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RESUMO 

 
 

Este trabalho analisou o movimento eugênico mexicano, com ênfase nas ações e 
posicionamentos da Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza 
(SME), na primeira metade do século XX, em especial, entre as décadas de 1920 e 1940, sob 

a perspectiva de gênero. Buscou-se analisar a proposta eugênica de gerenciamento da 
sexualidade e da reprodução da sociedade mexicana e a centralidade da mulher nesse projeto. 

A hipótese aqui foi de que o movimento eugênico mexicano atualizou representações 
tradicionais relacionadas às mulheres a partir de um discurso médico, em que o par 
esposa/mãe ganhou força em função da saúde hereditária da família e, por consequência, da 

saúde da nação. Pretendeu-se, assim, analisar mais detidamente as implicações desse discurso 
médico e das propostas de intervenção do movimento eugênico nas esferas da sexualidade e 

da reprodução, nas prescrições e proscrições eugênicas que deveriam guiar as relações de 
gênero. Pretendeu-se, por fim, analisar de que forma as identidades e as relações de gênero 
estavam sendo pensadas e quais propostas estavam sendo construídas no âmbito da realidade 

social mexicana daquele período, levando-se em conta que, no contexto mundial, em que o 
Estado e a medicina passavam a se interessar cada vez mais pela sexualidade e pelas 

diferenças sexuais. 
 
Palavras-chave: Eugenia. Sociedade Mexicana de Eugenia. México. Gênero. Sexualidade. 

Reprodução humana. 
 

 
  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

This study analyzed the Mexican eugenics movement, with emphasis on actions and positions 
of Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza (SME), in the first half 
of the twentieth century, especially between the 1920s and 1940s, from a gender perspective. 

Was sought to examine the eugenics proposal of management of the sexuality and the 
reproduction of Mexican society and the centrality of women in this project. The assumption 

here was that the Mexican eugenics movement updated traditional representations associated 
to women from a medical discourse, in which the pair wife / mother has gained strength due 
to the family hereditary health and therefore the nation's health. Thus, it was intended to 

examine more closely the implications of this medical discourse and proposals for 
intervention of the eugenics movement in the realms of sexuality and reproduction, on the 

prescriptions and proscriptions eugenic that should guide the gender relations.  Ultimately, it 
was intended to examine how identities and gender relations were being considered and which 
proposals were being built under the Mexican social reality of that period, taking into account 

that, in the global context, in which the State and the medicine have become increasingly 
interested  in sexuality and the sexual differences. 

 

Keywords: Eugenics; Sociedad Mexicana de Eugenesia; Mexico; Genre; Sexuality; Human 
reproduction 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Este trabalho se propôs a analisar o movimento eugênico mexicano, com ênfase 

nas ações e posicionamentos da Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento 

de la Raza (SME), na primeira metade do século XX, em especial, entre as décadas de 

1920 e 1940, sob a perspectiva de gênero. A eugenia, palavra de origem grega que 

significa “bem nascido”, foi uma teoria formulada no século XIX, pelo cientista inglês 

Francis Galton (1822-1911). Sua origem se situa no contexto das primeiras 

investigações nos campos da genética e da hereditariedade, impulsionadas pelo impacto 

da obra Origem das Espécies (1859), de Charles R. Darwin (1809-1882). A eugenia foi 

definida como ciência do melhoramento biológico da espécie humana a partir da 

intervenção no processo de transmissão dos caracteres hereditários, com a intenção de 

aperfeiçoar as potencialidades humanas. Seu desenvolvimento sistemático e 

institucional deu-se somente nas primeiras décadas do século XX, sobretudo após a 

Primeira Guerra Mundial2 (STEPAN, 2005, p. 40; STERN, 1998, p. 2). 

Essa teoria foi a base científica de políticas autoritárias do início do século XX –  

sendo a experiência nazista a mais extrema – fato este que tornou a eugenia um tabu 

após a Segunda Guerra, tanto na ciência quanto na política. Vale ressaltar que a 

compreensão do que foi a eugenia não se esgota na experiência alemã; 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, transformou-a num movimento de reforma científica em praticamente todo o 

mundo ocidental. A forte presença dos temas e práticas eugênicas nas políticas públicas 

do início do século XX fez com que as historiadoras e historiadores dedicados ao tema 

tratassem o fenômeno como um movimento social e científico. Stepan, por exemplo, 

definiu-a como um movimento científico caracterizado pelas aplicações sociais do 

conhecimento da hereditariedade, que intencionavam obter uma reprodução adequada.  

