médico”, discutiu questões acerca do segredo médico frente aos pacientes e ao 

exame168. Victor Delfino, também citado pelo doutor baiano falava sobre a educação 

procriava; outros autores que dialogam com o texto de João Prudêncio de Souza foram: 

Souza Ramos; Amaury Medeiros e a puericultura pré-matrimonial através do exame pré-

nupcial169; Werneck Magalhães; Leonídio Ribeiro Filho170. Especial atenção precisa ser 

 
165  Idem, p 21. 

166  FILHO, Abelardo Sampaio. “Breves considerações sobre a profilaxia e tratamento das moléstias 
venéreas.” Imprensa Oficial, Salvador. 1924. 
167  MACHADO, Moreira. “Eugenia e Casamento” - Anais de Eugenia, 1919. 

168  Peixoto, 1922. Congresso Nacional dos Praticos. 

169  Anos depois em 1927 Amaury Medeiros proporia um projeto de Lei que torna obrigatório o exame pré-nupcial. 

170  Leonidio Ribeiro viria a ser chefe do Instituto de Identificação, teve sua carreira ligada a escola de Criminologia. 

Acreditava que com a adesão do atestado pré-nupcial reduziria o nascimento de  epiléticos, surdos, tarados etc. 
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reservada a Renato Kehl, este quando ainda era ligado à eugenia, ao campo da Higiene 

entre o começo dos anos 1920, destacou que “não é indispensável educar para 

sanear!”, podendo as duas coisas serem levadas concomitantemente171. 

Numa clara menção à ideia de que sanear era eugenizar, João Prudêncio de 

Sousa acreditava na educação sexual e no atesto pré-nupcial obrigatório, como 

elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma raça saudável e vigorosa. 

 Além de João Prudêncio Souza, outros doutorandos baianos também se 

preocuparam com a questão do matrimônio frente à eugenia. Dentre eles, destaca-se o 

trabalho de Clodoaldo Avelino Magalhães, que se doutorou em 1924, com a tese 

“Eugenia e Casamento”. Avelino apresentou uma tese bastante robusta para os padrões 

da época, apresentando pouco mais de 90 páginas e alguns relatos de seu estágio 

médico em algumas clínicas da Bahia, dentre elas a Clínica Médica da Santa Casa de 

Misericórdia, no início da década de 1920. Diferentemente de Souza, que focou na 

relação matrimônio e eugenia tendo como pano de fundo a sífilis, Avelino também 

defensor do exame médico pré-nupcial foi além na apresentação dos motivos propostos 

pelo seu colega, na justificativa da intervenção na reprodução humana. Para ele, a 

seleção artificial poderia e deveria ser aplicada nos seres humanos, assim como 

utilizadas em outros campos a exemplo da Horticultura, e Zootecnia. Conforme 

destacado neste trecho: 

 

[...] acontecer à zootecnia e horticultura. O aperfeiçoamento já alcançado pelos creadores 

e agricultores, é um atestado frisante, do quanto poderemos conseguir aplicando ao 

homem os mesmos princípios por eles adotados. [...] A nosso gosto, tendo por leme as 

leis da herança, e os artificios da seleção e cruzamento, multiplicamos, subtraímos, 

eliminamos caracteres individuaes e mesmo de raça. Os ensinamentos da ciência, nos dão 

os meios de melhorar uma raça, ou mesmo uma espécie animal.172 

 
 

Segundo Avelino, a função do eugenista era acelerar a seleção natural, tendo 

como importante aliada a higiene, podendo melhorar a raça humana. Entretanto, o autor 

lança um alerta em relação a diferença entre eugenia, e higiene, para ele a higiene se 

preocupava com a saúde de maneira geral, bons costumes que levassem à preservação 

de determinadas moléstias. Já a eugenia iria além e consistiria na preservação da 

espécie humana como um todo, visando o “decréscimo de elementos mórbidos que 

 
171  KEHL, Renato. Em Conferência realizada na Associação Cristã de Moços - SP, em 13-04-1917. 

172  MAGALHÃES, Clodoaldo Avelino. 1924, p 13.   
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enfraquecem a energia social, e, cuida dos meios de proteção contra estes fatores”173. 

Qual elemento poderia viabilizar essa proteção? O ideal eugênico, que consistiria em 

uma corrente circulatória entre as diferentes camadas sociais que as nivelasse a fim de 

gerar um equilíbrio social. Desde, é claro, que estes sujeitos não fossem considerados 

disgênicos. 

Uma passagem de seu texto chamou-me a atenção, ao referir-se a eugenia 

como a ciência do “amor”! Bom, devemos levar em consideração que estes médicos e 

cientistas, como Avelino, Renato Kehl dentre outros achavam que estavam realmente a 

fazer algo de construtivo para a sociedade. Embora procurassem mecanismos de 

interferência no livre arbítrio das pessoas frente a uniões, eles realmente acreditavam 

que tais medidas se faziam necessárias. Portanto, a atribuição de “amor” à ciência 

eugenia, tem de ser lida a partir desse prisma. Vejamos abaixo de que maneira estas 

palavras carregavam a crença de Avelino em fazer a coisa certa: 

 

A Eugenia é bem a ciência do Amor, Eugenizar é proteger, sanear, pregar o bem, 

propagar a instrução, combates os costumes que vão de encontro à moral, é selecionar 

física e moralmente a espécie humana. 174 

 

Outra questão nos chama atenção nesta frase, “eugenizar é proteger, sanear.” 

Há aqui a clara menção a célebre frase de Renato Kehl “Sanear é Eugenizar”175, no qual 

pode-se perceber a clara relação entre o Saneamento e a ciência de Galton. Podemos 

notar então que, ao se associar com o sanitarismo, os eugenistas estavam a levar em 

consideração a influência do meio sobre o indivíduo, o neolamarckismo. Afinal, se os 

efeitos do ambiente pudessem também ser acumulados e herdados, a reforma social 

não melhoraria o estoque biológico, logo o controle direto na reprodução humana se 

justificava duplamente, e a atuação eugênica poderia se associar ao sanitarismo. 

 É nesta teia que o doutorando Clodoaldo Avelino Magalhães estava envolvido. 

Profundo leitor de Kehl e suas propostas, apontou os três caminhos da ciência 

galtoniana: eugenia positiva, negativa e preventiva. Em relação aos matrimônios, a 

opinião de Avelino defendeu a educação sexual, incluindo uma educação sexual que 

fosse voltada para os mais pobres, sobretudo o sertanejo do interior. 

 
173  Idem, p 32.  

174  Idem p 41. 

175  Renato Kehl (1920) cunhou esta frase para trazer a simpatia dos sanitaristas ao movimento eugenista. Podendo 

assim angariar mais adeptos.   
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2.4 Esterilização dos incapazes: 

 

Com certeza o ponto mais polêmico de sua tese (Clodoaldo Avelino Magalhães) 

é a argumentação de que a esterilização seria um caminho viável para o bem-estar da 

raça. Para justificá-la, utilizou o exemplo dado pelo doutor carioca Alexandre Tepenido, 

um alienado que teria tido 8 filhos, todos os filhos apresentaram algum tipo de distúrbio 

mental, como epilepsia e demência176. Caso fosse aconselhado a fazer a esterilização 

por livre e espontânea vontade, esse paciente, por não ter as faculdades mentais 

necessárias, não o faria e dessa forma encheria a sociedade de “degenerados” que não 

agregariam em nada para o progresso social. Dessa forma, Tepenido e Avelino apontam 

para algum tipo de regulamentação, que levasse em conta a esterilização compulsória, 

pois, se essa decisão ficasse a critério de alguém “supostamente insensível”, ele não o 

faria, e toda a raça “pagaria esse preço”. Observe as linhas abaixo: 

 

Que fazer? Longe do asilo onde toda vida não pode ficar- ele procriará de novo entes 

desgraçados. Compreende-se. É difícil persuadi-lo da utilidade da esterilização, mormente 

quanto a sua cultura intelectual não é de natureza permitir esta compreensão. Assim pois, 

a medicina legal intervém. Francamente não vemos em tal medida, senão um gesto 

humanitário. 

A obrigatoriedade do exame pré-nupcial, a esterilização e outras medidas eugenias, já são 

impostas por lei em muitos países.177 
 

Não só se 'fazia' necessária uma medida como a esterilização, bem como ela 

era tida seria um gesto humanitário, segundo o autor. Bom, esta passagem do texto do 

jovem eugenista baiano me remete ao primeiro capítulo do livro de Edwin Black “War 

against to week – Eugenics and American campaign to create a master race”( Guerra 

contra os fracos- Campanha eugênica americana para criar uma raça superior), no qual 

o autor traz à tona relatos de pessoas que foram esterilizadas sem saberem, e contra 

sua vontade. Dentre essas pessoas, estavam Buck Smith e Mary Donald, os dois eram 

habitantes do estado da Virgínia Ocidental, Montgomery County, e tiveram suas vidas 

drasticamente mudadas, ao serem impedidos de terem filhos e construir famílias. Por 

serem considerados “inaptos”, foram esterilizados sem ter conhecimento do 

procedimento cirúrgico. Foi o que se passou com a Senhora Mary Donald que após viver 

 
176  Alexandre Tepenido mostrou interesse pela eugenia, pelos menos desde 1916 ano em que defendeu sua tese 

doutoral. mostra interesse pela questão eugênica.   

177  AVELINO, Clodoaldo Magalhães. 1924, pp 63. 
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muitos anos angustiada ao não conseguir engravidar, descobriu que durante seu 

período de internação no Hospício, ela havia sido esterilizada178. Realmente, isso era um 

grande gesto humanitário... 

Embora na última passagem eu tenha usado uma certa dose de ironia, fi-lo no 

sentido de alertar o prezado leitor de que nosso olhar frente à esterilização não pode 

repousar sobre o prisma moral que possuímos hoje. E, portanto, temos que tentar 

compreender a lógica da ciência de outrora. O que teria motivado Avelino a adotar 

simpatia por tal prática era à crença de que os médicos eugenistas tinham em poder 

interferir nos destinos das nações, através do controle do corpo das pessoas. Então, 

torna-se compreensível a defesa desta extremada medida eugênica, o doutorando 

baiano alertou para além da necessidade da esterilização, a adesão ao exame pré-

nupcial. Usando como justificativa para afirmar a necessidade do exame pré-nupcial, 

exemplos dos “descuidados” que pôde atender durante seu estágio em Clínica Médica 

com o Dr. Genésio Selles. O aspirante a médico registrou as informações dos pacientes, 

em especial, nas ações dos homens que escolhiam casar-se mesmo com a 

contraindicação médica, podendo ter como resultado um funesto fim para si e suas 

famílias179. 

São oito os casos apresentados por Avelino Magalhães durante seu estágio em 

Clínica Médica. Dentre eles, o médico listou uma série de doenças que poderiam 

“corromper” a raça, tendo destaque, um rapaz que havia sofrido de lesões neisseria180, 

que contra as indicações médicas casou-se, e sua companheira foi acometida pela 

infecção, e na hora do parto teve de fazê-lo artificialmente, tendo a criança nascido cega 

de um olho após apresentar “dupla oftalmia purulenta”. 

Uma pergunta fica no ar: o que teria levado esse jovem rapaz descuidado a se 

casar, antes mesmo de seu tratamento à gonorreia ter sido completado? Bom, se 

pensarmos pela via da história cultural com autores como DARNTON (1984), devemos 
 

178  BLACK, 2003, p 4-6. 

179  O jovem Avelino Magalhães relatou algumas consultas com pacientes sifilíticos, tuberculosos etc. 

180  180  Lesões neissariana são resultadas a partir de infecções bacteriológicas. Depreende-se então que o paciente 

deveria estar acometido pela Gonorréria, provocada pelo agente Neisseria gonorrhoeae, ou gonococo. Segundo a 

classificação de infecções sexualmente transmitíeis do portal do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e 

Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Ver em: <http://www.aids.gov.br/pt-

br/noticias/pesquisa-brasileira-sobre-resistencia-do-gonococo-medicamentos-corrobora-dados-da-oms-e> Acesso em: 

03/05/2020 às 22:45.  

 

http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/pesquisa-brasileira-sobre-resistencia-do-gonococo-medicamentos-corrobora-dados-da-oms-e
http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/pesquisa-brasileira-sobre-resistencia-do-gonococo-medicamentos-corrobora-dados-da-oms-e
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levar em conta os códigos culturais, e socais de outrora. Com isso percebemos que o 

casamento era uma instituição importante, e até sagrada, com os tabus ligados a 

virgindade, castidade. Logo poderia soar “escandaloso” o noivo cancelar o casamento, 

ou remarca-lo, sem motivo aparente; ou que o mesmo contasse à noiva e família, que o 

casamento teria de ser adiado, pelo fato de estar acometido por moléstia venérea, fruto 

quiçá de uma noite “extraconjugal”, haveria um tremendo rebuliço, na vida e nos planos 

desse paciente anônimo. 

 Contra o perigo/medo de se gerar proles doentes, nesse caso o de uma criança 

que nasceu cega de um olho, os pleitos médicos avolumavam-se pela maior intervenção 

e poder de veto a este tipo de matrimônio. Esse não foi o único caso demonstrado por 

Clodoaldo Avelino Magalhães, mas é emblemático e substancial para notarmos que em 

certa medida, a preocupação médica era fundamentada, pois de fato às doenças 

venéreas podem acometer os bebês e impor-lhes sérias lesões se não tratadas. Para os 

eugenistas fatos como os do “paciente descuidado”, serviam para reforçar sua defesa 

arbitrária na intervenção aos corpos alheios. 

No jornal O Imparcial, periódico carioca, mas republicado diariamente na Bahia 

durante parte dos anos 1930, notamos através de anúncios como o do composto Elixir 

914, a preocupação com o não casamento de indivíduos (homens) doentes. Estando, 

assim, em sintonia com as publicações dos doutorandos da FMB, uma década antes.  
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Figura IV: 

 

 

 Figura II - O Imparcial. 07-11-1935.  

 

Os anúncios do Elixir 914 que recorrentemente estampavam as páginas do 

Imparcial e tinham apelo à questão matrimonial: “Casar doente, grande crime”, 

demonstra-se aí, a preocupação com a prole e a família. A propaganda chega a citar o 

uso do Elixir 914 na cura do cancro sifilítico. Bom, o cancro poderia até ser tratado pelo 

composto, mas a cura definitiva da doença só se encontrou difundida com o advento da 

penicilina.  De toda forma, o composto ajudaria em outras doenças: reumatismo, boubas, 

espinhas, uma vez que se tratava de um composto depurativo. Com a “limpeza” do 

sangue estes males seriam extirpados, e assim os noivos poderiam casar-se de boa 

consciência, pelo menos era o que indicava a propaganda. 

No mesmo ano de 1935, o editorial de ‘O Imparcial’ publicou um artigo chamado 

“O perigo da esterilização” assinado pelo jornalista carioca Benjamim Constallat, que se 

posicionou contra a esterilização defendida por Renato Kehl, que tinha como modelo 

diretivo o movimento eugênico alemão. E uma das razões levantadas por Constallat, era 

a que não se poderia processar a esterilização no Brasil, uma vez que nossa raça não 

era “pura” e sim miscigenada. A partir disso, para ele, se houvessem campanhas de 
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esterilização em larga escala, o próprio futuro da nação estaria a correr riscos. Vejamos:  

 

A procura germânica do homem perfeito, do typo standard, que seja de raça pura num 

trabalho de seleção que lembra os processos dos grandes criadores- leva os alemães a 

medidas tão enérgicas que é espantoso como ainda nasça tanta creança na terra do sr. 

Hittler... Se tivermos no Brasil, dessas exigências severas, poderemos acabar com o 

registro civil... E a indústria de chupetas conhecerá, como o commercio das armas de 

leite, um crepúsculo da morte. Esperemos que o apostolado do Dr. Renato Kehl não 

chegue a esses extremos. A esterilização é a medida de salvação pública. Mas convém 

não exagerar. 

Uma raça como a nossa, verdadeiro cock-tail de outras raças, de origem mais do que 

duvidosa em requisitos de pureza, precisa um pouco de tolerância em matéria de eugenia 

e em face dos rigores da esterilização. Melhoremos a raça, mas tenhamos dó dos 

fabricantes de madeiras.181Grifos. 

 

Embora esta citação seja um pouco mais longa das que habitualmente usarei 

nesta dissertação, procurei transcrevê-la quase que na íntegra, pois ela nos apresenta 

um rico material a ser considerado, ao destrinchar frase por frase. Primeiro, o cronista 

apresenta um dado importante de que a Alemanha em tempos de nazistas no poder já 

estava sendo difusamente empregada à esterilização dos “inferiores” com o objetivo de 

formar uma raça pura, a ariana, como bem sabemos. Assim, o cronista ainda chega a 

ser irônico ao dizer que “é espantoso como nasça ainda(?) crianças na terra do sr. 

Hitler”, alarmado com a grande quantidade de esterilizações processadas naquele país. 

Segundo, caso essas medidas fossem adotadas no Brasil às indústrias de chupetas e o 

comércio de mamadeiras estariam com os dias contados, isto porquê se tal extremo 

ocorresse não nasceriam mais crianças nessas latitudes tropicais. E por que não 

nasceriam?  A resposta é apresentada no 3º ponto da crítica de Constallat, para ele a 

indústria de chupetas e mercadorias ligadas à taxa de natalidade acabaria, porque no 

Brasil não havia uma raça pura! Os brasileiros eram resultado de uma mistura 

“duvidosa”, evidenciando a descrença dele quanto às raças que compunham a nação. 

Em outras palavras, os mestiços e negros eram quem traziam consigo esse tom de 

dúvida quanto à pureza racial. Sendo assim, ao reconhecer que, do ponto de vista racial, 

o brasileiro não se comparava com o alemão, seu discurso parece ir de encontro ao 

reconhecimento da inferioridade racial brasileira a partir da mestiçagem. E é isso que fez 

com que embora tenha se mostrado a favor da esterilização ao afirmar que se tratava de 

“medida de salvação pública”, defendia que tais exageros não poderiam ser 

processados, pois, caso a esterilização fosse implementada no Brasil, assim como 

pretendia Renato Kehl, poderia não restar pedra sobre pedra, sendo necessário 

 
181  Jornal O Imparcial – 16-outubro-1935. 
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“melhorar a raça, mas tendo dó dos fabricantes de mamadeira”. Caso contrário, as 

consequências de tais medidas seriam trágicas. 

Entretanto houveram críticas favoráveis a esterilização na imprensa baiana, 

como apresentou a revista “De cultura e humanidades ETC” de propriedade de Júlio de 

Carvalho, em 31 de maio de 1934. O proprietário do jornal ao comentar sobre a 

Assembleia Constituinte daquele ano, em que seria promulgada a nova Constituição 

brasileira, após o Golpe (ou Revolução) de 1930 a qual pôs Getúlio Vargas no poder, 

através da Aliança Liberal. O que então a nova constituinte tinha haver com eugenia? 

Bem, vejamos o seguinte comentário:  

 

“Enquanto na Alemanha se estuda a esterilização como meio de resguardar a raça, no 

Brasil após uma revolução, a Assembleia Constituinte põe por terra o exame pré-nupcial. 

O problema da formiga no Brasil, paiz essencialmente agrícola (deixem passar, chavão) 

não mereceu a atenção dos doutos Constituintes.”182  

 

A clara crítica à Assembleia constituinte deve-se fato de que para Júlio Carvalho 

dentre os assuntos de urgência, como as medidas eugênicas não receberem a devida 

atenção durante à reunião daquele mês, para dar lugar ao que chama de “politicagem”. 

E essa postura, fez com que o projeto de lei do exame pré-nupcial criado pelo finado 

Amaury Medeiros sete anos antes, fosse posto em segundo plano. Revelando grande 

descontentamento do interlocutor ao dizer que enquanto na Alemanha se aderia a 

esterilização, ao passo que aqui uma medida mais simples era posta de lado. Ou seja, 

se nem o simples exame seria aprovado, que dirá a outra medida de “salvação” da raça, 

em outras palavras segundo Júlio Carvalho: o Brasil encontrava-se atrasado. Logo pode-

se depreender que se a Assembleia Constituinte deliberasse sobre o atestado pré-

nupcial, ou até mesmo pela esterilização seriam escritas na página de seu jornal, com 

grande entusiasmo. Para sua felicidade, ao menos em parte, quando foi promulgada a 

CF em julho de 1934, o artigo 145 dispunha o seguinte: “a lei regulará a apresentação 

pelos nubentes de prova de sanidade physica e mental, tendo em attenção as condições 

regionaes do paiz”183. A reivindicação de mais de uma década se materializava.  

As passagens acima descrevem bem o terreno ambíguo no qual estiveram 

circunscritos os eugenistas. Para além dos debates em torno da esterilização, de um 

lado a maioria deles pareceu comungar da ideia de raça a partir da miscigenação como 

alicerce da raça brasileira; de outro, como era o caso de Renato Kehl, que não apoiava a 

 
182  ETC, 31-05-1934, p 07. 
183 Ver em Constituição Federal de 1934 em: < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-

1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em:07/05/2019 às 18:41. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html
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miscigenação mostrando sua clara aproximação com a biologia racial do sueco H. 

Lundborg184185. Não só Kehl assumiu posturas racistas frente ao casamento interracial, 

como também o Prof. Luiz Sila186, que escreveu acerca do cruzamento racial entre 

negros e brancos. Para ele o casamento racial era “inadmissível”, já que baseado em 

premissas racistas de inferioridade racial do negro, comumente ligado a animalidade, o 

consórcio entre essas raças distintas geraria uma corrupção dos caracteres “superiores” 

dos brancos, estes ligados ao espírito e a evolução mental. Assim, para ele a eugenia 

serviria para impedir que acontecessem tais “descalabros”. Nas linhas a seguir o leitor 

poderá acompanhar a relação matrimônio e raça defendida por Sila, que carregava 

racismo em doses cavalares:  

 

É razoável o casamento do branco com o preto? Não absolutamente não. E ainda mais, 

nem razoável nem decente. [...] O negro mora do lado oposto, como constituinte da raça 

inferior, o negro é prophagnata, tem o angulo facila exagerado, e o índice chepálico quasi 

nullo. Ninguém ignora que o índice chepálico reflete a espiritualidade, e o angulo facial a 

animalidade. [...] Da união matrimonial entre elementos tão diferentes, só uma dedução 

poderemos fazer: trata-se de um matrimônio de instintos e não de sentimentos.187 

 

Para Sila, o casamento entre negros e brancos não poderia ocorrer segundo os 

pressupostos hereditários e eugênicos havia uma disparidade inata entre as duas raças, 

das quais nem precisamos adjetivar as características que degradavam a “raça negra”. A 

justificativa elaborada por Sila para justificar o casamento interracial quando acontecia, 

só ocorreria pelo “impulso carnal”, que levaria a “incólume” alma branca ser corrompida 

pela animalidade “inferior”. Dessa forma, as raças não deveriam se misturar, o que nos 

revela uma certa ligação (ou leitura da) com a eugenia norte-americana, que 

preconizava o não casamento interracial. Esse trecho é importante, pois nos mostra o 

tom de que teorias racistas, não foram completamente postas de lado após o final da 

década de 1910, quando se erigiu um esboço de país a partir da mestiçagem tendo 

como objeto principal o sertanejo do interior188. Ao passo que tivemos uma corrente 

eugenista pró-mestiçagem, por outro houveram opiniões racistas quanto a mestiçagem 

 
184 Idem.. 

 
185  Ver em: Boletim de Eugenia, ano 2 n 12, 14.  

186 Luiz Sila foi professor de Odontologia na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santos. E colaborou com o 

Boletim de Eugenia com um artigo intitulado: “O cruzamento do preto com o Branco”. Ano 3, n 30. 

187  Boletim de Eugenia. O cruzamento do preto com o Branco”. Ano 3, n 30. 

188 Lembrando que o esboço de nação a partir da mestiçagem repousa nos três pilares do pensamento social brasileiro: 

Silvio Romero, Euclides da Cunha, e Nina Rodrigues.  
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como as de Kehl e a de Luiz Sila.  

Neste ínterim, na análise das publicações da FMB não pudemos notar por hora a 

presença de racismo científico como os levantados por Sila, nas publicações eugenistas.  

Embora tendo escrito três anos antes ao médico de Santos-SP, o doutorando baiano 

Luís Fabrício de Oliveira apresentou opinião diferente da de Sila no que diz respeito as 

raças.  Fabricio Oliveira, natural do estado do Ceará, trabalhou uma tese também 

voltada ao exame médico pré-nupcial, e sua necessidade de aprovação como Lei no 

Congresso Nacional Brasileiro daquele ano (1928). Dessa forma, sua dissertação 

assemelha-se a de Clodoaldo Avelino Magalhães, mas o curioso é que a eugenia parece 

não ter sido a primeira opção de tema para ele. Em seu capítulo introdutório, o 

doutorando revela que a escolha do tema se deveu a uma palestra pública ministrada 

pelo aluno de medicina Renato Teixeira, que ocorreu na FMB durante o mês de 

setembro de 1928 e fez com que o postulante a doutor cearense encontrasse um tema 

relevante para sua dissertação. 

O que diferia Luiz Fabricio de Oliveira do santista Luiz Sila? Vimos que o segundo 

era claramente adepto a teorias racistas. Dessa forma, procurou justificar o não 

cruzamento racial através do casamento interracial entre negros e brancos. Já o primeiro 

se afasta das teorias racistas, considerando que a raça brasileira era oriunda da mistura 

de “três componentes étnicos”, o branco, o índio e o negro, e que estas etnias não 

tinham estigmas degenerativos inatos. Depreende-se em sua análise uma certa 

valorização da raça negra, para ele “forte, porém escravizada”189. Por outro lado, pode-

se depreender desta relativa valorização do negro, visto como “forte”, uma forma de 

racismo. Se pensarmos a que tipo de força o autor quer se referir, já que o autor afirmar 

de forma geral que toda uma raça era possuidora de “força”, podia ser ela a força bruta, 

sendo inerente aos negros, e, portanto, pode ser lida como uma forma de determinismo, 

pois ele não levou em consideração as condicionantes sociais que levavam a população 

negra a utilizar a força como meio de trabalho, seja ele escravo ou livre. Logo mesmo 

que autores como Luiz Fabrício de Oliveira tivessem certo otimismo em relação à raça 

 
189  Pode-se depreender desta relativa valorização do negro, visto como “forte”, como uma própria forma de racismo. 

Uma vez que o autor pudesse determinar toda uma raça como possuidora de “força”, a força bruta sendo inerente aos 

negros, pode ser lida como uma forma de determinismo. Sem levar em consideração as condicionantes sociais que 

levavam a população negra utilizar a força como meio de trabalho, seja ele escravo ou livre. Logo mesmo que autores 

como Luiz Fabrício de Oliveira tivessem certo otimismo em relação a raça negra, não quer dizer que sua análise 

estivesse isenta de determinismos, e racismos. 
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negra, não quer dizer que sua análise estivesse isenta de determinismos. 

. Adotando uma postura pró-mestiçagem que resultaria numa raça em formação, 

chegou a criticar as análises dos cronistas estrangeiros sobre o Brasil:  

 

O brasileiro - produto do cruzamento de três grandes raças: a européia, representada pelo 

portuguez colonizador; a cabocla, figurada pelo selvicola autochtene e independente; a 

negra, na pessoa do africano forte mas escravisado [...]Le Bon, Roosevelt, Gobineau 

erraram, mentiram, caluniaram mesmo quando disseram que a raça brasileira era 

degenerada e indigna da terra que habita. Não é o brasileiro um tarado, um degenerado, 

um inútil: é a raça que precisa de algum carinho para ser ideal.190  

 

Vemos um discurso contrário às teorias que desqualificavam o brasileiro. Além 

disso, outra abordagem interessante se faz presente no texto de Luiz Fabrício de 

Oliveira no que diz respeito à esterilização como forma de eugenia negativa. 

Diferentemente de Clodoaldo Avelino Magalhães, Fabrício de Oliveira adota uma postura 

mais comedida e pondera quanto à esterilização de indivíduos “nocivos à espécie 

humana”, para ele, este método só deveria ser aplicado em portadores de moléstias 

hereditárias, e não contagiantes191.  Utiliza como exemplo o procedimento que poderia 

ser aplicado num epilético, pois se vedara apenas sua procriação e não seu prazer como 

homem, haja vista que os epiléticos tinham status quo semelhantes ao dos loucos, tendo 

até predisposição para o crime, conforme observou Afrânio Peixoto, em sua dissertação 

ainda no ano de 1897192. O procedimento cirúrgico que cortaria o direito à procriação 

poderia ser aplicado a pessoas com desvios mentais, ou morais tais quais: 

ninfomaníacos, tarados sexuais, tarados alcóolicos, loucos, criminosos e até 

homossexuais. Nesse sentido, Fabrício de Oliveira cita alguns casos relativos à 

esterilização espontânea em outros países como a Suíça e EUA (este último utilizou de 

modo compulsório, porém legal, mais do que o espontâneo).  

Apesar de mencionar a esterilização como uma das etapas da eugenia negativa, 

o autor defende que o exame pré-nupcial obrigatório seria uma medida menos radical e 

mais efetiva para a construção do “homem do futuro”193. Nas linhas a seguir, veremos 

outro defensor da eugenia negativa, tendo defendido sua tese 10 anos após Clodoaldo 

Avelino Magalhães, mostrando-se ser um contumaz e fervoroso defensor dos princípios 

da eugenia negativa, seu nome? Fernando Tude de Souza. 

 
190  OLIVEIRA, Luiz Fabrício. “Da eugenia e o exame pré-nupcial obrigatório”. Salvador, 1928. pp 12. 

191  Idem, p 15. 

192  PEIXOTO, Afrânio. “Epilepsia e Crime”. Salvador, 1897.  

193  OLIVEIRA. 1928. pp. 18. 
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2.5 O aborto eugênico 

 

Além das já citadas formas de controle da reprodução humana reproduzidas 

encontradas nas teses de doutoramento, destaca-se ainda outra, o aborto, ou melhor 

“aborto eugênico”. Esta opinião foi defendida por Fernando Tude de Sousa em 1933, e 

rendeu muita discussão. Publicada em 1934, mas defendida em 1933, a dissertação “O 

problema médico social do aborto” foi a passagem de Tude para bacharelado em 

medicina. O largo trabalho, pouco mais de 150 páginas, o que era acima da média para 

as demais dissertações do período, foi ganhador do Prêmio Alfredo Brito em 1934, 

juntamente com Ademar de Vasconcelos em “Do defloramento”. O que elas têm em 

comum? O fato de estarem ligadas às cadeiras de obstetrícia e ginecologia, entretanto é 

Fernando Tude que se liga de forma clara com a eugenia negativa.  

Apesar de ser jovem e prodigioso, de longe, Fernando Tude foi um dos mais 

ousados na defesa da eugenia, mostrando sintonia com os escritos de Renato Kehl, 

Herman Muckermann, Octávio Domingues, José Burlago Sanchez, Jorge Orgaz, 

Hidegard entre outros194. Vale ressaltar que no período em que havia escrito sua 

dissertação, o movimento eugênico brasileiro havia dado uma guinada para uma ala que 

buscava a diferenciação entre saneamento e eugenia, além da distinção entre 

eugenismo e eugenia195. Logo, pode-se explicar porque Tude se aproximou de tais 

perspectivas, sinalizando, assim, para o emprego de maneiras mais efetivas de controle 

de reprodução dos “anormais”, eram elas a esterilização e o aborto eugênico. Para ele, 

somente o exame pré-nupcial não seria capaz de assegurar proles saudáveis, em suas 

palavras: “o exame pré-nupcial é um meio pelo qual pensaram alguns ingênuos se 

resolveria essas sérias questões de herança e era o ideal para o problema eugênico.”196  

 A principal motivação de Fernando Tude de Souza para a defesa do aborto 

eugênico deve-se a preocupação e necessidade de que, para o bem da raça deveria 

haver uma reprodução que visasse “qualidade” e não “quantidade”. Mas por que o 

aborto eugênico seria para ele a melhor solução? Porque, segundo ele, as leis 

matrimoniais não seriam por si só capazes de impedir o casamento de tarados, uma vez 

que o exame pré-nupcial provou ser uma “iniquidade”, logo dever-se-ia recorrer ao 
 

194  Estes autores estão presentes na bibliografia citada por Fernando Tude (1934). 

195  SOUZA, 2006. 

196  TUDE. Fernando. “Do problema médico social do aborto”, 1934. pp 142. 
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aborto para evitar com que fossem lançados no mundo aleijões miseráveis197. Em critica, 

aponta a religião, o Catolicismo, como um empecilho ao progresso eugênico no país, 

criticando duramente os médicos que se prendem ao “cós da batina”, estes médicos a 

quem chama de ‘beatos’ não seriam sensatos quanto a sua postura frente ao futuro das 

gerações. Em uma clara alusão à crítica àqueles médicos que resistiam em usar, ou 

defender a esterilização e ao aborto, por estarem ligados ao valor moral religioso. Logo, 

os médicos que não estivessem ligados aos “opacos” vidros do clericalismo inclinaram-

se a aceitar o aborto como solução eugênica, era o seu caso. Ele e tantos outros 

médicos “sensatos” seriam a salvaguarda da raça!  

          Embora, naquele ano, Fernando Tude de Souza tenha se mostrado ferrenho 

crítico das interferências dos valores católicos no progresso eugênico, essa não era a 

postura adotada por todos os entusiastas da eugenia negativa. É o que apontam os 

autores Robert Wegner e Vanderlei Souza, em “Eugenia ‘negativa’, psiquiatria e 

catolicismo: embates em torno da esterilização eugênica no Brasil.”, neste texto os 

autores mapeiam as diferentes formas pelas quais autores como Renato Kehl, Ernani 

Lopes buscaram dialogar com a Igreja Católica, afim de reduzir os obstáculos 

encontrados na aceitação de medidas restritivas à reprodução, e da atuação eugênica. 

Para isso, a liderança do movimento eugênico nacional, Renato Kehl, sabedor da 

necessidade de diálogo e esclarecimento entre os médicos e as autoridades católicas do 

Brasil buscou o diálogo com o segmento católico. Seu primeiro passo foi a publicação de 

artigos no Boletim de Eugenia sobre a relação entre os princípios humanitários da 

eugenia e do cristianismo198. Nesse sentido, as edições de abril e maio de 1929 do 

Boletim de Eugenia tiveram a presença um extenso artigo “Eugenia e Catolicismo”, de 

Hermann Muckermann, padre jesuíta e médico alemão, diretor do Instituto de Eugenia 

de Berlim. Nele, o autor destaca que a eugenia não fere os valores religiosos, pois 

estava ancorada nos princípios do bem comum, argumentando que a eugenia não 

consistia em somente eliminar os degenerados, e, caso isso fosse necessário, deveria 

haver parcimônia e utilizar o isolamento dos loucos ou criminosos, sendo a esterilização 

a última medida. Na tentativa de diálogo entre Igreja e eugenia, Muckermann chegou a 

 
197 Idem, pp 128. 

198 WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Eugenia ‘negativa’,psiquiatria e catolicismo: embates em 

torno da esterilização eugênica no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.1, jan.-mar. 

2013, p.263-288. 
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afirmar que ambas as partes eugenia e catolicismo tinham objetivos em comum, e que 

estes objetivos se completavam mutuamente, eram eles: a defesa da castidade pelo 

lado religioso e pelo lado da educação eugênica com o exame pré-nupcial, uma vez que, 

se os jovens permanecessem castos até o ato do casamento, eles não correriam o risco 

de contrair doenças venéreas. Sendo assim, a instituição da família seria preservada 

tanto do ponto de vista biológico, quanto do moral; além disso destaca que ambos 

concordavam com a proibição do casamento consanguíneo em 3º grau de parentesco. 

Assim, após minimizar as arestas e tensões entre eugenia e religião, o autor aponta para 

a possibilidade de casamento entre ambas uma vez que:  

 

[...] todos os esforços que pareçam adequados para estancar as fontes da degeneração”, já 

que o “futuro do Estado e da Igreja repousa sobre os homens sadios do corpo e do 

espírito.199 

 

            Wegner e Souza destacam que a maioria dos eugenistas teveram que adaptar 

alguns princípios da eugenia negativa ao imaginário católico nacional. O próprio pai da 

eugenia nacional, defensor de programas eugênicos radicais como a esterilização, era 

contrário ao aborto ou à liberdade matrimonial, como ocorria nos EUA e em outros 

países da Europa200. Os autores chamam a atenção para o fato de Renato Kehl ser mais 

comedido, e, não aprovar o aborto e o divórcio, pelo fato de sua formação ter sido 

católica, e talvez pela influência dos valores da cultura patriarcal brasileira. Pois do ponto 

de vista eugênico, “era preferível, como medida de profilaxia social e racial, casar bem 

do que desquitar melhor”201. Por que ele era contrário ao divórcio? Porque para ele, o 

divórcio desestruturaria a instituição familiar e, consequentemente, a possibilidade de se 

haver boas proles, uma vez que o casamento sendo um ato eugênico, os casais 

transmitiriam suas “boas” heranças aos filhos. O aborto, portanto, será o ponto de 

desencontro entre o jovem médico baiano Fernando Tude de Souza e Renato Kehl. Não 

que houvesse uma correspondência direta entre ambos, Fernando Tude como 

debutante no meio eugênico mostrou-se profundo ledor de Kehl e de seus postulados, 

 
199 MUCKERMANN, Hermann. “Eugenia e Catolicismo” in: Boletim de Eugenia, nº 05, maio de 1929. 

200 WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Eugenia ‘negativa’,psiquiatria e catolicismo: embates em 

torno da esterilização eugênica no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.1, jan.-mar. 

