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Ao tratarmos sobre psicologia, necessariamente abordarmos as questões éticas e
práticas referentes ao seu campo de atuação. Porém, mais do que isso, é necessário abordar
também os aspectos sociais, políticos e acima de tudo históricos que dizem respeito a nossa
profissão. Conhecer e dar a devida importância a tudo aquilo nos trouxe até aqui, como
acadêmicos e profissionais é de extrema competência com a nossa prática. No entanto, é
possível perceber que ao que se refere à formação do psicólogo e seu compromisso social, não
é sempre que salta aos olhos os aspectos históricos que os compõe. A história nos mostra que
algumas idéias e fenômenos nos são apresentados de maneira naturalizada, ou melhor
dizendo, como referentes à natureza intrínseca do homem. Isso por sua vez rejeita críticas e
possibilidades de transformação ante os fenômenos. Um estudo realizado por Faggion (2013)
buscou analisar o caráter educativo da política de planejamento familiar e para isso contou
com entrevistas de acadêmicos de medicina, enfermagem e psicologia da Universidade
Estadual de Maringá. O resultado nos comprovou e nos levou a pensar a respeito das análises
e discussões que são feitas sobre certas problemáticas sociais, nesse caso, organização
familiar, pobreza, saúde, dentre outras. Foi possível observar que as justificativas para esses
fenômenos encontram amparo em aspectos naturais. Miséria, doenças, má organização e
problemas familiares, pobreza e etc. foram recorridos para explicar a causa pela qual, o Brasil
enfrenta dificuldades para se desenvolver. Segundo alguns entrevistados, “(...) se o
planejamento funcionasse (...) essa miséria do Brasil seria menor”. (Faggion, 2013, p. 26). Tal
fato nos levou a indagar a presença de ideais eugênicos no imaginário social e no que diz
respeito ao percurso das políticas públicas, nesse caso, na política de planejamento familiar.
Isso porque, com base nas falas de alguns entrevistados, foi possível identificar a idéia de que
o planejamento da família deve ser direcionado as famílias economicamente comprometidas.
O questionamento oriundo desse primeiro estudo nos levou a estudos posteriores. O trabalho
que aqui nomeamos como “A eugenia no Brasil e a influência ibérica” buscou concentrar suas
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investigações em torno dos aspectos eugênicos em países como Espanha, Brasil e Portugal.
Com sua natureza investigativa, devemos dizer que esse estudo é fruto do desejo de entender
mais sobre a eugenia bem como suas implicação em tempos passados e atuais. Deve ser
entendido como um convite a reflexão sobre os aspectos históricos da eugenia, mas também a
maneira em que tal ideal se apresenta em discursos sociais e em medidas políticas.
Sem adiantar conceitos sem suas devidas explicações, faz-se necessário explicar sobre
eugenia. O que ela é, qual sua importância para o mundo, para a história e para a psicologia.
O termo eugenia foi cunhado em 1883 pelo médico e matemático inglês, Francis Galton
(1822-1911) e pode ser entendido como um movimento social e científico (Stepan, 2005). As
idéias de Galton sofreram influências de sua época e dos estudos realizados pelo seu primo
Charles Darwin (1809-1882), sendo defendidas e reproduzidas pelas elites intelectuais.
Resumidamente podemos dizer que Galton defendia que os grupos raciais, as classes e
fenômenos sociais, poderiam ser entendidos e explicados pela óptica da herança genética, isto
é, as mazelas sociais poderiam ser impedidas através de medidas que evitassem a reprodução
de indivíduos disgênicos, ou melhor dizendo, de estirpe “ruim”. Sujeitos em condições
econômicas vulneráveis, alcoolistas, desempregados e aqueles que sofriam de alguma
enfermidade ou possuíam histórico de doenças transmissíveis na família. Todos esses
indivíduos eram considerados disgênicos e deveriam evitar se reproduzir para que não
houvesse um comprometimento da espécie. Sob essa linha de raciocínio os adeptos dos ideais
eugênicos defendiam a reprodução de sujeitos “saudáveis”, isto é, brancos, oriundos de
familiar economicamente e socialmente bem estruturada, educados, com grandes
oportunidades no futuro e com histórico genético familiar “saudável”.
A ciência de Galton buscava a melhoria da espécie humana, por meio de providências
aceitáveis a fim de impedir a degeneração moral da sociedade, dessa forma, os eugenistas
defendiam uma intensa propagação eugênica no país. Ao entender deles, quando as reformas
eugênicas fossem uma realidade, os homens seriam formados de um físico e de uma moral
perfeitos (Kehl, 1920). Sob esse pensar, é importante lembrar que os eugenistas não
defenderam a proibição total da união e reprodução de indivíduos disgênicos. Havia uma
grande aposta de que através da educação, o homem poderia se conscientizar do seu papel
contribuinte na melhoria da espécie. Ainda que não houvesse medidas drásticas, com exceção
de países como Alemanha, Estados Unidos e Suíça que fizeram uso de esterilização em massa
e políticas raciais severas, os eugenistas defendiam que antes que a sociedade chegasse a um
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nível adequado de conscientização sobre preservação da espécie humana, seria sim, necessária
a implantação de medidas eugênicas no plano político, social e educacional. A pátria da
eugenia foi a Inglaterra. Em um primeiro momento as idéias eugênicas ganham forma em
território europeu para posteriormente ganharem ânimo em outros países, chegando ao seu
apogeu no início do século XX. É importante lembrar que a propagação das idéias eugênicas
apresenta relações diretas com planos políticos e sociais de cada país que as aderiram, ou seja,
muito além de saber sobre sua propagação, é necessário observar as propostas e medidas
adotadas na época para que os ideais eugênicos pudessem ser cumpridos e para que a uma
prole sadia no futuro estivesse assegurada.