                                                                 
2
  O Primeiro Congresso Internacional de Eugenia ocorreu em Londres, em 1912, e os seguintes foram 

realizados em Nova York, em 1921 e 1923, respectivamente, sendo que a fundação da Federação 

Internacional de Sociedades Eugênicas se deu em 1921. No México, especificamente, a Sociedad 

Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza foi criada em 1931 (STEPAN, 2005, p. 40; 

STERN, 1998, p. 2) 
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(STEPAN, 2005, p. 16). 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o movimento3 eugênico no México, com o 

foco principal na SME, a partir de sua proposta de gerenciamento da sexualidade e da 

reprodução, elementos que, segundo buscou-se demonstrar, foram estruturais na 

proposta eugênica, sobretudo na medida em que se constata a centralidade da mulher 

nesse projeto. A hipótese aqui foi a de que o movimento eugênico mexicano atualizou 

representações tradicionais relacionadas às mulheres a partir de um discurso médico, de 

modo que o par esposa/mãe ganhou força em função da saúde hereditária da família e, 

por consequência, da saúde da nação. Pretendeu-se, assim, analisar mais detidamente as 

implicações desse discurso médico e das propostas de intervenção do movimento 

eugênico nas esferas da sexualidade e da reprodução, nas prescrições e proscrições 

eugênicas que deveriam guiar as relações de gênero. Buscou-se, por fim, analisar de que 

forma as identidades e as relações de gênero estavam sendo pensadas e quais propostas 

estavam sendo construídas no âmbito da realidade social mexicana, levando-se em 

conta que, no contexto mundial, a sexualidade se tornava cada vez mais em questão de 

Estado e a medicina se interessava paulatinamente pelas diferenças sexuais. (ROHDEN, 

2003, p. 20). 

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

forneceu uma estrutura para a prescrição cultural e para a investigação médico-moral, 

encorajando a administração racionalizada da composição hereditária humana. A 

proposta de influência deliberada na seleção genética de indivíduos apostava em uma 

administração pública da vida privada, mediante estratégias que iam desde o controle de 

casamentos e de imigração até intervenções físicas, como esterilização involuntária e, 

no extremo, a eliminação de seres humanos tidos como inadequados, considerados 

inaptos para a sociedade e para a continuidade de uma vida reprodutiva (STEPAN, 

2005, p. 9). 

O contexto em que as ideias eugênicas chegaram ao México faz dessa 

experiência um fenômeno singular: que impacto as ideias sobre melhoramento racial 

humano causaram em um país recém-saído de uma longa guerra civil? De que forma a 

eugenia se articulou com a laicidade, o indigenismo e as teorias de miscigenação, 

                                                                 
3
  Entende-se por movimento, no âmbito deste trabalho, de forma geral, um conjunto de ações e ideias 

de um grupo de intelectuais que buscaram realizar um programa es pecífico e, para tanto, fundaram 

instituições e promoveram eventos e publicações, entre outras ações. No caso do México, o principal 

suporte institucional do movimento eugênico foi a SME. 
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elementos tão característicos do período pós-revolucionário mexicano? A sede de 

mudanças e a crítica ao passado, próprio de um país que acabara de passar por uma 

guerra, fez com que o projeto de reforma social proposto pela teoria eugênica fosse bem 

recebido nos círculos intelectuais mexicanos. 

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 mendeliana4. Na América Latina 

predominou a primeira, que, em linhas gerais, considerava que determinadas 

características hereditárias poderiam ser adquiridas a partir 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 teria 

implicado em diferenças estratégicas. A tradição neolamarckiana, em geral, apostava em 

medidas menos invasivas fisicamente, como seleção matrimonial, políticas de imigração 

e isolamento de doentes mentais. Já a corrente mendeliana, para a qual a biologia era o 

destino, sem influência do meio, defendia ideias como a prática de esterilização e até 

mesmo de extermínio de indivíduos indesejáveis (KEVLES, 1985, p. 14; STEPAN, 

2005, p. 11). 

Alguns estudiosos da eugenia apontam tal diferenciação entre essas matrizes de 

pensamento como a razão para o fato de, na América Latina, a eugenia ter sido um tema 

ignorado pelos estudos sobre ciência. A eugenia latino-americana, para certa história da 

ciência, teria sido confundida com políticas higienistas ou sanitaristas. Chamada pelo 

                                                                 
4
 Referindo-se aqui às teorias de Lamarck e Mendel, que concorreram para explicar os mecanismos da 

hereditariedade. Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) foi um biólogo francês, provavelmente um dos 

primeiros a perceber as mudanças do ser humano ao longo do tempo. Sua teoria dispõe de duas leis: a 

primeira é chamada de uso e desuso e postula que, com o tempo, o órgão menos utilizado se atrofia, 

chegando a desaparecer e, por outro lado, o órgão mais acionado se desenvolve e permanece, de forma 

a aperfeiçoar o seu funcionamento. A segunda lei, chamada de características adquiridas, estabelece 

que as consequências advindas do uso e do desuso, explicadas pela tese anterior, passam de geração 

em geração, havendo uma evolução gradativa a cada nova descendência, caso ambos os sexos 

participantes da reprodução possuírem as características desejáveis. Gregor Johann Mendel (1822-

1884), a partir de experimentos com cruzamento entre ervilhas, desenvolveu as famosas “Leis de 

Mendel”, em 1856, as quais explicam o mecanismo das transferências genéticas como um processo 

totalmente biológico, sem considerar a ação do meio. É a teoria genética mais aceita até o momento. 

(SOUZA V., 2009, p. 770) O prefixo “neo” em neolamarckiana se deu em razão de que a teoria 

lamarckiana só teria alcançado um lugar de relevância no debate sobre a hereditariedade ap ós a morte 

de Jean Baptiste Lamarck. 
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historiador estadunidense Daniel Kevles de “linha dominante”, a perspectiva da vertente 

historiográfica que se dedicou ao estudo exclusivo do movimento eugênico europeu e 

estadunidense, tem sido, segundo esse autor, questionada pelos estudos mais recentes. 