2013, p.274. 

201 KEHL, Renato. Lições de eugenia. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 1929, p 179. Apud: WEGNER, Robert; 

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Eugenia ‘negativa’, psiquiatria e catolicismo: embates em torno da esterilização 

eugênica no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.1, jan.-mar. 2013, p.274. 
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mas nem toda linha de pensamento eugênica foi igual em ambos, evidenciando às 

múltiplas interpretações que estavam em jogo no campo eugênico. 

Dessa forma, o baiano defendeu o aborto eugênico, que, para ele, consistia em 

um ato caridoso, nobre e, acima de tudo, coletivo. Ao enfatizar na parte coletiva, 

Fernando Tude de Souza lançou críticas e ressalvas frente ao aborto terapêutico 

defendido por Fernando Magalhães, o qual chegou a chamar a solução de “burguesa 

demais. O que seria o aborto terapêutico? E qual seria o alinhamento ideológico (no 

campo científico) o qual esteve imerso?  

O aborto terapêutico estava disposto no projeto de lei de Sá Pereira, sendo uma 

intervenção médica necessária quando a vida da gestante estivesse em risco, visando 

matar o feto a fim de preservar a vida da mãe, podendo ocorrer em caso de parto 

prematuro, provocado por: interrupção, feticídio, e destruição do feto. Entretanto, o 

jovem médico baiano parecia querer ir mais longe, independentemente do 

consentimento dos pais e do risco apresentado ou não a gestante, o aborto eugênico 

mostrar-se-ia necessário para o bem da raça, e não só de um indivíduo. Conforme 

podemos observar nas linhas abaixo: 

 

“Querer o aborto terapêutico e combater o aborto eugênico é dar um atestado que se 

cinge, aos conceitos individualistas em bancarrota, nesse momento em que a sociedade 

tende para uma organização cooperativista, em que todos têm que se ajudar mutuamente! 

Defender apenas o aborto terapêutico é encarar somente o indivíduo e esquecer a 

coletividade. E uma compreensão errada. Arcaica, burguesa demais.”202 

 

A defesa do corporativismo indica uma certa aproximação com as ideias 

fascistas que estavam em voga àquela altura, lembrar que o nazismo havia tomado o 

poder na Alemanha no mesmo ano, em 1933, e onze anos mais cedo o fascismo na 

Itália.  Eram anos de intensa agitação política no mundo, até mesmo o Brasil de Vargas 

flertou com os postulados Fascistas, e corporativistas o que ficou explícito na 

Constituição Federal de 1937, conhecida como “Polaca”. Isto posto, o trânsito de Tude 

entre o fascismo e a defesa do projeto eugênico bolchevique, na URSS (veremos a 

seguir), mostra-nos que a eugenia não foi uma ciência ligada somente ao fascismo (ao 

dito eixo do mal), também teve intensa circulação e trânsito no ciclo socialista. Ficando-

nos claro que os eugenistas podiam fazer o casamento entre a sua ciência e as suas 

respectivas sociedades que visassem mais pela coletividade do que pela 

 
202 SOUZA, Fernado Tude. “O problema médico social do aborto”. Salvador, 1934, p 132. 
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individualidade203.  

Uma vez que o jovem médico baiano estava de acordo com as leis mendelianas 

sobre hereditariedade, a transmissão de caracteres degenerativos seria 

automaticamente transmitida ao feto, logo antes de se conceber a luz a este “feto aleijão, 

miserável”, ele deveria ser eliminado para o 'bem' da humanidade. Além da 

hereditariedade, encontrei em sua dissertação a menção à indicação social do aborto, 

que se fazia necessária, mas as leis não o permitiam. Dessa forma, a justificativa partiria 

da premissa de que caso as massas proletárias não tivessem condições de criar sua 

família, a medida mais recomendável seria o aborto. Afinal, o “Estado nada dava em 

troca a eles”, e assim:  

A indicação social do aborto é um anteparo a miséria, à prostituição e ao crime. Evitando 

a vinda de filhos em famílias de parcos recursos financeiros, onde as bocas sorvedoras das 

economias são muitas, não se permite que venha ao mundo um raquítico que será mal 

alimentado, um subnutrido, presa fácil da tuberculose e quando dela escape, sem 

educação, vai aos vícios, ao crime, etc..[…] As leis combatem a indicação social. É o 

Estado que exige filhos e mais filhos e nada oferece ao homem! As leis sociais na defesa 

do pobre são autêntico engodo.204 Grifos.  

 
Em poucas palavras, Fernando Tude de Souza condenava o desamparo do 

Estado frente à população pobre, ou operária e propunha, como solução, o aborto, para 

evitar que essa criança desamparada, se não ficasse doente, viesse a ser um criminoso, 

viciado (sobretudo um alcoólatra), prostituta. Como se todas as pessoas das classes 

subalternas corressem por este caminho, e é óbvio que não. Logo, para ele, defender a 

sociedade seria impedir que os desvalidos gerassem proles perniciosas. Ao mesmo 

tempo, sua visão malthusiana era uma campanha eugênica de guerra contra os fracos, 

ou melhor, indesejáveis. 

Esta perspectiva estava inspirada nas políticas alemãs e norte-americanas sobre 

o controle de natalidade, o birth control (controle de nascimento em inglês)205. Além 

dessas nações, uma recebeu especial atenção do autor frente à questão do aborto, era 

a Rússia Soviética, como era chamada àquela altura. O campo médico soviético foi 

bastante enaltecido por Tude, uma vez que o Estado distribuía contraceptivos à 

população e legalizou o aborto, terminando com as clínicas clandestinas que não 

respeitavam as regras da “higiene”. Tal legalização foi considerada “um passe 

 
203 Embora esta seja uma das interpretações possíveis, haja vista que os EUA experimentaram arrojados modelos de 

eugenia negativo e tinham um estado Liberal. Isto é, a eugenia penetrou nos mais diversos arranjos ideológicos. 

204 Idem, pp 129. 

 
205 Ver como a Eugenia negativa deve notória importância nestes contextos em KEVLES, 1995. & BLACK, 2003. 
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formidável” para a eugenia, evitando-se proles taradas e fracas, devendo a nação ser 

composta por operários saudáveis. Nesse sentido, o regime bolchevique era tomado 

como modelo, pelo menos no campo científico. Isso, é claro, custou algumas críticas a 

seu trabalho, uma vez que Fernando Tude de Souza foi acusado de bolcheviquismo, e 

de ser comunista. Como noticiou o “Diário da Bahia”, em 1934. Sobre a dissertação “O 

problema social do Aborto”, além de ser polêmica no campo reprodutivo, o rebuliço ficou 

ainda maior por conta da citação, e elogio ao regime de Moscou.  

Já prevendo tais interpretações, Fernando Tude de Souza ao longo de sua 

dissertação já deixava claro sua associação, não com o comunismo, mas com o bem 

social, destacando que “tolos” e conservadores” não conseguiriam fazer distinção entre 

tais conceitos206.  O social estaria voltado à preocupação da sociedade, sobretudo a 

partir da Medicina Legal e eugenia, tendo como ponto balizador os progressos 

alcançados pelo regime soviético, sem que necessariamente o doutorando baiano fosse 

comunista. Para defender-se de tais acusações, Fernando Tude contou com a ajuda de 

uma rede de renomados médicos tais quais: Afrânio Peixoto, Renato Kehl, Porto 

Carneiro, Oscar Freire, Flavininto Favaredo (Diretor do Instituto Médico Legal)207. Isto 

mostra que o trabalho dele foi bem-aceito no círculo médico-legal brasileiro. A 

dissertação de Fernando Tude é riquíssima em polêmicas e controvérsias e apresenta 

um paradoxo interessante: ao mesmo tempo em que defende a não proliferação de 

proles taradas e fracas, por meio do aborto eugênico, ele pensava também na proteção 

do Estado às classes populares ou proletárias, condenando inclusive o abandono 

destas. Assim, a partir deste abandono, o aborto eugênico seria justificado, e por outro 

lado baseado numa crença malthusiana quanto à questão econômica e social das 

proles, o indivíduo que por livre e espontânea vontade soubesse não ter condições de 

criar seus filhos, poderia requerer o aborto, encarado como um ato de “prudência” e 

nobreza. 

Interessante é notar que mesmo com toda contundência de seu discurso em prol 

da eugenia, a carreira e atuação de Fernando Tude de Souza parece ter tomando rumos 

distintos aos que advogava durante seu bacharelado. Talvez, por ser jovem e estar 

disposto aos sabores da moda da “religião eugênica!”, e que portanto com o avançar da 

 
206  Diário da Bahia, outubro (?) 1933. 

207 Acervo Escola Municipal Fernando Tude de Souza- Brás de Pina, Rio de Janeiro,RJ: Diário da Bahia, 1934. 
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década de 1940, somados os horrores a que se somaram as soluções eugênicas, Tude 

as  tenha  deixado para lá, na busca de não comprar briga com a opinião pública. Ou 

que até mesmo, viu mais futuro profissional em outro ramo, o que ele seguiu como rádio 

comunicador. Ou até mesmo por meio de sua empreitada na educação através do rádio, 

tivesse em mente que através da educação da população, de certa forma estava-se 

aprimorando a raça nacional. Diversas questões, e suposições nos surgem e que não 

disponho de tempo para trata-las nesta dissertação. Fato é, que mesmo não seguindo a 

profissão médica, Tude marcou época no movimento eugênico baiano. 

                  

Figura V:  

 

  

Fernando Tude de Souza recém formado em Medicina, 1933, pela Faculdade de Medicina da Bahia. 

Acervo: Escola Municipal Fernando Tude de Souza- Brás de Pina, Rio de Janeiro, RJ.   
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Figura VI:  

 

 

Cópia do diploma, Fernando Tude de Souza, Faculdade de Medicina da Bahia, 1933. Acervo: Escola 

Municipal Fernando Tude de Souza- Brás de Pina, Rio de Janeiro, RJ.   

 

De certa forma os partidários da eugenia negativa baiana não assumiam 

abertamente posturas racistas, mas ao apoiar tais medidas sobre o corpo das pessoas, 

em média as mais pobres, sua interferência ou propostas de, incidiriam sobre corpos 

não brancos. Então, eles não pareciam lá, muito preocupados com isso; tanto que 

Fernando Tude propôs uma saída à russa, ou melhor à soviética, com o aborto 

eugênico. Este expediente deveria ser usado para o “bem raça” primando-se pela boa 

forma do corpo coletivo, e assim nenhum “aleijão miserável” deveria ser poupado. Uma 

vez que para ele, o exame pré-nupcial não passava de um engodo, que não deixava de 

impedir com que os “degenerados” se reproduzissem. E onde estavam esses “malditos”? 

Na classe pobre, negra e mestiça é claro; essas pessoas deveriam ter sua natalidade 

restringida ou por meio da solução soviética, em casos de doenças físicas e mentais, e 

até de pobreza; ou por meio dos mecanismos contraceptivos.  
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2.6 Campanhas antialcoólicas: 

 

A década de 1920 foi marcada pela crescente onda de combate às moléstias 

causadoras de distúrbios mentais. Para ajudar nesta empreitada, foi criada em 1923 Liga 

Brasileira de Hygiene Mental, comandada pelo psiquiatra Gustavo Kohmer Reidel, 

diretor da Colônia de Alienados Dom Pedro II, também conhecida como Colônia do 

Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro. Além de fundar a LBHM Reidel 

inaugurou as publicações periódicas do “Archivos Brasileiros de Higiene Mental” que foi 

a público durante 9 anos de 1925 até 1934, ano da morte de seu mentor. Durante 

aqueles anos, como bem lembra Souza (2006) após a vinda de Renato Kehl ao Rio de 

Janeiro, suas publicações relacionadas à eugenia fizeram parte das páginas do 

ABHM208. Assim, eugenia e Hygiene mental se misturaram. Essa união fazia todo 

sentido, uma vez que para se obter o aprimoramento da raça, era necessária saúde 

mental. Maestri (2011) analisou de que forma se pretendia formar o novo homem 

brasileiro, a partir das campanhas antialcoólicas frente às transições sociais ocorridas 

nas últimas décadas da Primeira República e nos anos iniciais do Estado Novo. Esse 

ideal de homem era o ideal burguês, é claro! Nesse estudo, o autor aponta algumas 

medidas profiláticas tomadas por correligionários da LBHM com especial atenção às 

campanhas contra o álcool, sobretudo aquelas realizadas nas escolas209. 

As campanhas eugenistas no Brasil foram bastante marcadas por propagandas 

educativas para alertar a população contra os perigos dos venenos raciais, tal qual o 

alcoolismo, sendo caracterizada como uma forma preventiva de eugenia, na qual 

destaca-se a tentativa de impedir com que a população contraísse doenças que viessem 

a degenerar a raça. Nestes termos a eugenia caminhou lado a lado com a higiene, 

embora nem sempre os higienistas eram eugenistas. O que nos importa agora é ter em 

mente que, uma vez que a população brasileira não era mais encarada como 

“degenerada” por natureza, havia elementos degenerantes da raça e que deveriam ser 

combatidos. A educação aparece aí como um elemento capaz de regenerar ou evitar a 

degradação. Essa educação era realizada não só a partir de escolas como em diversos 

meios (rádio, folhetos, conferências públicas, campanhas financeiras etc.). Para isso, 

 
208 SOUZA, 2006.  

209   MAESTRI. 2011 pp 132 
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tomemos como exemplo as campanhas antialcoólicas e de profilaxia das doenças 

venéreas. Contudo as campanhas realizadas nas escolas atingiam um pequeno número 

de pessoas, uma vez que em 1920, cerca de 80% da população brasileira era 

analfabeta210.  

Algumas dessas campanhas educativas estiveram ligadas ao “Programa de 

Higiene Mental e Eugenética” da Liga Brasileira Higiene Mental entre as décadas de 

1920 a 1930211. Se tomarmos como exemplo as campanhas antialcoólicas da LBHM na 

luta contra os venenos raciais, com o objetivo de “combater a degeneração nervosa e 

mental”, eram organizadas anualmente “semanas antialcoólicas”. Em uma dessas 

palestras, o professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Fernando 

Magalhães chegou a afirmar que: “a eliminação do álcool é assunto eugênico, ligado à 

defesa nacional e a constituição da nacionalidade”212. Vemos aqui que a nacionalidade 

aparece relacionada à questão racial a partir da depuração de elementos nocivos a 

constituição da raça brasileira. Essa inflexão da melhora da raça a partir da educação 

leva-nos a considerar na crença neolamarckista da herança dos caracteres adquiridos, e 

na influência do meio ambiente sobre o indivíduo. 

Neste ínterim, na cruzada antialcoólica empreendida pela LBHM após recuo do 

governo em adotar uma Lei Seca total que resultasse numa perda de rendimentos aos 

cofres públicos. A LBHM adotou uma postura menos radical quanto à campanha 

antialcoólica e deu ênfase no combate a partir de medidas educativas, conforme 

escrevera ao Jornal do Comércio, o alienista e deputado federal Carlos Penafiel:  

 

1º O alcoolismo é uma doença moral e seu remédio está na educação; 

2º O alcoolismo é uma doença social e seu remédio está na ordem, uma vez que o 

pessimismo reinante, que leva o homem a embriagar-se, procede da angústia de uma 

 
210 NAGLE .1976, apud Marcos Maestri - “As campanhas antialcoólicas nas escolas primárias- nas décadas de 20 e 30 

do século XX no Brasil.” In: Raça, Higiene Social e Nação forte – mitos de uma época. Org: BOARINI, Maria Lúcia. 

211 A Liga Brasileira de Hygiene Mental foi criada em 1923 pelo psiquiatra Gustavo Reidel, e condensou nela assuntos 

relacionas a Eugenia e Hygiene, uma vez que seus integrantes eram compostos por alguns eugenistas tais quais Renato 

Kehl, Miguel Couto, Fernando Magalhães, Carlos Chagas, Henrique Roxo, Antonio Austregésilo, Afrânio Peixoto, 

Edgar Roquette-Pinto, Ernani Lopes, Julio Porto-Carrero, entre outros. Pois a partir da dissolução da Sociedade 

Eugenica de São Paulo em 1919, e a mudança de Kehl para o Rio de Janeiro, os eugenistas ou simpatizantes 

aglutinaram-se ao redor da LBHM. 

212 SOUZA, Vanderlei Sebastião de A Política Biológica como Projeto: a “Eugenia Negativa” e a construção da 

nacionalidade na trajetória de Renato Kehl (1917-1932). 2007, P 42-43. 
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transição, fruto da anarquia mental do tempo que atravessamos.213 

 

O exemplo de Penafiel mostra de que forma eugenia e higiene acabam por se 

entrelaçar, com o foco na hygidez do indivíduo a partir de medidas educativas. Para 

Penafiel, que foi médico, político e jornalista atuante na área da psiquiatria, o alcoolismo 

– um de seus grandes inimigos – poderia aumentar o número de crimes, como também 

corromper as gerações futuras. Esta crença era baseada no neo-lamarckismo, que 

enfatizava a influência do meio sobre o indivíduo, o qual os caracteres adquiridos em um 

determinado ambiente poderiam ser transmitidos. 

Esse contexto nos lança luz para as análises depreendida pelos doutorandos 

baianos em relação ao abuso de álcool e sua profilaxia. Dentre os doutorandos baianos 

que defenderam dissertações neste ínterim, destacam-se Francisco Pereira de Carvalho, 

e Mario Soares, com os respectivos trabalhos: “O alcoolismo e sua Prophilaxia” que data 

de 1924; “Da prophylaxia do álcool em prol da campanha antialcoólica” de 1926. Os 

títulos parecem evidenciar a mesma temática e, de fato, é. Hora ou outra em seus 

respectivos textos, os autores discordavam sobre de que maneira seria realizada a 

campanha antialcoólica, sobretudo no que diria respeito ao consumo, ou não de bebidas 

alcóolicas. Um defendia a proibição total do consumo, outro acenava para medidas mais 

brandas em relação à proibição. 

Francisco Pereira de Carvalho, além de aspirante à cadeira de Hygiene, em 

1924, era farmacêutico, e isto explica por que decidiu iniciar seu trabalho de 

doutoramento a partir do estudo molecular do álcool. Antes mesmo de dedicar algumas 

páginas a este estudo, a frase escolhida para encabeçar o prólogo de Carvalho parece-

nos dizer muito, sobre a visão do autor em relação ao álcool. A frase é um provérbio 

inglês que diz: “he who is friend of alcohol, is an enemy to himself”, numa tradução 

rápida “aquele que é amigo do álcool é inimigo de si mesmo”. Portanto, fica claro que 

para o surgimento de uma raça forte e saudável, esse elemento “degenerador” deveria 

passar longe dos corpos brasileiros. Isto feito, o resultado seria: “surgir o brasileiro forte, 

sem taras e pré-disposições mórbidas, para se alcançar o verdadeiro progresso da 

nossa pátria”214. 

O alcoolismo era um dos venenos raciais que inviabilizavam a formação de uma 

nação saudável, e, portanto, deveria ser combatido. Um termo chama-nos a atenção, as 

 
213 PENAFIEL. Antônio Carlos. Contra o alcoolismo: em favor da hygidez mental. Jornal do Comércio, 16/12/1923. 

214 CARVALHO, p 3. 1924. 
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“pré-disposições mórbidas”. O que seriam elas? E qual sua relação com o alcoolismo? 

Com base na análise de Caponi (2011), segundo o manual de Kraepelin que construiu 

em 1907 um sistema nosológico sobre a distinção de doenças psiquiátricas entre 

endógenas ou exógenas, ou doenças de constituição hereditária ou de pré-disposição 

mórbida, oposta às doenças provocadas por fatores externos: tóxicos, acidentais ou 

ambientais215. Logo, predisposições mórbidas seriam doenças hereditariamente 

herdadas e, assim, o alcoolismo poderia atuar não só como um agente interno, mas 

também externo. A partir de uma análise de um reformatório, Kraepelin entrevistou 

duzentas pessoas, das quais, “setenta e oito tinham o pai alcoólatra, cinco a mãe; duas, 

ambos os pais; vinte e quatro tinham pais com distúrbios mentais; vinte e seis, país com 

epilepsia; outras, com doenças nervosas”216. 

Esses dados demonstram que, para Kraepelin, o alcoolismo e a hereditariedade 

mórbida exerciam influências diretas na constituição do criminoso, já que para estas 

conclusões haviam sido tiradas de uma casa correcional. Além de criminosos, sujeitos 

que sofriam de idiotismo, paranoia, e personalidade psicopática, faziam partes do grupo 

de degenerados. A profilaxia, portanto, era de suma importância, assim, pessoas 

“defeituosas” deveriam ser dissuadidas de se casarem uma com as outras, o que, de 

certa forma, já vimos no subtópico anterior. Dentre os mecanismos de profilaxia contra a 

degeneração, além de se evitar o casamento de defeituosos, influências nocivas 

deveriam ser combatidas como as drogas e o alcoolismo, principalmente o segundo. 

Podemos ligar agora a tese de Francisco Pereira de Carvalho a dois eixos do 

pensamento científico das décadas iniciais do século XX: um a psiquiatria com os 

postulados de Kraepelin, dois com o movimento eugenista. Claro que ele se utilizava 

dessas classificações patológicas para enquadrar indivíduos na régua de aptos ou 

inaptos. Tendo como objetivo evitar distúrbios de ordem hereditária ou social como a 

violência217, Carvalho via com bons olhos o exemplo dado pelos Estados Unidos na 

campanha antialcoólica, com a promulgação da “Lei Seca”218. Uma guerra declarada 

 
215  CARVALHO, p 3. 1924. 

216 KRAEPELIN, 1907, p. 517 apud: CAPONI, 2011. 

217 Lembrar que o alcoolismo era visto como um elemento que poderia degenerar a raça, e a prole. Hoje sabemos que 

não há transmissão de pai para filho, mas que durante a gestação se ingerido em grandes quantidades, o álcool pode 

prejudicar na formação do feto com a chamada SFA (Síndrome Fetal Alcóolica). Ver em: Blume S. Preventing fetal 

alcohol syndrome: where are we now? 1996. 

218  Em 1920 foi promulgada a 18ª emenda constitucional americana conhecida como Prohibition, que tornava ilegal a 
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contra o álcool. Mas lá, a bebida não parou de ser consumida, pelo contrário tornou-se 

um negócio muito rentável para a máfia italiana nos Estados Unidos e para outros 

vendedores clandestinos, por exemplo. Embora a lei não findasse o consumo da bebida, 

a sua existência servia de norte para projetos como o de Carvalho. 

O tratamento e a cura dos alcóolatras deveriam ser feitos através do isolamento 

ou afastamento do meio social. Passada a fase da abstinência, o paciente deveria cuidar 

da reforma moral, e dando-lhes uma ocupação a fim de recuperar-se física e 

moralmente. Para Carvalho, se isso fosse alcançado, o paciente poderia voltar ao 

convívio social, curado de tal vício. Mas esses isolamentos não se dariam através dos 

hospícios. Segundo apontam as ligas antialcoólicas, os recolhimentos deveriam ser 

realizados em asilos especiais, uma espécie de clínica de reabilitação, uma vez que o 

alcoolismo poderia ser curado e a pessoa reintegrada à sociedade, não havendo 

necessidade de misturá-los com 'loucos'. Seria interessante também um tratamento 

prévio, além de trabalho, isolamento, uma dieta alimentar balanceada e exercícios 

físicos, já que acreditava-se depurar do sangue os tóxicos através da transpiração; e 

também lembrar que a atividade física era defendida pelos eugenistas. 

Entretanto, apesar de todo esse aparato no tratamento ao alcoólatra, o 

doutorando baiano crítica, de certa forma, a incipiente campanha antialcoólica, que até a 

presente data para ele não havia feito muita coisa. 

 

Não houve assim a fundação de asylos para alcoólatras e nem houve a criação de ligas 

anti-alcoolicas. Ainda não houve a creação de uma associação de assistência, nem de liga 

antialcoólica.219 

 

De fato, a campanha antialcoólica no Brasil ganha escopo maior a partir de 

1923, com a criação da LBHM. Uma das maiores estratégias de combate ao alcoolismo 

foi a organização da Semana Antialcoólica promovida a partir de 1927, ação pensada a 

partir do “Programa de Higiene Mental e Eugenética”. O objetivo desses eventos era 

sensibilizar a população, para isso, contavam com a ajuda dos poderes públicos. Era 

necessária a articulação União, Estados e Municípios em prol da luta contra o 

 
venda de bebidas alcóolicas, visando diminuir a violência, e não entorpecer o povo degenerando sua prole. A medida 

durou 13 anos, passando por 4 presidentes americanos, começando com Wodrow Wilson e sendo revogada por 

Franklyn Delano Roosevelt.   

 

219  CARVALHO. 1924, p 39. 
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alcoolismo220. Os delegados regionais da LBHM atuariam como apêndices locais de uma 

luta que deveria ser nacional e trouxeram consigo alguns resultados positivos, a 

exemplo, a cidade de Campina Grande do Sul, no Paraná, onde o prefeito Feliciano 

Ribeiro “conseguiu abolir a venda de bebidas alcoólicas, instaurando a lei seca, sem a 

menor revolta por parte de seus munícipes”221. Embora a experiência da pequena cidade 

do Paraná, tenha logrado êxito quanto à instauração da Lei Seca, ela pertence a um 

microcosmo muito reduzido e acreditamos ter servido muito mais de efeito 

propagandístico do que de fato prático. 

Toda campanha antialcoolismo repousa no fato de que ele era um forte fator de 

debilitação racial, isto está claro. Carvalho afirmou: “o álcool é a degeneração social, e, 

mais do que tudo, o operário deve ser protegido do vício da embriaguez”222. Embora não 

advogue a campanha eugênica, pelo menos não claramente, Carvalho aproxima-se da 

eugenia, quando considera o álcool como um veneno racial, que depauperaria a raça 

nacional. A solução para isso? Imitar o modelo americano, é claro. Mas quanto ao 

tratamento ele atentava para a urgência da criação de asilos para alcoólatras, uma vez 

que haviam se instaurado profilaxia de doenças venéreas e da lepra, por exemplo, a 

profilaxia antialcoólica também far-se-ia necessária: 

 

Entretanto tem progredido entre nós pontos de prophilaxia de algumas moléstias como 

lepra, a sífilis as molestias venereas, e outros meios não tem faltado para que nosso 

governo sustente com os mais brilhantes resultados. Não seria, pois, custosa tal obra 

philantropica pela creação de postos de ligas para a campanha antialcoólica. […] A 

prophylaxia do alcoolismo é de imprescindível necessidade, que se firme, e seus 

benéficos resultados não se farão esperar. Portanto um esforço em prol da campanha 

deverá ser o lemma e assim mais tarde a raça nacional adquirirá a sua integridade, a sua 

força.223 
 

Voltando a focar no proibicionismo, Francisco Pereira de Carvalho anuncia que a 

cachaça, para ele “deprimente” deveria ser combatida, assim como as demais bebidas. 

Em seu lugar, deveriam ser comercializadas bebidas gasosas, ou aromáticas com a 

redução de impostos, para que fosse estimulado o consumo, acompanhando de uma 

vigorosa fiscalização nos cabarés e cafés. Fato é que a cachaça era bastante difundida 

nas classes populares, como forma de diversão e descontração, fazendo parte de seu 

 
220  MAESTRI. 2011. p 141. 

221  CALDAS 1929 apud: MAESTRI (2011). 

222 Carvalho, p 40. 

223  Idem, p 41-42.   
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cotidiano, uma vez que a cerveja, até àquela altura do século XX, não era muito 

difundida entre a população mais pobre. Então, acabar com a comercialização da 

cachaça seria interferir diretamente nos modos e costumes populares, na tentativa de se 

obter um tipo de “homem ideal” ou “racialmente perfeito”. 

Por fim, Carvalho cita a atuação do Deputado Manuel Correa de Freitas224, 

estivador de um projeto de lei antialcoólica que foi a Câmara pelo menos uma década 

antes de sua dissertação. Vejamos abaixo os principais fragmentos dessa proposta de 

lei: 

 

 Art 1 – Fica o poder executivo autorizado a combater, pelos meios que julgar 

convenientes, dentro da esphera legal, o uso do alcool em toda união. 

Paragrapho 1º – Aquelle que expuzer a venda para consumo, bebidas alcoolicas, pagará o 

imposto annual de dois contos de réis. 

I – O alcoól distilado, como a aguardente, absinto, aniz etc, ficam sujeitos à taxa de 

consumo de 2$000 por garrafa. 

II – Fica proibida a venda a retalho de bebidas. 

III- Fica também prohibida expressamente a venda de bebidas alcoolicas a mulheres e 

menores em frações de garrafas.225Grifos. 

 

Chama-nos atenção a opção proibicionista apresentada logo no início do 

primeiro artigo, regula que competiria à União combater o uso do álcool. E se este 

combate, porventura não fosse realizado, os incisos do parágrafo 1º agiriam como 

agentes dificultadores da aquisição das bebidas alcoólicas, pois estabeleceria a 

proibição da venda a retalho, ou seja, o sujeito não poderia ir no botequim e tomar um 

ou dois copos de cachaça, pois isso caracterizava-se como venda a retalho. Além de 

apresentar uma alta taxação de 2 contos de réis por garrafa, bem como da não venda de 

bebidas alcoólicas para as mulheres226. No artigo 3º de sua proposta de lei, Correia de 

Freitas estipula que competiria à União “nas escolas da União entre outros preceitos de 

lição moral, fica estabelecido o ensino antialcoólico e tratamento psicoterápico para 

ébrios contumazes”227. A proposta proibicionista não emplacou, mas a profilática a partir 

da educação ganhou mais entusiastas. 

Em 1928, Mário Soares adotou uma postura menos radical em relação à 

 
224 Nascido no Paraná, foi eleito como Deputado Federal por aquele estado entre os anos de 1909 a 1914. Seus 

projetos visavam: combate ao alcoolismo, reforma do sistema de ensino, seguro operário, concessão de terras aos mais 

pobres, dentre outros. Ver em: Deputados brasileiros. Maria Nicolas, Fundação da Biblioteca Nacional. 

225  Correia de Freitas apud: CARVALHO, 47.1928. 

226  Vemos aqui um sinal claro do machismo patriarcal. 

227  Idem, ibidem. 
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campanha antialcoólica, com uma postura não proibicionista. Com o título “Da 

prophylaxia do álcool, em prol da campanha antialcoólica” em sua dissertação 

diferentemente de Carvalho, Soares fala abertamente na ciência eugênica, uma vez que 

“a eugenia ocupou todos os espíritos cultos, porque não fazemos tudo possível para 

debelar essas pragas daninhas que nos avassalam?”228. As pragas daninhas podem ser 

lidas como os “venenos raciais”, e quando o autor menciona os espíritos cultos, revela-

se que a eugenia, àquela altura, era uma ciência bem consolidada, como lembrou Nancy 

Stepan229. 

No segundo capítulo de sua tese, Soares busca relacionar o álcool com a 

gênese das moléstias mentais. Para isso, utiliza dados estatísticos de célebres médicos 

e psiquiatras como Garnier e Magnan230, os quais indicavam 33% e 38,2% 

respectivamente, a porcentagem significava da influência do álcool nas moléstias 

mentais231. O autor cita ainda psiquiatras brasileiros, como Henrique Roxo, o qual alerta 

que “se não houvesse sífilis e álcool, 80% dos alienados não existiriam.” Além de Roxo, 

há a citação a Afrânio Peixoto, o qual diz que de 400 indivíduos com doença mental, 

foram registrados 28% de alcoolistas, 13,5% de dementes precoces e 13% de epiléticos. 

Já Maurício Medeiros destaca que antepassados alcoólicos tenham gerado filhos 

“vesânicos” e epiléticos, dos quais, seguramente 28% deste total, estariam ligados ao 

alcoolismo. De certo é que todas as análises apontam para no mínimo aproximadamente 

1/3 das moléstias mentais estarem ligadas ao consumo excessivo de álcool. 

Embora tendo sido escrita dois anos antes da proposta de lei antialcoólica de 

Afrânio Peixoto, então deputado federal pela Bahia, que enviou o projeto de lei ao 

Congresso e não obter sucesso, conforme apontou Maestri (2011), a partir disso a 

LBHM teve de alterar o discurso, visando a adoção de medidas mais simples, não sendo 

aconselhado de imediato a aprovação de medidas radicais proibicionistas232. Além do 

déficit orçamentário a que poderia se incorrer na arrecadação do Estado, uma cifra em 
 

228  SOARES, p 13. 1928. 

229 STEPAN, 2005. 

230  Paul Garnier, Valentin Magnan e Jules Cristhian foram integrantes da Sociedade Francesa de Psicologia. E estes 

eram responsáveis teriam a missão de unir em um sistema classificatório as diferentes abordagens sobre a normalidade 

e loucura defendidas pelos psiquiatras franceses. Magnan postulava como herdeiro direto de Morel e a na crença na 

degeneração. Ver em: CAPONI (2011). 

231  SOARES, 1928. p 21.  

232  MAESTRI, 2011. 
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torno de 200 mil réis, Soares aponta para o fato de que não havia boa vontade de 

deputados em aprovar tais medidas, já que alguns deles eram aristocratas da cana-de-

açúcar e, portanto, tinham negócios ligados a venda de derivados da cana como a 

cachaça. Outra diferença fundamental a ser levada em consideração para a não adoção 

de uma Lei Seca nos moldes americanos, está no grau de industrialização dos países. 

Os EUA, já no começo do século XX, passavam por uma forte industrialização, então, a 

oferta de produtos e a fonte de arrecadação estatal eram bem maiores que no Brasil, 

que ainda engatinhava no processo modernizante e industrial. Em outras palavras, a 

tributação de bebidas faria menos falta para os EUA do que para os brasileiros e, por 

terem uma sociedade mais agrária, parte dessa elite dependia de determinados ganhos, 

como a venda de cachaça. 

Mario Soares relatou a viagem do pernambucano e jornalista, mas formado em 

direito pela Faculdade de Direito do Recife, Mario Carneiro do Rego Melo, à América do 

Norte. O propósito da visita do jornalista à terra dos yankees era representar o Brasil 

como delegado no Congresso Internacional de Jornalismo de 1928. Nos seus relatos, 

Mario Melo lança crítica e elogios ao funcionamento da Lei Seca nos EUA. As críticas 

pairam sobre as denúncias de corrupção dos poderes fiscalizadores, quando apresenta 

o exemplo de um passageiro do navio em que estava o jornalista brasileiro. Esse 

passageiro relatou que uma vez iria com destino a New York, e “pôs sobre a mala duas 

garrafas de conhaque e uma nota de cinco dólares. Ao chegar a sua casa, percebera 

que havia recebido duas garrafas a mais de conhaque e que a nota havia sumido”233. 

Este relato pode ser um indício de que havia corrupção frente à fiscalização da Lei Seca 

e que este mercado negro parecia ser rentável. Além deste relato, há outro que diz 

respeito a sua hospedagem num hotel de uma determinada cidade (não revelada o 

nome da cidade, nem dos indivíduos). Neste hotel havia um bar de codinome “Quartel 

General” e poderia ser acessado por qualquer hóspede mesmo quando fechado. Além 

disso, Mario Melo havia relatado que eram vistos no “Quartel General” os altos políticos 

locais norte-americanos, como o prefeito e o governador que só saíram do bar “próximo 

somente ao raiar do sol”, e completa ao afirmar que era assim que se observava a Lei 

Seca nos Estados Unidos. Entretanto, ela tem seus lados positivos: 

 

Não vi ninguém bebendo nas ruas. E, sendo o álcool menos acessível a classe pobre que é 

a que mais de intoxica onde a bebida se permite, a criminalidade tem diminuído 

 
233  SOARES, pp 31.   
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bastante.234 

 
Trata-se claramente de uma medida de Lei que visava controle maior sobre o 

comportamento da classe operária, vista como um celeiro de violência e criminalidade. 