Metodologicamente o estudo foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico
de materiais que tratavam sobre eugenia em países como Brasil, Espanha e Portugal. Na
tentativa de atender seu principal objetivo- mapear semelhanças, divergências e influências de
tais movimentos em relação ao movimento eugênico brasileiro- o estudo foi realizado através
de um período parcial de mobilidade acadêmica na Universidade de Granada, na Espanha, o
que permitiu uma maior e melhor busca de materiais sobre o tema em bibliotecas locais e em
bibliotecas portuguesas. Vale lembrar que considerando a existência de vários países do
continente europeu e a inviabilidade de estudar todos e suas possíveis influências sobre o
movimento eugênico no Brasil, foi necessária a seleção dos dois países supracitados.
Ao que fere a circulação das idéias eugênicas, dados nos mostraram que a Espanha foi
a pioneira no assunto, se comparada a Brasil e Portugal, já nas primeiras décadas do século
XX, data essa que se assemelha ao início das idéias eugênicas no Brasil, também início do
século XX, ficando Portugal com uma propagação um pouco mais tardia, final do século XX.
No quesito organização, institucionalização e produções sobre o assunto, dados relacionados
ao Brasil indicaram e nos permitiram inferir certo avanço se comparado aos dois países
ibéricos. A primeira sociedade eugênica surge em 1918 (a primeira da América do Sul),
depois disso o Brasil ganha força no assunto e segue com a criação em 1929 do Boletim da
Eugenia e 1931 com a fundação da Comissão Central Brasileira de Eugenia. Já na Espanha a
primeira instituição relacionada ao tema foi fundada em 1919, ao passo que em Portugal só
em 1937. A Espanha carregou por alguns momentos da sua história, uma associação entre
movimento eugênico com práticas raciais e um pouco mais radicais. Isso não ocorreu no
Brasil e tampouco em Portugal, o que por sua vez os torna mais brandos e mais semelhantes
no âmbito de aplicação das medidas eugênicas.
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O que o presente estudo objetivou demonstrar, atravessa as fronteiras de uma
discussão comparativa a fim de enaltecer somente diferenças e semelhanças dos movimentos
eugênicos de tais países. Mais do que isso, esse estudo se mostrou atento àquilo que se refere
às dinâmicas da sociedade e suas problemáticas, mostrando-nos que ao que diz respeito a
melhoria da sociedade essas questões foram, e ainda são, uma preocupação que acomete
vários países do mundo em diversos graus de semelhança. Nesse sentido, torna-se necessário
oferecer a eugenia sua devida contribuição, já que problemáticas sociais são preocupações dos
eugenistas, homens de seu tempo, e é também de homens contemporâneos. Ao estudar e
conhecer o desenrolar das idéias eugênicas em outros países e no Brasil, identificamos a
busca incessante de respostas para questões referentes à sociedade.
A eugenia se faz presente na sociedade e diferentemente do que acomete o imaginário
social, não ficou presa no passado juntamente com todas as práticas aterrorizantes cometidas
por suas indevidas aplicações, como no nazismo por exemplo. Pouco se faz referência e
reconhece a importância dela e, talvez, seja aí que mora o equívoco. Um grupo elitista, através
de um movimento intelectual, nos mostrou em outros tempos o desenrolar e a aplicação de
tais idéias. Isso não quer dizer que o passado não pode nos ensinar, ao contrário, nos mostra
quais caminhos já foram percorridos ajudando-nos a enriquecer, aprimorar e avançar nossas
idéias, discursos e práticas atuais.
O olhar que transita no campo do passado e do presente pode nos ensinar para além de
uma reprodução das idéias e práticas eugênicas na atualidade. A eugenia nos mostrou como
discursos embasados em estudos empíricos versaram respostas “científicas” para
problemáticas sociais. Isso nos faz refletir ao percurso do homem em relação à aplicação e
utilização da ciência, que sem se dar conta, legitima ainda mais as diferenças sociais e tantas
outras problemáticas que se justificam por meio de “discursos científicos”.
Mais do que isso, a compreensão da eugenia nos convida a pensar sobre a importante
influência de seus ideais na trajetória da psicologia. Nossa necessidade em oferecer à
psicologia o atributo de ciência, fez com que ao longo da história discutíssemos fenômenos
psicológicos descolados da realidade que os constrói, naturalizando questões que não
deveriam ser respondidas sem que recorrêssemos aos processos históricos, sociais e
econômicos que o compõe. Ter em vista essas questões nos faz avaliar e rever nossa
formação, discursos e compromissos com a sociedade.
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