Para Kevles, seria justamente na forma não ortodoxa da experiência eugênica latino-

americana em que se concentra a sua força analítica, ou seja, em sua particularidade e 

originalidade. Exatamente por contrariar a “linha dominante” é que tal experiência 

desafiaria uma definição uniforme acerca da eugenia; em outras palavras, uma análise 

da base científica específica do pensamento eugênico do mundo latino-americano 

poderia contribuir sobremaneira com a discussão acerca do conceito de eugenia 

(KEVLES, 1985, p. 15; STEPAN, 2005, p. 12). 

Em 1991, foi publicada a primeira obra panorâmica sobre eugenia na América 

Latina, The Hour of Eugenics: race, gender and nation in Latin America, de Nancy 

Stepan, enfocando principalmente os três países onde houve um movimento eugênico 

mais sólido: Argentina, Brasil e México. Porém, somente a partir de 2000 é que se 

percebe um interesse mais significativo pelo tema por parte dos historiadores da ciência. 

No México, é quando começa a se realizar pesquisas sobre o desenvolvimento 

conceitual e institucional da eugenia no país, como é o caso do trabalho da cientista 

social mexicana Laura Suárez y López Guazo, Eugenesia y Racismo en México (2005) 

– que analisou a institucionalização do racismo, no século XX, dentro do contexto de 

produção e aplicação do conhecimento biológico, analisando, de forma especial, a 

eugenia e a sua principal instituição, a SME. 

A historiadora mexicana Beatriz Urías Horcasitas se preocupou com o caráter 

político da eugenia no México, ao associar o seu desenvolvimento com a construção do 

Estado e dos discursos nacionalistas da primeira metade do século XX. Em 2004, 

publicou um trabalho sobre as teorias raciais no México dos séculos XIX e XX, 

Degeneracionismo y Higiene Mental en el México posrevolucionario (1920-1940), além 

de Indígena y Criminal – interpretaciones del derecho y la antropología en México, 

1871-1921, publicado em 2000, no qual a eugenia foi um tema de destaque. 

Posteriormente, também publicou um artigo (2003) relacionando a eugenia com a 

discussão sobre o aborto5. Outros trabalhos importantes que se alinham à perspectiva 

                                                                 
5
  Tive a grata oportunidade de entrevistar a Dra. Beatriz Urías Horcasitas, da Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), quando da minha estada acadêmica e de pesquisa na Cidade do 

México em 2012. Trata-se da principal pesquisadora do tema naquele país, referência obrigatória para 

quem estuda a eugenia no México e, sem dúvida, suas orientações e informações foram de grande 
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política da análise sobre o movimento eugênico são o da historiadora estadunidense 

Alexandra Stern, Eugenics Beyond the Borders: Science and Medicalization in Mexico 

and the U.S.West, 1900-1950 (1999) e de Marta Saade Granados (2004), que também 

analisou o tema sob o viés institucional e pelo enfoque da reprodução e da sexualidade6. 

No México, as principais questões presentes no movimento eugênico e nos 

debates envolvendo os líderes da SME foram, no âmbito prescritivo: a medicalização e 

o controle da saúde, da sexualidade e da reprodução; a educação sexual, a família e a 

seleção matrimonial – escolha de casais biologicamente adequados, com a 

obrigatoriedade do certificado médico pré-nupcial –; a maternidade e os cuidados 

materno-infantis – função biológica e missão social e nacional da mulher. Já no âmbito 

proscritivo, as principais questões se relacionavam com os obstáculos que deveriam ser 

superados para o sucesso do programa eugênico, como as práticas da prostituição, do 

aborto, do alcoolismo e demais toxicomanias, bem como as doenças sexualmente 

transmissíveis etc., o que passava pela proposição e adoção de medidas legais – no 

extremo, inclusive, de esterilização –, com orientação eugênica, apoiadas na hipótese da 

degeneração7 e da aparição de caracteres atávicos – considerados causa fundamental do 

comportamento antissocial, 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 deveria ser 

o corpo saudável, livre de males hereditários, físicos, mentais e até mesmo morais. E tal 

corpo também seria visto e tratado de forma diferenciada e desigual de acordo com o 

gênero, a raça e a classe. O gênero ajudou a articular a noção de raça e vice-versa, visto 

                                                                                                                                                                                              

valia para o desenvolvimento desta pesquisa. 

6
  Outros trabalhos que ainda tratam sobre o tema da eugenia no México, sob diferentes perspectivas e 

recortes, são: CARRILLO (2000), CORTÉS; SALGADO (2011), LÓPEZ BELTRÁN (2002) e 

STERN (2000). 

