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A Eugenia Espartana e Ateniense
“A mentalidade grega, tanto em Atenas quanto em Esparta, preconizava a seleção dos corpos 
masculinos fisicamente perfeitos.” Pedro Paulo Funari



O Movimento Eugênico 
Darwinismo Social                                          Eugenia Positiva                                            Eugenia Negativa (EUA)

“Os bem nascidos”                                “Esterilização dos Imigrantes”



Eugenia: uma Ciência prestigiosa
 A Eugenia embasou leis de esterilização coercitiva nos EUA (estado de Indiana em 1909, seguidos por outros 
estados).

Charles Davenport torna a Eugenia uma ciência notória nos EUA.

“A eugenia era uma ciência norte-americana”

Andréa Guerra, médica geneticista e professora

titular do Departamento de Genética Médica da

Unicamp.



Holocausto: a Eugenia Nazista
 A Eugenia Norte-americana foi adotada por Hitler como uma política odiosa do Estado Nazista.

 Em julho de 1933, foi decretada lei de esterilização compulsória de diversas categorias de "defeituosos"



Os Horrores da Eugenia Nazista
 Jovens e adultos submetidos a subnutrição.



Muitos membros eram amputados só para observar a reação do 
organismo.



 Jovens não arianos eram submetidos a radiação para serem 
esterilizados sem saber.



Mengele: O Anjo da Morte



Capitão América: um Super Herói 
fabricado em laboratório.

 Criado na Segunda Guerra por um projeto dos EUA para criar Super Soldados. 

 Um homem bom se tornaria o melhor dos homens. Um homem com defeitos, se tornaria o pior.

 O soro potencializava as qualidades genéticas do indivíduo.



Eugenia na Literatura Brasileira
Monteiro Lobato: livro Choque de Raças.

“Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil e a ti devia eu dedicar meu Choque, grito de guerra pró-
eugenia. Vejo que errei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estropeado amigo. (…) 
Precisamos lançar, vulgarizar estas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só: poda. É como a 
vinha.”



A Eugenia no Século XXI

 Aborto Terapêutico

Abortos de bebês com problemas genéticos

 Fertilização In Vitro

Concepção em clínicas de fertilização in vitro.



Eugenia Cultural: um câncer que persiste
 Supervalorização de uma cultura “superior” sobre culturas “inferiores”.

 Americanização da mentalidade brasileira.



NÃO AO RACISMO

Jesse Owens, o atleta negro que derrotou Hitler.



EUA: Manifestação Neonazista dia 18-04-2018



“Nossa pretensão é de uma sociedade não racial... Estamos 
lutando por uma sociedade em que o povo deixará de pensar 
em termos de cor... Não é uma questão de raça; é uma 
questão de ideias.”

Nelson Mandela



A Eugenia do ponto de vista sociológico
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