Ao passo que os ricos, como relatado pelo jornalista pareciam ter mecanismos que lhes 

permitiam ter acesso aos produtos proibidos. Logo, a redução da criminalidade por este 

artifício era algo a ser louvado pelo jornalista. Mas o que mais nos chamou a atenção no 

relato de Mário Melo sobre as vantagens da Lei Seca é que ela havia até diminuído o 

número de linchamentos no estado da Virgínia. Isso mesmo, os linchamentos, à primeira 

vista isto parece ser algo positivo se você considerar que os linchamentos contra negros 

pudessem ser praticados por pessoas (brancas e supremacistas, diga-se de passagem) 

que estivessem sobre efeito do álcool. A explicação repousa, porém, sobre outro motivo, 

vejamos: 

 
Disse-nos um deputado da Vírginia que o lychamento de negros está rareando devido à lei 

seca, porque em geral essa medida extrema só é levada a effeito quando um negro atenta 

contra a honra de uma mulher branca e a embriaguez era a causa principal desses 

atentados. 235 
 

 
Este trecho nos possibilita uma grande discussão acerca da questão racial nos 

EUA durante o período da Segregação racial, com o Jim Crow e a atuação de grupos de 

supremacistas brancos como Ku Klux Klan, responsável pelos linchamentos. Como 

ficaria muito largo a este trabalho trabalhar a Segregação nos EUA, atenhamo-nos nas 

posições de Melo, o jornalista; quanto na de Soares, que utilizou este trecho em sua 

dissertação. Ao não haver discussão a respeito da natureza dos linchamentos, que é 

trazida como uma consequência da falta de prudência dos negros embriagados, justifica-

se seu castigo, que em nenhum momento é contestado, seja por Melo, seja por Soares 

ou muito menos pelo deputado da Virgínia que relatou tais impressões, sobre os efeitos 

positivos da Lei Seca, com a diminuição dos linchamentos aos negros. Esta 

naturalização de culpabilidade do negro pode ser encarada como uma atitude racista 

dos indivíduos em questão, uma vez que, acostumados a ter na imagem do negro como 

“desordeiro” e próximo às linhas de criminalidade, e, quando adicionado o álcool à esta 

condição pregressa, um eventual castigo não seria malvisto, ou até não levantaria 

grandes comoções. Seria uma forma de manter as “classes perigosas” em estado de 

 
234  MELO apud SOARES, 1928. 

235  Idem, ibidem. 
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inferioridade. E não precisa nem dizer que a maioria da população dessas classes 

subalternas eram pessoas de cor negra ou mestiça. 

Ao passo que Melo parece ser a favor da manutenção da Lei seca, mesmo com 

a contravenção de autoridades, Soares discorda do mesmo e garante que tal proibição 

teria aumentado o número de contraventores e que solução tão brusca não poderia ser 

gestada de imediato pelo governo, porque a população não se encontrava educada para 

absorver tal medida. Caso esta proposta fosse implementada no Brasil, ela estaria 

“fadada ao fracasso”236, pautando sua estratégia no combate ao álcool, mas não da 

forma que pregava Francisco Pereira de Carvalho, imitando os EUA. Carvalho, inclusive, 

é citado por Soares, quando este defende a luta antialcoólica e demonstra 

cientificamente de que maneira o álcool corrompe a célula, degenerando-a. A postura 

mais comedida em relação à proibição completa da venda e fabricação de bebidas 

alcoólicas, pela parte de Mário Soares está ligada ao desenvolvimento de campanha 

antialcoólica empreendida pela LBHM, que teve como principal diretriz o ensino 

antialcoólico a partir das escolas e das propagandas contra sua ingestão. Soares 

chegou a citar que as propagandas de bebidas alcoólicas eram um convite “para morte!”. 

Então, se você tem a combinação de um povo educado e a constante propaganda 

antialcoólica, no futuro, poder-se-ia almejar a total extirpação desse mal. 

Como se daria esta educação escolar antialcoólica? Em 03/10/1929, Ernani 

Lopes, então presidente da LBHM, enviou um ofício ao subdiretor técnico de Instrução 

Pública do Distrito Federal. Nele, constava a informação da tentativa de implementação 

de um “Professor Abstêmio” em cada unidade escolar e que estes ensinamentos fossem 

transmitidos aos alunos. Mas o que seria este abstêmio? O professor deveria fazer o 

compromisso formal de nunca mais ingerir bebida alcoólica, servindo de exemplo para 

seus alunos. Além de um educador abstêmio, os alunos deveriam ter acesso ao “Livro 

dos alunos abstêmios”, que serviria como uma espécie de manual237. Mesmo tal 

proposta sendo enviada um ano após Soares defender sua tese, ela serve para nos dar 

o tom de como se pretendia educar as crianças para não fazerem uso do álcool quando 

adultos. 

Além da educação, o doutorando baiano aspirante a higienista Mario Soares 

destacou outras importantes  medidas no combate ao álcool, como: taxação de 5% 
 

236  SOARES, p 33.   

 

237  LBHM, p 133. 1930 apud: MAESTRI, 2011. 
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sobre cada produto alcoólico e de eventuais taxações mais severas a artigos deste 

gênero; diminuição das taxas referentes a bebidas refrescantes como gasosas, 

refrescos, guaranás etc.; internamento compulsório em asilos para alcoólatras de 

qualquer pessoa que se soubesse publicamente 'abusar' da bebida; e preconizava o fim 

de botequins ambulantes nas festas populares da Bahia238. Bom, acabar com os 

botequins, as famosas biroscas durante as festas populares notadamente símbolos da 

cultura baiana, era mostrar um tom deverás elitista, evidenciando um conflito entre o 

popular (negro e mestiço) contra a ciência, algo também visto na proposta do aborto 

eugênico defendido por Fernando Tude. Logo, fica claro que os indicadores classe e 

raça são determinantes para a perseguição aos botecos ambulantes das festas, uma vez 

que a esmagadora maioria das classe popular era e é composta por pessoas não 

brancas, a proibição era uma forma de controle aos corpos negros, “cheio de vícios” e 

potenciais perturbadores do progresso eugênico. Entretanto para sorte da população, os 

botecos continuaram abertos, fazendo a alegria do povo nas famosas festas de largo 

baianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
238  SOARES, p 40. 
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3. Mudar Raça pelo Intestino: 

 

 

3.1 Contexto baiano: 

 

Do ponto de vista político a Bahia foi governada por oligarquias na Primeira 

República, dentre elas a seabrista (ligada ao governador J.J Seabra (1912-1926, 1920-

24), a calmonista (ligada ao governador Góes Calmon 1924-1928), e Antônio Sodré 

Aragão (1916-1920); além de Vital Soares (1928-1930) e, posteriormente, o interventor 

do Estado após o golpe de 1930, Juracy Magalhães (1931-1937). O foco sobre as 

políticas de saúde pública e reformas sanitárias, passou a ter maior destaque na Bahia a 

partir da década de 1920 com a implementação dos serviços de saneamento, à nível 

federal, e também e a ação sanitária patrocinada pela Fundação Rockefeller239, 

conforme apontou Santos.240 

Na dissertação de mestrado de Iraneidison Costa “A Bahia a deu régua e 

compasso” (1999) o autor chama atenção para a relação entre os médicos e bacharéis 

na política baiana após a dissolução do Império: “Iniciada, no Império, a tradição política 

dos médicos e bacharéis não se esgotou com a crise deste, antes assumiu contornos 

diferenciados, incorporando novas tarefas na ordem republicana: esclarecer, normatizar, 

sanear”241.  Nesse sentido, médicos e bacharéis de prestígio ocuparam posições de 

destaque nos diferentes governos, dentre eles, os governos desde Seabra à Moniz 

Aragão por exemplo, como foram os casos dos médicos: Gonçalo Moniz, Pinto de 

Carvalho, José de Aguiar Costa Pinto, todos do corpo docente da FMB242. Após a vitória 

de Góes Calmon no pleito de 1924, o autor destaca que se inicia uma “época áurea” 

para os médicos e bacharéis com a criação da Subsecretaria de Saúde e Assistência 

Pública, que três anos mais tarde tornou-se Secretaria de Saúde.  

Durante o período seabrista, Costa Pinto atuou como diretor da Imprensa Oficial, 

 
239 Irei explorar mais adiante a atuação da Rockfeller Foundation na Bahia durante o 3º cap. desta dissertação.  

240 SANTOS, Luiz de Castro.  “Poder ideologias, e saúde no Brasil da Primeira República: ensaio de sociologia 

histórica.”.2004. 

241  COSTA, Iraneidson. 1999, p 116. 

242  Idem, p.118 
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foi professor da Faculdade de Medicina entre 1902-1922 nas disciplinas de Medicina 

Legal e Higiene, passou dois anos realizando estudos de aperfeiçoamento nos Estados 

Unidos  na Johns Hopkins University em Maryland situada na cidade de Baltimore, já 

durante a segunda administração de Seabra. Iraneidson Costa levanta duas 

possibilidades sobre a participação de Costa Pinto nas administrações de J.J. Seabra: a 

primeira diz respeito à busca pela  fundamentação  científica que o líder do PRD (Partido 

Republicano Democrático) necessitava para executar o projeto modernizador e higiênico 

de Salvador; a outra estaria ligada a suposta tentativa de prolongamento do “cara de 

bronze” à frente da política baiana. A resposta pode caminhar para os dois lados, mas se 

levamos em conta que a primeira opção me parece mais plausível, haja vista a atuação 

do então governador, que exerceu anos antes, na capital federal, o cargo de Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores (1902-1906). No mesmo período das Reformas de Pereira 

Passos no Rio de Janeiro e de Oswaldo Cruz, Seabra ainda foi posteriormente Ministro 

da Viação e Obras Públicas (1910-1912) na presidência de Hermes da Fonseca243. 

Estas são credenciais suficientes para que, tanto o governador Seabra quanto Costa 

Pinto pudessem carregar consigo o espírito modernizante. 

Sobre a época áurea para os cientistas baianos ter se desenvolvido ao longo 

dos anos 20, é defendido também por Luiz de Castro. Embora este não trate de “época 

áurea’ ou anos dourados, é de comum consenso que se estabeleceu este período como 

de maior atividade médica no Estado, durante a Primeira República. Para este autor, a 

Bahia esteve impossibilitada durante as décadas anteriores de correlacionar um 

programa eficaz de Saúde Pública, devido a sua diversa fragmentação política, de suas 

várias oligarquias, que se alternavam no poder ou então disputavam entre si, o 

mesmo244.  El Soo Pang destaca que a medida em que as oligarquias estaduais 

chegaram a um acordo sobre a utilização dos recursos públicos, as políticas de saúde 

públicas estiveram menos sujeitas às disputas no Congresso Baiano245.  Com a vitória 

do PRB, Góis Calmon foi capaz de estender a autoridade pública às áreas do interior, 

além de conseguir disseminar os ideais reformistas alcançando outras áreas além da 

saúde pública, como o do saneamento, sistema educacional, construção de estradas e 

produção agrícola. Não somente a fragmentação política parece ter sido o principal 

 
243  Ver mais sobre a trajetória política de J.J.Seabra em: Sarmento, Silvia Noronha. A raposa e a águia: J. J. Seabra e 

Rui Barbosa na política baiana da Primeira República Salvador: EDUFBA, 2011. 

244 SANTOS. 2004, pp 268. 

245 PANG apud SANTOS, 2004. 
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motivo para a falta de investimentos na saúde do estado. A falta de dinheiro foi um fator 

relevante na falta de investimentos, como observou Batista (2012).  

Como parte dos resultados reformistas que estavam relacionados com a 

produção de conhecimento científico acerca da bacteriologia, sanitarismo, higiene, 

espelhando-se em outros modelos de reforma como a fluminense e a paulista, a Bahia 

na época calmonista vicejou algumas mudanças neste sentido, embora, é claro, a maior 

parte das políticas voltadas para saúde pública atendesse a capital. Reformar o interior 

era preciso. Dentre as novidades do período calmonista, estava a instalação do 

Conselho Penitenciário da Bahia ligada a medicina legal, a criação do Código Sanitário 

(1925) que visava reordenar o sistema de saúde pública. Além disso, foi criada a Sub-

Secretaria de Saúde Pública. Esta ação não foi iniciativa exclusiva do governo estadual, 

mas decorria da criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), que havia 

sido criado cinco anos mais cedo, em 1920.   

A Bahia esperou em “proverbial malemolência” as reformas sanitárias. O que 

teria impulsionado a elite dirigente baiana a ações mais práticas foram as epidemias, 

que segundo o autor “tirou da apatia as elites dirigentes”246.  Dentre os rodízios 

epidêmicos estavam a peste bubônica (1904 e 1914), varíola (1919), e febre tifoide 

(1924), que deixaram um grande lastro mortífero no estado baiano. Além disso a 

propagação da necessidade de salvação do sertanejo acometido por doenças, estava a 

todo vapor. Nesse cenário, entram em cena os peritos legais (médicos e bacharéis), 

estes, próximos ao aparelho do Estado, muitas vezes ocupando cargos de direção, 

todos eles com a finalidade de civilizar e modernizar a Bahia: desde os sebaristas em 

1912-1924 com preocupação era implementar modelos higienistas na cidade, aos 

calmonistas que trabalharam no reordenamento das instituições. De fato, os anos 20 

foram um importante marco nas instituições médico-legais baianas. 

 

3.2 – NOS CAMINHOS DO SANEAMENTO:  
 

As campanhas de Saneamento realizadas na Bahia tinham o intuito de melhorar 

as condições da saúde da população local, para alguns cientistas, como vimos 

anteriormente, melhorar as condições de saúde seria melhorar a raça. Neste sentido, 

sabemos que o movimento de maior intervenção (ou aumento progressivo) da atuação 

médica no Brasil, ocorreu a partir do começo do século XX, guardadas as devidas 
 

246 COSTA, 1997. 
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condições de cada estado em desenvolver seu programa de saneamento e higiene, 

como é sabido que a Bahia encontrou um incremento maior no seu projeto modernizador 

nas gestões de J.J Seabra e na de Góes Calmon.247 Para não repetirmos o que diversos 

autores destacam acerca da década de 1920, em que houve a associação do 

movimento Sanitarista com o pensamento eugênico conforme apontaram: Vanderlei 

Souza (2006), Nancy Stepan (2005), Gilberto Hochmann e Nise Trindade Lima (2004). 

Nesse sentido, como se desenvolveu o Sanitarismo baiano? Veremos nas linhas 

seguintes. 

Um fator importante para o desenvolvimento de políticas de saúde pública e de 

saneamento foi a criação, em 1920, do Departamento Nacional de Saúde Pública o 

DNSP, a partir do decreto n. 3987 de 2 janeiro do mesmo ano, durante o governo 

Epitácio Pessoa. Este decreto tornou o DNSP responsável pela execução dos serviços 

de higiene e saúde pública no Brasil e ampliava o papel do Estado nos processos 

sanitários.248 Pouco mais de um ano mais tarde, a 15 de abril de 1921, a Bahia firmou 

parceria com o Governo Federal para os três anos seguintes, sendo o convênio 

renovado em 1924 para mais cinco anos.249 A adesão dos políticos baianos ao projeto 

nacional resultou na criação da Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública e do 

Código Sanitário da Bahia, paulatinamente a política sanitária estadual se equiparava à 

proposta do Governo Federal. Hochman (1993) destaca que o DNSP contribuiu na tarefa 

de integralizar o país, pois as políticas pautadas de saúde foram um importante 

elemento constituidor da interdependência entre unidades dispersas, uma vez que a 

redenção nacional demandava ações centralizadas, nacionais, e tecnicamente 

autônomas, que legitimaram o crescimento do papel brasileiro no campo da saúde 

pública.250 

  

 

 

 
247  COSTA. 1999. 
248  BATISTA,  2011. 

249  BARRETO, Antônio Luís D. A. de Barros. Relatório  da Secretaria de Saúde e Assistência Pública: ano 

1926. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1927. p. 175. BPEB/Seção de Obras Raras.   

250  LIMA, Nísia Trindade; HOCHMAN, Gilberto. Condenado pela raça,  absolvido pela medicina: o Brasil 

descoberto pelo movimento sanitarista da Primeira República. In: MAIO, Marcos Chor (Org.).  Raça,  ciência e 

sociedade. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: CCBB, Ed. FIOCRUZ, 1996. p. 23.  
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3.3- SANEAR É EUGENIZAR:   

 

Embora o foco seja observar o desenvolvimento das campanhas sanitárias no 

estado baiano, há de ser destacado a origem das campanhas sanitárias a nível nacional, 

que foram elaboradas e desenvolvidas a partir de final dos anos 1910, sobretudo, após a 

expedição ao sertão brasileiro iniciada em 1912 e realizada pelos médicos Arthur Neiva 

e Belisário Penna, curiosamente dois personagens ligados a Bahia - o primeiro, nascido 

na Bahia, o segundo, mineiro, mas graduado na FMB. A expedição pelo sertão brasileiro 

partiu da Bahia passando por outros estados como Goiás, e, Pernambuco. Após essa 

viagem as impressões sobre a qualidade de vida e saúde dos sertanejos não poderiam 

ser piores, com isso reinou a ideia de que o Brasil era um país “doente” e que para se ter 

um homem desejável de boa raça, era necessário extirpar doenças. Esta proposição 

saúde versus doença, estava relacionada a uma perspectiva dualista que habitava o 

pensamento médico-higienista a respeito das mazelas do Brasil. Logo, a ideia de 

salvação nacional prosperava, e o sanitarismo encontrava-se sintonizado com as 

tendências gerais nacionalistas, sendo tributário das observações de Euclides da Cunha 

sobre o sertanejo251. 

  Hochmann e Trindade apontam quatro eventos significativos e fundantes no 

movimento sanitarista brasileiro. O primeiro foi o impacto da publicação do relatório da 

expedição ao interior do Brasil feita por Neiva e Pena, em 1916 quatro anos depois de 

seu início. Esse trabalho revelou uma população “atrasada, doente, improdutiva e 

abandonada”. O segundo ponto determinante na história do sanitarismo repousa sob o 

lançamento de um dos mais importantes livros de Belizário Penna, O Saneamento no 

Brasil,1918, após uma série de artigos publicados no jornal Correio da Manhã. Em 

terceiro lugar, dentro deste contexto veio a declaração do professor Miguel Pereira: “o 

Brasil ainda é um imenso hospital”.  E por último destaca-se a atuação da Liga Pró-

saneamento, responsável pela reforma dos serviços públicos sanitários federais252.   

É claro que Miguel Pereira não proferiu essas palavras sem fundamentação. A 

base de seu discurso do Brasil como um imenso hospital estava inspirado no relatório de 

Penna e Neiva, feito com o suporte do Instituto Oswaldo Cruz, que havia financiado a 

 
251  HOCHMAN & TRINDADE. 2004. 

252  Idem, ibidem. 
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expedição científica que percorreu norte da Bahia, sudoeste do Pernambuco, sul do 

Pará e todo estado do “Goiaz”. A expedição realizou o levantamento das condições 

climáticas, socioeconômicas e nosológicas deste grande sertão, contendo informações 

sobre as doenças que assolavam os habitantes, sobretudo a malária, doença de chagas, 

verminoses, entre outras. Logo, o povo do interior era visto como “doente”, pois ele 

estava abandonado pelos governos da Primeira República. O motivo do atraso e da 

inércia desta população não era mais tido em termos naturais ou raciais, mas sim por 

culpa da falta de interesse, recursos, e ineficácia dos governos e das autoridades 

públicas no combate às doenças. Então, o diagnóstico de um povo doente permitiu erigir 

um projeto de construção de um “Brasil de brasileiros”, não que estes sertanejos fossem 

estrangeiros, mas viviam à margem do ideário nacional, e as campanhas em prol de sua 

regeneração através da ciência (medicina) seriam catalisadoras da integração nacional.  

O termo sertanejo, por sua vez, não se referia única e exclusivamente aos 

habitantes do interior do país. Para a campanha de saneamento, a palavra “sertão” tinha 

mais relação com uma categoria social do que com um lugar geográfico. Sua localização 

não dependeria de estar a quilômetros de distância das capitais estaduais, e sim de 

onde houvesse o imperativo do abandono, e, da doença. Dessa forma, Afrânio Peixoto 

acreditava que “os sertões do Brasil” começavam no final da Avenida Central, o grande 

boulevard carioca de começo do século XX253. Peixoto chamou a atenção para o fato de 

que a maioria da população brasileira necessitava de serviços de saúde, começando 

inclusive pelas próprias populações que não se encontravam nas partes modernas das 

cidades, embora há de se destacar que os habitantes das grandes cidades litorâneas, e, 

portanto, das capitais foram os que primeiro gozaram das primeiras políticas e 

campanhas de saúde e saneamento, e que em certa medida viriam a receber mais 

investimentos nesse sentido.  

Qual a relação entre o povo doente e a ciência do aprimoramento racial, a 

eugenia? Bom, a resposta parece ser clara ao leitor a esta altura. Nestes termos merece 

destaque a atuação de Renato Kehl nos seus esforços de consolidação do movimento 

eugenista. Por volta de 1919, o Ministério do Estado Justiça e Negócios do Interior 

expediu nomeação a Kehl para ser médico auxiliar da Comissão Médica dos Serviços de 

Profilaxia Rural do Distrito Federal, criado no ano anterior e capitaneado por Belisário 

 
253  LIMA, Nísia Trindade & HOCHMAN, Gilberto. “Pouca Saúde Muita Saúva- sanitarismo, interpretações do país e 

ciências sociais”, 2004. 
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Penna254. Souza (2006) aponta que Kehl e Penna haviam estreitado relações 

intelectuais entre si, muito devido ao interesse mútuo no movimento nacionalista em 

defesa das campanhas sanitaristas, além de Penna ser membro da Sociedade Eugênica 

de São Paulo, se não presidida por Kehl, mas coordenada por ele.  

Em serviço de inspeção e profilaxia realizado ainda no ano de 1919, em Merety, 

nas proximidades da capital Federal, ou no “sertão”, o médico e farmacêutico paulista 

apontou que “os dados colhidos demonstram claramente a fraqueza orgânica dessa 

gente, cuja indolência não tem outra explicação senão a anemia, a intoxicação e a 

miséria como consequência final”255. Para ele, “sanear era o correspondente a eugenizar 

de forma preventiva”, e, para alcançar seus objetivos os eugenistas “deveriam primeiro 

seguir a via sacra da higienização, pelos caminhos de Belisário Penna”256. Essa 

estratégia, conforme aponta Sousa (2006), Kehl visava acumular prestígio e crédito 

científico junto aos seus pares, foi uma remada a favor da maré, a maré do sanitarismo, 

e assim pôde angariar entusiastas ao movimento eugênico em sua nova cidade, a 

capital federal. Além disso, essa estratégia não foi realizada de modo aleatório, por ele 

ou por quaisquer outros intelectuais do campo científico. Essa prática constitui relações 

de poder e de disputa dentro de um campo científico, ao passo que esse agente social 

busca ter a legitimidade e ganhar prestígio dentro de um nicho científico.  

O surgimento do DNSP em 1920 foi visto de forma otimista por parte de Renato 

Kehl, como um indício da adesão do governo à campanha eugênica, chegou a dizer: “A 

campanha eugênica começa a ser patrocinada pelos poderes públicos do Brasil”257.  

Não que necessariamente as políticas públicas de saúde estivessem pautadas, àquela 

altura, na ciência de Galton, mas para os eugenistas era possível fazer uma leitura de 

que a ação governamental estava pautada na eugenia, mostrando uma certa dose de 

ufanismo. Esse ufanismo, pode ser visto também como uma forma propagandística, uma 

vez que para os eugenistas o processo de regeneração da população brasileira poderia 

acontecer sem esperar a seleção natural. Assim sendo, a eugenia precisava ser 

difundida entre os intelectuais e políticos brasileiros.  Nessa direção, a proposta do pai 

da eugenia era a criação de um “dispensário eugênico”. O dispensário teria como 

finalidade tratar dos doentes, sobretudo, aquelas doenças de caráter hereditário, visando 

 
254  Renato Kehl apud SOUZA.2006. 

255  Idem. 

256 Idem. 

257  Idem. 
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proteger os saudáveis e impedir as degenerações. Para a regeneração do povo, seria 

garantida, através de ações governamentais como as reformas sanitárias, aplicação dos 

postulados eugênicos e instrução popular (uso da eugenia preventiva), viabilizando-se 

além da regeneração nacional, a evolução progressiva.  

Para a inteligência médica brasileira a eugenia “tinha o atrativo de ser a 

extensão” do trabalho de figuras célebres, como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas no 

combate pela redução do índice de mortalidade infantil entre a população mais pobre, 

bem como na cruzada contra as condições insalubres das massas. Não só o governo se 

empenhava nas campanhas de saneamento pelo país, destacou-se também a atuação 

de instituições privadas em conjunto com os respectivos governos nessas campanhas. 

Dentre essas iniciativas, algo próximo às iniciativas públicas-privadas, a que teve grande 

vulto e relevância durante os anos 1910 a 1930 foi a Fundação Rockefeller que através 

de seu quadro médico e aparato tecnológico, ajudou a materializar idealizada 

regeneração nacional.  

 

 

3.4 ROCKEFELLER NA TERRA DO DENDÊ. 

 

Neste tópico, abordarei a atuação da Comissão Médica Internacional da 

Fundação Rockefeller no combate ao ancilóstomo, na Bahia. A colaboração entre 

governo do estado e a Fundação Rockefeller foi firmada em 1920, com o objetivo de 

erradicar o ancilóstomo das zonas atendidas. Os médicos brasileiros e baianos, imersos 

na crença de que sanear era eugenizar, viam na erradicação desta verminose um 

mecanismo de anteparo à raça. Sendo assim, analiso como foi a atuação da FR em 

terras baianas durante o início dos anos 1920. Para isso, em viagem aos EUA pude ter 

acesso a importantes fontes de um vasto material sobre FR e o Brasil disponibilizado 

pelo Rockefeller Archives, em Sleepy Hollow, Nova York. 

No ano de 1916, iniciou-se a colaboração entre a Rockefeller Foundation258 e o 

 
258  O Brasil iniciou parceria com a Fundação Rockefeller no ano de 1916, mas este não foi o único país latino 

americano a desfrutar do serviço da comissão sanitária norte-americana. Steven Palmer observando à gênese da Saúde 

Global, aponta para o pioneirismo da Costa Rica em desenvolver um programa nacional de combate a ancilostomose. 

Tendo a parceria com a FR sido firmada em 1914, por países além da ‘Pura Vida’ no istmo da América Central, ilhas 

do Caribe Britânico, e Guianas. Ver mais em: PALMER, Steven. “Gênese da Saúde Global: a fundação Rockefeller 
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Brasil A colaboração não ocorreu de maneira uniforme, já que a cooperação 

internacional começou na capital federal, e consequentemente se estendeu a São Paulo 

e Minas Gerais nos primeiros anos. Cabe salientar que os médicos americanos não 

partiram do zero, uma vez que o Brasil já possuía uma estabelecida tradição de 

pesquisa bacteriológica, higienista- a partir do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio e em São 

Paulo com Adolfo Lutz, que era parasitólogo, além de Carlos Chagas que capitaneou o 

IOC após a morte do ‘pai’ da higiene nacional. Debruçada sobre essa tradição a 

Rockefeller buscava associar o conceito de erradicação das doenças e enfermidades 

que considerava serem fáceis de identificar, tratar, controlar e curar, através de projetos 

de curto prazo, e de pouco custo operacional quanto a infraestrutura259. De fato, as 

questões estruturais de saneamento, como a construção de hospitais não competiam a 

fundação estrangeira, mas as ações da Rockefeller abriram espaço para o intercâmbio 

de práticas e saberes médicos que tiveram como resultantes a reorganização das 

instituições de saúde pública locais e na substituição do modelo acadêmico e técnico 

francês pelo norte-americano, que privilegiava a pesquisa e dedicação exclusiva dos 

professores ao ensino. Assim, a saúde pública passaria a ser vista como espaço de 

pesquisa e não apenas de clínica médica.  

Em abril de 1915, chegou ao Brasil a primeira comissão de especialistas da FR 

com o intuito de avaliar as condições de saúde pública e de ensino na América Latina, 

ou seja, o Brasil não foi o único país latino-americano que contou com a ajuda e 

financiamento da instituição, além dele tiveram também: Bolívia, Costa Rica, Argentina, 

entre outros. O diretor da Junta Internacional da FR, Wicliffe Rose, destacou “que havia 

interesses comuns entre as duas Américas, despertadas a partir da I Guerra Mundial”260. 

Rose salientava em seu relatório a importância estratégica do país na região, e após 

entrada em solo brasileiro as portas nos países vizinhos poderiam ser abertas, destacou 

também que o Brasil já apresentava “avanços consideráveis” em medicina social e 

assinalava o consentimento do governo com a campanha. Afinal, o regime era 

colaborativo, não havendo assim a missão sem o consentimento governamental. Um 

ano mais tarde a Comissão escolheu a recém-fundada Faculdade de Medicina e Cirurgia 

 
no Caribe e na América Latina.” FIOCRUZ, 2015. 

 

260  LIMA, Nísia Trindade & HOCHMAN, Gilberto. “Pouca Saúde Muita Saúva- sanitarismo, interpretações do país e 

ciências sociais”, 2004. 
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de São Paulo para ser o primeiro centro de ensino voltado para capacitar profissionais 

atuantes em prevenção e campanhas de saúde pública. Quem intermediou as 

negociações e formalizou o contrato foi o doutor Arnaldo Vieira de Carvalho (dois anos 

depois, Carvalho seria Presidente da Sociedade Eugênica de São Paulo).  

  Notamos que a cooperação internacional da FR no Brasil se aproxima da data 

de formação das primeiras organizações eugênicas no país e das políticas públicas 

voltadas ao saneamento. Foi através da já estabelecida diretriz científica de melhora da 

vida e saúde população (raça) pelo sanitarismo, que a FR atuou em alguma medida com 

a eugenia e o sanitarismo nacional. Diferentemente de que ocorreu no contexto norte-

americano, caracterizado pelo desenvolvimento de propostas negativas da eugenia, o 

financiamento da FR ao programa de Charles Davenport culminou em medidas como 

esterilização e controle matrimonial261. No Brasil, houve uma adaptação à realidade da 

comunidade científica, que, em um determinado momento, associou eugenia e 

sanitarismo. Desse modo, a atuação da FR serviu para os médicos locais 

desenvolverem ou propagandearem sua forma preventiva de eugenia, uma vez que já 

havia uma rede de atores e pesquisas estabelecidas não houve uma imposição de cima 

para baixo do caminho a ser seguido dos Médicos da Comissão Internacional de Saúde 

pelos sanitaristas e eugenistas locais. A instituição ajudaria no combate às doenças que 

assolavam a população como a ancilostomíase, malária e febre amarela.  

Steven Palmer, em “Gênese da Saúde Global  a Fundação Rockefeller no 

Caribe e na América Latina” (2015), ao pesquisar o início do que chama saúde global 

advinda a partir da atuação da Comissão de Saúde Internacional da fundação norte 

americana, destaca que médicos, cientistas, ativistas da saúde pública e doentes da 

periferia (como caso do Brasil, periferia do sistema capitalista mundial) tiveram 

protagonismo no processo que resultou no nascimento da saúde global262. O fio 

condutor deste processo foram as campanhas de combate à ancilostomíase, em países 

como: Porto Rico, Costa Rica, Guiana Britânica e Brasil. Anos antes de chegarem ao 

Brasil, os médicos da CSI da FR estiveram presentes na América Central e Caribe, mas 

o pontapé inicial da empreitada aconteceu no Sul dos EUA. O que então aproxima a FR, 

o ancilóstomo e a eugenia? O verme assim como outras doenças era visto como um 

 
261 A eugenia americana desenvolvida por Charles Davenport teve financiamento substancial da Rockefeller 

Foundation e dos irmãos Kellogg’s (isso mesmo, os fundadores da marca de Sucrilhos). Ver em: Black 2004. 

 

262 PALLMER, Steven. p 24, 20155. 
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“degenerador da raça” pelos sanitaristas, e higienistas brasileiros. Portanto, aprimorar a 

raça era combater o ancilóstomo, e para isto foi utilizado o serviço médico da FR. 

Os trabalhos desenvolvidos pela FR na Bahia, de fato iniciaram em 1920, mas 

sua presença neste estado é anterior e, assim como em outros estados, quatro anos 

mais cedo (1916) houve uma expedição de reconhecimento e levantamento de dados 

sobre quais as impressões e quais medidas futuras poderiam ser tomadas. Esse papel 

coube ao Dr. Henry Mc’call, que já vivia no interior baiano na cidade de Caetité por ser 

missionário da Igreja Presbiteriana, em janeiro de 1916, escreveu a John Farrell, então 

chefe da Comissão Internacional de Saúde, uma observação das verminoses que 

acometiam aquela população. Na correspondência entre Dr. Mc’call e Jonh A. Farrell, o 

americano traça uma espécie de roteiro, ou cronograma de viagem que se iniciou em 21 

de janeiro de 1916, sendo os destinos o estado da Bahia e a capital, Rio de Janeiro. 

Conforme explicitado em sua correspondência:  

 

Como membro da comissão médica para o Brasil da Comissão de Saúde Internacional, eu 

espero visitar Bahia e Rio de Janeiro. Nós estamos deixando este porto em Voltaire, no 

dia 22 de janeiro, e provavelmente tocaremos a Bahia por um ou dois dias, e depois 

iremos para o Brasil. Muito sinceramente nós esperamos visitar a Bahia novamente antes 

de retornarmos aos Estados Unidos. Se a infecção for encontrada, e o departamento de 

Saúde do estado em particular desejar a cooperação da Comissão de Saúde Internacional 

no desenvolvimento de agências procurando combater e controlar a ancilostomose, nós 

achamos bem-vindo o convite. 263Grifos. 

 

O trecho acima é escrito por John Farrell médico que pertencia a Comissão de 

Saúde Internacional da FR, e pelo o que dá a entender enviou este telegrama ao chefe 

do Departamento de Saúde da Bahia, e Henry Mccall (que vivia no interior baiano). 

Embora a carta seja assinada em Caetité, interior do estado, tudo indica que esta 

correspondência teria sido escrita antes de Farrell embarcar para o Brasil, quando ele 

escreve “we are sailing from this port”, significa que ele estava a caminho. Como Caetité 

era residência do missionário e médico escocês durante a década de 1910, endereçou 

 
263  Rockefeller Archives.    McCall, Henry. 21-01-1916. Ver original: “As a member of Medical Commission to 

Brazil of the International Health Commission, I shall to expect to visit Bahia and Rio de Janeiro. We are sailing from 

this port on the Voltaire on January 22nd, and will probably touch at Bahia for a day or two and then go on to Brazil. 

Very likely, we shall visit Bahia again before returning to United States. If the infection should be found prevalent, 

and the Health department of particular state should desire the corporation of the International Health Commission in 

the development of agencies looking toward the relief and control hookworm disease, we should welcome the 

invitation”. 
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àquele endereço264. Ele completa a correspondência oferecendo importantes 

informações sobre o modus operandi da Comissão Internacional, ao assinalar que o 

trabalho deveria ter a cooperação das divisões estaduais de saúde. As principais 

doenças a serem tratadas e controladas seriam as ligadas a parasitas verminoses, em 

especial a ancilostomose, ou o amarelão. As inclinações do missionário e doutor 

britânico para a melhoria na saúde da população local pode estar atrelada a sua visão 

de mundo influenciada pela sua religião que pregava a ajuda aos mais necessitados, 

nesse caso, a partir de seu trabalho missionário.  

Em março, Henry Jonh Mc’Call tornou a escrever a Farrell que estava a caminho 

do Brasil e passaria por Salvador. Entretanto, para desapontamento do missionário, eles 

não puderam se encontrar, já que nessa ocasião o britânico se encontrava no interior, a 

dez dias da capital baiana. Em seguida, agradeceu o envio de panfletos sobre o 

tratamento de verminoses e aponta que o método mais eficiente de tratamento foi o uso 

de óleo de chenopodium juntamente com o timol. Após o término das dosagens, tentou 

obter mais no local, sem sucesso, tendo que recorrer a solicitar mais medicamentos em 

Nova York. Além disso, fez uma importante observação a respeito de seu desempenho 

naquele distrito e sobre o tratamento empregado pelos médicos locais:  

 

Lá há um grande acordo sobre ancilostomose neste distrito e eu estou fazendo meu 

melhor para ajudar. Alguns dos médicos brasileiros estão usando tratamento à base de 

Thymol resultado de nossa propaganda, mas outros hesitaram.265 

  
Mc’Call destaca que estava fazendo o seu melhor para melhorar a situação dos 

pacientes daquela localidade. E ressaltou que a propaganda elaborada pela FR no 

tratamento às verminoses, dentre elas o ancylostoma, com base no Thymol, surtiu efeito 

entre os fármacos brasileiros, entretanto outros hesitaram266. Ainda sobre a questão de 

suprimento de remédios informa que comprou a preço de custo, tendo gasto em média 

 
264 O peculiar da trajetória de Mc’Call é que ele era britânico, mas consistiu residência no Brasil desde começo do 

século XX, e esteve ligado ao missionaríssimo da Igreja Presbiteriana em diferentes locais como Pernambuco, Caetité, 

e Minas Gerais interior próximo à divisa com a Bahia. 

265 Correspondência: Mc’Call, 30--03-1916. Original: “There is a great deal of hookworm disease in this district and I 

am doing my best to help out. Some of the Brazilian physicians are using the Thymol treatment as a result of our 

propaganda, but others hesitate.” 

266   A composição química pode ser usada em soluções alcoólicas, ou em pó juntamente com solução aquosa para o 

tratamento de vermes como: tênia, e ancilostomose. O próprio Jonh Atkinson Farrell escreveu a respeito em 1914: 

“The rural school and hookworm disease.” 
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de mil a cinco mil réis para curar muitos pacientes. E, caso fosse possível conseguir 

mais suprimentos em timol, sulfato de magnésia e ferro tônico muito mais trabalho 

poderia ser feito, “much more could be done”267.  

É interessante notar que Mc’Call utilizou o timol no tratamento antiverminoso, 

seguindo os passos do tratamento feito anteriormente em outros lugares como Sul dos 

EUA, Caribe e Guianas por parte da comissão médica da FR, e da medicina colonial 

britânica. Entretanto o método de tratamento americano, diferia do método inglês. 

