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 Este trabalho pretende analisar a constituição do movimento
3

 eugênico 

mexicano, na primeira metade do século XX, em especial entre as décadas de 

20 e 40, sob a perspectiva de gênero. Formulada no século XIX
4

, a eugenia 

teve seu desenvolvimento sistemático após a Primeira Guerra
5

. Foi base de 

políticas extremas, como o nazismo, durante a Segunda Guerra, experiência 

que a tornou um tabu na ciência depois desse período. Contudo, a 

compreensão do que foi a eugenia não se esgota na experiência alemã. 

Inserida no contexto das duas guerras mundiais e a sua ligação com as 

principais questões do mundo moderno, como o nacionalismo, o gênero e a 

sexualidade, o racismo, a higiene social e o próprio desenvolvimento da 

genética moderna, a eugenia se transformou num movimento de reforma 

científica (STEPAN, 2005). 

 A intenção é fazer uma dupla análise que, ao fim, se inter-relacionam. 

                                                 
1

 Esta pesquisa conta com o apoio financeiro da CAPES. 
2

 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UFG. ericaisamel@hotmail.com 
3

 Como movimento entende-se um conjunto de ações e ideias de um grupo de intelectuais que 

buscam realizar um programa específico e, para tanto, fundam instituições, produzem eventos, 

publicações, etc. (CARVALHO, 2009). 
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 Inserida no contexto de desenvolvimento das investigações nos campos da genética e da 

hereditariedade propulsionadas pelo impacto da obra “A origem das espécies” (1859), de Charles Darwin, 

a eugenia foi uma teoria científica formulada no fim do século XIX, na Inglaterra, por Francis Galton, 

definida como ciência do melhoramento biológico da espécie humana. (STEPAN, 2005). Buscava intervir 

no processo de transmissão hereditária da espécie humana com a intenção de aperfeiçoá-la 

biologicamente. 
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 O Primeiro Congresso Internacional de Eugenia ocorreu em Londres, em 1912. O Segundo e o 

Terceiro Congresso realizaram-se em Nova York, em 1921 e 1932. A fundação da Federação Internacional 

de Sociedades Eugênicas se deu em 1921. (STEPAN, 2005). No Brasil, em 1918 fundou-se a Sociedade 

Brasileira Eugênica, pioneira na América Latina e, em 1929, criou-se o Instituto Brasileiro de Eugenia 

que, neste mesmo ano, realizou o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. (SANTOS, 1997). No 

México, a Sociedade Mexicana de Eugenia foi criada em 1932 (STERN, 1998). 

 



Em primeiro lugar, ainda que já posto em tom afirmativo, busca-se investigar o 

que há de mexicano no movimento eugênico, ou seja, o que há de específico 

no movimento eugênico no México que possa defini-lo como tal. A pergunta 

que a traduz é: por que afirmar que é um movimento mexicano e não um 

movimento no México? Em que contexto chegam as ideias eugênicas no 

México, de que forma são apropriadas  e que novos significados apresentam? 

Que impacto ideias sobre melhoramento racial humano causou em um país, 

recém-saído de uma longa guerra civil, e em que o debate sobre mestiçagem 

estava na ordem do dia? 

 O México destaca-se por ser o único país da América Latina a ter 

passado por profunda comoção social e política nos primórdios do século XX. 

(STEPAN, 2005). No quadro pós-revolucionário e secular do México a eugenia 

foi bem recebida nos círculos médicos e, a partir da década de 20 um 

movimento intelectual, composto sobretudo por médicos, sanitaristas, juristas e 

políticos, em favor do melhoramento racial mexicano começa a ser constituído.  

Até mesmo algumas correntes feministas chegaram a apoiar propostas 

eugênicas como medidas protetoras da saúde das mulheres (HORCASITAS, 

2003). A questão, portanto, é compreender como a eugenia tornou-se fonte de 

discussões interpretativas entre intelectuais envolvidos com um projeto de 

melhoramento da saúde com vistas para um futuro de progresso para o 

México. 