7
  A hipótese da degeneração foi formulada pelo psiquiatra franco-austríaco Bénédict Augustin Morel 

(1809-1873), um dos primeiros a abordar a noção de degeneração e demência precoce, buscando mais 

as causas do que os sintomas das doenças mentais. Morel foi membro da Sociedade de Medicina de 

Rouen e da Academia e da Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. Publicou Traité des 

maladies mentales (1852-1853); Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de 

l’espèce humaine (1857); Le non-restraint ou de l'abolition des moyens coercitifs dans le traitement 

de la folie (1860) e Traité de la médecine légale des aliénés (1866) entre outros. A hipótese da 

degeneração considera a existência de uma síndrome de declínio familiar cumulativo: indivíduos 

loucos ou alcoólatras, por exemplo, poderiam transmitir à sua prole uma predisposição hereditária de 

tais características, tidas como doença, debilitando as gerações posteriores. No movimento eugênico 

mexicano, numa tentativa de classificar e hierarquizar as raças, a ideia de degeneração racial se 

associava ainda às ideias de escritor e filósofo francês Joseph Arthur de Gobineau  (1816-1882), um 

dos mais importantes teóricos do racismo no século XIX (BORGES, 2005, p. 54). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1809
https://pt.wikipedia.org/wiki/1873
https://pt.wikipedia.org/wiki/1816
https://pt.wikipedia.org/wiki/1882
https://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
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que, por meio da reprodução, seriam criados “tipos raciais” que supostamente 

compunham o corpo geneticamente apropriado. Esse corpo tinha também uma 

dimensão política, pois o objetivo do melhoramento do biótipo humano era contribuir 

para o progresso e o desenvolvimento da nação. Além disso, o corpo e a sexualidade 

não se restringiam ao âmbito da intimidade privada, sendo transformados em coisa 

pública e objeto de disputa política, à medida que se tornaram objeto de debate de 

políticas públicas e de casos judiciais (STEPAN, 2005, p. 18; ROHDEN, 2003, p. 21). 

O médico Alfredo M. Saavedra (1893-1973), um dos principais mentores do 

movimento eugênico mexicano e principal referência da SME, publicou na Revista 

Pasteur, em 1935, o artigo Historia de la Eugenesia en México, em que pontua e 

descreve todos os eventos e trabalhos relacionados com essa área naquele país. Apesar 

de ter relacionado trabalhos precursores das questões que envolvem o tema da eugenia 

desde 1871, Saavedra destacou como um marco a obra Eugenia (1919), de Eduardo 

Urzaíz – educador e médico cubano, radicado no México desde os seus catorze anos. 

Trata-se de uma ficção futurista, ambientada no século XXIII, que trata da vitória do 

controle sexual e reprodutivo pelo Estado, que teria sido a base da construção de uma 

sociedade perfeita, chamada no livro de Villautopía, uma cidade livre dos males das 

doenças (SAAVEDRA, 1935a t. I, n. 1, p. 21)  

Entretanto, enquanto movimento, com posições mais claramente definidas, é 

possível estabelecer como marco da história da eugenia no México a realização do 

Primer Congreso del Niño, em 1921, evento durante o qual o tema eugênico apareceu 

de forma significativa, sobretudo no âmbito dos debates sobre esterilização. 

Participaram dessas discussões nomes que mais tarde seriam os fundadores da principal 

instituição eugênica mexicana, a SME: o médico Francisco Castillo Najera (1856-

1954), o obstetra Isidro Espinosa de los Reyes (1887-1951), Antonio F. Alonso (?-

1955), a médica Esperanza Velázquez Bringas (1899-1980), o biólogo Isaac Ochoterena 

(1885-1950) e Ángel Brioso. Em geral, eram médicos, juristas, educadores e assistentes 

sociais que, muitas vezes, formavam os quadros da administração pública, 

principalmente aquelas relacionadas com as áreas da saúde e da educação8 

(SAAVEDRA, 1940b, p. 2). 

                                                                 
8
  Em 1923, ocorreu o Segundo Congreso del Niño e novamente esteve presente a seção sobre eugenia, 

dessa vez destacando a responsabilidade do poder público e médico com as questões eugênicas 

(SAAVEDRA, 1940b,  p. 2). 
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Em 1929, foi fundada a Sociedad Mexicana de Puericultura9 (SMP), que 

acolheu uma seção exclusiva para a discussão da eugenia, na qual se debatiam questões 

de hereditariedade, doenças, sexualidade infantil, educação sexual e controle de 

natalidade. A seu cargo estavam os médicos Rafael Carrillo, Salvador Bermúdez, 

Alfredo M. Saavedra e o biólogo Fernando Ocaranza, nomes que também compuseram 

o quadro da SME, fundada dois anos mais tarde, em 1931. Cabe destacar que a eugenia 

adentra ao México através da puericultura, área na qual o debate se inicia, a partir da 

década de 1920. Outro grupo que teve importância no movimento eugênico mexicano 

foi o Ateneo de las Ciencias y Artes de México10 (1934-1937). A presença de mulheres 

no movimento eugenista mexicano foi significativa, sobretudo de médicas, assistentes 

sociais e professoras. Houve também nesse país um envolvimento do feminismo com o 

movimento eugênico11, especialmente em torno da questão do controle de natalidade. 

Entre as feministas mais destacadas encontravam-se Elena Álvarez e, sobretudo, 

Esperanza Velázquez Bringas – esta última, médica da Escola de Enfermagem e 

Obstetrícia da UNAM e também membro da SME (STEPAN, 2005, p. 89). 