Durante a incursão de Hector Howard à Guiana Britânica no ano de 1914, o médico 

americano membro da FR, que ingressou na missão como parte integrante do programa 

de erradicação da ancilostomose deparou-se com o método de tratamento britânico, que 

consistia em pequenas dosagens diárias de timol durante um longo período de tempo, 

em média quatro meses. Já o método americano utilizado por Howard consistia em uma 

carga maior de dosagem semanal, ou seja, o remédio e o óleo chenopodium eram 

consumidos de vez, e em um espaço de tempo menor, um mês em média, com isso 

eram apresentados resultados mais rápidos e eficientes268. Na correspondência de 

Henry Mc’Call à FR, não há a menção de qual método ele ou os médicos brasileiros 

estariam utilizando com a população local, suspeito que o missionário escocês tenha 

utilizado o método americano, haja vista sua correspondência com a FR, e aos custos 

neste método serem minimizados, visto que ele não dispunha de uma vasta gama de 

recursos para os tratamentos, e isso fez com que solicitasse o envio junto ao escritório 

central de mais medicamentos para aquela localidade.  

Nesta carta Henry Mc’Call destaca ainda que Caetité era uma região muito 

pobre, onde as pessoas viviam próximas à linha da mortalidade, e que sozinho seu 

trabalho não produziria  maiores efeitos dentre os já atingidos, o que fica evidente 

quando ao longo desta carta o mesmo escreve que estava dando o seu melhor por duas 

vezes, “estou fazendo o meu melhor (I am doing my best)”. Logo em seguida, questiona, 

o que o Departamento de Saúde do estado teria feito e se a Comissão de Saúde havia 

recebido o convite para a cooperação entre ambos.   

A resposta viria dois meses depois e Ferrell informou que não pôde encontrar o 

chefe do Departamento de Saúde Pública do Estado da Bahia, então Gonçalo Moniz 

Sodré. Tendo melhor sorte no Rio de Janeiro, Ferrel selou parceria com o governo 

daquele estado para o trabalho na prevenção e no tratamento da uncinariose e enviaria 

 
267 Correspondência: Mc’Call, 30--03-1916. 
268 PALMER, 2015. Pp. 100-109. 
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para Sodré uma cópia do acordo firmado entre a CMI e o RJ através do cônsul 

americano em Salvador, Robert Frazier. Caso aceitasse, o estado da Bahia operaria nas 

mesmas bases que o acordo firmado com o RJ. No entanto, ainda haveria tempo hábil 

para resposta269. Após aproximadamente quinze dias, o diretor do departamento de 

Saúde Pública da Bahia, respondeu mostrando ter recebido a cópia do contrato entre FR 

e o estado do Rio, por meio de Frazier. Além disso, agradeceu a comissão por apontar 

informações a respeito da sanidade rural da Bahia, marcada pela prevalência da 

ancilostomose, disenteria e outras doenças ligadas à poluição do solo270. O solo poluído 

e propício a doenças foi observado por Henry Mc’Call da seguinte forma: “eu faço meu 

melhor para que as pessoas acabem com a poluição do solo. Mas é impossível, até que 

algum familiar morra ou chegue perto da morte”271. Neste trecho o escocês observa que 

a poluição do solo se dava através das próprias pessoas a partir das fezes humanas, 

dada à falta de saneamento. Isso ocasionaria em mortes nos casos mais graves, ou que 

as pessoas infectadas estivessem bem próximas de funesto destino.  

Deixando o Brasil em abril de 1916, Jonh Atkinson Farrell voltou a Nova York, e 

se comunicou com Frazier assinalando que estava impressionado com a organização do 

departamento de saúde baiano, do qual teve conhecimento das publicações do 

departamento através do Dr. Pearce. Os membros da comissão que se encontravam na 

Bahia eram Dr. Pearce e Bailly Ashford, os quais não pôde encontrar pois seu navio não 

parou na cidade de Salvador. Farrell levava consigo esperança de fazer na Bahia o 

mesmo trabalho desempenhado no Rio de Janeiro - trabalho voltado ao combate das 

doenças relacionadas a poluição do solo, em especial, a ancilostomose. Caso o diretor 

de saúde pública, Sodré, ou o estado baiano manifestassem interesse, poderiam 

escrever para ele em Nova York. Vejamos abaixo:  

 

Em nome da Comissão de Saúde Internacional, eu tenho entrado em acordo com o estado 

do Rio de Janeiro para cooperar financeiramente realizando uma ativa campanha contra as 

doenças causadas pela poluição do solo, especialmente a ancilostomíase. Eu imagino a 

necessidade deste trabalho na Bahia. Se o Diretor-Geral demonstrar interesse em conhecer 

os detalhes do plano de trabalho e das obrigações assumidas pela Comissão, ele pode 

escrever para Nova York. Eu poderia em nome da Comissão de Saúde Internacional 

 
269   Correspondência: Farrell 23-05-1916. 

270  Correspondência: SODRÉ, 5-06-1916. 

271  Correspondência :MC’CALL 30-03-196. Ver original: “I do my best to get the people to do away with soil-

pollution, but it is next to hopeless till some of their own family die or get near of the point of the death.” Rockefeller 

Archives. 
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encontrar uma maneira de ajudar o estado da Bahia.272 

 

Wickliffe Rose, o Diretor Geral de Saúde Internacional da Rockfeller, escreveu 

um pequeno relatório à Secretaria de Estado norte-americana no qual parabenizava e 

exaltava os trabalhos realizados e organizados pelos membros da Comissão 

Internacional no Brasil e agradecia a hospitalidade dos membros oficiais do governo 

brasileiro, além de dirigentes das escolas médicas, laboratórios entre outros, sem citar 

nomes. A comissão retornou a NY em maio daquele ano, após três meses de 

investigação ou trabalho em sete estados do país – Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia, então único representante 

do Norte/ Nordeste brasileiro.273 Esse fato não é de se espantar já que, além da 

importância política da Bahia, ela tinha destaque no campo médico, a partir da Medicina 

Tropical e da Escola de Nina Rodrigues, como vimos. Não só isso como a própria 

influência da escola de médicos residentes na capital federal tiveram ligação com a 

Faculdade de Medicina, ou seja, por mais que seus caminhos estivessem postos nos 

roteiros de consagração profissional através do Rio de Janeiro, a relevância da Bahia 

neste processo deixava o estado no radar de atuação da FR. 

Nessa carta, Rose também destaca a recepção e atuação dos cônsules e 

embaixadores norte-americanos, que atuaram como mediadores entre a CMI e os 

funcionários do governo, médicos e professores locais. Os responsáveis por essa 

intermediação foram Edwin Morgan, o então embaixador americano no Brasil; Alfred 

Gottschalk, cônsul geral. Morgan, juntamente com autoridades brasileiras, foi quem 

organizou a recepção da Comissão, dentre eles estava o Diretor Geral de Saúde 

Pública. Gottschalck manifestou “profundo interesse” nos trabalhos da CMI, organizou 

conferências entre membros oficiais e da FR e autoridades locais, conseguiu tradutores 

para a interlocução com os brasileiros e ajudou ainda, levantando informações sobre a 

educação brasileira.  Esse papel na Bahia coube a Robert Frazer Jr, cônsul local que se 

 
272 FARREL, 12-4-1916. Original: “In the name of the International Health Commission I have entered into an 

arrangement with the State of the Rio de Janeiro to cooperate financially in carrying on active campaigns against the 

soil pollution diseases, especially ankylostoiasis. I imagine the need for this kind work exists in Bahia. If the Director-

General should be interested in knowing in detail of the plan of work and of the obligations assumed by the 

Commission carrying it on he could me write at New York. I might be that the International Health Commission 

would find a way to lend aid to the State of Bahia.”  

273  Embora àquela altura não houvesse a regionalização atual, o Brasil era dividido em: Setentrional, Norte Oriental, 

Central, Oriental e Meridional. 
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colocou à disposição CMI, vejamos: 

 

Senhor Robert Frazer Jr esteve na Bahia incansavelmente colocando-se a si mesmo a 

serviço da Comissão. Ele conheceu na Bahia ao lado do navio com a organização dos 

membros que iriam conhecer as lideranças médicas da Escola de Medicina, hospitais, e 

departamentos de saúde baianos, para visitar instituições, e depois partir com as 

informações adicionais coletadas de desejo da Comissão.274 

  

 

Frazer Jr era o elo entre Salvador, Rio de Janeiro e Nova York, ao tomar para si 

a tarefa de receber os membros da comissão e apresentá-los às lideranças médicas da 

Faculdade de Medicina, hospitais e departamentos de saúde. Afinal, suas atribuições 

permitiam o trânsito entre Rio de Janeiro (onde se encontrava Jonh Farrell, chefe da CSI 

no Brasil), Salvador (lideranças políticas e acadêmicas locais), e NY (onde se 

encontrava Rose como diretor geral de todas as missões internacionais da Rockefeller). 

A correspondência de 5 de junho de 1916 é sintomática nesse sentido. Ao deixar o país 

após três meses de missão, Farrell escreveu a Frazer que “caso o diretor de Saúde 

tivesse interesse no convênio com a comissão” poderia escrever para ele em NY. O 

diretor era Gonçalo Sodré, que respondeu à correspondência enviando cópia para o 

mesmo Frazer275.  

Em junho daquele ano, Rose escreveu novamente ao Departamento de Estado 

informando do retorno da Comissão médica regressa do Brasil, comunicou que os 

encontrou em 26 de maio anterior e envia os sinceros agradecimentos ao staff 

americano no Brasil e aos governantes brasileiro, informou ainda que os funcionários da 

comissão haviam ganho uma cortesia conforme apontado em relatório, daí solicita para 

o secretário enviar cópias através dos canais apropriados aos respectivos governos 

onde a RF estevesse presente, bem como no governo federal.  

 

 

 

 

 

 
274  ROSE, Wicliffie .20 - maio-1916. Ver original: Robert Frazer Jr at Bahia has been untiring in placing himself at 

the Commission’s service. He met it in Bahia at the ship’s side with a launch, arranged for its members to meet the 

leading medical men in the medical school, hospitals, and health departments at Bahia, for visits to institutions, and 

after its departure collected the additional information desired by the Commission.”  

275  SODRÉ, 1916. 



122 

 

 

 

2.1 Mãos à obra - combate a ancilostomose:  

 

No ano de 1920, iniciaram-se as campanhas da Fundação Rockfeller na Bahia, 

embora os membros da FR já tinham visitado o estado três anos mais cedo, o contrato 

entre ambas as partes só foi assinado em 1919. Lembramos que ao deixar o país, o 

então chefe da CMI Jonh Farrell enviou a Gonçalo Muniz Sodré, então chefe do 

Departamento de saúde baiano, uma cópia do contrato estabelecido entre o Rio e a FR. 

Portanto, o que teria feito com que a Bahia tivesse de esperar por pelo menos três anos? 

A falta de dinheiro pode ser uma das explicações276, mas não a única, o estado passou 

por uma sucessão de fortes epidemias de varíola, febre amarela e influenza entre 1918-

1919.277 Isso fez com que controlar ou diminuir o efeito dessas epidemias gerasse um 

importante aumento nos gastos públicos com saúde.  

A campanha pró-saneamento arregimentava diversos entusiastas, dentre eles o 

autor do relatório, Gonçalo Moniz. Cada estado deveria enviar anualmente ao Governo 

Federal e suas Assembleias Legislativas informações detalhadas da sua atividade no 

ano anterior, eram os chamados “Relatórios dos presidentes de províncias do Brasil”, na 

Bahia assinado todo 7 de abril. Esses relatórios continham todas as atividades 

desempenhadas pelo governo no ano anterior.  No relatório baiano de 1921, na sessão 

que dava destaque ao Saneamento Rural, o relator escrevia que “para o bem da raça” 

tornava-se então imprescindível eliminar as verminoses e o paludismo da população, 

assim como se fazia presente no vasto território brasileiro. Vejamos:  

 

Já de algum tempo que o autor deste relatório se tem empenhado no sentido de ser levado 

a efeito neste Estado a magna e momentosa campanha contra as endemias que reinam 

aqui, como nas outras partes do vasto território brasileiro, especialmente as verminoses e 

o paludismo, perniciosos e assíduos fatores da morbidade nacional e da degeneração da 

nossa raça.278    

 

A passagem acima demonstra-nos o quanto o seu relator, o então diretor geral 

de Saúde Pública Gonçalo Moniz estava alinhado com o movimento sanitarista e 

 
276  Ver em: SANTOS, Luiz Antônio de Castro. A Fundação Rockefeller e o Estado Nacional (História e política de 

uma missão médica e sanitária no Brasil). Revista Brasileira de Estudos da População. v. 6, n. 1, São Paulo. jan./jul., 

1989. 

277  O nome “influenza” era uma designação para a Gripe espanhola. Ver em: SOUZA, Christiane Maria Cruz d.” A 

gripe espanhola na Bahia: saúde, política e medicina em tempos de epidemia” / Christiane Maria Cruz de Souza. – Rio 

de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. 

278  07-04-1921. Relatórios dos Presidentes de Província, Bahia. Imprensa Oficial. pp 452.  
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eugenista nacional, seguindo aquela velha máxima vista nos parágrafos acima de que 

“sanear é eugenizar”. Embora o texto não apresente o termo “eugenia”, sua relação com 

o pensamento eugênico nacional é nítida quando vemos a frase “degeneração da nossa 

raça”, sendo as verminoses apresentadas como um dos males a serem extirpados, afinal 

elas deixavam a população fraca, e a eugenia seria alcançada a partir do saneamento. 

Vale lembrar que a preocupação com a população infectada com o ancylostoma não foi 

uma invenção do círculo eugenista brasileiro, ela fazia parte de um debate que vinha de 

décadas anteriores279.  

Visto que as descobertas iniciadas ainda no século XIX formaram uma corrente 

de expressões clássicas do “nacionalismo científico”, baseadas na busca de inspiração 

positivista, por patologias nacionais que, graças à microbiologia podiam ser identificadas 

e tratadas com êxito por meio da atenção médica básica.280 Assim, a ancilostomíase era 

ideal para isso, pois podia ser tratada e curada. Além disso, a preocupação com a 

doença parecia ser justificada, dado que a ancilostomíase poderia afetar a economia da 

nação devido à queda de produtividade dos trabalhadores, que ficavam fracos e 

anêmicos. Sua cura, por outro lado, significava o aumento da força de trabalho nacional, 

uma vez que naqueles anos o modelo econômico agroexportador não combinava com 

camponês ou homem doente. Logo, a ancilostomíase era a doença ideal que pôde atrair 

o apoio político dos governos ao financiamento da saúde pública e da ciência281. Uma 

vez que esses governos representavam os interesses das aristocracias, em grande 

medida.  Cabe salientar então que houve uma confluência de interesses entre médicos e 

cientistas, políticos e elites que tinham como elo comum o parasita ancylostoma.  

Um importante trabalho sobre a ancylostómo na Bahia foi o de Octávio Torres, 

que se formou em medicina pela FMB em 1909 com a tese “Estudo sobre 

anquilóstomose na Bahia”, no qual dedicou seu estudo a verminose causadora do 

“amarelão”, verme que como vimos seria combatido pelos sanitaristas e eugenistas. 

Essas credenciais permitiram-lhe que fosse aos EUA estagiar em Harvard e no Instituto 

Rockefeller, o que evidencia a relação entre a cooperação internacional entre a FR e 

médicos locais. Para além da atuação em solo brasileiro, a viagem de Torres evidencia-

nos que naqueles anos houve um intercâmbio de saberes e práticas científicas282. Outro 

 
279  Lembrar da atuação de Adolfo Lutz em: PALMER, 2015. 

280 CUETO in PALMER, 2015. 

281  PALMER.. 2015, p 66. 

282   JACOBINA, 2013, p. 86-89. 
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importante médico baiano que se dedicou ao estudo das verminoses foi Manoel Augusto 

Pirajá da Silva responsável por descobrir o Schistosoma mansoni na Bahia, em 1908. 

Desde 1918, quando J.J. Landulpho Medrado assumiu as atribuições de 

Secretário do Interior do Estado da Bahia,  condição que lhe permitiu costurar o acordo 

com a FR. Antes do acordo entre as partes ser firmado, pouco mais de um ano depois 

que assumiu os exercícios da função, havia pressão da opinião pública quanto ao ainda 

não iniciado trabalho da Rockefeller Foundation na terra do dendê. Como demonstra o 

“Bahia Ilustrada” que chamava a atenção para o fato de a ancilostomose ser um grande 

agente de morticínio na geografia baiana, seja “no interior, capital, sertão, costa ou 

recôncavo”. Vejamos: 

 

No caso da Bahia infelicíssima o dificultoso é saber a quem há de se apelar. Perdoes-me 

meu estranhado amor à minha terra de berço, a lembrança de um alvitre que talvez 

dessassiado e intempestivo. A filantropia exaurível de Rockefeller - na derrama de 

benefícios por todo o orbe sem distinções de raças ou nações autônomas ou dependentes 

(o que exclui plausibilidade de segundas intenções conquistadoras) que ajudar nosso país 

na debelação da verminose cruelíssima. Em Minas, Rio e S. Paulo instalaram-se e estão 

em plena vigência postos sanitários dirigidos por profissionais americanos.283  

 

Nessa sessão do periódico chamada “medicina baiana”, seu autor Antônio Borja 

mostrou-se apreensivo quanto ao futuro de sua terra natal acometida pela 

ancilostomose. Em suas palavras, não havia perspectiva de melhora, uma vez que “não 

se tinha a quem apelar”, mostrando-nos uma severa crítica ao governo baiano que 

àquela altura era governado por Antônio Muniz Sodré. A esperança voltava-se a FR que 

conforme o exposto já teria iniciado campanhas antiverminosas em outros estados e o 

mesmo deveria ocorrer na Bahia. Lembremos que a ajuda e suporte da FR era de suma 

importância, mas uma eficácia mais efetiva se daria com um investimento maior do 

governo local, o que viria a ocorrer anos depois. É nítida a disputa política levantada por 

Borja, quando o mesmo critica a falta de ação do governo de Sodré e exalta Francisco 

Miguel Calmon como “brilhante estadista” e “futuro governador”, nas linhas a seguir284. O 

que de fato deveria ocorrer entre os anos de 1920-1924. Outra importante passagem do 

trecho da “Bahia Ilustrada”, foi a menção a uma certa “intenção conquistadora” da FR, 

em outras palavras intenções imperialistas, haja vista que naqueles anos têm-se um 

avanço significativo da influência norte americana sob o continente sul-americano, nas 

palavras de Borja está não era a intenção da Rockefeller.  

 
283  Bahia Illustrada. 18 junho 1918, n 7 ano 2. Rio de Janeiro 

284  O que de fato viria a ocorrer e 1924.  
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Entretanto alguns autores como E. Richard Brown (1976), Edward H. Berman 

(1983) viam a filantropia da Fundação Rockefeller como um posto avançado do 

imperialismo americano. Considerando que o tratamento a ancilostomíase operava para 

melhorar a saúde dos trabalhadores do 3º mundo, atendendo aos interesses do aumento 

do lucro no 1º mundo, das oligarquias locais, e tornando esses países dependentes da 

biomedicina ocidental sediada nos EUA285.  Palmer caminha numa direção oposta, a 

análise de que o imperialismo impôs de “cima para baixo” conhecimento, e, poder na 

periferia, nega o protagonismo periférico no qual as comunidades médicas locais 

buscavam selecionar, criar, combinar às prioridades geradas pelas dinâmicas locais, 

regionais e nacionais286. Desta forma as dinâmicas das missões da FR, teriam sofrido 

muito mais influência de “baixo” para cima, do que o contrário.                                                                                                              

Após a crítica ao governo de Muniz Sodré, o então secretário do Interior 

Landulpho Medrado mostrou-se favorável à vinda da Comissão de Saúde Internacional 

da FR a vir trabalhar no estado, mas destacou que o encontro e acordo entre as partes 

não pôde ser firmado por conta da “confusão” provocada pela eclosão da Grande 

Guerra287. Embora o acordo firmado entre a Rockfeller e os outros estados (Rio, Minas e 

São Paulo), tivesse sido estabelecido a partir dos anos após a eclosão  da Guerra, em 

1916 no RJ por exemplo, o impacto desse conflito parece ter atingido a Bahia de forma 

considerável economicamente, uma vez que as exportações agrícolas reduziram-se 

consideravelmente. Além disso, o final dos anos 1910 foram marcados pelas já citadas 

epidemias de varíola e de gripe espanhola.  

Após assumir os exercícios da função, Gonçalo Moniz contatou o Dr Lewis 

Hackett, chefe da CSI no Brasil; Hackett substituiu Jonh Ferrell, precursor na chefia da 

missão no país. Somente um ano após Moniz se comunicar com Hackett é que a 

Comissão Internacional de Saúde voltou a Bahia, mais precisamente em dezembro de 

1919. Juntamente com o médico americano, estava Paes Azevedo que ficaria 

responsável por levantar informações a respeito de qual lugar necessitava a criação de 

postos de profilaxia, tendo por base sua importância econômica, rural e industrial. Nesse 

levantamento deveriam constar quais locais apresentavam maior índice de infestação 

verminose288.   

 
285  PALMER, 2015, p 27. 
286 Idem, ibidem. 
287  Relatórios dos presidentes das províncias, BA. 1921.. 

288  Idem, ibidem. 
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O distrito de Periperi, atual bairro do subúrbio Ferroviário de Salvador, foi 

escolhido para dar início às atividades de Profilaxia Rural em cooperação com a FR. A 

razão da escolha de Periperi para posto de atendimento, estaria na disposição do bairro 

conter uma “boa” quantidade de habitantes, dentre eles, operários e agricultores, e era 

apontado como uma zona industrial “futurosa”289.   Mas, por que um bairro tão distante 

do centro de Salvador foi escolhido para acolher o primeiro posto de profilaxia da FR em 

Salvador? O trecho a seguir pode nos dar um indício:  

 

Escolhemos para sede do primeiro posto de Prophylaxia Rural o arraial denominado 

Periperi, em Pirajá districto suburbano do Município desta capital, por ser o centro de 

uma zona industrial futurosa, onde há fábricas e numerosas populações de operários e 

agricultores. [...] O Posto de Periperi foi inaugurado em 08 de dezembro próximo 

passado, com o pessoal e material necessários, tendo sido nomeado chefe do mesmo Dr. 

Oscar Rebello, e no qual trabalham auxiliares zelosos e habilidosos, que já tem servido 

em outros postos congeneres.290 Grifos. 

 

 O ainda arraial Periperi, distrito de Pirajá, era considerado uma zona de futuro 

porque além de possuir uma população razoável para aqueles anos, apresentava uma 

zona industrial ligado a uma debutante indústria têxtil, e o povoamento dessa região 

poderia ser facilitado pelo trem da Companhia Bahia-São Francisco. Assim, as regiões 

próximas à linha do trem tinham as fábricas e as casas, a “zona rural” ficava mais ao 

interior291. Essa preocupação com a população operária apontava para uma 

preocupação acerca do futuro, o futuro pretendido, o homem ideal a ser formado, 

transformado ou eugenizado, sendo o trabalhador um operário virtuoso, sadio e sem 

doenças; já a população rural do bairro refletia a real condição do povo brasileiro àquela 

altura, uma vez que sua maior parte vivia no campo, estando sujeita às doenças e ao 

paludismo. O futuro do homem ideal deveria ser livre de doenças que enfraqueceriam 

sua força laboral, uma vez que indústria era o progresso. Assim tornar-se compreensível 

 
289  Relatório dos presidentes de província, 07abril 1921. Sessão: Saneamento Rural. 

290 . Idem, ibidem. 

291 Nesta região  nas margens da ferrovia se desenvolveu o Subúrbio Ferroviário de Salvador, que alargou-se 

formando um mosaico  formado por 22 bairros empobrecidos, com uma área com cerca de 500 mil habitantes, é uma 

área extremamente populosa da cidade e habitada em sua maioria por negros, privados de um tratamento de políticas 

públicas de qualidade, com a falta de infraestrutura urbana e serviços. Logo, se hoje esta região carece de serviços 

públicos de qualidade, imagine você prezado leitor, como seria há 98 anos atrás....Arrisco-me a dizer que o Posto de 

Profilaxia onde se instalou a Comissão da Fundação Rockefeller, deve ter sido o mais próximo de acesso à saúde que 

a população local pôde usufruir.  

 



127 

 

 

 

a escolha do distrito para ser sede do primeiro Posto de Profilaxia.  

Conforme apontado anteriormente, as verminoses eram combatidas tanto por 

eugenistas quanto por higienistas. O Posto realizou ao todo 3096 atendimentos, sendo 

realizados 2582 exames; dos quais 2538 pacientes estavam infestados com verminoses; 

dentre essas vítimas, 1664 tinham ankylostomos, 874 com helmintos (como áscarix 

lombricoidis, oxyurius, etc), e apenas 44 pessoas encontravam-se livres de qualquer 

verminose. Foram realizados naquele mês, 2097 tratamentos, sendo 764 deles 

finalizados ainda naquele ano292.  Além disso, foram realizadas palestras e divulgação 

de panfletos acerca da prevenção de doenças como a uncinariose e helmintos. Esse ato 

de educação à população, a fim de se evitar com que ela contraísse ou soubesse como 

realizar o tratamento de determinadas doenças, soa como um ensejo a eugenia 

preventiva de um lado, por outro, fazia também parte da educação higiênica. A 

ankylostomose, verminose predominante nos exames auferidos pelo Posto da FR, era a 

doença que apresentava os sintomas de amarelão nas mãos, a fraqueza, uma vez que 

quando alojado na parede do intestino, este verme suga os nutrientes do hospedeiro, 

deixando-o com as mãos e pés amarelos. Sua contaminação se dá através da pele, 

após os cistos serem expelidos nas fezes, ao encontrar encontrarem o solo, ficam 

prontos para entrar em um novo hospedeiro; essa contaminação é característica de 

lugares sem saneamento básico. Vale destacar que os serviços oferecidos pelos postos 

da Rockefeller eram de avaliação clínica, dentre eles: exame parasitológico, tratamento 

e palestras com educação higiênica. 

Além de Periperi, outro posto de Profilaxia Rural foi inaugurado pela FR no 

Interior do estado, na cidade de Santo Amaro no Recôncavo baiano, em janeiro de 1921. 

Já que não se tinha recursos para estender as medidas de saneamento por todo o 

território, os locais onde se instalaram os postos deveriam atender a pré-requisitos 

como: ter grande infestação de verminose, densidade populacional considerável e ter 

importância econômica; era o caso da cidade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, 

importante cidade da açucarocracia baiana293. O custo estimado e aprovado pelo 

Congresso baiano com as despesas que cabiam ao Estado, foi de 100 contos de réis 

para o pagamento dos serviços de Profilaxia. O contrato firmado entre o governo baiano 

e a CR estava, por sua vez sob a batuta regulamentaria do DNSP, portanto, caberia à 

 
292  Relatório dos presidentes de província, BA, 07 abril de 1921. 

293 O termo se refere à elite do recôncavo baiano, produtora de açúcar.  Durante muitos anos o principal, mas não 

único produto de exportação baiano. Àquela altura a cultura cacaueira começava a ganhar destaque nas exportações. 
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Diretoria de Saneamento e Profilaxia Rural, sob a supervisão de Landulpho Medrado a 

aplicação desse programa a nível estadual, sendo a DSPR uma parte da Diretoria Geral 

de Saúde Pública chefiada por Gonçalo Moniz. 

Embora houvesse dois contratos em vigor, um de 1920 outro de fevereiro de 

1921, os dois não eram excludentes mutuamente. No relatório desse último ano, o 

diretor de saúde pública do Estado da Bahia, Dr. Gonçalo Moniz Sodré dispôs na íntegra 

a cópia do contrato que visava a organização de um serviço contra a uncinariose294. 

Tendo destaque os artigos I e IV, do contrato entre CR e estado da Bahia, vejamos: 

 

I- O serviço contará de um escriptório central localizado na capital e de um certo número 

de postos para prrophylaxia e tratamento da uncinariose, organizados pela Comissão 

Rockefeller, de conformidade pelos planos adoptados pela Comissão no Brasil e nos 

moldes dos actuais sob a direção e funcionamento em outros Estados. [...] IV - O Estado 

promulgará leis que elle fará executar tornando obrigatória a construção de latrinas nas 

zonas sob tratamento, assim como medidas outras julgadas necessárias pela directoria de 

Hygiene do Estado.Ao Estado competirá nomear e remunerar os funcionários 

encarregados de velar pela execução dessas leis e medidas.295 

 

O artigo primeiro do contrato versa sobre o que abordamos nos parágrafos 

anteriores, que é justamente a repetição de um serviço e contrato tal qual fora 

empregado em outros estados. Vale lembrar da correspondência de Farrell à Gonçalo 

Moniz, na qual o norte americano deixou com Moniz uma cópia do contrato estabelecido 

entre Comissão Rockefeller e o Rio de Janeiro. O que nos chama a atenção é que no 

artigo quarto é tornada obrigatória a construção de latrinas nas áreas onde estivessem 

sendo feitos os tratamentos, sendo assim, uma forma do governo não jogar “dinheiro 

fora” e tentar conscientizar a população de usar as latrinas e não poluir o solo, uma vez 

que a ancilóstomo fazia-se presente nos ambientes de pouca higiene. Ao estado caberia 

nomear e pagar os funcionários encarregados de velar pela execução de leis e medidas 

estabelecidas, estes seriam uma espécie de agentes de saúde do período. Os médicos 

e agentes de serviço eram escolhidos e treinados pela CMIR. No artigo VI destaca-se 

que todo o custo operacional deveria ser dividido em iguais partes entre o estado e a 

CR, adicionados a esta contribuição, o estado deveria fornecer transportes: como trens, 

e vapores costeiros ao pessoal destinado ao serviço; além do governo mandar imprimir 

folhetos necessários à propaganda  de profilaxia, além da concessão da franquia 

 
294  O termo da época também servia para se referir a ancilostomose.  

295 Contrato Comissão Rockefeller e governo do estado da Bahia, 21-02-1921. Relatório dos Presidentes de Província. 
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telegráfica ao diretor (da Comissão). 

O número de postos a serem estabelecidos dependeria da capacidade de 

arrecadação, já que o valor para cada posto era calculado em 54 contos de réis. Essa 

contribuição se dividiu entre Estado e FR, 25 contos de réis cada, e os municípios 

colaboraram com os outros 4 contos de réis. Até a data deste relatório, o posto de 

Periperi já estava em funcionamento, e o posto da cidade de Santo Amaro seria o 

segundo a atuar na profilaxia da uncinariose e demais verminoses. 

 

Figura VII: 

 

 

Imagem: Primeira página do Contrato entre Comissão Rockefeller e Estado da Bahia, 21-02-1921.  

 

Os responsáveis pelo acordo foram o Secretário do Interior J.J Landulpho 

Medrado, Dr. Paes Azevedo, como representante da Comissão Rockefeller, e Gonçalo 

Moniz Sodré, então Diretor geral de Saúde Pública. Mesmo que devessem obedecer a 

instâncias superiores, o texto do contrato era claro em delimitar a relação direta entre a 

Comissão Rockefeller e a Diretoria de Profilaxia e Saneamento Rural, da qual Sebastião 
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Barroso era diretor. Neste rede de colaboração mútua, alguns anos mais tarde, Octávio 

Torres trabalharia no Laboratório da Subsecretaria de Profilaxia e Saneamento Rural, o 

mesmo graduou-se defendendo a seguinte tese “contribuição dos estudos dos 

ancilóstomos na Bahia”. Logo a união não podia ser melhor, já que o principal verme a 

ser combatido, tanto por sanitaristas e eugenistas, era o ancilóstomo. Esta atuação 

profissional abriu espaço para Torres viajar aos EUA e estagiar no Instituto Rockefeller.  

Ao que se deve a delimitação do ancilóstomo como um inimigo da raça a nível 

nacional? Para responder a esta pergunta, voltemos ao ano de 1918, ano de publicação 

do primeiro livro publicado por Monteiro Lobato, que foi uma coletânea de artigos que 

traziam análises críticas para o saneamento no Brasil, chamado “O problema vital”, livro 

que foi patrocinado pela SESP. O interesse de Lobato pelo saneamento do sertão 

aflorou dois anos antes, quando ele acompanhou Arthur Neiva em algumas viagens pelo 

interior paulista, e lá se deparou com os problemas de saúde e sociais que acometiam 

aquela população. Isso fez com que repaginasse a sua interpretação a respeito dos 

problemas sociais do sertanejo, representado pelo personagem Jeca Tatu, que passava 

de inferior e inapto, à condição de vítima296. Cabe destacar que essa reorientação do 

Jeca foi consolidada quando Lobato uniu-se a seu amigo e farmacêutico Cândido 

Fontoura, e seus anúncios e cartoons estampavam as capas dos diversos jornais do 

país a partir de 1924297. Logo o garoto propaganda dos produtos Fontoura, era o Jeca 

Tatuzinho que simbolizava o sertanejo do país pobre e desnutrido, que viria a ser 

curado, e regenerado298.  

O ancilóstomo, além de ser combatido nos postos de Saneamento e profilaxia 

rural, era alvo constante das propagandas de medicamentos como o ancilóstomo 

Fontoura, fruto da já citada aliança Monteiro Lobato e Cândido Fontoura, que teve como 

tradição fazer propagandas contra a fraqueza que assolava a população brasileira, 

sobretudo do interior. Isso fica claro em charges como a seguir: 

 

 

 

 
296  Questão discutida no capítulo 1 desta dissertação. 

297  Cândido Fontoura nasceu em 1885 em Bragança Paulista, e morreu em 1974 em São Paulo. Foi um farmacêutico e 

empresário paulista que fundou o Instituto de Medicamentos Fontoura, que comercializava o Akilostomina Fontoura e 

o famoso Biotônico Fontoura.  

298  DIWAN, Pietra. 2018, pp 102. 
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Figura VIII: 

 

 

Figura VIII - Propaganda do Ankilostomina Fontoura - Jornal A Tarde, 1929. 

 

Ainda que a imagem acima não trate do Jeca Tatuzinho, o anúncio de cunho 

apelativo é enfático ao dizer que existe cura para o mal que depauperara o trabalhador 

(na imagem, com enxada na mão) e que sem perceber dentro de sua barriga, ele estava 

infestado por uma série de vermes. Para destacar o efeito seguro da medicação, o 

anúncio informa “recomendado pelo Serviço Sanitário” e ainda destaca que tal 

medicação ganhou a medalha de ouro na Exposição de Higiene do Congresso Brasileiro 

de Medicina. Isso nos ajuda a compreender que a luta contra os “venenos raciais” dentre 

eles os vermes encontrava dois vetores de combate, de um lado a ação médica para sua 

erradicação através de campanhas sanitárias juntamente com a FR; de outro, os 

anúncios do Almanaque Fontoura, que estiveram presentes em tantos outros jornais da 

Bahia, como de outros estados. Assim, uma ação completaria a outra. Dessa forma, 

depreende-se então que entre a intelectualidade havia um engajamento e preocupação 

quanto ao futuro da nação, e era através da intervenção no corpo dos indivíduos, 

livrando-os dos vermes que se processaria o objetivo final de mudar o corpo coletivo, 

tornando-o forte e sadio.   

Já o relatório de 1922 destaca o segundo ano de serviço de profilaxia rural da 

Comissão Rockefeller sob a direção do Dr. Mario Jansen de Farias, em que se observou 

a ampliação do serviço com a implementação de mais dois postos na capital do estado. 

Entretanto, neste relatório, não há a menção de onde seriam estes postos. Ao comparar 
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este relatório com o do ano anterior, o segundo parece menos informativo e apresenta 

uma divergência quanto ao primeiro, ao afirmar que “o trabalho da Fundação Rockefeller 

se iniciou em dezembro de 1921”.299 Quando na verdade os trabalhos da CR  

começaram em 1920, já a chegada da comissão que iria trabalhar posteriormente 

ocorreu  em 1919 e a assinatura de um novo contrato se deu em fevereiro de 1921. Nos 

anos seguintes os relatórios reportam a colaboração entre a CR e governo da Bahia 

voltados ao trabalho no combate à febre amarela. 

Em março de 1922, a empreitada da comissão Rockefeller no Brasil completava 

cinco anos, e a revista “Brazilian American” noticiou em suas páginas a atuação da 

Comissão Internacional de Saúde supervisionada pelo Dr. Lewis Wendell Hackett. O 

doutor constatou que 95% da população brasileira, que era de 30 milhões de habitantes, 

viviam em condições não muito salubres, e o solo brasileiro era poluído (não de 

contaminação química, mas por contaminação fecal). Os habitantes deste Brasil rural, 

segundo ele, “jamais haviam visto uma latrina anteriormente”.300 E na Bahia, segundo 

suas impressões “100%” da população rural encontrava-se infectada com verminoses, e 

a área de infestação no Brasil se estendia pelo litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A constatação do fato de toda a população rural 

baiana estar infestada com verminoses repousava no discurso produzido a partir da 

célebre afirmação de Miguel Pereira. E como bem vimos nos resultados dos exames 

realizados no Posto de Periperi, cerca de pouco mais de 300 indivíduos encontravam-se 

livres de quaisquer tipos de verme.  