  Em segundo lugar,  busco analisar a preocupação com o gerenciamento 

público da sexualidade e da reprodução na proposta eugênica de 

melhoramento da qualidade racial mexicana e a centralidade da mulher e da 

família nesse projeto. Deve-se considerar que o movimento eugênico atualiza 

velhas representações relacionadas às mulheres a partir de um discurso 

médico. Quais as implicações dessa repaginação? A ideia de esposa e mãe 

ganha força em função da saúde hereditária da família e, por consequência, da 

nação. Quais as relações entre as propostas de práticas e intervenções 

corporais, sobretudo as de caráter de gerenciamento vida sexual e reprodutiva, 

do movimento eugênico e as relações de gênero.  De que forma essas ideias 

estavam sendo pensadas e que propostas estavam sendo construídas na 

realidade mexicana em um contexto mundial em que a sexualidade se converte 

cada vez mais em assunto de Estado. 



 No entre guerras, a eugenia se solidificou como um projeto discursivo e 

forneceu uma estrutura para a prescrição cultural e a investigação médico 

moral, encorajou a administração racionalizada da composição hereditária 

humana (STEPAN, 2005). A proposta de influência deliberada na seleção 

genética de indivíduos apostava em uma administração pública da vida privada 

com estratégias que iam desde controle de casamentos e de imigração até 

intervenções físicas, como esterilização involuntária e o extremo da eliminação 

de seres humanos tidos inadequados por possuírem características 

consideradas inadequadas, considerados inaptos para a sociedade presente e 

para a continuidade de uma vida reprodutiva. 

 Não houve uma matriz única do pensamento da eugenia e, de maneira 

geral, é possível identificar duas principais vertentes no que diz respeito às 

formas de transmissão hereditária, a saber: a neolamarckiana e a mendeliana. 

Na América Latina predominou a primeira, que, em linhas gerais, considerava 

que determinadas características hereditárias poderiam ser adquiridas através 

do meio ambiente, enquanto que a corrente mendeliana era mais rígida ao 

considerar a genética como exclusivamente biológica. A eugenia 

neolamarckiana teve muito peso na França, diferente do que se observa na 

Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde o pensamento mendeliano -“mais 

duro”- predominou.  Essa diferenciação teórica também implicou em diferenças 

estratégicas, a tradição neolamarckiana, em geral apostava em medidas 

menos invasivas fisicamente, como seleção matrimonial, de imigração, 

isolamento de doentes mentais. Já a corrente mendeliana, para a qual a 

biologia é o destino, sem influência do meio, há ideias de prática de 

esterilização e até mesmo de extermínio de indivíduos indesejáveis. Autores 

acreditam que foi essa diferenciação de matriz de pensamento que levou a 

eugenia na América Latina a ser ignorada dos estudos sobre ciência, pois foi 

associada, muitas vezes, com políticas higienistas ou sanitaristas. (KEVLES, 

1985; LÓPEZ GUAZO, 2005). 

 No México, as principais questões presentes no movimento eugênico 

são a seleção matrimonial – com obrigatoriedade do certificado médico pré-

nupcial -, cuidados materno-infantis, o controle de saúde relacionado com o 

alcoolismo, toxicomanias e doenças sexualmente transmissíveis, a seleção de 



imigrantes e a instrumentação de medidas legais com orientação eugênica que 

se relacionou com a hipótese da degeneração e com a aparição de caracteres 

atávicos
6

, considerados causa fundamental do comportamento antisocial, como 

a delinquência, o pauperismo, a loucura, a debilidade mental e a prostituição. 

 O corpo se tornou o alvo das estratégias eugênicas; o corpo eugênico é 

o corpo saudável, livre de males hereditários, físicos, mentais e até mesmo 

morais. E este corpo será visto e tratado diferenciado e desigualmente de 

acordo com o gênero, com a raça. O gênero ajudou a articular a noção de raça, 

e vice-versa, visto que através da reprodução seriam criados “tipos raciais” que 

supostamente compunham o corpo apropriado geneticamente (STEPAN, 

2005). Esse corpo é também político, pois o objetivo do melhoramento do 

biótipo humano é contribuir para o progresso e desenvolvimento da nação. 

Além disso, o corpo e a sexualidade não se restringem ao âmbito da intimidade 

privada, ela é transformada em coisa pública e objeto de disputa política, na 

medida em se torna objeto de debate de políticas públicas e de casos judiciais 

(ROHDEN, 2003). 