Com relação às publicações mexicanas onde eram veiculadas as teses eugênicas, 

algumas merecem destaque e são fontes primordiais nesta pesquisa. A mais importante é 

o órgão oficial da SME, por ser inteiramente dedicada ao tema eugênico, que teve seu 

nome alterado algumas vezes durante os seus 24 anos de existência12. Por pouco mais 

de um ano, entre 1931 e 1932, foi publicada sob o nome de Boletín. A partir de 1932, 

este nome foi mudado para Eugenesia, Higiene y Cultura Física, permanecendo até 

1935. Após uma interrupção de quatro anos, uma segunda série, levando o nome apenas 
                                                                 
9
  Puericultura é a especialidade médica que trata dos cuidados da criança durante os seus primeiros anos 

de vida.  

10
  Círculo de intelectuais que compartilhava as preocupações eugênicas e que organizou a Primera 

Semana de Estudios de Eugenesia , em 1934, além de inúmeros outros eventos em parceria com a 

SME. 

11
  Os movimentos eugênico e feminista desse período no México convergiram, sobretudo, no que diz 

respeito aos cuidados com a saúde da mulher e mantiveram, de certa forma, uma boa relação, com 

intercâmbios e diálogos constantes entre seus principais líderes, de modo que a análise dessa relação 

torna-se significativamente reveladora para a compreensão de ambos os movimentos. Infelizmente, 

trata-se de um aspecto da eugenia ainda pouquíssimo analisado até o momento, assim como o próprio 

movimento feminista mexicano. Sobre esse tema, apresentei um trabalho comparativo no II Coloquio 

Estudios de Género sobre América Latina  (CEGAL), na Universidad Nacional Autónoma de México  

(UNAM), em novembro de 2012, intitulado Feminismo y eugenesia en la construcción nacional – 

México y Brasil. 

12 
 Teve periodicidade mensal durante quase toda a sua existência; entretanto, em alguns períodos, 

sobretudo na década de 1930, foi quinzenal e, próximo de seu fim, a partir de 1943, passou a ser 

bimestral. 
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de Eugenesia, circularia de 1939 a 1956 – apesar de, a partir de 1943, ter deixado de 

mencionar que se tratava de uma publicação da SME, passando a se definir como 

revista para o estudo dos problemas de “herança”. O grande idealizador e principal 

responsável pela manutenção dessa revista foi o já mencionado médico Alfredo M. 

Saavedra, editor e assíduo colaborador ao longo dos anos da existência dessa 

publicação. 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 

venéreas13, obrigatoriedade do certificado médico nupcial, puericultura, entre outros 

(SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 262-263). 

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

também publicava com frequência artigos sobre temas eugênicos, inclusive dos 

membros da SME. Entre as principais estavam: Pasteur, Criminalia, Gaceta Médica, 

Revista Mexicana de Biología e Medicina. Além dessas revistas, havia os jornais 

diários, como o El Universal e El Heraldo de México, onde eventualmente também se 

publicava textos sobre esse assunto. Um número representativo dessas publicações, 

incluindo as da SME, foi encontrado em arquivos e bibliotecas da Cidade do México e 

são fontes primordiais dessa investigação14. 

A questão que norteia este trabalho é, portanto, analisar a especificidade do 

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

de suas instituições, produções e eventos, em particular, da SME, com o foco principal 

nas relações de gênero. A preocupação com a saúde hereditária fez com que a SME e o 

movimento eugênico mexicano como um todo se concentrassem, sobretudo, na 

administração da sexualidade e da reprodução. Nesse sentido, a SME teria produzido 

um conjunto de preceitos médicos para comportamentos sexuais, bem como definições 

                                                                 
13

 Serão usados nesta tese o termo usual à época,  doenças venéreas para doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs).  
14

  Fontes as quais tive acesso durante minha estada na Cidade do México, ao longo do ano de 2012, 

como bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterio r (PDSE-CAPES), sob a co-orientação 

da Profa. Dra. Guadalupe Valencia Garcia, do Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos 

da Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM). Nessa oportunidade, pudemos investigar os 

extensos e ricos acervos do Archivo Histórico de la Secretaria de Salud  – principal arquivo visitado –, 

Archivo Histórico de la Secretaria de Educación Pública , Biblioteca de la Academia Nacional de 

Medicina, Archivo Histórico de la Facultad de Medicina , Biblioteca Nacional, Biblioteca d’El 

Colegio de México e Bibliotecas da UNAM. Esse período de estágio doutoral foi fundamental também 

para o conhecimento e acesso a uma ampla bibliografia sobre o tema, bem como para o 

estabelecimento de contatos com pesquisadores e pesquisadoras locais dedicados direta ou 

indiretamente à temática da eugenia. 
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e atribuições biológicas para as identidades e relações de gênero. Tais preceitos se 

sustentavam em representações femininas tais como a vocação “natural” à maternidade, 

acrescida das responsabilidades atribuídas às mulheres na construção do futuro do país. 

