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LINHA DE ARGUMENTAÇÃO

1. Supervalorização de uma cultura “superior”
sobre culturas “inferiores”.

2. Atitudes irracionais são naturalizadas diante da
cultura eugenista.

3. A Eugenia, no Brasil, está fantasiada de
desigualdade social nascida ainda no processo de
formação étnica brasileira.

4. Eugenia como parte do processo do projeto de
dominação e poder.



1. SUPERVALORIZAÇÃO DE UMA CULTURA
“SUPERIOR” SOBRE CULTURAS “INFERIORES”.

Etnocentrismo à luz de Everardo
Rocha.

Eugenia x Etnocentrismo: O
missionário e o índio.

Raiz do problema: ideia de levar a
cultura europeia para civilizações,
para torná-las melhores, isso
incluía corpo e mente.



2. ATITUDES IRRACIONAIS SÃO NATURALIZADAS 
DIANTE DA CULTURA EUGENISTA

Banalização do Mal – Hannah
Arendt;

Brasil é 10º País mais
desigual do mundo;

87% da população carcerária
é formada por negros (64%)
ou pardos (23%);

Brasil estaciona no IDH
(ONU).



3. A EUGENIA, NO BRASIL, ESTÁ FANTASIADA DE 
DESIGUALDADE SOCIAL NASCIDA AINDA NO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO ÉTNICA BRASILEIRA. 

• A constituição brasileira

diz em seu artigo 5º:
“Todos são iguais
perante a lei”.
• No Brasil a legislação
transforma-se em letras
mortas.



“EUGENIA: A FALSA CIÊNCIA DO

PRECONCEITO DECLARADO”

Um dos maiores
opositores ao ideal de
eugenia foi o médico
sergipano Manoel Bonfim.
Em 1905, ele publicou uma
obra que irritou a
comunidade médica: o livro
“A América Latina: males de
origem”.



4. EUGENIA COMO PARTE DO PROCESSO DO PROJETO 
DE DOMINAÇÃO E PODER

• Colonização do Brasil;

• O longo Período de escravidão 
brasileiro;

• Desigualdades de gênero e etnia;

• Florestan Fernandes: Os ex-
escravos foram excluídos das
possibilidades de crescimento na
sociedade de classes, o que os
levou à marginalização no
sistema.

• “É preciso fazer uma segunda
Abolição no Brasil”



A EUGENIA CONTINUA USANDO A CIÊNCIA, 

FABRICANDO PESSOAS E BANALIZANDO O 

PRECONCEITO...

• Abortos de bebês com problemas 
genéticos;

• Concepção em clínicas de
fertilização in vitro;

• Manipulação genética;

• Pré-implementação de embriões;

• Engenharia genética.

• No início de 2012, o aborto de
anencéfalos passou a ser
legalmente aceito



Norbert Elias: Indivíduos constroem 
teias de interdependência que dão 
origem a configurações de muitos 

tipos: família, aldeia, cidade, estado, 
nações. 



HANS JONAS – O PRINCIPIO DA RESPONSABILIDADE

• O Homem define-se pela
responsabilidade que assume em prol
das gerações futuras.

• Os problemas ecológicos, as
consequências da biotecnologia e o
relativismo de valores impõem uma
resposta moral forte, dado que o ser
está em perigo.

• Preocupação em relação ao risco de
desumanização inerente à implantação
de uma abordagem técnica da
existência.



AS INTERVENÇÕES DEPENDEM DO RECORTE...

Recorte Intervenção

Supervalorização de uma cultura

“superior”...

Pluralidade tomando o lugar da

eugenia. Estado, por meio da

escola.

Atitudes irracionais são

naturalizadas diante da cultura

eugenista.

Desnaturalização da banalidade

social da eugenia.

O aborto de anencéfalos O Estado exercendo melhor 

controle sobre as autorização de 

aborto.
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