Os trabalhos da Comissão Rockefeller, no combate a verminoses, na Bahia 

foram concluídos no ano de 1922, mas a colaboração entre governo do Estado e FR não 

terminou por aí, a parceria continuou com o combate à febre amarela e à malária. Ao 

que tudo indica os serviços foram finalizados àquela altura para poder beneficiar outras 

províncias ou distritos que ainda não teriam usufruído dos serviços da Comissão no que 

tange à causa sanitarista. Conforme podemos notar na citação abaixo:  

 

A Comissão Rockefeller teve concluído os trabalhos na Bahia, apenas para começar 

atividades em outros estados ou distritos os quais não se beneficiaram ainda com os 

benefícios dos incontáveis serviços que está prestando na causa do saneamento.301 

 
299  Relatórios dos presidentes das províncias. BA, 1922. 

300  BRAZILIAN AMERICAN, March 1922. 

301 Ver original em: “The Rockefeller Commission has concluded its works in Bahia, only to begin activities in other 

districts and states which have not yet the benefit of incalculable services which it is rendering in the cause of 
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A cooperação entre a CR e o estado da Bahia não terminou em 1922, apenas o 

serviço de profilaxia a verminoses, nos anos seguintes estenderam-se trabalhos de 

combate à malária (1925), e a febre amarela (1927), visto que a Bahia passou por uma 

epidemia de febre amarela poucos anos antes. Além disso, a CR atuou nos demais 

estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul. É difícil mensurar com precisão o grau de eficácia dos 

trabalhos de erradicação da ancilostomose frente a totalidade da população, já que os 

atendimentos não abrangiam a maioria da população, já que os atendimentos foram 

realizados apenas em zonas onde haviam postos de Profilaxia. Logo, as pessoas nas 

quais a CR pôde atender tiveram uma melhora significativa no quadro parasitológico. 

Pelo menos é o que apontam os relatórios, que poderiam ser redigidos também para 

efeitos propagandísticos. Vejamos algumas imagens sobre a presença da FR na terra do 

dendê, a seguir: 

 

FIGURA IX: 

 

 

Cavalaria das verminoses da Comissão Rockefeller no Brasil. Revista Brazilian American - ou Brazam. 4 

de março de 1922.  

 

 

 

 
sanitation. BRAZAM, July 1922. 
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FIGURA X: 

 

 

 Comissão Rockefeller no Posto de Santo Amaro - Ba. Revista Brazilian American - ou Brazam . 4 de 

março de 1922. 

 

Figura XI: 

 

 

 

Posto antiverminoso em São Félix, BA, 1922. Acervo Casa de Oswaldo Cruz In: Luiz de Castro Santos, 

2004 
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A figura IX trata-se da cavalaria anti verminose da Fundação Rockefeller, 

capitaneada por Lewis Hackett, se repararmos bem na imagem veremos que ela carrega 

um certo caráter bélico, como se os médicos em questão fossem uma força armada 

expedicionária na luta contra um inimigo. De fata o era, uma vez que o ancilóstomo 

deveria ser eliminado, para o bem da raça, seu confrontamento adquiriu ares militares. 

Não que os americanos estivessem pensando no bem da “raça”, mas sim no processo 

de saneamento da população, esta população atendida era de maioria negra conforme 

aponta a figura X que apresenta homens sentados à frente do Posto de Profilaxia Rural 

em Santo Amaro, em contraponto a cavalaria composta  100% por homens brancos.  

De certo é que esses trabalhos foram importantes não só no quesito profilático 

como também na própria atuação de campo dos homens de ciência brasileiros. Bem 

como uma série de aprendizados de ambas as partes, há de se destacar também que 

neste ínterim abriu-se espaço para a viagem de médicos e cientistas baianos aos EUA 

para estudar como foram os exemplos Eduardo de Araújo com o estudo da anatomia 

patológica, e higiene Carlos Alberto da Costa Pinto, é o que veremos nas linhas a seguir. 

 

3.3: Conexão internacional a partir da Fundação Rockefeller:  

 

Além de possibilitar o trabalho de campo no combate a doenças como malária, 

febre amarela e ancilostomose, em especial à ultima como o leitor pôde acompanhar nas 

páginas anteriores, a cooperação entre CR e o estado baiano se deu de outras 

maneiras. Tais quais o intercâmbio promovido pela FR a médicos baianos e de outros 

estados, que puderam ir aos EUA estudar na Fundação Rockefeller, como também no 

custeio e aquisição de materiais para laboratórios de higiene e bacteriologia.  

Octávio Torres, professor de Patologia Geral na FMB década de 20, foi ao 

exterior estudar doenças tropicais e patologia, em Harvard e depois na FR. Vale lembrar 

que a estreita relação entre pesquisadores das universidades americanas FR e o Brasil 

data de pelo menos 1915 quando Dr. W. Wood da Universidade de Stanford apontou 

para a presença da uncinaria, no interior baiano, e ao mesmo tempo esperava obter 

mais informações a respeito de outras doenças tropicais como a malária, filariose, e 
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Echinococcus granulosus302. Wood escreveu a FR do interior baiano, mais precisamente 

a partir da localidade de Ponte Nova em Lençóis303, cinco anos antes do “trabalho” de 

fato começar em solo baiano. Além de Torres, o assistente do hospital de isolamento da 

Bahia Eduardo Araújo, em 1922, foi convidado pela FR a ir aos EUA estudar anatomia 

patológica.  

Além de proporcionar um intercâmbio para além das fronteiras do Brasil, a CR 

estava presente nos estudos e encontros internos (nacionais) realizados na capital 

Federal, onde se instalou o Comitê de Saúde Internacional. Esses encontros contaram 

com a presença de homens de ciência baianos, tal qual Álvaro Garcia Rosa, então chefe 

de Distrito de Saneamento e Malariologia; José de Farias Góes, assistente IOC em 

Salvador, que foi ao encontro de bacteriologia na capital. Por sua vez Ernani Agrícola, 

mineiro, diretor do Serviço de Saneamento Rural do Estado de Minas Gerais, atuou por 

sete meses prestando serviço à FR no Posto de Profilaxia Rural de Santo Amaro, 

ficando encarregado da transformação do posto em um “centro de treinamento” para os 

médicos do interior.304 Mudando em parte à tradição médica baiana que era ligada a 

uma escola clássica e teórica e clínica, para uma escola mais prática que botasse às 

mãos na massa.  

Outra importante presença baiana neste contexto foi a ida de José de Aguiar da 

 
302 Filariose Linfática ou Elefantíase é uma doença parasitária crônica, causada pelo verme nematoide Wuchereria 

Bancrofti e transmitida basicamente pela picada do mosquito Culex quiquefasciatus (pernilongo ou muriçoca) 

infectado com larvas do parasita, típico de climas tropicais. Entre as manifestações clínicas mais importantes da 

Filariose Linfática estão edemas (acúmulo anormal de líquido) de membros, seios e bolsa escrotal, que podem levar 

a pessoa à incapacidade. 

Já a A hidatidose (equinococose) é uma doença parasitária que ocorre em duas formas principais: hidatidose cística 

(também conhecida como equinococose) causada pelo Echinococcus granulosus.  Os cães, raposas e outros 

carnívoros abrigam os vermes adultos no intestino e evacuam os ovos do parasita nas fezes. Se os ovos são 

ingeridos por humanos, eles se desenvolvem em larvas em vários órgãos, principalmente no fígado e nos pulmões. 

Ambas as hidatidoses cística e policística são caracterizadas por períodos de incubação assintomáticos que podem 

durar muitos anos até que as larvas do parasita evoluam e desencadeiem sinais clínicos. Ambas as doenças podem 

causar grave morbidade e morte. Ver mais em: Ministério da Saúde. Filariose Linfática (Elefantíase): causas, sintomas, 

tratamento, diagnóstico e prevenção. Disponível em: < http://saude.gov.br/saude-de-a-z/filariose-linfatica>. Acesso em 15 out, 

2019.  Ministério da Saúde. Hidatidose  humana (Equinococose): causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção. Disponível em: < 

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/hidatidose-humana-equinococose>. Acesso em 15 out, 2019. 

303 Carta Dr. W. Wood para Fundação Rockefeller, 15 dezembro de 1915. 

304  Relatório presidentes das províncias, BA 1922. 

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/filariose-linfatica
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/hidatidose-humana-equinococose
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Costa Pinto aos EUA, que a convite e patrocínio da “benemérita Fundação Rockefeller”, 

no mesmo ano de 1922, dirigiu-se a Baltimore, onde estudou por dois anos na 

Universidade Johns Hopkins, regressando Doutor em Saúde Pública. Este know how lhe 

permitiu ascender à cadeira de Higiene da FMB, após isso o caminho de Costa Pinto irá 

se cruzar novamente com a Fundação Rockefeller. Essa ligação se deu a partir da 

cooperação entre a CR e a Faculdade de Medicina da Bahia, da qual era professor. E foi 

justamente ao relacionar a sua disciplina a Higiene que a nova cooperação seria 

firmada, com isso, o então diretor da faculdade solicitou junto a George Strode o custeio 

e envio de material para o Laboratório de Higiene da FMB, o qual Costa Pinto ficaria 

responsável.  

Longe de ser tarefa fácil, o envio do material necessário ao laboratório foi 

demorado, correndo sérios riscos de não se concretizar, como apontam as 

correspondências entre Strode, membro do Comitê de Saúde da CR no Brasil, e Dr. 

Russell, chefe do Comitê de Saúde Internacional da FR em Nova York. Em 14 de abril 

de 1925, o chefe do comitê enviou ao diretor Geral em Nova York uma lista de itens a 

serem destinados para a modernização do Laboratório de Higiene, que para ele seriam 

bem investidos: 

Estou anexando aqui meu relatório do Laboratório de Higiene na Faculdade de Medicina 

da Bahia, recomendo a cooperação do escritório nesta matéria com convicção de que o 

dinheiro requerido será bem investido.305 

 

Só que antes de atender ao pedido, Russell perguntou “qual seria a relação de 

Costa com o Departamento de Saúde Pública? Se o mesmo era responsável por treinar 

o pessoal? E se ele tinha alguma conexão com o departamento de saúde?” A resposta 

veio em 16 de junho, na qual Strode informa que o diretor do DSP era Antônio Barros 

Barreto, e que Pinto não era responsável pelo treinamento do pessoal do DSP, sendo 

membro do Conselho de Saúde organizado no recém-criado departamento, embora as 

facilidades e proximidade do departamento de Higiene com o Departamento de Saúde 

Pública pudessem permitir futuramente que o treinamento do pessoal pudesse vir a 

ocorrer. A tarefa de Costa Pinto por hora era treinar seus alunos na faculdade306.  

Ao que tudo indicava, em junho, o carregamento solicitado seria enviado com o 

menor atraso possível conforme indicava a carta de Rollin C. Dean (secretário de 

Russell? Ao que tudo indica) à Strode. Só que pouco menos de um mês depois o chefe 

 
305  Tradução nossa: Carta George Strode a Dr Russell, em 14 abril de 1925. 

306  Idem. 
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da Comissão no Rio de Janeiro foi surpreendido com a informação dada por Carlos 

Chagas da suposta demissão de Costa Pinto da faculdade de medicina. Isto criou um 

impasse quanto ao envio do material. Em 24 de julho, Strode se reportou a escritório 

geral em Nova Iorque em tom de desabafo: 

 

Eu tenho escrito ao diretor da Faculdade de Medicina para obter uma informação 

completa, e tenho ligado para você para que possa segurar o carregamento do material, se 

isso já deixou Nova York. De toda maneira nós seguramos o carregamento no Rio. O que 

pensa sobre esse caso? Pessoalmente estou sem paciência. A Rockefeller gastou fundos 

durante dois anos treinando Costa Pinto e recebeu garantias claras de que todo o edifício 

estaria cedido para Higiene.  De repente tudo virou de cabeça para baixo, e nosso plano 

parece ter sido tudo em troca de nada.307  

 

 

A solicitação de Strode foi atendida e o carregamento não foi enviado de 

imediato, pelo menos até que Russell recebesse mais informações da sanha, a decisão 

esperaria o retorno dele, que em agosto daquele ano viajou para a Argentina.  No mês 

seguinte, parte do problema estava solucionado, ao receber a notícia de que Costa Pinto 

não havia sido demitido, e que a celeuma aparentemente havia ocorrido por conta de 

uma divergência entre os pontos de vista acerca da utilização do espaço destinado ao 

Laboratório de Higiene e ao espaço do curso de palestras, o que aponta para disputas e 

dissidências no âmbito interno à FMB. Para resolver este problema, o diretor da 

faculdade, Augusto Viana, sugeriu que a instalação viesse a ocupar outro espaço. Este 

novo espaço consistia em duas salas, algo em torno de 81 metros quadrados a serem 

usados pela classe como laboratório, um porão com cerca de 80 metros quadrados, 

onde se alojaram os materiais de grande porte, além de uma pequena sala na qual se 

instalou o escritório de Costa Pinto. A situação só foi resolvida após comunicação oficial 

de Viana e Pinto a Strode, assegurando-o que haveria espaço hábil para colocar o 

carregamento.308 

Após assinalar que o problema foi resolvido, o chefe da missão no Brasil 

solicitou que o carregamento fosse enviado e destacou que após início das aulas estaria 

apto a enviar relatórios dizendo de quais formas a Comissão estava ajudando no serviço 

 
307  Trecho traduzido, ver original: “I have written to the Director of the school for full information and have wired on 

to hold up shipment of the material if it has left New York. Otherwise, we will hold in Rio. What do you think of the 

affair? Personally, I’m disgusted. The Board spent funds during two years training Costa Pinto: it received clear-cut 

assurances that the entire building would be ceded to Hygiene. Then suddenly all is turned upside down and our plane 

seem all for nothing.” STRODE TO RUSSEL JULY 24, 1925. 

308  STRODE, George. 17/09/1925 & 9/11/1925 
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do ensino de higiene na Bahia. Entretanto, a proposta de trabalho enviada pelo médico 

baiano recebeu duras críticas de Wilson Smillies (membro da comissão internacional da 

FR), que chegou a chamar seu programa “de muito pobre, muitas palestras e pouca ou 

nenhuma relação com nossas modernas ideias sobre Saúde Pública. Além de pouco 

trabalho prático incluído no programa”.309 Esta falta de trabalho de campo era 

característica da escola médica brasileira como destacaram Hochmann e Trindade 

(2004), e o intercâmbio com os médicos norte-americanos da FR ajudou este quadro 

mudar a direção da prática médica, voltada ao trabalho de campo310. Por hora, esse era 

o grande ponto fraco do projeto de Costa Pinto. Embora tivesse essa fraqueza no seu 

plano de trabalho, Strode esperava que o programa do higienista baiano fosse 

melhorado, haja vista que o mesmo havia passado dois anos na Universidade John 

Hopkins, e poderia operacionalizar melhor o aprendizado americano. Costa Pinto 

assegurou que esforços seriam tomados para trazer as melhorias sugeridas, bom, pelo 

menos era o que apontava sua correspondência do mês de dezembro de 1925. 

Após um hiato de mais de um ano e já tendo regressado aos EUA, George 

Strode voltou a se comunicar com Russell acerca de uma nova solicitação de Costa 

Pinto, referentes a seu laboratório, que necessitava de um orçamento especial sobretudo 

para manutenção de alguns itens. Ao receber o pedido via Strode, Russell juntamente 

com Dr. Pearce concluíram que seria “imprudente reabrir” a questão a respeito da 

Cadeira de Higiene na Faculdade de Medicina da Bahia. E salientou que “parece não 

haver nenhuma maneira de encontrar seus desejos”311. Desta vez, o professor de 

higiene baiano não teve sua solicitação atendida, mas isso não quer dizer que a 

colaboração anterior com o custeio de viagem e doação da Fundação Rockefeller não 

tenha sido de grande valia para seu trabalho.  

Isso nos mostra as diversas formas pelas quais se uniram a Bahia e FR: seja 

através do custeio da viagem de Costa Pinto aos EUA; seja na doação de material para 

seu laboratório; ou no combate a ancilostomose nos postos de Profilaxia e Saneamento 

Rural, em destaque Periperi e Santo Amaro; ou no combate à malária e febre amarela 

no sertão baiano como na cidade de Juazeiro. Antes mesmo do acordo ser fechado em 

1920, a meu ver houve uma cooperação indireta entre FR e a Bahia, pois quando o 

 
309 Tradução do autor. Original: “Very poor program. Many lectures on subjects that have little or not relation to our 

modern ideas of Public Health. Very little practical work included.” SMILLIES.Wilson.11/11/1925 

310 HOCHMAN, Gilberto; LIMA, Nísia Trindade.2004.   
311  F.F. RUSSELL, 06-05-1927. 



140 

 

 

 

missionário Henry Mc’Call, sob orientação da CMIR tratou pessoas com vermes na 

pobre localidade de Caetité (Sudoeste Baiano), utilizando de panfletos educativos 

disponibilizados pela CMIR para educar a população frente as formas contágio das 

verminoses, e receitou até o expelente vermífugo,  Timol, amplamente usado pelo 

método americano. Mas que encontrava ainda naqueles anos resistência por parte de 

alguns médicos locais. Mc’Call foi o percussor do método americano de combate ao 

verme, antes mesmo da comissão chegar oficialmente à Bahia. 

Fato é que FR ajudou a consolidar de forma operacional e prática o “sanear é 

eugenizar”, por mais que, para seus integrantes, a eugenia fosse concebida de outra 

maneira, à maneira anglo-saxã, ou que, sequer a ciência de Galton estava sob foco das 

comissões médicas que aqui estiveram, estando elas mais preocupadas apenas com 

higiene e saneamento. O mesmo não pode se afirmar dos médicos e cientistas 

brasileiros, que, marcados pela vertente eugenista da década de 1920, tiveram a partir 

da cooperação entre União, Estados e FR um mecanismo para regeneração nacional, 

livrando a população do depauperamento causado pelo ancilóstomo, ao menos nas 

áreas de atuação da mesma. Parafraseando Nísia Lima e Gilberto Hochmann em  

“Condenado pela raça, absolvido pela medicina: o Brasil descoberto pelo movimento 

sanitarista da Primeira República- Raça, Ciência e Sociedade” (1996)312, que disseram 

“condenado pela raça, absolvido pela medicina”, sugiro uma leve adaptação: Condenado 

pela doença, absolvido e regenerado pela medicina. 

 
312 LIMA, N. T., and HOCHMAN, G. Condenado pela raça, absolvido pela medicina: o Brasil descoberto pelo 

movimento sanitarista da primeira república. In: MAIO, M.C., and SANTOS, R.V., orgs. Raça, ciência e sociedade 

[online]. Rio de Janeiro. Editora FIOCRUZ; CCBB, 1996, pp 23-40. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/djnty/03  .  
 

http://books.scielo.org/id/djnty/03
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4: Ecos baianos. 

 

Neste capítulo, discutiremos a ideia de centro e periferia na produção do 

conhecimento científico, no nosso caso, à eugenia. Em outras palavras, pergunto se a 

Bahia ficou marginalizada em relação ao centro, o eixo Rio-São Paulo, quanto à 

produção e difusão da ciência de Galton? Será que médicos e psiquiatras baianos 

ficaram a reboque da produção feita no centro? Para tentar responder a essa inflexão 

teremos como ponto de partida dois importantes acontecimentos ligados à produção 

eugênica no Brasil no ano de 1929. Estes eventos foram: a criação do periódico Boletim 

de Eugenia, dirigido por Renato Kehl, e do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 

evento realizado na cidade do Rio de Janeiro. Antenei-me à presença, ou à falta de 

médicos e cientistas baianos ou residentes na Bahia nas principais publicações 

nacionais sobre eugenia, e se internamente a eugenia era fonte de debates e propostas. 

Antes de ir às fontes, vale destacar que era característica comum das primeiras 

décadas da República, médicos e cientistas da Bahia ou radicados nela ‘fugirem’ em 

direção à capital, o Rio de Janeiro. Não que tenham fugido no sentido literal da palavra, 

mas este fenômeno de migração para o sul se desenvolveu por lá existir maiores 

chances de ascensão no círculo profissional e de ganhar um renomado gabarito de 

cientista. Os principais exemplos deste movimento foram Juliano Moreira, Afrânio 

Peixoto, Arthur Ramos, todos formados pela FMB e que ganharam destaque na ciência 

nacional a partir da construção de suas carreiras no Rio. O que nos dá um indício de que 

diferentemente da narrativa elaborada pela elite baiana, que dizia que por causa do seu 

atraso econômico, a Bahia perdeu o protagonismo no cenário político nacional.313 Já que 

Rinaldo Leite (1997) demonstra o contrário dessa narrativa, durante a Primeira 

República, a Bahia, embora não tenha emplacado nenhum presidente, papel ocupado 

em primazia por paulistas e mineiros, no contexto político, o estado figurou com 

importantes nomes como Ruy Barbosa, Ministro da Fazenda, candidato à presidência 

em quatro ocasiões, senador em cinco mandatos; além dele, importante nome no 

cenário político nacional foi o de José Joaquim Seabra Ministro da Viação e Obras 

Públicas, no período da “bota baixo” (1904) e depois, governador da Bahia (1912-1916 e 

1920-1924), e deputado federal em três ocasiões. Ora, se a Bahia contava com 

importante participação na esfera política, o mesmo poderia ocorrer no campo médico.  

 
313 LEITE, Rinaldo Cézar. 2005. 
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E ocorreu, dada à importância do estado não só politicamente, mas 

academicamente a nível nacional, uma vez que, dos estados do Norte, era o único que 

contava com uma Faculdade de Medicina, sendo um importante polo regional e nacional, 

atraindo jovens estudantes de todo o Brasil. Os estudantes lá formados estavam 

preparados para ocupar os mais importantes cargos no centro republicano, um deles foi 

Juliano Moreira, ‘mulato’, médico psiquiatra formado em 1891 pela FMB. Doze anos 

mais tarde, após conquistar grande proeminência na ciência internacional mudou-se 

para o Rio de Janeiro, onde se tornou diretor do Hospício Nacional de Alienados314. Lá 

pôde ser professor de estudantes de psiquiatria, e esses alunos atuaram em diversas 

especialidades como: neurologia, psiquiatria, patologia clínica, medicina legal, pediatria; 

dentre estes estudantes estavam: Gustavo Riedel, Antônio Austregésilo, Miguel Pereira 

e outros.  

Juliano Moreira mostrou-se simpático a certas medidas eugênicas, como foi o 

caso do controle da imigração. Em artigo publicado nos Archivos de Hygiene Mental em 

1925, o psiquiatra baiano alertava sobre a necessidade de no Brasil se adotarem 

mecanismos de controle e fiscalização sobre os imigrantes que chegavam 

constantemente ao Brasil, pois, segundo ele, grande parte dos problemas sociais como 

loucura, criminalidade, alcoolismo era resultado da entrada de “imigrantes indesejáveis”. 

Juliano Moreira procurou afastar-se do pessimismo do racismo biológico e focava sua 

atenção para o debate sobre educação, saneamento, doenças mentais e higiene. Dessa 

maneira, para ele, esse contingente de “indesejáveis” não advinha da raça315. 

Dentre renomados alunos da FMB e do próprio Juliano Moreira estava Afrânio 

Peixoto, grande expoente da Medicina Legal, e defensor da eugenia.  Após defender sua 

tese de Doutoramento, em 1897, Afrânio Peixoto (1875.-1947), em 1901 foi nomeado 

professor de Saúde Pública na Faculdade de Medicina da Bahia, após dois anos, a 

convite do também baiano e psiquiatra Juliano Moreira, torna-se médico do Hospital 

Nacional dos Alienados, em 1903. Além disso, consolidou sua trajetória médico legal na 

capital da República ao ser professor de Medicina Legal na Faculdade de Medicina do 

 
314  Ver mais sobre a Trajetória de Juliano Moreira em: JACOBINA, Ronaldo Ribeiro. “ Juliano Moreira da Bahia para o 

Mundo – a formação baiana do intelectual de múltiplos talentos (1872-1902)”. EDUFBA. Salvador, 2019. 

315  Ver mais sobre Juliano Moreira em: FACCHINETTI, Cristiana. “Gentes provindas de outras terras” – ciência 

psiquiátrica, imigração e nação brasileira. Revista Latino-americana de Psicopatologia Fundamental. Rio de Janeiro, 

ano VIII, nº 2, jun. 2005, pp. 356-363 

 

http://www.edufba.ufba.br/2019/04/juliano-moreira-da-bahia-para-o-mundo-a-formacao-baiana-do-intelectual-de-multiplos-talentos-1872-1902/
http://www.edufba.ufba.br/2019/04/juliano-moreira-da-bahia-para-o-mundo-a-formacao-baiana-do-intelectual-de-multiplos-talentos-1872-1902/
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Rio de Janeiro, quando em 1917 assumiu a direção da escola. Anos mais tarde, em 

1931, Afrânio tomou a cátedra de Criminologia na Faculdade de Direito na recém-

fundada Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1930), quatro anos depois, Afrânio 

consagrar-se-ia reitor da Universidade do Distrito Federal. Em 1938, publicou um 

importante livro chamado “Criminologia”, marcado por uma abordagem moderna e 

inovadora, na qual a insanidade, o crime e a higiene mental estiveram profundamente 

marcados pela hereditariedade, particularmente a hereditariedade extremada do 

criminologista italiano Cesare Lombroso316.  

Outro ícone da ciência nacional, que realizou esse movimento de consagração 

intelectual e profissional, foi Arthur Ramos, adepto da escola Nina Rodrigues como 

aponta Marisa Corrêa. Natural do estado de Alagoas tornou-se doutor no ano de 1926 

com a tese “Primitivo e Loucura”, e dois anos mais tarde (1928) prestou concurso a FMB 

com a seguinte tese “A sordice dos alienados”, a título de se tornar professor de Clínica 

Psiquiátrica317. Anos depois, muda-se para o Rio a convite de Anísio Teixeira (então 

Secretário de Educação da Prefeitura do Distrito Federal) para chefiar o Serviço de 

Ortofrenia e Higiene Mental. Ao se mudar, foi recepcionado pela comunidade baiana 

residente no bairro do Catete, na rua Andrade Pertence318. O que demonstra a 

existência de uma vasta rede de médicos, psiquiatras ligados a FMB e residentes no DF, 

endossando o que Ana Pizarro (1993) apresenta como um processo de consagração 

intelectual, o movimento de migração em direção aos grandes centros. 

Embora não adote as perspectivas racistas de Nina Rodrigues, Ramos fazia 

parte da rede social formada por médicos, juristas e antropólogos da escola rodrigueana, 

a afinidade entre ambos estariam na mesma área de atuação. Para ele, o desvio da 

norma estava ligado à relação entre as forças sociais e às maquinarias instintivas, sendo 

a infância a idade de ouro da Higiene Mental. Nesse sentido, atuou como chefe do 

serviço de Ortofrenia e Higiene Mental do Rio de Janeiro entre os anos de 1934 a 1939; 

seu trabalho foi analisar as crianças da escola pública na tentativa de compreender o 

que explicaria o desvio de norma naquelas crianças que apresentassem comportamento 

 
316  STEPAN, Nancy. 2004, p 350. 

317  Ver Teses de Arthur Ramos em: RAMOS, Arthur “Primitivo e Loucura”. Imprensa Oficial. 1926; “Sordice dos 

alienados - ensaio de uma pshyco patologia da imundície”. Livraria e Typografia do Comércio, 1928. 

318  Além de se destacar no campo da psiquiatria, Arthur Ramos teve relevância como antropólogo ao dar continuidade 

à escola de Nina Rodrigues, de análise etnológica. Ver mais em: CORRÊA, Mariza, 2006.  
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inadequado, julgadas como “anormais” a partir de comportamentos como: a desatenção, 

rebeldia, mentira entre outros. Para essa análise, Ramos afastou-se de premissas 

raciais na constituição psíquica e focou na abordagem social, assim, as questões 

relativas ao mau comportamento advinham do meio social (família, escola e local). 

Importante aqui é que distanciando-se da genética, o autor, influenciado pelo 

culturalismo, mostrou que educação do povo seria uma forma de melhoramento do 

corpo social319.  

De todos os três autores citados, o que mais defende propostas eugenistas é 

Afrânio Peixoto. Seguido por Juliano Moreira, que demonstrava certa simpatia à mesma, 

mas adotava postura comedida quanto à imigração (não racista) e defendia a inspeção 

individual do imigrante, a fim de verificar se este era portador de moléstia nervosa, ou 

transmissível. Dentre eles, o que parece não se entrelaçar (ou manteve maior 

distanciamento) frente ao campo eugênico foi Arthur Ramos320. Todos eles tinham em 

comum o fato de terem conseguido projetar suas carreiras a partir de sua mudança para 

o Rio de Janeiro. Será que os cientistas que permaneceram na Bahia tiveram suas 

vozes ecoadas no grande debate nacional sobre eugenia? É o que veremos nas linhas 

abaixo.   

 

4.1 - Vozes baianas:  

 

O ano de 1929 foi um marco importante no debate eugênico, primeiro com a 

criação do Boletim e depois com a reunião de médicos, juristas, e antropólogos no 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. O periódico, criado e editado por Renato 

Kehl, o Boletim de Eugenia circulou a partir de janeiro de 1929 até 1933, nele Kehl dava 

espaço à circulação de textos e artigos de eugenistas brasileiros, como também de 

europeus e norte-americanos. Seu esforço em pôr em circulação o que seria o primeiro 

jornal eugênico do Brasil, quiçá da América Latina advinha de seu entusiasmo “profético” 

e “missionário” de dar mais visibilidade à ciência de Francis Galton. Para isso, valeu-se 

 
319 Mariza Corrêa destaca que a abordagem de Ramos coexistia com aquela de Leonídio Ribeiro, o primeiro 

preocupava-se com o tratamento de “pré-delinquentes” que eram as crianças a beira do abandono, já Ribeiro 

criminologista lidava com a criança abandonada que cometia ato delinquente e consequentemente fosse passível de 

confinamento. Desta forma a infância tida como a Idade de Ouro da Higiene Mental, uma vez que visava evitar com 

que o tecido social não sofresse com a delinquência, que encontrava raízes não hereditárias, mas sim sociais. 

320 Mais sobre os respectivos autores pode ser encontrado em: JACOBINA (2019); CORREA (2006). 



145 

 

 

 

de uma linguagem simples e objetiva. Como destacou Vanderlei Sebastião Silva (2006), 

a institucionalização das discussões eugênicas num periódico era de suma importância 

no movimento eugênico brasileiro, pois ampliava a divulgação científica dessas ideias 

com o objetivo de conquistar o interesse entre o público leitor em geral. Além disso, o 

periódico permitia que grande parte dos eugenistas brasileiros encontrassem um 

instrumento de legitimação científica frente às autoridades públicas, como perante a 

sociedade em geral.321 

As análises do Boletim podem ser encontradas nos trabalhos de Weber Lopes 

Góes (2015), Vanderlei Sebastião Silva (2006) dentre outros, meu objetivo é analisar se 

houve o trânsito de eugenistas baianos ou ligados a FMB nas publicações do periódico. 

Para encontrar o primeiro indício deste trânsito recorri à sessão de publicações 

recebidas, na terceira edição do Boletim em março de 1929. O editor destacou e 

comentou uma tese de doutoramento enviada ao jornal cujo título era “O auto sangue 

hemolysado na infecção puerperal” seu autor era Oswaldo Bahia de Oliveira, e este 

trabalho havia sido defendido na FMB no ano anterior. O que motivou o doutorando em 

clínica obstetrícia enviar tal trabalho ao periódico de Kehl? E qual a importância desta 

discussão na cruzada eugênica? Antes de tentar responder a essas perguntas, cabe 

destacar que Renato Kehl fez a seguinte observação acerca do trabalho de Oswaldo 

Bahia de Oliveira:  

Dr. Oswaldo Bahia de Oliveira - O autor apresentou o presente trabalho como these de 

doutoramento na Fac. de Medicina da Bahia. Trata--se de um processo terapêutico 

relativamente fácil para auxiliar as defesas orgânicas nos casos de infecção. A these do 

Dr. Oliveira está bem elaborada e se acompanhada de numerosas observações.322 

 

Elogios à parte, tentarei responder às questões lançadas acima. A tese fala de 

“auto sangue” e em “infecção puerperal”, para compreendermos o que o autor defende é 

necessário conhecermos o significado de métodos e expressões científicas. Primeiro, o 

auto sangue é a auto-hemoterapia que consiste na técnica realizada em retirar sangue 

do paciente e injetar no músculo ou área lesionada fazendo com que se aumente a 

quantidade de macrófagos (células do sistema imunológico), que ao se deslocarem de 

encontro à infecção atacam os microrganismos (que podem ser um agente bacteriano) 

estranhos ao corpo. Com o aumento dos agentes do sistema imunológico, o corpo pode 

combater com mais eficácia à infecção. Segundo ponto: é que “puerperal” se refere à 

 
321  SILVA. Vanderlei Sebastião. 2006, p. 134. 

322  Boletim de Eugenia, ano 01 ed 03, p 4. 
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puerpério que é o período compreendido entre o parto e a volta do sistema reprodutivo 

da mulher às condições próprias para a reprodução323. Logo, a infecção puerperal é 

aquela que afeta o aparelho genital feminino no período pós-parto, dentre as causas e 

fatores de riscos envolvidos na infecção puerperal estão: infeção da ferida pós-

operatória causada tanto por cesariana quanto por episiotomia (é uma incisão efetuada 

na região do períneo, área muscular entre o ânus e a vagina para ampliar o canal de 

parto); retenção de resto de membrana gestacional no útero; infecção do trato urinário; 

diabetes; obesidade entre outros. 

Dessa forma, fica claro que a tese do dr. Oliveira estava em diálogo com a 

Puericultura, pois apresenta preocupação com a terapêutica pós-parto na infecção   

puerperal. Seria então, através do auto sangue hemolysado que a capacidade de 

recuperação da paciente pudesse ser potencializada e, consequentemente, sua saúde 

preservada, bem como sua capacidade reprodutiva. Chegamos aqui ao ponto de 

cruzamento entre a eugenia e puericultura, a reprodução. Dessa forma, esta técnica 

terapêutica servia a um propósito objetivo de tratar da infecção pós-parto, além disso, 

ideologicamente ela poderia auxiliar no projeto eugênico, uma vez que este visava a 

constituição vigorosa tecido social. Como? 

Se distintas complicações podem advir da infecção pós-parto como: a 

tromboflebite pélvica, peritonite, lesão renal, e até a morte, a preocupação com a mulher 

revelaria em si uma preocupação com a reprodução de novas proles, já que, quanto 

mais mulheres doentes ou mortas, menores seriam as chances de se obter um número 

maior de proles “saudáveis”. A autora Nancy Stepan destaca que, tendo em vista que o 

papel social das mulheres era visto como primordialmente reprodutivo, muitas políticas 

eugênicas concentram-se nelas. O caso proposto por Oswaldo Bahia não se trata de 

uma política, mas sim de um tratamento que tinha nas mulheres seu objetivo. De acordo 

com Stepan a atenção eugenista às mulheres pode ser entendida de duas maneiras.324 

A primeira interpretação define que a eugenia pode ser tida como um movimento 

conservador e antifeminista e que teria confinado à mulher um papel reprodutivo-

maternal, que em certa medida reforçava a autoridade masculina sobre o corpo da 

mulher. A outra interpretação seria que a atenção às mulheres por parte dos eugenistas 

abriu espaço a políticas de saúde pública reformadoras. Não dispomos por hora de 

 
323  Ver em: BAHIA, Oswaldo. 1928. 

324  STEPAN. 2006, p 116-122 
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elementos suficientes para apontar se Oswaldo Bahia demonstrava seguir um perfil 

conservador ou progressista pró-feminismo. De toda forma, os problemas ligados à 

sexualidade, gênero e maternidade foram associados a eugenia, abrindo espaço para a 

eugenia da puericultura, da maternidade e da fertilidade e é nesse ponto em que se 

justifica a presença da tese de Bahia no Boletim de Eugenia. 

Em novembro do mesmo ano, na edição nº 11 do Boletim na sessão dedicada 

ao anúncio de novos livros relevantes para o debate eugênico, encontrava-se um livro 

recém-publicado pela Imprensa Oficial da Bahia, chamado “Pelo futuro do Brasil” de 

Euvaldo Diniz Gonçalves, professor de Química Orgânica e Biológica na FMB. O livro 

recebeu comentários elogiosos de Renato Kehl que destacou que Diniz Gonçalves 

estaria “intimamente identificado com as questões modernas da educação e da medicina 

social”325. Embora não haja menção direta ao termo eugenia, sua relação parece óbvia 

já que a educação seria um dos vetores pelos quais se processaria a eugenia, como 

bem aponta o próprio Kehl em “Como escolher um bom marido”. A educação a qual se 

refere pode estar ligada a educação eugênica que visa aconselhar os mais aptos a não 

se casarem com “degenerados” ou portadores de moléstias contagiosas. Bem como na 

educação da população frente à superação do quadro de “abandono” que se encontrava 

grande parte dela, a exemplo da educação sanitária, que visava introjetar nas pessoas o 

costume da utilização de latrinas, com o fim de evitar a infecção do Ancilóstomo, que 

depauperava as pessoas e diminuía sua força de trabalho, logo, sendo educadas 

adequadamente, não contrairiam certas doenças e, consequentemente, manter-se-iam 

saudáveis.  