Nesse processo, o gênero foi também reconstruído e ressignificado. Dentro de um 

projeto denominado “eugenia matrimonial”, o SME, por meio do suporte estatal, buscou 

gerir a sexualidade, o matrimônio e a maternidade. 

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

consideram essa relação o faz apenas de passagem e não como tema central. Trata-se de 

uma omissão que surpreende, uma vez que o enfoque da eugenia, enquanto movimento 

de reforma social, se apoiava na preocupação com a gestão da reprodução humana, 

como um 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 delas, muito mais que a 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, o 

gênero e suas hierarquizações foram fatores significativos na estruturação das 

instituições e práticas científicas, bem como no direcionamento de pesquisas e na 

moldagem das prioridades e teorias eugênicas (SCHIEBINGER, 2003, p. 27). 

Outro entendimento a ser buscado é o de como os significados de gênero 

estruturam os significados científicos, entre eles o de eugenia, ou de como o gênero é, 

ele próprio, também ressignificado pela ciência. Em outras palavras, a intenção é 

investigar como o gênero funciona nas relações sociais e de que forma o sentido social é 

também organizado a partir das relações entre homens e mulheres. Assim, o esforço se 

direciona rumo à análise do 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 sociedades representaram o gênero e serviram-

se dele para articular as regras de relações sociais ou para construir o significado da 

experiência (SCOTT, 1995, p. 79). 

As reflexões acerca da relação entre ciência e gênero remontam à década de 

1970 e estão vinculadas ao movimento feminista e aos estudos culturais da ciência. 

Esses primeiros estudos questionaram a pretensa neutralidade da compreensão dos 
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fenômenos naturais e postularam que se trata de atividades sociais e culturais e, 

portanto, históricas, ou seja, datadas e localizadas. Em outras palavras, essas pesquisas 

discordam do argumento, até então corrente na História e na Filosofia da Ciência, de 

que a ciência é a implantação de um método, ou seja, de um sistema de regras que 

garante a aceitabilidade dos enunciados, independentemente de quaisquer outras 

considerações. 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, Ruth Bleier, Ludmilla Jordanova, Evelyn Fox Keller, Helen Longino e Donna 

Haraway. Todas elas desenvolveram, assim, uma visão peculiar da ciência, partindo da 

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

grupo bem determinado de humanos: os pesquisadores científicos. Além disso, nenhum 

trabalho coletivo de seres humanos poderia 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 de gênero surgiram na academia 

entre as décadas de 60 e 70 do século XX. Gayle Rubin, em Tráfico de Mulheres: notas 

sobre a Economia Política do Sexo (1993), foi uma das primeiras a inovar nessa 

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

instrumentos conceituais de Freud e Lévi-Strauss. Tentou romper, ao menos 

parcialmente, com as explicações de tradição marxista de opressão sexual, buscando 

uma teoria que explicasse o sexo como produto da sociedade e não como uma 

característica inata que justificasse a opressão às mulheres. A categoria gênero teria 

surgido, portanto, da tentativa de eliminar o determinismo biológico nas afirmações 

sobre as mulheres. Contudo, os desdobramentos desse debate, atualmente, sobretudo 

entre os estudos pós-estruturalistas, propõem que não haja mais a separação entre sexo e 

gênero. A crítica é a 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, p. 65). 

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

Gênero: uma categoria útil de análise (1995) parece nos oferecer os subsídios teóricos 
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necessários para a discussão desta pesquisa. Para ela, gênero seria um elemento 

constitutivo das relações sociais baseadas na diferença sexual. E para percebê-lo dessa 

forma seria necessário considerar alguns aspectos inter-relacionados, a saber: as 

representações simbólicas, as normas culturais, a política, as instituições e as 

organizações sociais e, por fim, a identidade subjetiva. Além disso, o gênero seria 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. Tais referências 

acabariam por estabelecer distribuições desiguais de poder, um acesso diferencial aos 

recursos materiais e simbólicos, de forma que o gênero estaria inserido na concepção e 

na construção do próprio poder (SCOTT, 1995, p. 88). 

As fontes utilizadas neste trabalho correspondem ao material produzido pelo 

movimento eugênico mexicano e, em particular, pela SME e por seus principais líderes 

e representantes, em busca de compreensão de suas ideias, posicionamentos e ações. 

Como um movimento que buscava reformar a sociedade a partir de preceitos médicos e 

científicos, ele investiu muito em estudos e divulgação, produzindo um farto material de 

análise para esta pesquisa. Assim, as publicações foram uma das principais estratégias 

eugenistas no México – e, de certa forma, em toda a América Latina –, dada a sua 

preocupação com a difusão de suas ideias na tentativa de conscientização da sociedade a 

respeito da saúde hereditária. A presença dos eugenistas nos meios de comunicação de 

uma forma geral foi marcante. Como já mencionado, as instituições eugênicas, ou 

simpatizantes às propostas eugênicas, contavam com publicações próprias, como a 

revista da SME, Eugenesia, a revista Puericultura da Sociedad Mexicana de 

Puericultura e a revista Pasteur, da Asociación Médica Franco-Mexicana, que se 

constituíram em fontes primordiais para esta pesquisa. A revista Eugenesia, por 

pertencer à principal instituição eugênica no México, a SME, foi analisada 

integralmente, enquanto que nas demais serão analisados os artigos que se referirem 

especificamente ao tema. 