 Saavedra, um dos principais nomes da eugenia mexicana, oferece 

importantes dados em um trabalho que busca recuperar a história da eugenia 

no México
7

. Segundo ele, a eugenia chegou ao México como um reflexo da 

situação progressiva das ciências biológicas. Muitos dos temas tratado por 

essa ciência já haviam sido abordados por estudiosos desde antes de 1871, 
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 Neste artigo, Saavedra busca pontuar e descrever todos os eventos relacionados com o campo da 

eugenia no México. Retoma eventos desde 1871, com estudos médicos sobre ginecologia, contudo, 

são eventos anteriores ao próprio termo “eugenia”. A partir do início do século XX, seu uso começa a 

aparecer em seu sentido de ciência  específica, ramo da genética e dos estudos hereditários. Além do 

Congresso da Criança, precursor mais importante da SME, Saavedra pontua outros também de 

relevância, como a entrada no tema nos assuntos públicos, por exemplo, o Departamento de 

Salubridade Pública, através do evento “Semana da Criança”. Obras como “Nociones de Biología”, de 

1922, escrita por Isaac Ochoterena, que enfatiza a importância da eugenia na sociedade. 1929, Dr. 

Rafael Carrillo, sustenta curso sobre Eugenia, na “Escuela de Salubridad”, entitulado “Herencia y 

Puericultura”. 

 



contudo, o termo “eugenia” aparece pela primeira vez com o romance 

“Eugenia”, de Eduardo Urzaíz
8

, em 1919.(SAAVEDRA, 1935). Entretanto, num 

sentido de um movimento com um projeto claro, é possível marcar o início do 

debate eugênico, no México, no Primer Congreso del Niño, em 1921, em que a 

primeira seção do evento era o de eugenia, em que o tema da esterilização 

aparece com destaque. Participaram dessa seção nomes que mais tarde serão 

os fundadores da SME: Francisco Castillo Najera, Isidro Espinosa de los 

Reyes, Antonio F. Alonso, Esperanza Velázques Brincas, Isaac Ochoterena y 

Ángel Brioso. Em geral médicos, juristas, educadores, assistentes sociais e que 

muitas vezes eram quadros da administração pública, principalmente as 

relacionadas com saúde e educação. Em 1923, ocorre o segundo congresso e 

novamente aparece a seção de eugenia, desta vez destacando a 

responsabilidade do poder público e médico com as questões eugênicas. 

 Em 1929 é fundada a Sociedad Mexicana de Puericultura
9

, em que é 

criada uma seção de eugenia onde se discutiam questões de hereditariedade, 

doenças, sexualidade infantil, educação sexual e controle de natalidade. 

(STEPAN, 2005).  Ao seu cargo estavam Rafael Carrillo, Salvador Bermúdez e 

Alfredo M. Saavedra, Fernando Ocaranza, José Rulfo.  Nomes que também 

iriam compor o quadro da Sociedad Mexicana de Eugenesia para el 

Mejoramiento de la Raza, fundada em 1931, e vem a ser principal instituição 

eugênica do México. 

 Outro grupo que representa importância no movimento eugênico 

mexicano é o Ateneo de las Ciencias y Artes de México (1934-37), um círculo 

de intelectuais que compartilhava das preocupações eugênicas. Organizou a 

Primera Semana de Estudios de Eugenesia, em 1934, e fez muitas parcerias 

na organização de eventos com a Sociedad Mexicana de Eugenesia. 

 A presença de mulheres no movimento eugenista mexicano é 

significativo, sobretudo de médicas, assistentes sociais e professoras. Houve 
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de vida. 



também nesse país um envolvimento do feminismo com o movimento 

eugênico, em especial a questão do controle de natalidade. Entre as mais 

destacadas estão a médica Esperanza Velázquez Bringas – que também foi 

membro da Sociedad Mexicana de Eugenesia – e Elena Álvarez. 

 Com relação às publicações, algumas merecem destaque e são fontes 

primordiais nesta pesquisa. A mais importante é o órgão de publicação da 

SME,  por ser inteiramente dedicada ao tema eugênico, e teve seu nome 

mudado algumas vezes durante os seus vinte e quatro anos
10

. Por um pouco 

mais de um ano, entre 1931-2, é publicado com o nome Boletín. Este nome é 

mudado para Eugenesia, Higiene y Cultura Física até 1935. Houve uma 

interrupção por quatro anos, e a segunda série, que agora  leva o nome apenas 

Eugenesia, vai de 1939-1956, apesar de que a partir de 1943 deixa de 

mencionar que é um órgão da SME e passa a se definir como revista para o 

estudo dos problemas de herança. (LOPEZ GUAZO, 2005) 