O título “pelo futuro do Brasil” evidencia que Diniz Gonçalves, assim como outros 

médicos, psiquiatras e cientistas da sua época, mostrava-se preocupado com o futuro da 

nação, a saída, portanto, seria o emprego da educação e da medicina social326. A 

medicina social relacionou-se com as necessidades sanitaristas e, como já visto nos 

capítulos anteriores, para alguns, sanear era eugenizar. Mais que isso, a medicina social 

também podia ser obtida através de medidas eugênicas.  

Não apenas sobre puericultura e medicina social discutiam os artigos e 

comentários de livros que circulavam no Boletim, chamou-me a atenção um artigo 

escrito por Thales de Azevedo com nome “Predisposição hereditária paras as hérnias”. 

 
325  Boletim de Eugenia, ano 1 ed 11, p. 4, 1929. 

326  GONÇALVES, E. Diniz. “Pelo futuro do Brasil”. Imprensa Oficial da Bahia, 1929. 



148 

 

 

 

O leitor deve se perguntar: o que as hérnias têm a ver com eugenia? Nada. Mas o cerne 

da questão aqui é notar de que maneira reverberam as discussões a respeito da 

Hereditariedade no período, ou seja, além da eugenia, o Boletim preocupava-se em 

discutir questões relativas à ciência que dialogasse com os entendimentos acerca do 

aprimoramento humano, tendo como ponto de análise as predisposições hereditárias. 

Thales de Azevedo parece caminhar em favor da defesa mendeliana sobre a 

hereditariedade, nessa circunstância realiza uma análise sobre a hérnia em uma família 

específica327. Na tentativa de identificar a causa para a hérnia de seu paciente, o jovem 

doutor baiano traça uma árvore genealógica da família de um determinado paciente 

chamado M.R.F, que tinha 22 anos, cor branca e de elevada altura328.   

Antes de analisarmos a hereditariedade no texto de Thales de Azevedo, é 

importante destacar a que classe social pertencia seu paciente. Esta era a primeira vez 

que M.R.F se consultava com Azevedo, conforme relatado pelo médico “era a segunda 

vez que sua hérnia, adquirida um ano atrás numa queda de cavalo, estrangulava; na 

primeira ocasião foi fácil reduzi-la. Só na segunda vez é que fui chamado”329. Por se 

tratar de um jovem, branco e que recorria aos serviços particulares de um médico, é 

provável que M.R.F fosse da elite fazendeira, haja vista que sua primeira hérnia surgiu 

após queda de cavalo, e o atendimento foi realizado na cidade Castro Alves (Interior 

Baiano). Conforme relatado por Thales, o atendimento durou cerca de quatro horas e foi 

trabalhoso. Na tentativa de encontrar as origens da hérnia, o médico baiano traçou a 

seguinte árvore genealógica da família do paciente, conforme disposto na imagem 

abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 
327  Hérnia: é o escape parcial ou total de um ou mais órgãos por um orifício, que se abriu por má formação ou 

enfraquecimento nas camadas de tecido protetoras dos órgãos internos. A hérnia pode aparecer em diferentes locais do 

corpo. Ver mais em:  <https://www.minhavida.com.br/saude/temas/hernia > Acesso às: 13:25, em 17/09/2019. 

328 Talvez o autor prefira colocar as iniciais do nome do paciente, visando respeitar o segredo médico e preservar a 

identidade do paciente. 

 
329  Boletim de Eugenia, 1931, ed. 33. 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/hernia
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Figura XII:  

 

 

 

Boletim de Eugenia, 1931 v. 33. Thales de Azevedo “Predisposição hereditária das hérnias” 

 

 

Os indivíduos em preto representam portadores de hérnia, da primeira à terceira 

geração, cinco indivíduos são portadores de hérnias. Logo a hérnia de M.R.F encontrava 

raízes pretéritas, conforme Thales de Azevedo encontrou um traço comum em três 

indivíduos dessa genealogia que apresentavam sintomas de hipotiroidismo, apontado 

como um agente patogênico nesses casos, como descrito por João Martinho da Rocha 

em o Brazil Médico330. Além disso, Azevedo destaca que as hérnias podem ser da 

mesma variedade em determinadas famílias, ao citar Birkenfeld, assinalando que na 

família ‘F’ foi encontrada uma hérnia umbilical e quatro inguinais, “destas todas do lado 

direito”. O resumo do artigo feito por Renato Kehl, embora em inglês, é esclarecedor 

quanto à hereditariedade e até dos genes. Vejamos:  

 

O autor descreve uma família na qual ele observou a tendência de aparição de hérnias 

hereditárias. Num total de 14 pessoas em três gerações ele coletou 5 hérnias (1 de tipo 

umbilical, e 4 de tipo inguinal). Nos 5 pacientes, 3 apresentavam um ou mais sintomas de 

hipotiroidismo (veja na árvore genealógica, 5, 11 e 13). Nos genes. Na terceira geração 

mais 5 pessoas com os mesmos sinais de endocrinopatia, incluindo 2 mix edematosos 

(7,8,10,12 e 9, o último viciado em álcool. Isto parece que as hipóteses desempenham o 

mesmo papel nesses casos.331 

 
330 José Martinho da Rocha era médico do Instituto de Proteção e Assistência a infância de Juiz de Fora, logo estava 

imerso na discussão a respeito da hereditariedade, e glândula tireoide. Ver sobre hipotiroidismo em: Brazil Médico, 

ano 44 números 24 e 25. 

331 BOLETIM DE EUGENIA, 1931, ed .33. Ver original: “The author describes a family in which he observed a 

marked tendency to the appearance of hereditary hernias. In a total of 14 people of three generations he collected 5 

hernias (1 of the umbilicals and 4 of the inguinal type). Of the 5 patients, 3 present one or more symptoms of 
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No resumo descrito acima, o autor aponta para a existência de um problema 

genético na hipófise que resultaria em outros distúrbios como alcoolismo, hérnia e 

hipotiroidismo. Este problema na hipófise da família gerava distúrbios que, por sua vez, 

eram transmitidos hereditariamente. Dentre esses distúrbios, apresenta-se às hérnias 

presentes apenas em indivíduos do sexo masculino.  O alcoolismo é um elemento que 

nos chama a atenção quando mencionado o vício do indivíduo número 9 da terceira 

geração da árvore genealógica. A preocupação com o alcoolismo, embora o texto não 

discuta a herança da prole do indivíduo 9, expressa uma clara preocupação dos médicos 

e psiquiatras que tentavam relacionar alcoolismo e hereditariedade, tema tão caro à 

eugenia a as campanhas da LBHM.  

Ao que parece, o resumo em inglês era prática comum das publicações e artigos 

do Boletim como nos artigos dos jornais médicos como a própria ABHM, para ficarmos 

nos exemplos de maior destaque e visibilidade da eugenia. O que também pode revelar 

a preocupação do editor do periódico Renato Kehl em dar maior destaque à publicação 

buscando quiçá um diálogo internacional, uma vez que ele transitava entre Brasil e 

Europa e reverberou o pensamento eugênico alemão e norte-americano nas folhas do 

Boletim. Ao apresentar parte do texto sobre hereditariedade em inglês, era uma forma de 

sinalizar para o público interno e estrangeiro as interpretações e transcrições brasileiras 

de temas como o mendelismo e hereditariedade conforme abordado no texto de Thales 

de Azevedo. 

Das quarenta e duas edições do Boletim de Eugenia, em apenas quatro delas 

médicos/ juristas baianos e lá residentes aparecem nas páginas do periódico. Seria este 

um desleixo para com a ciência do Estado? Bom, não ao que parece, uma vez que a 

maior parte do debate eugênico foi tomada a partir do Rio de Janeiro e São Paulo por 

questões de razão econômica, política e até de relação pessoal. Já que era grande o 

número de médicos, cientistas e psiquiatras na Capital Federal e suas Instituições, logo 

era natural que a maior parte dos envolvidos nessas discussões saísse desses locais. 

Embora seja óbvio, há de se destacar que a decisão do que seria ou não posto a ser 

publicado, passava pelo crivo do editor que adicionava ou não questões pertinentes a 

 
hypothroidism (See genealogy tree, 5, 11, and 13). In the gen. III there are more five people with signs of the same 

endocrinopathty, including 2 myxedematous (7, 8, 10, 12 and 9, the latter being an alcohol addict). It seems that the 

hypophyses play same role in these cases.” 
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sua compreensão sobre eugenia.  

Aparentemente de campos distintos os trabalhos baianos apresentados no 

periódico interseccionam-se com a eugenia, já que Oswaldo Bahia fala de uma prática 

médica ligada a puericultura, Eugenio Diniz Gonçalves defende um modelo de educação 

‘eugênica’, e Thales de Azevedo discute hereditariedade mendeliana a partir das 

hérnias. Isso mostra também que os olhos de Kehl estavam atentos para o que se 

passava longe da capital e do eixo sul-sudeste, já que, além da Bahia, outro estado do 

Norte teve importante destaque nas páginas do periódico, Pernambuco. É o caso da 

tese de concurso à docência da Faculdade de Medicina do Recife, de Waldemar de 

Oliveira de janeiro de 1929, nas palavras de Kehl Oliveira (o pernambucano) era:  

 

O autor é um apaixonado cultor da eugenia. Estudou bem a questão acima referida 

passando em revista a opinião dos autores nacionais e extrangeiros e dos médicos 

brasileiros, que atendendo o apello do Globo deram seu parecer. [...] O livro do Dr. 

Waldemar é muito útil aos que desejam informar-se sobre o assumpto, porque com muita 

habilidade, e em estilo agradável, soube resumir os principais pontos da questão.332  

 

O tema em questão era o atestado médico pré-nupcial, como vimos foi objeto de 

constante reivindicação dos eugenistas frente aos poderes legislativo e executivos. 

Waldemar havia escrito uma tese de concurso à docência de Higiene na Faculdade de 

Medicina do Recife no ano anterior (1928), e teve comentários elogiosos por parte de 

Renato Kehl logo na primeira edição do periódico, em janeiro de 1929. Parece 

circunstancial, mas tudo nos leva a crer que o editor tenha escolhido tal tese do Recife, 

para enaltecer a ciência de Galton, mostrando que esta apresentava vozes e ecos em 

diferentes sítios brasileiros. Ou seja, nada mais substancial que trazer à tona defensores 

da eugenia que estavam em outros centros (Lembrar da importância do Recife para o 

Nordeste) para o debate nacional, revelando seu caráter de ciência “universal”, o que 

fica claro quando o autor destaca “atendendo ao apelo do Globo”333. Logo, a presença 

de autores e médicos baianos e pernambucanos no Boletim mostrava que estes sujeitos 

produziam conhecimento que ecoava para longe de seus estados, bem como esses 

trabalhos podiam ser utilizados por Renato Kehl como forma de propaganda da “nova 

religião mundial”.   

Não somente no Boletim de Eugenia se encontram vozes baianas como as de 

 
332 Boletim de Eugenia :ano 01, v01- 1929, p 4.  

333  Idem, ibidem….  
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Thales de Azevedo e Oswaldo Bahia referidos acima, como também o texto de José 

Júlio Calazans “Demência precoce e esquizofrenia”  publicado pelo Archivos do Instituto 

Nina Rodrigues, foi comentado por Gustavo Resende na edição de janeiro de 1935 dos 

Archivos Brasileiros de Higiene Mental.334 Desde antes, pelo menos há dez anos 

anteriores a essa publicação, Calazans mostrou-se interessado em psiquiatria, sendo 

um dos intérpretes da doutrina de Sigmund Freud na Bahia, e no Brasil, quando ainda 

era da 5ª série médica  escreveu à Gazeta Médica da Bahia um artigo derivado de uma 

palestra chamada “A doutrina de Freud nas neuroses e psicoses”335, no qual expôs os 

principais princípios das teorias de Freud, sendo eles: o pansexualismo, psicanálise, 

psicoterapia analítica336. Para auxiliá-lo nesta tarefa, fez uso de bibliografia de 

psiquiatras ligados à LBHM como Henrique Roxo, Franco da Rocha, Teixeira Brandão, 

além do próprio Francisco Peixoto de Magalhães Neto, este último médico baiano, e, 

membro correspondente da LBHM, autor da tese “A doença de Morel-Kraepelin”. Em 

suma, quando Calazans despertava interesse na psiquiatria recebeu clara influência da 

LBMH, que contava com um importante médico baiano como membro correspondente, 

Magalhães Neto. Depois seu trabalho seria circulado nas páginas do ABHM 

evidenciando o trânsito de ideias entre o centro e periferia, nos quais se podiam escutar 

os ecos das vozes baianas nos principais periódicos da ciência nacional. Muito embora a 

maior parte do espaço e visibilidade coubessem aos médicos e psiquiatras residentes no 

Rio ou São Paulo, além destas praças outra que merece destaque era o Rio Grande do 

Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
334 Archivos Brasileiros de Hygiene Mental - Janeiro, 1935. 

335 J. Julio Calazans “demência precoce e esquizofrenia” Archivos do Instituto Nina Rodrigues, Bahia, n 1-2, ano III 

outubro de 1934. 

336 Ver mais sobre loucura, degeneração e doença de Morel Kraeplin no trabalho de: CAPONI, Sandra. “Loucos e 

degenerados: uma genealogia da psiquiatria ampliada. 2012. 210p. 
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Figura XIII: 

 

 

 

Figura XIII - Dedicatória a Faculdade de Medicina da Bahia na compilação do Boletim de Eugenia, Renato 

Ferraz Kehl, janeiro de 1932. 

 

 

4.2. A Bahia e o Congresso Brasileiro de Eugenia: 

 

Voltando ao ciclo eugênico no mesmo ano em que foi lançado o Boletim de 

Eugenia houve a reunião do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia337. O Jornal A 

Tarde noticiou em julho, que em comemoração ao Centenário da Academia Nacional de 

Medicina seriam realizados quatro congressos que marcavam toda efervescência da 

vida intelectual da capital federal. Os congressos eram: 4ª Conferência Pan-americana 

de Higiene, Microbiologia e Patologia; 2º Congresso Pan Americano de Tuberculose; 10º 

Congresso Brasileiro de Medicina; e 1º Congresso Brasileiro de Eugenia.  A edição do A 

Tarde, em 01 de julho de 1929 comentou que existia uma lógica entre o rico patrimônio 

da Academia e a sistematização dos congressos que iriam ocorrer naquele ano. Essa 

 
337  Lembrar da atuação de Alfredo Magalhães discutida no 2 capítulo desta dissertação. 



154 

 

 

 

relação lógica foi traçada por Miguel Couto, presidente do Congresso que afirmava que 

“a medicina é a segunda mãe da humanidade, acompanhando o homem desde o berço. 

Ela era a Higiene, a clínica muito se deve à experimentação e a eugenia de acordo 

prevenção e cura.338 Ora, todos os congressos que estiveram a se reunir naquele ano 

dialogavam entre si, uma vez que a medicina era a mãe da humanidade e estava 

representada pelo 10º Congresso Brasileiro de Medicina, aliada à Higiene na forma da 

4ª Conferência Pan-americana de Higiene, Microbiologia e Patologia; já o Congresso 

sobre tuberculose dialogava com uma das doenças que enfraqueciam a população, 

logo, se havia doenças enfraquecedoras do tecido social e racial elas deveriam ser 

prevenidas e curadas. A prevenção e cura dessas doenças caberiam à eugenia. E 

completa a dizer:  

Em boa hora vamos comprenhendendo que ante à doença, que é lucta a melhor estratégia, 

não é que visa apenas deprimir o aggressor (micróbios ou venenos) mas, igualmente a que 

busca exaltar ao terreno aggredido as reações subordinadas à raça. É do que se ocupa a 

eugenia levando seus cuidados para com a espécie - ao amanho da gleba e a seleção das 

sementes, de cuja semente depende à saúde das raças, expressa no tonus das attitudes e no 

vigor do colorido que se procura incluir na fera humana.339 

 

A compreensão de Miguel Couto ante a eugenia estava ligada à ideia de que 

sanear era eugenizar através da prevenção e cura de doenças. Entretanto, chama-nos 

atenção o fato de ele se referir à saúde das “raças”, seria esta uma concepção de raça a 

partir das distintas classificações? Ou seria raça ligada à nação? Parece-nos mais 

plausível a segunda hipótese, uma vez que no período anterior ele enuncia “reações 

subordinadas à raça”, neste período não há a distinção. E se levarmos em consideração 

a palavra ‘gleba’, que designa pátria ou nação, fica mais claro que há a finalidade 

nacional ao objetivo eugênico. Desta forma raça seria, a raça nacional. 

A Bahia esteve representada no Congresso Brasileiro de Eugenia por Ítala 

Oliveira médica recém-formada pela FMB e pelo já renomado Alfredo Magalhães o qual 

apresentou um artigo chamado “Educação eugênica em geral”340. Para entendermos a 

participação de Magalhães no Congresso vale lembrar que desde 1912, quando ainda 

diretor da FMB, ministrou uma aula inaugural chamada de “Pró-eugenismo” debutando à 

nova ciência no Brasil. Ele ainda teve sua carreira ligada à Puericultura, na qual atuou 

como diretor do Instituto de Proteção à Criança e à Infância em Salvador, ministrou 

 
338 Jornal: A Tarde, 9 de julho, 1929. 

339  Jornal:  A Tarde, 9 de julho, 1929. 

340  Ver em: Atas do Congresso Brasileiro de Eugenia, julho 1929. 
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cursos de higiene a mães, visando a formação de proles saudáveis. Dessa forma a porta 

de entrada para eugenia estava aberta. Segundo consta nas atas do Congresso 

Brasileiro de Eugenia, o trabalho de Alfredo Ferreira de Magalhães estaria disponível 

nos volumes II e III341. Além disso, seu livro (ver cap. 2) Puericultura e Philopedia de 

1920, esteve entre as referências bibliográficas das publicações nacionais sobre eugenia 

e questões afins. Sendo assim, esteve no congresso para defender suas propostas de 

eugenia positiva e preventiva, ao mesmo tempo em que ele próprio servia de referência 

para os outros congressistas, evidenciando que o eloquente doutor ainda ligado à sua 

terra no âmbito profissional encontrou vulto de seus pensamentos e ideias entre os 

principais eugenistas nacionais. 

O ex-diretor da FMB não foi caso isolado entre os índices bibliográficos das Atas 

do Congresso, além dele, também figuraram nomes como: Clodoaldo Avelino 

Magalhães, Luís Fabrício de Oliveira, João Prudêncio de Sousa, Rodrigues Dória, este 

último ligado à Faculdade de Direito de Salvador, tendo escrito “Questões relativas ao 

casamento”, “O erro essencial de pessoa na lei Brasileira do Casamento Civil”, de 1922 

e 1916 respectivamente342. O casamento sim, era um tema caro à médicos eugenistas 

conforme pudemos ver no capítulo 2 deste trabalho as recorrentes propostas de 

vedação de casamento para indivíduos doentes física ou psiquiatricamente, consistindo 

no interdito da reprodução dos não desejáveis. E como Rodrigues Dória lidava com 

essas questões ante ao casamento? Dória apresentou o texto “O erro essencial de 

pessoa na lei brasileira do Código Civil” no Segundo Congresso Cientifico Pan 

Americano realizado na cidade de Washington D.C, EUA, entre dezembro de 1915 a 6 

de janeiro de 1916. O erro essencial de pessoa tratava-se de um dispositivo do Código 

Civil de 1890, que previa a nulidade do casamento em dadas circunstâncias. Em 

especial, o artigo 72 do dispositivo estabelecia que: “A ignorância de defeito physico 

irremediável e anterior, como a impotência e qualquer moléstia incurável ou 

transmissível, por contágio ou herança”.343 

No artigo o autor tece uma série de críticas à prescrição jurídica da lei. 

Atenhamo-nos, porém, ao seu ponto de encontro com a eugenia e os subsequentes 

 
341 Entretanto não pude ter acesso a esses volumes, tão logo carecemos dessa análise, quiçá em um trabalho futuro já 

possa ter estes volumes disponíveis. 

342 Para esta dissertação só foi conseguido ter acesso à obra de 1916 “O erro essencial de pessoa na lei brasileira do 

casamento civil”, o qual pude obter junto à Biblioteca Gonçalo Moniz da UFBA, para consulta local.  

343   DÓRIA, Rodrigues. 1916, p.29. 
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projetos de obrigatoriedade dos atestados pré-nupciais. Após analisar a “impotência” 

como causa de nulidade do casamento, Rodrigues Dória destaca o erro de pessoa 

portadora de moléstia incurável ligando-o à nova ciência, à eugenia. Nesse momento de 

sua narrativa, chama a atenção para o fato de “não se admitir um contrato, em que a 

fraude de uma das partes, não só pusesse a outra parte com o risco de uma moléstia 

que contaminasse a sua existência, como também estragar a prole com a infecção.344” 

Abro aqui um parêntesis, para dizer que o Código Civil não engendrou a doutrina 

eugênica, mas sendo influenciado pelas questões pertinentes a Higiene abriu espaço 

para que autores como o próprio Dória pudessem alocar compreensões de eugenismo 

no dispositivo legal. Isso posto, o jurista baiano mostrou estar em extrema sintonia com 

as reivindicações eugenistas ante ao casamento, anos antes de Amaury de Medeiros 

propor o exame pré-nupcial obrigatório, em 1927. 

Uma evidência de que Bahia já contava com uma crescente rede de recepção à 

ciência de Galton, ainda na década de 1910, pode ser percebida em Alfredo Ferreira de 

Magalhães, em 1913, e no próprio Dória, 1915. Uma hipótese se avulta sobre a 

presença da eugenia desde à década de 1910 entre homens de ciência baianos, é a de 

que o estado baiano através de seus centros de saber Faculdade de Medicina e da 

Faculdade de Direito de Salvador (recém-fundada em 1891) estava ligado às redes 

científicas globais345. Portanto, ir a Washington, apresentar-se num congresso 

internacional, mostrar-se atento às novas ciências era em si um aceno à modernidade e 

à civilização, pretendida pela eugenia. Por isso, casar doente era um grande risco à 

degenerescência da raça, sobretudo, se levada em conta, a ação da sífilis e outras 

infecções venéreas que estavam ocupando a todo vapor as páginas e atenções dos 

homens de ciências brasileiros.  

No que se refere ao casamento, além das doenças, havia uma questão 

recorrente entre os pleitos de revisão ao Código Civil brasileiro de 1890, era o 

casamento consanguíneo. Esse tipo de casamento foi alvo de críticas tecidas por 

Gonçalo Moniz Sodré em artigo publicado na Gazeta Médica da Bahia chamado 

“Consanguinidade no Código Civil Brasileiro”.  Para esse autor, a consanguinidade não 

 
344 Idem, p 38. 

345 Lívio Sansone é um autor que faz o movimento de análise da periferia para o centro, tomando como ponto de 

partida a Bahia e suas conexões com a Galáxia Lombroso. Ver mais em: SANSONE, Lívio. “Hiperbólicos italianos. 

As viagens dos integrantes da Escola Positiva de Antropologia na Itália pela América meridional (1907-1910)”. No 

prelo em História, Ciências, Saúde, 2019. 
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seria problema, uma vez que caso os primos fossem sãos e não apresentassem 

nenhuma patologia mórbida, uma vez através de inúmeras citações  afirmava não haver 

problema biológico no cruzamento entre indivíduos da mesma linhagem e que o 

problema seria, se o cruzamento de uma pessoa possuidora de patologia mórbida entre 

uma sã, independentemente de serem da mesma família, a degeneração era 

transmitida. De acordo com o que aponta: “a consanguinidade é um problema nas 

estirpes taradas e não sadias”346.  

Sodré oferece-nos fortes indícios sobre sua aproximação com o pensamento 

eugênico no que tange a política matrimonial, sem tomar partido, ao menos por hora, cita 

recorrentemente o “American eugenics father” Charles Davemport, mencionando 

também o termo eugenética, uma mistura entre eugenia e genética347.  O que fica 

cristalino no seguinte fragmento abaixo:  

 

à regra eugenitca no particular, seria, portanto, impedir em absoluto de pracear, seja com 

quem for as pessoas atacadas dos estados mórbidos ou teratologicos considerados e dar 

plena liberdade aos membros normaes das mesmas familias de casar-se, seja com 

estranhos, seja com parentes igualmente são.348 

 

Em outras palavras, o objetivo da eugenética era impedir a procriação de 

afetados com doenças ou deformidades hereditárias, mas não vedar a união de 

indivíduos sadios independentemente de serem parentes ou não, embora mais adiante 

no texto, o autor delimite que as uniões consanguíneas poderiam realizar-se até o 3ª 

grau de parentesco. Nesse sentido, Gonçalo Moniz Sodré de Aragão estava próximo da 

perspectiva mendeliana sobre a transmissão de caracteres interiores ao cromossomo, e 

afastava-se do lamarckismo que Nancy Stepan apontou como característico da variável 

eugênica brasileira (2005). Seu interesse por estas questões não era de se estranhar, 

haja vista que ocupou a cadeira de Patologia Geral da FMB, gradou-se em 1895 

defendendo a tese “Da imunidade mórbida, estudo geral” que demonstra que estava 

antenado às discussões acerca de patologias e hereditariedade.  

Gonçalo Moniz Sodré não foi a única pessoa  que debateu sobre a 

 
346  SODRÉ, Gonçalo Moniz. GMB, abril 1924, p.674. 

347 Lembrar que os eugenistas mendelianos seguiam os postulados do pai da genética Gregor Mendel e a transmissão 

de caracteres interiores ao plasma germinativo, definido por August Weismann. Logo Sodré mostrava-se mais 

próximo ao mendelismo que do lamarckismo que Nancy Stepan apontou como característico da variável eugênica 

brasileira. 

348  SODRÉ, Gonçalo Moniz. GMB, abril 1924, p.678. 
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consanguinidade do visto eugênico, ou “eugenético”, este tema encontrou eco entre os 

doutores e doutorandos baianos, conforme podemos notar no caso do doutorando 

Clodoaldo Avelino Magalhães, em sua tese, chamada “Eugenia e casamento” daquele 

mesmo ano (1924) expôs opiniões contrárias e a favor da consanguinidade. Para ele, 

seu juízo a respeito do tema não poderia ser defendido sob o “prisma moral, e sim, 

estudá-lo em conformidade com o Código Civil, como nocivo à prole, baseando-nos em 

dados e observações científicas”349. Nesses termos, Avelino Magalhães indica tecer 

críticas ao Código Civil, mas não sem antes mostrar o sentido pelos quais repousavam 

as opiniões contra e favoráveis a união parental. Nisso, ele destaca a influência do 

pensamento católico em ser contrário às uniões, bem como apresenta dados estatísticos 

que corroboram para a degeneração da prole, a partir dessas uniões, conforme 

podemos observar abaixo:  

 

 Briere por exemplo, nos diz que no districto de Iverdon, dois irmãos desposaram as duas 

irmãs, suas primas co-irmãs, sendo suas descendencias, apesar de gozarem os paes de boa 

saúde, compostas, a de um de 7 filhos todos albinos, apenas dois sobrevividos; a do outro 

apenas dois filhos tendo um morrido muito novo. Acrescenta que o primeiro citado, em 

segundas núpcias com uma estrangeira, teve quatro filhos dotados de boa saúde sem 

traços de albinismo.350  

 

Além desses casos, Avelino Magalhães cita a observação feita por um certo Dr. 

Bernis dos EUA, o qual chegou à conclusão de que, de 757 uniões entre primos e 

coirmãos, em 256 delas foram gerados indivíduos que nasceram surdos-mudos, cegos e 

idiotas. Entre outros casos, que indicavam a degeneração da prole. Entretanto, o autor 

discorda quanto ao método auferido nessas coletas, e discorre a seguinte assertiva:  

 

Segundo o nosso vêr, não teem o vâlor que de antemão parecem terem posto que, além de 

observações isoladas, são feitas apenas entre casamentos consanguíneos sem a 

comparação com outros tantos não consanguíneos, e ainda mais sem um exame de 

sanidade pré-nupcial.351   

 

Assim sendo, o autor aponta que a limitação deste tipo de análise estava no não 

cruzamento de dados entre os casamentos parentais e não parentais e a não utilização 

do exame pré-nupcial. Embora, mostrava-se ser favorável a união parental desde que 

fosse acima do 3º grau de parentesco. A união entre primos (maiores que 3º grau) 

 
349  MAGALHÃES, Clodoaldo Avelino. “Eugenia e casamento”, FAMEB, Imprensa Oficial, 1924, p.77. 

350  Idem, p 79.  

351  Idem, ibidem... 
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segundo a eugenia não ocasionaria um fator disgênico, desde que os indivíduos fossem 

sãos. Nesse sentido, o jovem doutorando baiano cita o trabalho publicado pelo professor 

Gonçalo Moniz na GM: 

 

[...] Não se pode considerar a consanguiniedade como causa de degeneração, de moléstias 

ou de deformidades. Quando muito a serem verdadeiras as teorias de que tratamos no 

capítulo anterior, a reprodução consanguiniea initerruptamente repetida, em uniões 

incestuosas, por grandes números de gerações sucessivas- hipótese que nunca se realiza 

nas sociedades humanas- conduziria a diminuição da fecundidade. Mas isto mesmo não 

está provado [...].352 

 
Nessa parte, o professor de Patologia Geral destaca que a repetição de um 

mesmo gene ininterruptamente não resultaria em redução da fecundidade ou 

degeneração, pelo fato de ser comum na humanidade o cruzamento com indivíduos 

para fora da família, e por ainda não estar provado cientificamente estas postulações (ao 

menos até àquela altura). Fica claro que do ponto de vista eugênico não haveria 

problema algum entre a união consanguínea. Dessa forma, o jovem doutor em higiene 

(Avelino Magalhães) termina ao concluir que “o casamento entre os primos, do ponto de 

vista eugênico, é tão bom quanto qualquer outro, com a condição de serem os cônjuges 

perfeitamente sãos. Logo, a união entre consanguíneos não produziu defeitos novos na 

prole”353. O importante era a transmissão dos genes positivos às futuras gerações e, se 

alguma pessoa apresentasse característica ou doença disgênica deveria ser impedido 

de contrair núpcias, sendo ela parente ou não, é claro.  

Às vésperas do grande encontro da eugenia nacional, o Boletim de Eugenia 

noticiou a lista dos participantes do Congresso, dentre os participantes que se 

inscreveram como ouvintes das apresentações chamou-me a atenção uma jovem 

médica sergipana, Ítala Silva de Oliveira. Ítala era egressa da FMB teve sua dissertação 

foi defendida em 1927, Da sexualidade e da educação sexual”354. Ao que tudo indica 

esta foi sua credencial para o Congresso Brasileiro de Eugenia dois anos mais tarde. 

 
352  Idem, p 81. 

353  Idem, p 82. 

354 Ao que tudo indica as inscrições para o Congresso Brasileiro de Eugenia eram livres, podendo o interessado 

inscrever-se livremente. Refiro-me aqui a palavra “credencial”, não como uma forma de seleção dos participantes do 

Congresso, mas este termo está ligado ao fato de que ao escrever “Da sexualidade e da educação sexual” a autora 

aponta para uma imersão na discussão eugênica, sobre o casamento e procriação. Tal qual “Como escolher um bom 

marido”, do autor Renato Kehl, de 1924. Logo a credencial de Ítala Oliveira era escrever uma dissertação que levava 

em consideração a eugenia como um dos seus aspectos fundamentais.  
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Além disso antes de defender sua dissertação, ela já era bacharel em Ciências e Letras 

e professora no Ginásio de Sergipe. Seu interesse pela educação sexual se tornava 

justificado, já que era professora e poderia transmitir ensinamentos que permitissem ou 

que auxiliassem na constituição de uma boa raça, a partir do ensinamento a seus 

alunos.  Dessa forma, o casamento de sua atuação profissional com a eugenia estava 

posto, uma vez que a educação eugênica perpassa pelo âmbito sexual, já que alguns 

dos venenos raciais ou doenças que resultavam em degenerescência poderiam ser 

transmitidos pelo ato sexual. É o caso da sífilis e outros cancros venéreos, e a tarefa de 

Itala era tentar minimizar esses danos. Logo, sexualidade e educação sexual estavam 

circunscritas no eixo galtoniano.  

No preâmbulo da dissertação da professora e postulante à Clínica Médica 

Cirúrgica, ao destacar suas impressões sobre a educação sexual, a autora indica ser 

favorável ao celibato e contrária à prostituição. Para ela, a questão principal em torno do 

celibato deveria ser vista à luz do fator da ciência, devendo ser visto não do ponto de 

vista religioso ou moral, mas a partir do científico355. No frigir dos ovos, os fins 

justificavam os meios, com o aconselhamento a apenas realizar o ato sexual após o 

casamento, era algo comum em ambas as perspectivas, tanto científica quanto religiosa 

e moral. Entretanto, a justificativa do ponto de vista científico para o celibato é que este 

era uma forma de se prevenir das infecções venéreas e, por conseguinte, preservar a 

prole. O discurso contra a prostituição reforça uma ideia sobre a mulher que, além da 

preocupação médica com a proliferação de doenças, é de se notar que, embora 

quebrando paradigmas daquela época, por ser uma mulher e falar abertamente em 

educação sexual, Ítala Oliveira defendia os padrões de união matrimonial e da figura das 

mulheres como boas reprodutoras.  

A inserção de mulheres como a professora e doutora sergipana no círculo 

eugênico conforme destaca Nancy Stepan, se justificava a partir das “preocupações com 

as mudanças nas taxas de natalidade, saúde na reprodução,  mortalidade infantil 

levaram muitas mulheres a participar ativamente em movimentos de reforma pela 

higiene sexual”, abrindo espaço para elas inserirem-se nesse campo356. Aliada também 

à crescente onda feminista no Brasil, com a inserção de mulheres no mundo do trabalho 

em profissões como professoras, advogadas, funcionalismo público e até na carreira 

 
355  OLIVEIRA, Ítala..1927, p03. 

356  STEPAN, Nancy. 2005, p 119. 
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médica, a qual Ítala Silva de Oliveira foi apontada pelo Jornal O Paiz como a primeira 

médica sergipana357. Embora houvesse avanços Stepan aponta que intelectualmente a 

participação das mulheres na eugenia foi pequena, pois os escalões superiores 

continuavam fechados às mulheres, sendo assim, as mulheres latino-americanas não se 

destacavam nos círculos eugênicos, salvo como auxiliares358. Entretanto, ainda que 

pese todos os limites de uma sociedade patriarcal e desigual frente à Ítala, ela não foi 

apenas mero objeto da eugenia, e sim autora e produtora da eugenia, sua participação 

no Primeiro Congresso de Eugenia vem a corroborar com isso, sendo ela a única 

representante mulher do encontro (ao menos aparentemente).359 

O embate entre o conservadorismo e Ítala fica evidente no começo de sua tese, 

quando a autora aponta que haveria críticos ao seu trabalho, uma vez que escreveu 

abertamente sobre a sexualidade, e para arrepio dos cabelos alheios seu primeiro 

capítulo constituiu-se de uma análise ao aparelho reprodutor masculino. Vejamos como 

se anunciou tal embate:  

 

Presinto já de hoje que muitos o classificarão como ridículo, porque vai ferir legitimos 

melindres, outros o aicomarão de impróprio, visto quererem haja uma sexualidade para o 

espírito como para o corpo, alguns levarão às mãos à cabeça ao perguntarem onde o 

decoro das mulheres de hoje, e na falta disso tudo, a ainda quem me apelide de insensata, 

sem pudor, senão imoral.360 

 

O discurso moral que pesava sobre as mulheres buscava impedir que Ítala 

abordasse e escrevesse a respeito da genitália masculina e educação sexual, afinal, as 

mulheres deveriam continuar puras nos pensamentos e subalternas. Ítala rompeu 

paradigmas e assumiu lugar de fala, pois destacava que “esta pobre metade do gênero 

humano, também tem o direito de se fazer ouvir no seu benefício próprio e nos 

 
357  O Paiz - 18-09-1930- “O movimento feminista em Sergipe”.  

358  STEPAN, Nancy. 2005, p 121. 

359  Ao menos é o que indica o índice de participantes nas Actas do 1º Congresso Brasileiro de Eugenia, e nas notícias 

do Boletim de Eugenia, entre junho e julho de 1929. 

Como o objetivo deste trabalho não é a abordagem de gênero, e sexualidade frente à eugenia, e não sou dotado de 

literatura o suficiente para abordar tais temáticas frente ao caso de Ítala de Oliveira, o prezado leitor pode completar a 

leitura em: Daniel Kleves, In the name of eugenics: genetics and the uses of heredity. Nova York:  Knopf 1985; June 

E. Hahner “Emancipating the female sex: the struggke for women’s rigths in Brazil - 1850-1940. Duke University 

Press, 1990.  FRACCARO, Glaucia Cristina Candien. “Uma história social do femininismo- diálogos de um campo 

político brasileiro (1917-1937). Revista FGV Estudos Históricos.  v. 31, n. 63 (2018). 