Essas principais publicações encontram-se disponíveis no mais importante 

arquivo que visitei durante minha estada de investigação na Cidade do México, pela 

quantidade de fontes documentais que conserva sobre o tema, o Archivo Histórico de la 

Secretaria de Salud. Nele tive a oportunidade de acessar a segunda série da Revista 

Eugenesia, principal publicação da SME, de 1939 a 1954 – a primeira série, 1932-1935 
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encontra-se disponível apenas na Biblioteca Pública de Nova York; a coleção da 

Revista de Medicina Pasteur, publicação mensal da Asociación Médica Franco-

Mexicana, dos anos de 1934 a 1939, que reservava uma coluna fixa aos sócios da SME; 

além de uma série da Revista Puericultura, da Sociedad Mexicana de Puericultura, dos 

anos de 1921 a 193515. Alguns números da Eugenesia e da Revista Pasteur que não 

estavam disponíveis nesse arquivo, pude encontrá-los na Biblioteca de la Academia 

Nacional de Medicina, também na Cidade do México, onde acessei também livros e 

artigos atuais sobre o tema a partir da perspectiva da medicina. 

Outros dois periódicos importantes, fontes importantes de nossa investigação, 

pela grande presença do tema eugênico, são Gaceta Médica de México e Criminalia. 

Também foi possível encontrar artigos dos principais representantes do movimento 

eugênico – e da SME – nos jornais impressos de grande circulação. Como grande parte 

dos membros das sociedades eugênicas eram médicos, ou tinham alguma profissão de 

expressão, eles gozavam de relativo espaço nos meios de comunicação e nos periódicos 

diários não especializados. Assim, jornais como El Universal, El Democrata e El 

Heraldo de México colaboravam na divulgação de eventos e na publicação de artigos 

voltados para o público em geral, escritos pelos principais membros das instituições 

eugênicas mexicanas. Além disso, foram analisados também os documentos internos 

das instituições eugênicas – principalmente da SME –, como atas de fundação, de 

congressos, relatos de reuniões e de eventos, assim como materiais educativos 

produzidos por essas entidades. Neles, temas como família, exame médico pré-nupcial, 

doenças mentais, evolução da raça, hereditariedade das doenças, maternidade, reformas 

sanitárias, educação sexual, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros, estão 

entre os mais presentes. 

No Archivo Histórico de la Secretaria de Salud, na Cidade do México, ainda tive 

a oportunidade de pesquisar fontes legislativas, como o Código Sanitário de 1926 e o 

Código Penal, em que pude verificar a extensão das ideias eugênicas na área legislativa, 

                                                                 
15

  Esse arquivo abriga ainda coleções de outros periódicos, onde pude consultar artigos direta ou 

indiretamente relacionados ao tema desta pesquisa: Revista Higia, 1936; Revista Salubridad, 1930-

1936; Salud Pública México, 1921-1936; Boletín de Salubridad y Higiene, 1938-1941; Boletín del 

Departamento de Salubridad , 1921-1929; Revista Medicina, 1923-1935; Revista de Investigaciones 

en Salud Publica, 1942-1946. Revista Mexicana de Pediatria , 1937-1940. Além da extensa 

quantidade de documentos e fontes, infelizmente, este arquivo não possui cópias microfilmadas deles 

e tampouco permite fotografá-los ou escaneá-los, razão do grande tempo dispendido para extrair as 

informações e dados de interesse para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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em especial as relativas à obrigatoriedade do Certificado Médico pré-nupcial. 

Paralelamente, foi possível verificar a dificuldade de aplicação do certificado médico 

através de ofícios diversos reportando casos em que a população tentava burlá-lo. 

Também foram encontrados estudos encomendados ou enviados à Secretaria com 

relação ao matrimônio e herança genética. Acessei ainda, nesse arquivo, as atas e 

publicações do Primeiro, Segundo e Terceiro Congreso del Niño, bastante relevantes 

por terem abrigado seções específicas para tratar a questão da eugenia e por revelar a 

participação substantiva dos eugenistas nesses eventos. Outros documentos importantes 

consultados nesse arquivo foram também os artigos deliberados na 1ª Conferencia 

Panamericana de Eugenesia y Homicultura, ocorrido em Havana, em 1929, assim 

como documentos relacionados à Federación Internacional Latina de Sociedades de 

Eugenesia. 

Além dos já mencionados Archivo Histórico de la Secretaria de Salud e 

Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, tive a oportunidade ainda de fazer 

consultas ao acervo do Archivo Histórico de la Secretaria de Educación Pública. Como 

a questão infantil ou os cuidados com as crianças foi um eixo importante para o 

movimento eugênico mexicano, muitos de seus estudos, ações e preocupações 

envolviam a questão dos cuidados e da educação das crianças, de modo que este arquivo 

pode fornecer fontes relevantes para essa pesquisa, em especial os relativos ao 

Departamento de Psicopedagogía e Higiene (criado em 1925) e os estudos do médico 

Dr. Rafael Santamarina, que adaptou e aplicou nas escolas mexicanas um projeto 

estadunidense de testes de inteligência. O interessante desses testes é que possui 

medições que levam em conta os marcadores de raça e de gênero. Ainda neste arquivo, 

encontra-se o material em áudio da Estación Radio de Educación, por meio do qual foi 

possível acessar os programas semanais apresentados pela SME, na década de 1930, nos 

quais tratava de temas de interesse do programa eugênico16. 