 Na frente da revista  Alfredo M. Saavedra, editor e assíduo contribuidor 

ao longo dos anos de sua existência.  A revista era porta-voz da SME, 

informava suas atividades internas e externas, publicava artigos sobre temas 

de relevância eugênica, como problemas de controle e seleção hereditária, 

saúde matrimonial, alcoolismo, toxicomanias e doenças venéreas, 

obrigatoriedade do certificado médico nupcial, puericultura, entre outros. de 

seus membros e de colaboradores nacionais e internacionais. A autoria, em 

geral dos membros da SME – sobretudo de Saavedra – mas havia um 

constante diálogo com as sociedades eugênicas de outros países se deu 

principalmente entre latino-americanos, entre eles, Cuba, Peru, Brasil e 

Argentina. Não só com convites para publicação na revista, mas também um 

interesse em aproximar os debates através de congressos e outros eventos 

científicos. 

 Grande parte das revistas de medicina e de direito do México desse 

período publicam com frequência artigos com temas eugênicos. Entre as 

principais: Pasteur, Criminalia, La Revista Mexicana de Biología, Medicina. 

Além dos jornais diários El Universal e El Heraldo de México. 
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 A questão que norteia este trabalho é, portanto, analisar a especificidade 

do movimento eugênico no México, a partir da investigação de seu programa 

através da análise de suas instituições, produções e eventos. A preocupação 

com a saúde hereditária fez com que o movimento eugênico se concentrasse, 

sobretudo, na administração da sexualidade e da reprodução. Nesse sentido, 

produziu um conjunto de preceitos médicos para comportamentos sexuais e 

definições e atribuições biológicas para as identidades e relações de gênero.  

Tais preceitos se sustentavam em representações femininas como sua vocação 

“natural” à maternidade acrescida de responsabilidades com a formação do 

futuro de seu país, de sua nação. Nesse processo, o gênero é também 

reconstruído e ressignificado. Dentro de um projeto que denominavam “eugenia 

matrimonial”, buscou gerir a sexualidade, o matrimônio e  a maternidade e esta 

é a segunda questão tratada neste trabalho. 

 Apesar da clara relação entre eugenia e gênero, grande parte dos 

estudos que consideram essa relação a fazem apenas de passagem e não 

como tema central (LOPES, 2009). Omissão que surpreende, uma vez que o 

enfoque da eugenia, como movimento social, estava em sua preocupação com 

a reprodução humana como campo de atuação da ciência e das políticas 

sociais. Os eugenistas se preocupavam particularmente com as mulheres 

porque consideravam que a reprodução definia a identidade das mulheres, 

muito mais que o dos homens. Além disso, sob o argumento de sua 

vulnerabilidade e dependência social fez com que a administração de suas 

vidas reprodutivo-hereditárias parecesse mais urgente. Assim, as prescrições e 

proscrições eugênicas recaíam diferenciadamente sobre os homens e as 

mulheres. Além disso, gênero foi um fator significativo na estruturação das 

instituições e práticas científicas e de como as hierarquias de gênero 

direcionaram pesquisas e moldaram prioridades e teorias eugênicas. 

(SCHIEBINGER, 2003). 

 Um outro entendimento a ser buscado é como gênero estrutura o 

significados científicos, entre eles o de eugenia, e de como o gênero é, ele 

próprio, também ressignificado pela ciência, ou seja, intenta saber como o 

gênero funciona nas relações sociais e de que forma o sentido é organizado a 

partir das relações entre homens e mulheres. Assim, temos o esforço de 



analisar o movimento eugênico não apenas como participante da construção 

de saberes sobre o gênero, mas como ele próprio é também constituído 

discursivamente por significados de gênero. É preciso, portanto, enfocar os 

“sistemas de significado”, ou seja, as formas como as sociedade representaram 

o gênero e serviram-se dele para articular as regras de relações sociais ou 

para construir o significado da experiência (SCOTT, 1995). 