360  OLIVEIRA, Ítala Silva de. 1927, p.4. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/issue/view/3617
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benefícios dos seus filhos amanhã”361. Dessa forma, ela chamava atenção para o 

protagonismo feminino frente a educação sexual, e, que sua inserção neste meio 

asseguraria benefícios para as gerações futuras, já que cita “os filhos do amanhã”, esta 

visão estaria ligada a questão da maternidade. O que me faz pensar nesse sentido? A 

resposta parece vir nos capítulos subsequentes, após os dois primeiros capítulos 

descrevendo os aparelhos reprodutores masculinos e femininos. Na segunda parte de 

sua obra a autora critica o ocultamento das “funções vergonhosas”, ou seja, das funções 

sexuais dos livros de História Natural, para ela trata-se de uma ocultação seletiva, 

baseada em premissas morais de não se falar abertamente para mulheres sobre as 

genitálias do homem. Para a sergipana, isso não passava de balela e ia além, ao 

apontar que “o conhecimento das funções orgânicas, não tira a pureza de ninguém”362.  

Curioso é que, para além de uma simples dissertação de final de curso, o trabalho dela 

era foco de constantes tensões entre a ala feminista e conservadora, sem dúvidas um 

trabalho e fonte de pesquisa riquíssimos.  

Nessa cruzada feminina, a médica sergipana traz-nos um exemplo de uma moça 

(nome não revelado) que pôde observar durante seu estágio. A moça apresentada tinha 

desejos sexuais pulsantes durante sua adolescência, mas que após receber a educação 

sexual adequada pôde entender que tudo “aquilo” era natural, mas que com esse 

conhecimento, ela poderia evitar o “mal”. Evitar o “mal” seria evitar de se cair em 

tentação e praticar os prazeres carnais antes do casamento, e, por conseguinte, não 

correr o risco de contrair eventualmente, moléstia venérea, abro espaço aqui para a 

seguinte observação: Ítala Oliveira aponta para o celibato mútuo, tanto masculino quanto 

feminino. O exemplo da moça, serve para mostrar que se fazia necessária a educação 

sexual para ambos os sexos, em especial o gênero feminino, que estava 

constantemente cercado pelos tabus tradicionais. Logo, mostrar a jovens moças que 

todo o desejo sexual era algo natural, era importante pois seria a partir da educação que 

se blindaria a população contra a degeneração. Assim, a educação sexual mostrava-se 

imprescindível, e nesse sentido a autora destaca: 

 

“negar a educação sexual corresponderia a lesar os interesses da “humanidade”, na luta 

pelo aperfeiçoamento pela eugenia, pela felicidade individual. [...] E o fim da educação, 

sob qualquer prisma considerada, é saber dirigir as disposições hereditárias e os apetites 

para caminhos úteis, proveitosos, sadios.”363 

 
361  Idem, p 4.  
362  Idem, p 122.  
363  Grifos,idem, p 123-129. 
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A união entre eugenia e Ítala de Oliveira está cristalizada no fragmento anterior, 

isso mostra que o passaporte para participar do Congresso dois anos mais tarde, já se 

encontrava carimbado.  Mas ela não parou por aí e destacou que para se alcançar uma 

raça vigorosa, sadia e próspera seria necessário a implementação da educação infantil, 

tanto no âmbito familiar quanto no escolar, destacando que as classes mais pobres eram 

as que precisavam de maior acesso à educação e à higiene sexual, uma vez que, 

devido à falta de instrução, os pobres poderiam envenenar-se mais facilmente com o 

gozo da carne. Logo, essa camada, que não obstante compunha a maior parte da 

população, era alvo dessa intervenção pedagógica, que começaria nos lares com pais 

“lúcidos, inteligentes e hábeis”; e na escola seria feita a continuidade iniciada pelas 

ciências naturais com lições sobre os sistemas de reprodução animal e das plantas. 

Para que não se falasse claramente sobre o assunto com a criança, mas que aos 

poucos, através desse caminho pedagógico (utilizar de linguajem adequada a faixa de 

idade), para que a criança fosse compreendendo que a reprodução era algo natural. E 

portanto, a verdadeira reforma que mudaria os costumes era a educação na infância, 

seja como forma de asseio físico ou da educação moral. 

 

        Figura XIV: 

 

Capa tese de doutoramento - Ítala Silva de Oliveira. FMB, 1927. 
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4.3 ÍTALA OLIVEIRA - Feminismo e lamarckismo:  

 

Outra importante informação que Ítala Oliveira apresenta no seu trabalho é que 

diferentemente do renomado Gonçalo Moniz Sodré (lembrar texto GMB, trabalhei nas 

páginas anteriores) ela foi contrária à consanguinidade, que para ela degenera a raça 

“sendo nefasta às gerações”.  Evidenciando que os múltiplos agentes da eugenia na 

Bahia, e, no Brasil partiam de pressupostos diferentes acerca da hereditariedade. Alguns 

foram a favor; outros, contrários a união consanguínea (até 3º grau de parentesco); 

como o caso de Gonçalo Moniz a favor, ou contrários, como Ítala Oliveira; uns 

mendelianos, outros lamarckistas. Sobre a concepção hereditária em Ítala vejamos a 

seguinte passagem abaixo: 

 

Causas perturbadoras podem atuar atingindo a cellula germinativa, perturbando-a. A 

modificação pathológica se pode transmitir pela lei ordinária da hereditariedade, e 

teremos aí o rastilho de degenerescências futuras. A intoxicação alcoólica, afecções 

constitucionais como sífilis, tuberculose etc., estão rotuladas no caso em apreço.364 

 

         A célula germinativa perturbada transmite os caracteres desta perturbação que 

pode ser advinda do: alcoolismo, sífilis, tuberculose, às futuras gerações, sendo um 

símbolo da compreensão neolamarckista sobre a hereditariedade. Portanto, é nos 

caminhos de Lamarck que a professora e doutora sergipana advoga em causa os 

ensinamentos de Galton. Destaca-se também a correspondência entre seu trabalho e o  

livro de Renato Kehl “Como escolher um bom marido”, embora Ítala não faça citação 

direta ao mesmo,  é nítida a influência deste em seu texto em defesa das proles, em 

contraposição à degenerescência ao afirmar que a forma com a qual se remediaria os 

incuráveis males individuais e coletivos, seria através da seleção da espécie pelo 

casamento, devendo este ser efetivado com critério, prudência e inteligência. Estava 

posto, de forma nua e crua, o principio da eugenia positiva.   

        Importante discussão abordada no terço final da dissertação é levantada em “A 

Questão feminista”, embora nosso trabalho não tenha no feminismo e nas relações de 

gênero seu ponto forte, faz-se interessante ao prezado(a) leitor(a) destacar alguns 

fragmentos o texto de Ítala que me soam esclarecedores. Numa narrativa muito mais 

biológica que social, a autora define que a pretensa inferioridade mental feminina 

advinha do não emprego de seu cérebro (pelo menos de toda sua capacidade, assim 

 
364  Idem, p 158. 
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como os homens) em outras eras, o que impediu que seu cérebro evoluísse, fazendo 

citação aos dados antropométricos dos cérebros masculinos e femininos para apontar as 

diferenças, e, destacar que o cérebro masculino sofreu mais alterações que o do sexo 

oposto. Em suma, a autora apontava que não era devido à diferença sexual que os 

cérebros eram mais ou menos evoluídos, e sim isso se explicava a partir da 

hereditariedade e às adaptações. Vejamos a seguir esta justificativa e qual solução a 

autora propôs para a dissolução do estado de inequidade cerebral fosse resolvido: 

 
Foi a hereditariedade, conjugada à adaptação no curso de milênios, que gerou tal desvios 

e não a diferenciação sexual, como muitos pretendem [...] a Educação e a instrução 

feminina, fazendo trabalhar na mulher o cérebro, órgão de ideação, será capaz de 

melhorar este estado de cousas.365  

 

           Na sua abordagem, embora destaque os papéis e funções sociais dos sexos, é a 

abordagem biológica que tem maior eco na sua interpretação sobre a diferença homem 

e mulher marcada pela hereditariedade, e seria através da educação que isso se 

transformaria. Ora, uma vez que a concepção de que a educação seria capaz de mudar 

o formato do cérebro e desenvolvê-lo ainda mais, é um claro sinal de que a autora 

dialogava com o neolamarckismo. Logo, a educação poderia ser capaz, segundo ela “de 

aumentar” o cérebro feminino, podendo contribuir e muito na seleção eugênica, já que 

essas pessoas, ao se reproduzirem, transmitiriam essas boas qualidades às gerações 

futuras366. Assim, as mulheres mais inteligentes e superiores seriam aquelas que 

entrariam com maior probabilidade de êxito na seleção eugênica, portanto, elas se 

deixariam atrair pelas virtudes e qualidades dos homens de mesmo gênio, antes do que 

outras virtudes. Em suma, os mais aptos e evoluídos procriaram-se entre si. Muito 

embora advogue em favor do feminismo, com a defesa da saída da mulher para o 

trabalho entre outros aspectos, a diferença biológica ganha mais destaque que a 

formação social em que as mulheres estavam inseridas, ou melhor, biologia e sociedade 

eram vistas pela autora como uma união: uma não existia sem a outra. Nesse sentido, a 

educação transformaria não só as mulheres que se submetessem a ela, como também 

sua prole.  

 
365 Idem, p 162-163. Grifos.   
366 Lembrar que Ítala Silva de Oliveira não era a única a associar eugenia e cérebro, circunscrito no painel evolutivo a 

eugenia na URSS procurou analisar os cérebros dos gênios, a exemplo do alemão Oscar Vogt que estudou o cérebro 

de Lênin após sua morte em 1924, e que depois foi  fundado o Instituto de Pesquisa de Cérebros de Moscou. 

Conhecido como o Panteão dos gênios.  
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          Na parte final de sua extensa tese de doutoramento, pode-se observar aquilo que 

já anunciava nas linhas anteriores, que foi a defesa de Ítala da Silva Oliveira ao modelo 

de casamento monogâmico e a preparação da mulher a partir da educação sexual para 

cumprir o papel de mãe, o qual ela deve ser ensinada, que “as alegrias da maternidade 

comportam diversos deveres, sacrifício que a mulher traz em torno de si, para seu 

benefício e benefício da raça, evitando qualquer tipo de moléstia ou fadiga ao novo ser”. 

Contudo, a autora observa que não valia “amolecer” demais a mãe, no sentido de mimá-

la e oferecer um melindre desnecessário, o que classificava como falsa eugenia. Quanto 

aos homens, sobretudo os jovens, eram aconselhados a não ir aos cabarés satisfazerem 

os prazeres da carne, não consumir álcool, praticar atividade física para o crescimento 

da resistência e da envergadura moral, além disso, deveriam, é claro, respeitar as suas 

esposas.  

              Ao finalizar seu trabalho, a autora sergipana cita um importante nome da LBHM, 

o recifense Antônio Austregésilo, o que evidencia que ela estava à par das discussões 

eugênicas no Brasil, tomadas a partir daquela Liga nos anos de 1923 a 1929, este último 

ano de criação do Boletim de Eugenia e do Congresso. Para Austregésilo, “a religião 

não era inimiga do amor, mas da sensualidade sem freio e da vulgaridade que levavam 

o indivíduo pelo mau caminho (que levariam a degeneração)”367. Amor este que, se 

aliado a educação sexual geraria uma fecunda fonte de vida, um “cadinho” da eugenia 

gerador de filhos fortes, robustos e sãos, donde derivará o Brasil rumo ao progresso e ao 

erguimento.  

               Afinal, mais do que uma preocupação médica, a educação sexual não seria um 

interesse de uma classe específica, mas sim o interesse “de toda espécie humana” rumo 

ao aprimoramento, ou melhor, à eugenização, foi nisto que Ítala da Silva Oliveira se 

empenhou, em nos mostrar, em pouco mais de 210 páginas (número fora do comum 

para os padrões de escrita da época). Um colosso! Mas era de se esperar, afinal, a 

 
367 Ítala Silva de Oliveira defende que o amor e procriação poderiam andar juntos, não havendo para ela a necessidade 

de separação entre ambos. Já autores como Peter Cohen em “Homo sapiens” caminham para um lado diametralmente 

oposto ao de Ítala, talvez, é claro por ter escrito num período posterior e poder visualizar o que os jovens personagens 

do eugenismo não conseguiam perceber, como foi o caso dela. Para Cohen ao analisar o movimento alemão (nazi) 

formado por Henrich Himmler na Baviera, que criou o lar eugênico Leinbensdorn, chamou a atenção para o fato de 

que a eugenia positiva requer a subordinação da sexualidade à qualidade da descendência, logo isto requeria a 

separação entre amor e reprodução. Desta forma para ele, a eugenia positiva encontraria um obstáculo moral para o 

seu progresso. E qual obstáculo seria este? A instituição da família. 
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defesa da “espécie humana” e os caminhos para sua melhoria estavam descritos 

naquelas páginas. Respeitado todos os limites de seu tempo, Ítala de Oliveira foi uma 

revolucionária.  

 

 

           4.4 – Congresso Regional de Medicina- Bahia1935: 

Passados seis anos do encontro eugênico nacional, a ciência de Galton ainda 

encontrava grande ressonância nas terras baianas. O que ficou claro nos discursos e 

relatórios apresentados ao Primeiro Congresso Baiano de Medicina, realizado entre os 

dias 1º a 08 de dezembro de 1935, no salão nobre da FMB. O encontro contou com a 

presença dos ilustres: José de Aguiar Costa Pinto, então diretor da Faculdade de 

Medicina; Gonçalo Moniz; Alfredo Magalhães; Pinto de Carvalho; além do ilustríssimo 

Antônio Luiz Cavalcante de Albuquerque Barros Barreto, recifense radicado no Rio, 

porém Secretário de Educação e Saúde Pública no governo Juracy Magalhães368. Além 

desses renomados nomes, presidentes de honra do Congresso, o comitê organizador 

contava com os doutores: Hosannah Oliveira, o próprio Barros Barreto, Octávio Torres, 

Tales de Azevedo, José de Figueiredo na condição de secretário chefe, e José Silveira 

na condição de presidente. A lista de integrantes ficaria ainda mais extensa se 

mencionada à lista dos inscritos. Entretanto, como nem todos esses inscritos estavam 

em diálogo com a eugenia, foquei atenção naqueles que de alguma forma aproximavam-

se dela.  

 

368 A trajetória de Barros Barreto é interessante pois ela nos dá mostras que a Bahia ainda era capaz de atrair 

intelectuais da mais pura “engenhosidade” como o médico pernambucano. Talvez ele tenha sido o exemplo mais 

longevo de um forasteiro que no começo do século residiu por mais de 3 décadas neste estado, há de se considerar que 

era formado e havia começado sua carreira médica na Capital Federal, Rio de Janeiro. O que mostra que a Bahia ainda 

era um importante centro para o desenvolvimento intelectual e produtivo de homens como Barreto, contudo ele 

pareceu ser a exceção ao fazer o caminho inverso, afinal a fuga de cérebros para o Sudeste era latente. Sem falar que 

na Bahia acumulou inúmeros cargos de chefia como: Chefe do Serviço de Saneamento Rural no Estado da Bahia - 

1924 a 1930; Diretor Geral de Higiene no Estado da Bahia – 1924; Diretor Geral de Saúde Pública, em substituição ao 

Dr. Aristides Novis, que solicitara exoneração, nomeado por Decreto de 23 de outubro de 1924; Sub-Secretário de 

Estado da Saúde e Assistência Pública na Bahia - 1925 a 1929; Secretário de Estado da Saúde e Assistência Pública na 

Bahia - 1929 a 1930; Secretário de Educação e Saúde Pública na Bahia - 1935 a 1937. Ou seja, não fosse o convite 

para chefiar o Saneamento Rural em 1924, interessar-se-ia em mudar-se para Salvador? Fato é que além das chefias, 

foi professor da FMB nas disciplinas de:   Docências Livre de Higiene, em 1926 e a de Parasitologia em 1934. 
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4.4.1.  Educação física e eugenia no Ginásio da Bahia: 

Não foi difícil encontrar a eugenia nas falas dos integrantes do Congresso da 

sessão inaugural realizada no salão nobre da FMB à 1º de dezembro de 1935, o termo 

se fez presente na apreciação de um dos organizadores do evento, o médico Hosannah 

de Oliveira em conferência chamada “A necessidade do controle Médico na Educação 

Física”, apresentada durante o dia de abertura do congresso369. Em seu parágrafo inicial, 

Oliveira chama atenção para o fato de a educação física não ser positiva apenas para o 

indivíduo, como também para seus descendentes. Em suas palavras:  

 

As vantagens que se não se restringem tão só ao indivíduo, mas refletem nos seus, 

descendentes, representando por isso um dos mais fortes esteios da eugenia. Entretanto, 

na Bahia, ainda não se compreendeu o justo valor da educação física.370  

 

O autor lança duras críticas à falta de método e orientação médica frente à 

prática da educação física no estado, logo, esta falta de atenção a assunto tão 

importante produziria um espetáculo dantesco nas paradas escolares com o desfile de 

crianças magras, fisicamente subnormais, que marcham desengonçadamente, sem 

entusiasmo nem vida, sem alegria sob os olhares dos “displicentes pais e educadores”, 

que eram responsáveis por aqueles pequenos seres. Os alunos perfilados dessa forma 

eram um ultraje à raça. Para solucionar este triste quadro, Hosannah de Oliveira apontou 

que cada criança devesse passar por um médico, a fim de apontar qual o seu grau de 

higidez e qual carga de exercícios ela conseguiria aguentar, sem lhe causar danos.  O 

controle médico, além de consultar as condições pretéritas do aluno, deveria 

acompanha-lo durante todo o curso, observando os resultados da educação, 

modificando ou corrigindo as diretrizes educacionais quando erroneamente pré-

estabelecidas371. Em outras palavras, caberia ao médico cumprir a função do professor 

de educação física.  

Ficam duas indagações a serem feitas: qual era a fonte de inspiração para a 

implementação de propostas que visassem à melhora da educação física? E resta saber 

qual tipo de escola poderia aplicar estes requisitos na Bahia? A resposta da primeira 

 
369 Hosannah de Oliveira nasceu no Sul da Bahia, na cidade de Belmonte em 1902, graduou-se na FMB em 1927, em 

1938 iniciou livre docência na mesma Faculdade, subindo para professor catedrático efetivo em 1946. Foi médico 

pediatra, sendo considerado após a morte de Alfredo de Magalhães, o mais importante do estado. Ver em: TEIXEIRA, 

Rodolfo. Memória Histórica da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus (1943-1995). Salvador, 2001. 

370 Ver em Atas do Congresso de Medicina da Bahia, p 29. 1937. 

371 Idem, p 30. 
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pergunta é a França, uma vez que a educação física nesse país era considerada 

atrasada, se comparada a outros países “adiantados”. A Academia de Medicina de Paris 

criou uma comissão com a finalidade de sugerir as medidas que deveriam ser adotadas 

para a maior eficiência dos exercícios praticados nas escolas. A comissão redigiu um 

relatório com os seguintes princípios:  

 

1º Uma educação física regular,  e controlada medicamente, é uma necessidade para a 

juventude dos dois sexos, em vista de seu desenvolvimento e do desenvolvimento da raça, 

ela constitui uma das medidas mais eficazes de profilaxia.[...] 3º O controle médico, 

indispensável na escola, o é mais ainda para a seleção o treino e a competição esportiva. 

Deve-se tornar-se obrigatório em todos os agrupamentos esportivos.372 

 

Mesmo que o texto fale em incentivo a competição esportiva nas escolas, nas 

mais diversas modalidades esportivas, o ensino da educação física não deveria ter como 

objetivo final unicamente a formação de atletas. Assim, o desenvolvimento da 

musculatura deveria estar sujeito à constituição individual de cada um, sendo a 

educação física orientada cientificamente visando à totalidade do ser humano e a 

harmonia entre os sistemas do corpo, aparelhos e órgãos. Ou seja, melhorando à saúde, 

melhorar-se-ia a raça do indivíduo, logo, se este fosse educado desde a tenra idade com 

os exercícios adequados à sua constituição física, as chances de aprimoramento 

individual e coletivo aumentariam, uma vez que, não apenas se pensava no indivíduo 

isoladamente, mas o seu corpo fazia parte de um coletivo formado a partir de pessoas 

que fossem saudáveis, de preferência.373  

Em resposta à segunda indagação, a partir das diretrizes apontadas pelo caso 

francês, o autor destacou que o empenho do controle médico na educação física nas 

escolas baianas era realizado a partir do Ginásio da Bahia (atual Colégio Central da 

Bahia)374. Uma especial medida tomada pela direção daquele Ginásio chamou a atenção 

do conferencista, que conforme assinalou tirou a “Bahia do estado de passividade” que 

se encontrava frente à educação física. Essa medida foi a criação do Gabinete de 

 
372 OLIVEIRA, Hosannah de. “A necessidade do controle médico na educação física”. In 1º Congresso Baiano de 

Medicina. 1935, p 31. 

373  Por se tratar de uma breve conferência Hosannah de Oliveira não se preocupou em arguir sobre o que seria feito a 

pessoas, ou crianças que não seguissem a lógica de um corpo eugênico. Sua preocupação estava na constituição de 

uma boa raça a partir da prática esportiva, sob supervisão médica, é neste ponto que procurei me ater.  

374  Antiga e renomada instituição de Ensino Público fundada em 1837 ainda no Império, responsável por formar 

notáveis nomes da intelectualidade e política baiana, hoje Colégio Estadual Central.  
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Antropometria Pedagógica no Ginásio da Bahia, isso mesmo, antropometria, a técnica 

de mensuração de corpos utilizada na Medicina legal dentro da esfera criminológica 

poderia ser aplicada também frente aos desígnios da educação eugênica. Conforme o 

autor destaca: essa criação poderia servir futuramente como uma base de dados com as 

informações antropométricas das crianças baianas375. Nada poderia deixá-lo mais feliz, 

afinal, o principal Ginásio havia tomado uma atitude que mudara drasticamente o rumo 

da até então, desleixada educação física em terras baianas, vejamos a seguir suas 

palavras de regozijo:  

Como médico, interessado pelos problemas da infância, trago meus aplausos 

incondicionais a obra que vem de ser inaugurada, e os meus louvores aos que, numa 

compreensão exata das suas responsabilidades, concorrem para a sua creação, servindo 

assim patrioticamente para a causa da educação.376 

 

A empolgação com a implementação do Gabinete de Antropometria Pediátrica 

no Ginásio da Bahia, não poderia ser menor, afinal, após essa criação àquela altura, a 

capital estava dotada de aparelhamento “modelar” que atendesse às exigências 

referentes à educação física. Essas exigências passavam pela mensuração dos corpos 

e dos tipos físicos dos estudantes no gabinete, onde um médico era responsável pelo 

acompanhamento da evolução física, ou não, dos estudantes.  

Conforme pode-se observar na figura XVII, há de se destacar a presença de 

negros, mestiços e brancos na imagem, o que pode ser um indício de que a cor ou a 

raça não importava aos médicos e professores do Ginásio da Bahia, e sim à constituição 

física do sujeito. Deborah Kelman de Lima aponta que, embora as proporções 

demográficas encontradas no GB apontassem para uma maior quantidade de alunos 

brancos, a foto dos alunos no gabinete antropométrico nos faria repensar essas cifras. 

Na imagem XVII, que corresponde a foto do gabinete antropométrico, vê-se um total de 

24 alunos: 8 negros (número correspondente a 33,3%), 9 pardos ou mulatos (37,5%) e 7 

brancos (indicando 29,1%).377 Em suma, mais da metade dos discentes que aparecem 

na foto eram não brancos, negros e pardos, correspondendo a 70% do total, proporção 

 
375 OLIVEIRA, Hosannah de. “A necessidade do controle médico na educação física”. In 1º Congresso Baiano de 

Medicina. 1935, p 32. 

 

376 Idem, p. 32. 

377 LIMA, Deborah Kelman de. "O banquete espiritual da instrução"- Ginásio da Bahia, Salvador: 1895 - 1942 - 

Salvador, 2003, p 118. 
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essa próxima à demografia de Salvador em idos dos anos 1930 e 1940, local de ampla 

maioria populacional não branca378. Isso aponta para que dado o quadro multirracial 

encontrado no ginásio, naqueles anos a ideia de uma pureza racial (ou seja, mais 

branca o possível) era quase inviável dada a demografia da cidade e dos 

estabelecimentos de ensino. 

O pioneirismo na criação do gabinete no Ginásio se deve, é claro, pela 

importância da instituição nos primeiros anos da República. Como a educação é um dos 

pontos de encontro com a eugenia, pude encontrar na dissertação de mestrado de 

Deborah Kelman de Lima (2003) “O banquete espiritual da Instrução – O Ginásio da 

Bahia, Salvador 1895-1942” uma importante síntese sobre o conjunto de aspectos 

relativos ao Ginásio da Bahia, o estabelecimento de ensino secundário mais importante 

dentre as instituições educacionais públicas baianas durante a primeira metade do 

século XX. Ora bolas, se tal novidade viesse a acontecer no campo educacional, sua 

gênese estaria ligada ao Ginásio, embora pudesse haver mais instituições de ensino que 

adotassem medidas como a implementação de um Gabinete Antropométrico 

Pedagógico379. A influência francesa nas ciências brasileiras era clara, não só pela 

citação de Hosannah de Oliveira à Academia Francesa de Medicina e a educação física, 

mas também pela própria concepção da finalidade da escola em ambos os países. 

Conforme destaca Lima (2003): “a finalidade da escola na França como no Brasil, era 

pautada pela pedagogia do cidadão era desenvolver a moral e as virtudes cívicas, 

prioridades educacionais de um novo país livre e voltado para a modernização”380.  

Assim, a escola era vista como um instrumento para o progresso, casando 

perfeitamente com o progresso humano a partir de seu aprimoramento físico e moral. A 

educação física era um dos esteios para esse progresso, ou para a evolução. Logo o 

controle de corpos no gabinete do GB tinha como objetivo auxiliar na tarefa evolutiva, a 

 
378 Embora Domald Pierson apresente um dado estatístico que aponte para existência de uma ampla maioria de 

discentes brancos nas escolas secundárias, apresentando a seguinte proporção: brancos 74,3%, pretos 6,4%, mulatos 

18,9%, e outros 0,4%. Ver em:  Lima, 2003. 

 

379 Pela brevidade de meu trabalho, não me ativo a uma pesquisa incessante para constatar se houve ou não a 

implementação de outros Gabinetes de Antropometria Pedagógica nas outras instituições de ensino. O objetivo aqui é 

mostrar ao prezado leitor as múltiplas formas em que o pensamento eugênico esteve presente no pensamento, ou nas 

ações dos homens de ciência baianos. 

380 LIMA, Deborah Kelman de. "O banquete espiritual da instrução"- Ginásio da Bahia, Salvador: 1895 - 1942 / 

Déborah Kelman de Lima. - Salvador, 2003. 
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partir da educação. Esse controle dos corpos, segundo Deborah Kelman, revelava a 

orientação da ditadura de Vargas em relação à juventude brasileira, com uma acepção 

de saúde ligada ao controle dos corpos, revelando pressupostos eugênicos, é indicada 

na documentação relativa a este gabinete, cujo modelo de fichas é apresentado no 

anexo de seu texto381. O dispositivo que regulamentava a inspeção criteriosa no corpo 

dos discentes do ginásio passou a vigorar a partir da promulgação do Decreto N. 9767 

de outubro de 1935, pelo então governador Juracy Magalhães, com a aprovação do 

regulamento e modelos de fichas referentes ao Serviço Médico de Antropometria 

Pedagógica do Ginásio da Bahia. Sendo o doutor Clemente Tanajura Guimarães, então 

diretor do GB o responsável pela implementação do gabinete, que mereceu destaque na 

conferência de Hosannah de Oliveira:  

 

Sendo médico o atual diretor do Ginásio da Bahia, compreende-se por que lá se 

introduziu este novo serviço, pois a sua vontade e seu entusiasmo de moço realizador, 

interessado vivamente pelo progresso pedagógico da Bahia, se deve a creação do gabinete 

de Antropometria pedagógica.382 

 

Interessante é que Dr. Hosannah não faz menção ao decreto 9767, sendo 

apenas mencionado o diretor do ginásio, que, por ser médico, supostamente 

compreenderia as demandas para o progresso humano dos baianos. Caso ativéssemos 

nossa análise, nesse caso específico, somente ao que o nosso informante no passado 

relata, poderíamos concluir que a criação do tal Gabinete Antropométrico teria sido 

esforço de sujeitos como Clemente Guinarães ou Hosannah de Oliveira383. Deixando de 

lado uma parte fundamental nesta história, que foi o próprio estado baiano, ou seja, é a 

partir dele com a regulamentação do decreto que se torna válido, do ponto de vista legal, 

os intentos dos eugenistas e educadores. Logo posso perceber que, ao ser aprovado, o 

decreto revela que havia uma importante discussão à nível público sobre assuntos 

eugênicos e que a eugenia encontrou legitimidade e teve algumas medidas 

referendadas pelo Estado, como no caso deste decreto.  

Por falar em Estado, nosso informante do passado, o dr. Hosannah, durante sua 

conferência, ao mencionar as crianças como magras e “subnormais”, que desfilavam 

 
381 Idem, p 57.  

382 OLIVEIRA, Hosannah de. “A necessidade do controle médico na educação física”. In 1º Congresso Baiano de 

Medicina. 1935, p 32. 

383  Clemente Tanajura Guimarães foi diretor do Ginásio da Bahia, de 1934 a 1937. 
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dantescamente nas paradas escolares, mostra-nos um elo que liga sua fala ao que 

depois viriam a ser as paradas do dia da Raça384. Logo, deveria ser apresentado ao 

público crianças e jovens hígidos e fortes, afinal, eles representavam a nação e ela não 

podia ser tida como depauperada e fraca, uma vez que as crianças e jovens estudantes 

eram o futuro da nação. Essas paradas cívicas e militares eram, mais do que tudo, uma 

demonstração de força; no caso das crianças, deveria ser uma demonstração de saúde. 

Muito embora oficialmente não existisse o Dia da Raça, ainda em 1935, a ideia de 

mostrar uma nação forte a partir dos seus jovens já estava presente na fala de 

eugenistas como Hosannah de Oliveira, encontrando terreno fértil para sua propagação 

anos mais tarde. 

Por fim, com a criação do gabinete, Oliveira destaca que após a Bahia estar 

aparelhada quanto ao controle biológico da educação física, poder-se-ia, após isso, 

satisfazer “plenamente as exigências de Georges Demeny, dotando os estudantes do 

GB e consequentemente da Bahia com: saúde, destreza, virilidade e beleza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
384  Realizado na Semana da Pátria e criado durante o Governo Getúlio Vargas, era uma festividade cívica que tinha 

como objetivo de enaltecer o povo brasileiro, pensado como raça brasileira. Essa data foi criada usando a ideia de uma 

"democracia racial", com o propósito de amenizar os conflitos entre "raças", onde o foco maior era o tratamento dado 

entre brancos e negros. Entre as décadas de 1930 e 1940, Vargas criou várias medidas políticas para que acontecesse a 

tão desejada unificação do povo brasileiro.  
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Figura XV: 

 

Ginásio da Bahia 1934, Revista ETC 15-06-1934. 

Figura XVI: 

 

Dr. Clemente Tanajura Guimarães, diretor do Ginásio da Bahia. Revista ETC 15-06-1934 

 



175 

 

 

 

Figura XVII:  

 

Gabinete Antropométrico Ginásio da Bahia, sem ano. In: Deborah Kelman, 2003. 

 

 

 

4.4.2 - O Congresso e outras pautas eugênicas: 

 

No segundo dia de encontro dos médicos baianos na FMB, em 2 de dezembro, 

na 2ª sessão, que discutia a presença da Esquistossomose na Bahia, o professor 

Armando Tavares apresentou um relatório sobre o seu estudo os “Aspectos clínicos da 

esquistossomose mansoni”385. Após o relato sobre os aspectos clínicos da doença, suas 

formas de contágio e prevenção, Tavares demonstra estar ainda em 1935 próximo à 

concepção de que sanear é eugenizar, ao afirmar que o trabalho para controle e 

erradicação dos parasitas deveria ser resultado de um esforço conjunto entre médicos, 

parasitólogos e higienistas. Conforme se observa nas linhas abaixo:  

 
385 

A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo Schistosoma mansoni. Inicialmente a doença é 

assintomática, mas pode evoluir e causar graves problemas de saúde crônicos, podendo haver internação ou levar à 

morte. No Brasil, a esquistossomose é conhecida popularmente como “xistose”, “barriga d’água” ou “doença dos 

caramujos”. A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce onde existam caramujos 

infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. Os vermes, uma vez dentro do organismo da pessoa, 

vivem nas veias do mesentério e do fígado. A maioria dos ovos do parasita se prende nos tecidos do corpo humano 

e a reação do organismo a eles pode causar grandes danos à saúde. Ver em < http://www.saude.gov.br/saude-

de-a-z/esquistossomose> Acesso em: 19-10-2019. 

 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/esquistossomose
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/esquistossomose
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“[...] apurar criteriosamente o nexo entre schistosoma e manifestações mórbidas as mais 

diversas. Firmando ou destruindo noções estabelecidas, abrindo novos caminhos, em que 

se empenhem com ardor clínicos e anatomistas, hygienistas e parasitólogos, no fim 

comum de, nesta hora da eugenia, poupar nossa raça em formação deste entre os 

múltiplos males que nos aflingem.”386 

 

  As palavras de Tavares parecem ser uma síntese do que abordamos até o 

momento. Primeiro, ele fala em raça em formação e, é claro, está se referindo à raça 

nacional, à raça brasileira. Segundo o verbo “poupar”, pode ser lido e interpretado como 

‘impedir’ o contágio da raça com os venenos raciais, no caso exposto acima, a 

esquistossomose. Terceiro e não menos importante, “a hora da eugenia” significava a 

hora da evolução humana, mediante sua purificação frente a elementos que a 

corrompessem e debilitassem. Promovendo, dessa forma, um diálogo entre eugenia, 

saneamento, reforma social, medicina e ciências. Não por acaso, o autor cita a união de 

esforços entre médicos, higienistas, clínicos, anatomistas e parasitólogos na luta e 

combate ao parasita schistosssoma mansoni. Fica clara a associação entre eugenia e 

sanitarismo ainda em idos de 1935. 

Na mesma sessão sobre a esquistossomose, Alexandre Leal Costa apresentou 

seu relatório “Epidemiologia e profilaxia da schistomose”, destacou que o assunto de 

maior importância no saneamento do hinterland (interior) baiano era o problema das 

latrinas rurais, ou a falta delas. Em tom alarmante, denuncia as péssimas condições 

sanitárias do povo do interior (o sertanejo). Com o intuito de evitar a contaminação da 

água e do solo com os excrementos fecais, Leal Costa chama a atenção para o fato de o 

governo baiano ter de assumir a obrigatoriedade em educar e aconselhar o povo a 

construírem fossas aconselháveis pela higiene. O caso exposto por Leal Costa vai ao 

encontro das impressões do médico da Comissão Internacional da Fundação 

Rockefeller, Dr. Lewis Hackett que treze anos antes em expedição pelo interior da Bahia 

apontou para a inexistência de latrinas no meio rural, e esta condição era o principal 

vetor na transmissão de verminoses387. O descalabro das condições sanitárias entre 

interior e litoral era gritante, se bem que àquela altura não fosse necessário adentrar por 

muitas léguas no interior do estado para se deparar com “sertão”, não geográfico, mas 

social.  

As propostas de Leal Costa não eram caso isolado, citando correspondência 

 
386 Atas do 1º Congresso Baiano de Medicina. 1935, p 64. 
387 Ver a atuação da Comissão Rockefeller no capítulo 3, desta dissertação. 
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enviada pelo o renomado Arthur Neiva nas páginas finais de seu relatório, o sanitarista 

paulista escreveu uma observação a respeito de um dos capítulos da tese de Leal 

Costa: “estou inteiramente de acordo com a nota número 2 da página 139, a propósito 

no que diz respeito às latrinas rurais, quando reorganizei o Serviço Sanitário do Estado 

de São Paulo, criando o Código Sanitário”388. Este código serviu de modelo para outros 

estados, como a Bahia, sendo o Código Sanitário da Bahia criado em 1925389. Portanto, 

pouco mais de 15 anos após Renato Kehl cunhar a frase que associava eugenia ao 

sanitarismo, médicos baianos como Leal Costa e Armando Tavares pareciam caminhar 

em direção à eugenia preventiva, em sua cruzada sanitarista conta o esquistossomo, 

assim como havia sido na década anterior no combate à ancilostomose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
388  Atas do 1º Congresso Baiano de Medicina. 1935, p 71. 

389 Lembrando que o Código Sanitário da Bahia foi criado em 1925 durante o Governo de Francisco de Góes Calmon, 

tendo clara ligação com o DNSP, e serviu para reorganizar o serviço de saneamento e saúde pública no estado. No 

entanto com a questão sanitária era algo de suma importância, a influência do trabalho de Arthur Neiva em São Paulo 

quatro anos antes, fez-se observar na criação do DNSP, e consequentemente nos demais códigos sanitários. 
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5. Eugenia e modernidade: a Atenas não é mulata velha. 