 As reflexões acerca da relação entre ciência e gênero remontam desde 

a década de 70 e estão vinculadas ao movimento feminista e aos estudos 

culturais da ciência. Os primeiros estudos questionaram a pretensa 

neutralidade da compreensão dos fenômenos naturais e postularam que se 

trata de uma atividade social e cultural e, portanto, históricas, ou seja, datado e 

localizado. Outras pesquisas em História e Filosofia da Ciência argumentam, 

ao contrário, que a ciência é a implementação de um método, ou seja, de um 

sistema de regras que garantem a aceitabilidade dos enunciados, 

independentemente de quaisquer outras considerações. (LOWI, 2009). Entre 

as pesquisadoras que compartilham essa visão de que o conhecimento 

científico da natureza é construído e não pode ser dissociado do tempo e do 

lugar de sua produção, de que não há “história natural fora da História” estão 

Sandra Harding (1996), Ruth Bleier (1988), Ludmilla Jordanova (1993), Evelyn 

Fox Keller (1992), Helen Longino (1990) e Donna Haraway (1988) – 

desenvolveram uma visão peculiar da ciência. Elas partem da premissa de que 

o nosso conhecimento das “leis da natureza” provém do trabalho de um grupo 

bem determinado de humanos: os pesquisadores científicos. Entretanto, 

nenhum trabalho coletivo de seres humanos pode ser totalmente dissociado do 

tempo e do lugar de sua produção: não há cultura fora da cultura, nem história 

natural fora da História. Essas pesquisadoras enriqueceram as reflexões sobre 

a história social e cultural das ciências com considerações acerca do papel 

central da divisão homem/mulher na constituição do saber científico. 

 As produções acadêmicas sobre a temática gênero surgem na academia 

entre as décadas de 60 e 70. Gayle Rubin, em “O Tráfico de Mulheres: notas 

sobre a `Economia Política do Sexo” (1995), é uma das primeiras a inovar 

nessa perspectiva ao construir uma análise em que diferencia sexo e gênero, a 

partir de instrumentos conceituais de Freu e Lévi-Strauss. Tentar romper, ao 



menos parcialmente, com as explicações de tradição marxista de opressão 

sexual, e buscar uma teoria que explicasse o sexo como produto da sociedade 

e não uma característica inata que justificasse a opressão das mulheres. 

 A categoria gênero surge, portanto, da tentativa de expurgar o 

determinismo biológico nas afirmações sobre as mulheres. Contudo, os 

desdobramento desse debate atualmente, sobretudo entre os estudos pós-

estruturalistas e queer, é a de que na separação entre e sexo e gênero ainda é 

suficiente.  A crítica é de que os sinais corporais não se separam das ideias 

sobre eles, de que a materialidade não é irredutível, de que o social é 

corporificado (FAUSTO-STERLING, 2001). A distinção sexo-gênero sugere uma 

descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente 

construídos. O sexo não possui caráter imutável, ele também é uma construção 

cultural, portanto, o sexo sempre foi o gênero, não havendo necessidade de 

distinção. Essa distinção é uma forma de assegurar a instabilidade interna e a 

estrutura binária dos discursos ocidentais, contrariando, assim, a proposta 

feminista pela qual foi pensada. (BUTLER, 2003). 

 O conceito de gênero proposto por Joan Scott em seu já consagrado 

artigo “Gênero: uma categoria útil de análise” parece nos oferecer os subsídios 

teóricos necessários para a discussão deste projeto. Para ela, gênero é um 

elemento constitutivo das relações sociais baseadas na diferença sexual. E 

para percebê-lo dessa forma é necessário considerar quatro aspectos que 

estão inter-relacionados, a saber: as representações simbólicas, as normas 

culturais, a política, as instituições e organização social e, por fim, a identidade 

subjetiva. Além disso, o gênero é uma forma primária de significar as relações 

de poder. Scott argumenta que os conceitos de gênero estão estabelecidos 

como um conjunto objetivo de referências que estruturam a percepção e a 

organização, concreta e simbólica, da vida social. Essas referências, acabam 

por estabelecer distribuições desiguais de poder, um acesso diferencial aos 

recursos materiais e simbólicos(SCOTT;1995), de forma que o gênero está 

inserido na concepção e na construção do próprio poder. 

Considerações finais 

 Nas especificidades do movimento eugênico mexicano que se concentra 

a sua força analítica.  Justamente por contrariar a “linha dominante” (KEVLES, 



1985) que podemos desafiar uma definição uniforme acerca da eugenia e 

contribuir na discussão de que os conceitos são temporais e localizados. E a 

categoria gênero potencializa os ganhos dessa análise na investigação da 

produção dos significados culturais do conhecimento científico. Sendo um 

programa normalizado, interessado na racionalização e na purificação da 

sexualidade, é imprescindível analisar de que forma este programa operou 

para conformar papéis reprodutivos de mulheres e homens no México. Os 

significados, portanto, nunca são estáveis, e a eugenia foi interpretada de 

acordo com as suas questões históricas, políticas, culturais, sociais e 

econômicas. 
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