 

5.1 Pioneirismo da Atenas Brasileira: 

 

Não apenas os cientistas baianos reclamavam para a Bahia o posto de ter sido 

neste estado o primeiro lugar em que se disseminou a eugenia, como aponta a edição  

número 28, de abril de 1931 do Boletim de Eugenia, que apresentava a porta de entrada 

da ciência de Galton no Brasil através da Bahia, com a aula inaugural do professor 

Alfredo Magalhães aos alunos da FMB em 1913, conforme pudemos notar no capítulo 2 

desta dissertação390. Parte desse reconhecimento não advinha apenas do periódico 

redigido por Renato Kehl, ele figurava também nos discursos de médicos baianos, sobre 

o pioneirismo. É o caso de Gonçalo Moniz Sodré em texto publicado na GMB, em 1924, 

o doutorando Luís Fabrício de Oliveira (1928) também reclamou o tal pioneirismo 

eugênico baiano. Em sua tese de doutoramento, Ítala de Oliveira também seguiu a 

mesma direção. Fato é, que todo destaque dado à Bahia e seu pioneirismo eugênico 

soa-me como um certo efeito propagandístico que tinha como intuito demonstrar que a 

Bahia ainda continuava relevante na ciência nacional, ainda mais em se tratando de uma 

ciência tão moderna quanto a eugenia. 

Ora, se a eugenia era a ciência do progresso, e todo o despertar civilizacional 

brasileiro partiria de terras baianas, já que na narrativa das elites locais o estado era a 

vanguarda da política, das artes, da medicina e ciência nacional, um verdadeiro berço da 

intelectualidade. Como aponta o estudo feito por Rinaldo Cesar Leite em “A rainha 

destronada” (2005), as elites locais recorreram a uma alegoria inspirada na cultura da 

Grécia Clássica para criar a expressão “A Athenas brasileira”, essa designação 

procurava, portanto, firmar um paralelo entre o pressuposto papel de centralidade 

exercido pela Bahia nos planos políticos, culturais e científicos brasileiros, com função 

semelhante a que tivera Athenas, na Grécia Antiga391. Assim como na cidade-estado 

grega, que teve um papel catalisador da cultura grega no mundo helênico e antigo, a 

cidade de Salvador teria a mesma função no Brasil. Rinaldo César Leite analisa a origem 

do mito da Athenas e aponta que essa louvação ao passado clássico encontrava suas 

 
390  Boletim de Eugenia, v. 28, abril,1931. Rio de Janeiro. 
391  LEITE. Reinaldo César. “A rainha destronada – o discurso das elites sobre a Grandeza e os Infortúnios da Bahia 

nas Primeiras Décadas Republicanas”. Tese (História Social). Puc- SP, 2005, p 145. 
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origens durante o segundo Império, período de maior pungência baiana na política 

nacional a exemplo de nomes como  José Bonifácio, barão de Cotegipe entre outros. 

Assim, as elites baianas consideravam-se os legítimos herdeiros dos figurões 

intelectuais de outrora, de um passado recente e “dourado” como haviam sido os anos 

imperiais, momento em que exerceram a “superioridade intelectual” nos tempos de 

glória. Esse tempo significava um tempo mítico, pois simbolizava um passado enfatizado 

apenas pelos acontecimentos convenientes de se resgatar na história, num processo 

seletivo de ação da memória. Isso porque sabedores da queda econômica baiana nos 

tempos da República e da perda de espaço na esfera política nacional, a elite baiana 

criou uma narrativa gloriosa do passado, pois no presente não se viam mais partícipes 

como protagonistas do cenário político nacional. Muito embora ao longo de sua tese, o 

autor mostre o contrário, evidenciando que durante a República por mais que houvesse 

o abalo econômico com a derrocada da economia açucareira, os políticos e intelectuais 

baianos continuaram com presença marcante na política nacional392. No meu caso, cabe 

analisar os cientistas baianos neste processo, e sim, embora embebecidos com o 

discurso sobre Athenas brasileira, muitos deles foram em direção à capital federal, 

fenômeno a que chamei de “fuga de cérebros”, pois desejavam exercer as antigas 

hegemonias que os baianos do passado imperial um dia tiveram, além da ascensão na 

carreira profissional. 

A imersão no discurso da Atenas brasileira tomou conta da apresentação de 

Gonçalo Moniz em sessão de encerramento do Primeiro Congresso Regional de 

Medicina, no qual mostrou estar a par da crença da superioridade intelectual baiana, 

sobretudo no campo das ciências, ao afirmar que “Assim como constitui prova palpitante 

de que, no domínio da ciência- a Bahia ainda é a Bahia. A Bahia, com efeito, tem sido 

sempre a vanguarda na marcha evolutiva do Brasil”.393 Essa citação é esclarecedora, ao 

afirmar que “no domínio da ciência, a Bahia ainda é a Bahia”, abre-nos espaço para a 

interpretação de que a Bahia podia não ir bem em  outros campos como o político e 

econômico, mas no quesito ciência ela continuava ‘à frente’, sobretudo por causa da 

Faculdade de Medicina, na qual Gonçalo Moniz apresenta um breve resumo dos 

principais destaques da mesma entre os séculos XIX e XX. Essa passagem reitera, 

portanto, a ideia de que a terra natal era a célula mater da nação, o núcleo do 
 

392  LEITE. Reinaldo César. “A rainha destronada – o discurso das elites sobre a Grandeza e os Infortúnios da Bahia 

nas Primeiras Décadas Republicanas”. Tese (História Social). Puc- SP, 2005. 

393 MONIZ, Gonçalo. In: Atas do 1º Congresso Baiano de Medicina. 1935, p 122. 
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movimento civilizador da pátria, a marcha evolutiva do Brasil. Ora, se de um lado São 

Paulo figurava como a locomotiva que levava o Brasil para frente ou que carregava o 

Brasil, ambos do ponto de vista econômico; de outro, a Bahia seria uma espécie de 

locomotiva científica da nação, onde as glórias do passado se combinariam aos jovens 

talentos do presente, possibilitando a continuidade de um futuro dourado. 

Voltando aquela citação de Júlio de Carvalho da revista ETC, utilizada no 

capítulo 2 dessa dissertação, ao comentar sobre a Assembleia constituinte de 1934, 

além do apelo eugênico, o texto de Carvalho apresenta clara influência do mito da 

Athenas394. Ao criticar a politicagem em excesso na reunião da constituinte, afirmou que 

os doutos constituintes mineiros “continuavam no mesmo pé”, e bancada paulista “surgiu 

enigmática e que enigmática desapareceria”, pois nem consigo própria havia unidade395. 

Logo qual foi a única bancada a se “salvar” no Congresso durante a Assembleia? A 

baiana, é claro! Vejamos: “no terreno das ideias só se salvou a bahiana, embora com 

alguns pecadilhos”.396 A ‘superioridade’ intelectual baiana era constantemente evocada, 

por diversos personagens, e ocupou importante espaço nas páginas da revista ETC397. 

Quatro anos antes Bernardino José de Souza, se pronunciou em favor da cruzada em 

favor de um Brasil melhor, a partir da educação, e ao fazer citar a Bahia: “cumpre que 

nós da Bahia, outrora Athenas brasileira, nos alistemos na cruzada [...]398”. O termo 

outrora indica a grandiosidade do passado, que poderia ser revivido caso a educação 

fosse a força motriz do aprimoramento do povo, e da raça.  

       Dentre os jovens talentos destacados pelo ex-diretor da Faculdade de 

Medicina, estavam os participantes do Congresso daquele ano, ao mesmo tempo em 

que esse discurso servia como um elogio à nova classe de médicos, ele também era 

uma forma transmitir o mito da Athenas brasileira adiante. Moniz Sodré não foi o único a 

usar o artifício de dar destaque aos principais nomes da inteligência baiana, Leite aponta 

que em 1927, Pedro Calmon mostrou que os dons da inteligência baiana, própria do 

povo ateniense, manifestavam-se nas na dedicação às causas de interesse nacional:  

atuação política; no talento inexcedível para as letras; no engrandecimento das ciências; 

 
394 A revista semanal ETC, de propriedade de Júlio de Carvalho mostrou de longe ser o principal periódico baiano a 

inserir a eugenia no ambiente público, fora da FMB. 
395 ETC – 31-05-1934, p07. 
396  Idem. 
397 O mito da Athenas era constantemente evocado pela elite intelectual baiana, a saber pelas edições do ETC: 11-08-

1930, ed 137 ;31-05-1934, ed 237; 30-05-1935, ed 259.  
398  SOUZA, Bernardino. In: SELLMANN, Enedino. ETC, 11-08-1930, ed 137. 
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na defesa da moral e da justiça, e, enfim, nas artes399. No campo das ciências 

mereceram destaque de Calmon: Juliano Moreira, Clementino Fraga, Prado Valadares, 

João Fróes, Pirajá da Silva, Pacheco Mendes, Couto Maia, Moniz Sodré, Afrânio 

Peixoto, entre outros tantos. Abro espaço aqui para trazer outros nomes que viriam a ter 

grande importância, alguns a nível nacional, outros, a nível regional como: Fernando 

Tude de Souza, Hosannah de Oliveira, Luís Alberto Costa Pinto, Arthur Ramos, além do 

próprio Alfredo Magalhães que se fez ouvir no centro eugênico nacional.  

Logo o casamento entre a ciência, ou a “religião do futuro” não poderia encontrar 

melhor espaço que não na Athenas. Antes de tudo é bom que fique claro que, em minha 

pesquisa não há indícios de que Alfredo Magalhães tenha trazido à tona a nova ciência, 

só para propagandear a Bahia como vanguarda científica, pelo contrário foi o fato de a 

Bahia coincidentemente ou não ter iniciado a temática eugênica, que os letrados usaram 

deste artifício para pôr em evidência seu papel de destaque nacionalmente. Uma 

espécie de propaganda interna, mas que tinha como um de seus objetivos se contrapor 

à perca de centralidade no cenário político nacional. Esta percepção também, pode ser 

interpretada como um discurso de reação à “subalternidade” baiana no cenário científico 

nacional, uma vez que os principais institutos como o IOC, e as grandes obras 

reformadoras tiveram seu pontapé inicial no centro republicano. E embora o Brasil 

pertencesse a periferia da ciência internacional, dentro deste país havia ainda uma 

periferia dentro da “periferia”, lugar ocupado pela Bahia. 

Entretanto, por mais que houvesse uma periferização da Bahia, isso não 

significou uma acomodação de médicos baianos. Essa suposta acomodação foi 

apontada por Lilia Schwarz (1994). A autora destacou que na Bahia a eugenia e a sua 

suposição em melhorar a raça, era pouco legítima na escola baiana. Enquanto que na 

faculdade carioca, o reconhecimento da eugenia viabilizou a criação de novos espaços 

de atuação social. Sendo assim, para ela o discurso da eugenia na Bahia teria 

representado uma acomodação, já que a raça tinha solução, ao passo que no Rio de 

Janeiro levou a atuação médica mais agressiva400. Uma vez que os médicos e 

higienistas fluminenses já estavam habituados a liderar programas higiênicos e 

campanhas de vacinação compulsória, a pauta eugênica seria uma forma de 

continuidade com seu projeto de inserção social. E ao mencionar as especificidades 

 
399 LEITE, 2005, p 145. 
400 SCHWARCZ. 1993. p. 310. 
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regionais, a autora reforça a narrativa baianista do ocaso da Bahia, ao afirmar:  

“[...] contando com uma situação financeira precária e uma clientela de poucos recursos 

econômicos, a faculdade da Bahia era um espelho do estado que representava. Perdia o 

caráter combativo dos últimos anos do Império e se acomodava diante de uma situação, a 

essa altura, bastante consolidada: a exclusão dos centros do Norte do país da esfera de 

decisões.”401 

  

         Este para mim, parece ter sido o equívoco de análise de Schwarcz pois ela 

argui que a perda de poder econômico, e político reverberou na ciência baiana. Mas esta 

estagnação, foi fruto de uma a narrativa derrotista pessimista que a elite baiana 

construiu de si mesma a partir da Primeira República. A autora se ateve aos sinais de 

declínio do estado na República, sentidos sobretudo no ponto de vista político com a 

perda de espaço no cenário da esfera decisiva nacional para o Rio Grande do Sul, por 

exemplo, além do não desenvolvimento econômico. Essa perda de espaço, abriria 

espaço para que no campo científico o mesmo se verificasse, justificando a 

acomodação. Entretanto embora todas as considerações das elites sobre os infortúnios 

vividos pela Bahia na época republicanam fossem fonte de toda uma onda de lamúrias e 

pessimismo, a leitura dos materiais como o discurso de Gonçalo Moniz indica que havia 

lugar para a manifestação de otimismo e esperança402. E conforme podemos observar 

na análise dos discursos do Primeiro Congresso Regional de Medicina da Bahia, a 

eugenia dotava de grande espírito reformador os homens de ciência baianos, indicando 

um sentido contrário a esta pretensa acomodação. Não só a partir deste encontro, como 

também pela considerável quantidade de defensores da eugenia negativa em terras 

baianas conferem sentido oposto a acomodação, afinal se a eugenia negativa exigia 

maior intervenção, sua busca refletia um desejo de atuação e interferência no corpo 

social. 

          A meu ver, a narrativa do ocaso da Bahia se deve ao desenvolvimento 

econômico e social do estado ser tomado em contraponto à narrativa paulista de avanço 

e desenvolvimento, compreendida sobretudo a partir da imigração europeia. Como a 

Bahia não conseguiu atrair a mesma turba de imigrantes que a região Sul- Sudeste, 

seria fácil portanto culpar o não progresso do estado, pelo fato de não receber o 

“estoque” humano desejado, o que nos faz voltar a absorção da teoria do 

branqueamento e sua assimilação por parte das elites locais. Além disso, há de se 

 
401  Idem, ibidem. 

402 LEITE. 2005. p 254. 
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destacar o desenvolvimento de percepções depreciativas em relação aos Estados do 

Norte, por parte dos sulistas em geral. Os estados do norte foram classificados como 

inferiores do ponto de vista econômico, material, cultural e racial (dada a grande parte da 

população ser não branca); este preconceito do Sul abriu espaço para uma série de 

estereótipos, que relegavam esses estados aos símbolos e espaços do atraso 

nacional403. Visão estereotipada desta região, que hoje é o Nordeste, e que permeia o 

imaginário de muitas pessoas no Sul-Sudeste, com os apelidos depreciativos tais quais 

“cabeça rachada”, “paraíba” ou “baiano”.  

         Sim, embora as elites locais pudessem se valer da falta de imigrantes 

brancos, para reforçar a narrativa fatalista que acometia o estado, os discursos sobre a 

grandeza como o de Gonçalo Moniz “a Bahia ainda é a Bahia”, podem ter sido 

elaborados tanto numa tentativa de responder às elites dos estados hegemônicos, que 

buscavam impor suas concepções particulares da identidade nacional, quanto uma 

reação aos discursos que detratavam a Bahia, ou talvez ambos ao mesmo tempo404.  

Contra a depreciação da Bahia nas décadas iniciais do século passado, 

ergueram-se nomes como Afrânio Peixoto (embora residente no Rio) que se empenhou 

em desvencilhar a imagem da Bahia a de uma “mulata velha”, termo que remontava à 

forte presença africana neste estado. Associar à terra mater, a Athenas à mulata velha 

era um ultraje, uma depreciação, já que a imagem formulada da “mulata velha” 

correspondia à figura de uma típica afrodescendente baiana, com todos os seus jeitos e 

trejeitos.  Essa representação encontra raízes anteriores ao período abarcado por este 

estudo, mas serve-me de importante escopo para a discussão acerca de que imagem 

que se tinham, e como era representada a Bahia? Imagens e representações essas a 

qual a Bahia queria se desvencilhar. Podemos encontrar a menção à “mulata velha” 

ainda nos anos iniciais de 1900, como nos mostram as charges da revista carioca, O 

Malho, nos anos de 1905 e 1907, vejamos: 

 

 

 

 
403 MOTTA, Marly Silva da. apud: LEITE, 2005. P.168. 

404 LEITE. 2005, p. 168. 
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Figura XVIII:  

 

Revista O Malho, “Yoyo Muller no parafuso” a mulata velha e os baianos. 21 de fevereiro, 1905. 

Figura XIX: 

 

Revista O Malho, Capa – “Candidatura Nacional”, a mulata velha e Ruy Barbosa. 15 de julho, 1905. 
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             Figura XX: 

 

Revista O Malho, “Perante a Bahia” - mulata e Ruy Barbosa dialogam sobre sua candidatura. 21 de outubro, 1905. 

Figura XXI: 

 

Revista, O Malho. “A scisão na Bahia” - Mulata e Zé Marcelino. 20 de abril, 1907. 
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Em todas as charges acima a Bahia está representada como uma mulata cheia 

de trejeitos, roupas típicas, e até com traços grosseiros como nas figuras: XVIII, XIX, XX, 

e XXI405. Como fugiria ao escopo deste trabalho analisar as questões políticas imersas 

nas figuras, atenho-me apenas às descrições físicas, e fenotípicas a que ficou ligada à 

Atenas brasileira. O que obviamente incomodou bastante o consagrado homem se 

ciência Afrânio Peixoto, que se dirigiu da seguinte forma contra este estado de coisas:  

Sei que é velho outro apelido, de que também não gosto: “mulata velha” ... Velha ou mais 

velha, pela primazia, vá..., mas por que mulata? Se os tem, gente assim, as outras terras 

do Brasil são acaso isentas? Mulatas novas ou mais novas.406 

 

O descontentamento de Peixoto não se deve é claro ao termo “velha”, mas sim a 

mulata, esta palavra atribuía a Bahia uma característica que as elites locais insistiam em 

encobrir. Sim, de fato o visual das baianas poderia ser encontrado em outras partes do 

Brasil, mas na Bahia sua quantidade devia ser abundante ajudando a identificar tal traje 

ao estado. As elites, definitivamente não queriam ver exposta a face negra da formação 

étnica e social, como o símbolo e imagem legítimos do estado. De certo ponto até se 

aceitava o negro como uma das raças formadoras do país, mas defini-lo como o tipo 

característico baiano era tido como uma afronta à sensibilidade e à identidade branca e 

europeia dos homens ilustres da terra, daí a revolta de Afrânio Peixoto. 

Quanto à política imigratória assim como outros cientistas e literatos, o 

pensamento de Afrânio Peixoto foi marcado por uma boa dose de racismo (o caso da 

mulata velha aponta para isso). Apresentando-se como defensor do branqueamento 

temia a imigração em massa de negros provenientes dos Estados Unidos, para ele, nem 

mesmo trezentos anos seriam capazes de mudar a “alma e alvejar a pele”. E prossegue 

ao refutar veementemente a possibilidade de imigração negra, donde o Brasil levaria 

muito tempo para “depurar-se” daquilo que chamou de “mascavo humano”, vejamos as 

contundentes palavras do médico baiano numa carta remetida a Fidelis Reis: “quantos 

séculos serão precisos para depurar-se de todo esse mascavo humano? Teremos 

albumina bastante para refinar toda essa escória? [...] Deus nos acuda, se é 

brasileiro!”.407 

São nítidas, a postura racista e a crença no branqueamento, ao retratar os 

 
405 Característica comum nas representações racistas feita para com o negro durante o início do século XX. 

406 PEIXOTO, Afrânio, Livro de Horas, p. 274 apud: LEITE. 2005, p 170. 

407 SKIDMORE apud: LOBO, Bruno. 1926, 140-2. 
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negros imigrantes como uma “escória”, e elemento perturbador do progresso brasileiro. 

E quanto ao negro brasileiro? Este não seria uma pedra de tropeço ao progresso, uma 

vez que se estimava que esta população seria reduzida após cruzamento racial, e 

imigração europeia. E quanto a terra mais negra do Brasil, que fim levaria? Até o 

momento, não tive tempo hábil para debruçar-me afundo em quais as impressões das 

elites locais frente à incapacidade de trazer brancos em larga escala para o estado, e de 

que forma isso reverberou na construção da identidade baiana, talvez este seja um 

importante tema para ser trabalhado, futuramente. Fato é que pelo menos até o recorte 

limite deste trabalho, o governo baiano buscava atrair imigrantes para seu território, 

como apontou a revista ETC... em edição de abril de 1930: 

 

A imigração estrangeira sempre constituiu um sério problema economico do Estado, 

tendo mesmo o governo anterior esboçado vários planos com o intuito patriótico de o 

resolver. Infelizmente não o conseguiu tendo, todavia, aparelhado o Estado com uma 

legislação adequada e com o edifício da Hospedaria de Immigrantes.  O Sr. Vital Soares, 

cujas vistas vivem voltadas para as questões econômicas e financeiras do Estado, acaba de 

resolver o importante problema, recebendo noventa e duas famílias de imigrantes teuto-

russos que se instalarão no núcleo colonial de Itaracá.  Tudo isso sem bulha, sem 

estardalhaço [...]408. 

 

O trecho acima resume bem o que anunciei nos parágrafos anteriores, nele o 

redator Álvaro Macedo destaca que a imigração era problema antigo a ser enfrentado 

por governantes baianos. Problema este que foi encarado pelo então governador 

provisório de Vital Soares, e conseguiu contorna-lo com a vinda de noventa e duas 

famílias teuto-russas (do Leste europeu) à Bahia, em 1930. Interessante é notar que 

questão imigratória era encarada como um dever patriótico, exercício este, que levou ao 

elogio a Vital Soares, logo pode-se depreender que para Macedo a construção da nação 

dependia do trabalho dos imigrantes no meio rural. E completa ao citar que o trabalho 

rural “necessita de não só de braços, mas  também de cérebros que norteiem com 

segurança para a grande vitória que as próprias possibilidades”, e  diz ainda que no Sul 

os alemães tem demonstrado toda pujança da sua capacidade, já o russo era agricultor 

por natureza, logo não haveria união mais perfeita que essa.  

Portanto eram as famílias teuto-russas que chegavam para cultivar a terra 

 
408 Revista ETC, “Mais uma realização do Governo Baiano”. 14-04-1930. 
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baiana, e ajudar no desenvolvimento agrário409. Pouco precisa ser dito sobre a tentativa 

de imigração alemã para terra do dendê, a não ser aquilo que o prezado leitor já sabe 

que foi a tentativa de branqueamento, e a crença na superioridade intelectual dos 

nórdicos frente a outros segmentos étnicos, daí explicam-se os sedosos elogios à 

iniciativa do então governador. Em linhas gerais, isso evidencia que por mais que não 

houvesse um preconceito declarado por parte da elite local, havia sim a crença no maior 

valor deste ou daquele segmento étnico, o que demonstra uma prática racista, mesmo 

que de maneira sutil.  

Voltando ao fio da meada, a meu ver o quadro multirracial baiano e 

majoritariamente negro, ou “mulato” fez com que aqui não se desenvolvessem propostas 

eugênicas pautadas na pureza racial410. E quando houve a discussão acerca da pureza 

racial, reinava a ideia de imprecisão étnica, como apontou o artigo de Enedino Sellman 

em “Pelo povo e pela raça”: “ a raça brasileira precisa purificar-se, mesmo sem tipo 

étnico definido.”411 Uma vez que nem os próprios eugenistas tinham certeza quanto a 

sua pureza racial, defender tal postura seria uma espécie de suicídio eugenético. 

Embora, isto não excluísse é claro: o darwinismo social; e a defesa da eugenia negativa, 

como a esterilização, e aborto, entretanto não se observou (até segunda ordem) 

defensores da vedação ao casamento interracial. A doença sim, passa a ser mais 

importante que a raça, mas não só ela, o corpo ganha destaque, e se este corpo se fazia 

imprescindível para a raça brasileira, ele deveria, portanto, ser sadio. Muito embora esta 

amálgama de corpos fosse composta por diversas etnias: brancos, negros, mulatos e 

caboclos; no íntimo às elites baianas ainda sonhavam com uma alvorada europeia, ou 

 
409 Cabe destacar que de longe o maior fluxo migratório europeu para a Bahia, foi o dos espanhóis, ou melhor dos 

galegos, destacando-se em certa medida o português. Os teutos russos não foram tiveram uma larga escala 

contingencial assim como no Sul do país, ao qual como um dos reflexos dessa migração temos uma cidade no Rio 

Grande do Sul, chamada Teutônia. 

 Já o termo teuto russo, se refere aos russos de origem germânica, ou seja, cidadãos russos com tradição e cultura 

alemã. A história dessa mistura deve-se ao fato da czarina Catarina, A Grande, ainda no século XVIII ter convocado 

estrangeiros a povoarem áreas ermas do Império Russo, esses imigrantes eram em sua maioria alemães, que migraram 

à leste. Para Catharina a imigração vinda do Oeste era: “a esperança de desenvolvimento econômico e, 

principalmente, o desenvolvimento sociocultural de um país gigantesco e atrasado que ela passou a governar", 

segundo explica a historiadora Ekaterina Anissimova. Ver mais em: ,<https://www.dw.com/en/catherine-the-great-

and-the-russian-germans/a-16965100> acesso em 17-10-2019. 

410 Aparentemente, pelo menos as fontes trabalhadas até aqui evidenciam esta tendência. 

411  SELLMANN, Enedino. “Pelo povo e pela raça”. ETC, 11-08-1930.  

https://www.dw.com/en/catherine-the-great-and-the-russian-germans/a-16965100
https://www.dw.com/en/catherine-the-great-and-the-russian-germans/a-16965100
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melhor, ateniense. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

          Como o leitor pôde ver, neste trabalho busquei dar destaque à eugenia na 

Bahia, investigando a relevância da eugenia no pensamento científico baiano, entre os 

anos de 1915 e 1935. Escolhi este recorte temporal por dar conta de um período que vai 

do primeiro indício de trabalho escrito, como vimos na dissertação de Samuel Dutra da 

Silva “ O casamento e sua prole”, que mostrava-se em perfeita harmonia com os temas 

eugênicos; embora é claro, a penetração da ciência de Galton na FMB tenha ocorrido 

dois anos antes, com o renomado Alfredo Ferreira de Magalhães, que de longe foi um 

profissional que manteve  sua carreira como nos trilhos da eugenia, sem estar sujeito 

aos humores da moda. Digo isto porque muitos dos jovens doutorandos e alunos da 

FMB, não continuaram suas vidas profissionais voltadas à nova ciência. O que não tira a 

importância do movimento eugenista, que durou até a década de 1930 (pelo menos, foi 

o resultado encontrado até o limite desta pesquisa). Cabe lembrar que, quando falo em 

“movimento”, não quer dizer que tenha sido uma corrente científica uniforme, com 

personagens que seguiram uma mesma linha de ação ou raciocínio, muito pelo contrário 

os caminhos que levavam até a eugenia eram os mais diversos, seja através da 

obstetrícia, seja pela higiene, ou até mesmo o saneamento.  

        Vimos no primeiro capítulo a maneira como se abriu espaço para a 

chegada da eugenia no Brasil, onde raça já era discutida há no mínimo há meio século. 

E um período crucial para a discussão sobre as possíveis saídas da nação frente a sua 

raça repousa no Pós-Abolição, onde dirigiram-se teorias que renegavam a condição 

inferior do negro, isto por todos é sabido. Mas por outro lado alguns importantes autores 

como Silvio Romero, que já começava a pensar em um modelo de país mestiço, ou até 

literatos como Manuel Quirino que combatia os racismos científicos, causavam uma 

ebulição no pensamento social e racial brasileiro. Neste contexto, a teoria do 

branqueamento ganha força e mostra sua face racista, e ao mesmo tempo sutil, porque 

preferia uma nação branca, mas pelo cruzamento racial sutilmente se escondia o desejo 

de “varrer” o elemento negro do mapa. Entretanto, é no capítulo inicial que começamos a 
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notar uma relação menos conflitiva com o povo, ou seja, se o povo era racialmente 

mestiço, se pensaram outras formas de melhorá-lo. A primeira proposta, é claro, vem 

com a educação, em outras palavras educando a população ela poder-se-ia transformar 

a si mesmo e sua descendência.   

                No segundo capítulo analiso os trabalhos médicos ligados à eugenia 

elaborados na Faculdade de Medicina da Bahia, onde constatamos a considerável 

presença da “nova religião”, embora na maioria dos casos ela não manifestava-se 

claramente a partir do seu nome “eugenia”, sendo necessário estar atento para outros 

termos e conceitos nos quais a eugenia pudesse estar circunscrita, como o alcoolismo, 

as doenças venéreas, higiene mental. Dentre as teses que mais me chamaram a 

atenção está a de Clodoaldo Avelino de Magalhães (1924), que defendeu abertamente a 

esterilização de degenerados como medida eugênica. Sim, pareceu-me uma surpresa já 

que havia a ideia de que os “eugenistas brasileiros eram mais brandos”, balela.... 

Houveram sim, entusiastas da eugenia negativa no Brasil, e na Bahia, além de 

Magalhães destacou-se pela proposta eugênica extremada, Fernando Tude de Souza 

dez anos mais tarde (1934) defendeu o aborto eugênico, e criticou veementemente a 

interferência religiosa, e a atuação de médicos ligados à religião nos assuntos 

eugênicos. E como extrapolaria os limites deste trabalho, não pude mapear o que teria 

feito com que Fernando Tude de Souza, seguisse uma carreira totalmente oposta às 

suas pretensões médicas.  

              Neste capítulo ainda não podia deixar de mencionar as solicitações dos 

médicos frente a implementação do “Exame pré-nupcial obrigatório”, tema discutido por 

eugenistas de todo o Brasil. Um desses eugenistas, foi Luiz Fabrício de Oliveira (1928), 

que além de pedir a obrigatoriedade do exame, destacava a importância do negro, do 

branco e dos índios na formação brasileira, aproximando-se da mestiçagem positiva. 

Enquanto isso, em outro ponto do país, na cidade de Santos, seu xará, Luiz Sila 

baseado em uma visão racista, via com maus olhos a união interracial. E, embora nem 

todos os eugenistas fossem abertamente racistas como Sila, e aparentemente neutros 

como o baiano Luiz Fabrício de Oliveira, em linhas gerais os autores baianos não deram 

muitas evidências sobre um posicionamento, mais racista ou não. Eles tiveram sua 

análise focadas nas doenças, e na hereditariedade, deixando de lado as hierarquias 

raciais. Para que fique explícito, refiro-me aos autores que pude analisar neste trabalho.  

Além de fontes ligadas à FMB, a eugenia encontrou grande repercussão nas páginas da 

revista semana ETC, que entre os anos de 1930 a 1935 dedicou diversos artigos e 
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comentários sobre: eugenia, sobretudo na Alemanha. 

          No terceiro capítulo analisei de que maneira a FR colaborou com o ideal 

dos sanitaristas brasileiros, e baianos quanto ao aprimoramento da raça, a partir das 

campanhas contra a ancilostomose desenvolvidas entre nos anos de 1920-1922. Digo 

isso, porque por muitos é sabido que àquela época houve a associação do sanitarismo 

com a eugenia, nestes termos melhorando as condições do ambiente em que viviam o 

“sertanejo” poder-se-ia melhorar o estoque racial, e neste caso a doença que corrompia 

e enfraquecia a raça era provocada pelo schistosoma mansoni. Erradicar o amarelão, 

era imprescindível, sendo assim foi de vital importância a utilização do aparato da 

CMIFR nesta tarefa. O clamor pela atuação da fundação americana, encontrava 

membros tanto na máquina governamental, como foi o caso do Diretor Geral de Saúde 

Pública Gonçalo Moniz e na opinião pública, como pudemos verificar nas páginas do “A 

Manhã”. A ideia de degeneração e raça estava presente de forma clara no relatório 

apresentado por Moniz à J.J. Landulpho Medrado, Secretário do Interior, Justiça e 

Instrução Pública, em 21 de fevereiro de 1921, o que evidencia a ideia de regeneração 

racial a partir da cura da ancilostomose e do plaudismo. Sendo as áreas incialmente 

atendidas pela FR o distrito de Periperi, e a cidade de Santo Amaro.  

       Cabe destacar ainda que os médicos norte americanos não compactuavam, 

ou não demonstraram estar em sincronia quanto a associação eugenia e sanitarismo, 

para eles estavam a desempenhar papel sanitário e higiênico. Outro importante aspecto 

que diferenciava o modelo americano e o modelo brasileiro, além do sanear é eugenizar 

foi o da atuação médica: de maneira geral os médicos “baianos e brasileiros não 

botavam a mão na massa” , o estudo não era voltado para o trabalho de campo e sim 

mais voltado à parte clínica, o que ficou evidente na correspondência entre Wilson 

Smillies a George Strode ao dizer que o programa enviado a FR por Costa Pinto, era 

muito pobre e incluía pouco trabalho prático,  não tendo relação com modernas ideias 

sobre Saúde Pública empregadas pelos membros da CR. Sendo assim, além de 

colaborar com a campanha eugênica, a colaboração entre FR e estados brasileiros 

serviu também para uma mudança de postura na atuação médica, que passou de uma 

vocação teórica para a prática.  

           Nos capítulos finais vimos a presença de médicos, e cientistas baianos 

nos principais círculos eugênicos do Brasil, seja através de artigos, livros, congressos 

que tiveram grande vulto, como o Boletim de Eugenia e nos Archivos de Higiene Mental, 

seja na participação no primeiro Congresso de Eugenia, em 1929, ou até na adesão de 
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médicos e psiquiatras correspondentes do estado na LBHM.  Em todos os contextos, 

embora estes espaços fossem ocupados majoritariamente por médicos, psiquiatras do 

Sul, houve a presença e trânsito de baianos nestes centros. Neste contexto destacou-se 

a presença de uma mulher, Ítala de Oliveira, sergipana, mas que estudou na FMB, 

sendo que foi por este estado que se inscreveu como participante do Congresso 

Brasileiro de Eugenia. A análise da participação feminina e eugenia, como no caso de 

Ítala merece uma atenção especial e que pode ser discutida em um trabalho mais 

aprofundado sobre gênero, feminismo e eugenia no Brasil na década de 1920 e 1930. 

   Ademais, pude perceber que a eugenia esteve presente na Bahia até a década 

de 1930 (pelo menos), e encontrou ainda eco no Primeiro Congresso Regional de 

Eugenia. Uma importante medida baseada na ciência eugênica adotada no estado, foi a 

criação do Gabinete Antropométrico no Ginásio da Bahia voltado para o ensino da 

Educação Física, já que a educação física era uma disciplina voltada para o 

aprimoramento racial do indivíduo. Tal medida foi implementada durante a gestão de 

Clemente Guimarães no GB, e foi saudosamente elogiado por Hosannah de Oliveira, 

renomado pediatra, e é claro não existiria medida eugênica se não houvesse a 

aprovação do estado baiano, e uma lei que regulamentasse tal medida, como foi o 

decreto Nº 9767 de 1935, no qual o governador/interventor Juracy Magalhães aprovou o 

regulamento e o modelo de fichas referentes ao Serviço Médico e de Antropometria 

Pedagógica do Ginásio da Bahia. Além disso, a eugenia permaneceu presente quanto à 

campanha ante esquistossomose, da mesma maneira que o outro verme o ancilóstomo 

era um degenerador da raça, o schistosoma mansoni era letal e deveria ser combatido 

“na hora da eugenia”, conforme discursou Armando Tavares no Primeiro Congresso 

Regional de Medicina. 

Isto é uma evidência de que o Sanitarismo ficou atrelado a eugenia preventiva 

ainda na década de 1930, mostrando a força deste movimento reformista passados mais 

de 10 anos da associação entre eugenia e saneamento, embora é claro houvessem 

alguns defensores eugenia negativa, como foi o caso já citado acima de Fernando Tude 

de Souza. É importante destacar também que essas reformas higiênicas- sanitárias 

abriram sem dúvidas mais espaço para ações e políticas voltadas à Saúde Pública. 

Por fim, destaquei ainda que a eugenia teve estreita relação com o mito criado 

pelas elites baianas, o mito da Atenas Brasileira, que destacava  que a Bahia era uma 

terra da vanguarda política, artística e científica do Brasil. Narrativa essa elaborada em 

contraposição a perda de centralidade política na Primeira República, ou seja se na 
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esfera das decisões o estado perdeu espaço, na esfera científica e cultural ele ainda 

deveria exercer um papel de protagonismo. Logo se eugenia era a nova religião e 

expressava modernidade, progresso humano e social, estar ligado a ela, ou ser pioneira 

no assunto dava respaldo para a confirmação desta narrativa. Muito embora, de fato o 

protagonismo assumido pelos eugenistas brasileiros tenha ocorrido no centro (Rio 

capital, e São Paulo). A eugenia poderia levar os baianos a saírem do “atraso” em 

direção ao progresso, e neste sentido não que o pensamento eugênico tenha resultado 

numa acomodação dos baianos frente ao modelos carioca ( ou residentes no Rio de 

Janeiro), mas eram os segundos que dotavam de todo o arsenal necessário para a 

difusão e prática da nova ciência. Os primeiros através da eugenia buscaram fazer com 

que os áureos tempos retornassem, a partir do aprimoramento de sua população, negra 

e mestiça, transformando a Atenas da nova era, ou melhor o que viria a ser a Roma 

negra. Muito embora isso não dissolvesse as boas doses de racismo presentes no 

imaginário das elites, que se esforçavam em não serem ligadas à população negra local, 

uma ambiguidade entanto. No fim Cazuza pareceu-me estar certo ao se referir à elite 

brasileira, se pensarmos essas relações e tensões raciais no íntimo, na esfera privada, 

ao afirmar que o sentimento das elites é: “São caboclos querendo ser ingleses”. Grande 

Cazuza.... 
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