                                                                 
16

  Outros arquivos e bibliotecas em que busquei e consultei fontes bibliográficas e documentais para o 

desenvolvimento desta pesquisa na Cidade do México foram: o Archivo Histórico de la Facultad de 

Medicina, onde encontrei documentos como trabalhos de conclusão de curso dos estudantes de 

medicina tratando o tema da eugenia no período analisado, biografias dos médicos e professores 

eugenistas e programas do curso de Medicina em que constava a eugenia como disciplina obrigatória;  

a Biblioteca Nacional, em especial a Hemeroteca, onde pude analisar revistas especializadas e jornais 

diários do período estudado, além de encontrar muitos artigos, matérias, reportagens, entrevistas e 

materiais de divulgação das atividades do movimento eugênico e da SME; a Biblioteca d’El Colegio 

de México e as diversas unidades da Biblioteca da Universidad Nacional Autónoma de México  

(UNAM). 
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Como se vê, trata-se de um rico e amplo conjunto de fontes documentais e 

bibliográficas que tive acesso e que permitiu explorar e extrair dados e informações 

essenciais sobre o perfil, as ideias e as ações do movimento eugênico mexicano em 

geral e da SME em particular, com o propósito de analisar, sob a perspectiva de gênero, 

suas propostas e programas de gerenciamento da sexualidade e da reprodução, no 

México, entre as décadas de 1920 e 1940. 

Inicialmente, o projeto desta pesquisa se propunha a uma análise comparativa 

entre os movimentos eugênicos no México e no Brasil. Contudo, com a ida ao México 

me deparei com uma quantidade de fontes que me exigiu o recorte geográfico aqui 

apresentado. Além disso, após uma rápida consulta nos arquivos brasileiros17 pôde-se 

constatar que, no Brasil, a quantidade de fontes também é extensa, fato este que 

reforçou a opção pelo recorte do caso mexicano. Como poderá ser observada ao longo 

da tese, uma das apostas dos eugenistas na regeneração social se encontrava na ampla 

difusão de suas ideias, o que justifica a sua grande produção escrita. Além disso, defini 

focar a investigação na principal organização mexicana, a Sociedad Mexicana de 

Eugenesia (SME), ela me serviu como eixo orientador para acompanhar o 

desenvolvimento do movimento das ideias e práticas eugênicas no México.  

O esforço foi em identificar e analisar de que forma as ideias eugênicas 

produzidas e aplicadas no México se relacionavam com questões de gênero e de 

sexualidade. A associação era evidente, já que a proposta eugênica buscava um 

melhoramento biológico da espécie humana a partir da intervenção na reprodução 

sexual dos indivíduos. Partindo dessa associação, algumas perguntas estiveram 

presentes na seleção das fontes utilizadas e nas análises das mesmas: que concepções de 

corpo, gênero, sexualidade e reprodução norteavam as proposições eugenistas 

mexicanas, mais especificamente da SME.  

Além disso, como sustentação dessas análises, foi necessário, ainda, situar o 

surgimento da SME dentro do contexto específico da Revolução Mexicana. Dessa 

forma, a pesquisa percorreu um caminho de afunilamento até chegar às questões 

centrais da investigação: partiu-se do contexto mais amplo e geral das ideias 

                                                                 
17

 Estive por uma semana no Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Trata-se do principal arquivo no Brasil para se 

estudar o movimento eugênico no Brasil, principalmente documentos do Comitê Central de 

Eugenismo, presidido pelo considerado  pai da eugenia no Brasil, o médico Renato Kehl (1889-1974) 

e pelo médico sanitarista Belisário Penna (1868-1939), da Sociedade Eugênica de São Paulo, do 

Instituto de Eugenia.  
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revolucionárias e do debate sobre mestiçagem, no México, como condição de 

entendimento da eugenia construída nesse país para, então, analisar as questões-chave 

buscadas por essa pesquisa: as concepções de gênero e de sexualidade construídas na 

proposta eugênica mexicana.  

Esta tese encontra-se dividida em três capítulos. O primeiro capítulo é dedicado 

à análise do contexto histórico, social, político e cultural de emergência do movimento 

eugênico mexicano, de onde surgiria a SME. Trata-se de um contexto “revolucionário” 

em que a Revolução Mexicana teve um peso indiscutível, merecendo, por essa razão, 

uma síntese dos debates historiográficos sobre ela. Entrando no campo da história das 

ideias – onde a ideia da eugenia emerge em diálogo, convergência e/ou oposição a 

outras tantas – são analisados os principais temas que permearam os debates intelectuais 

no período, buscando identificar eventuais rupturas e continuidades de certas ideias 

anteriores e posteriores à Revolução iniciada em 1910, especialmente quanto às ideias 

de raça, indigenismo, mestiçagem e de nação. Ideias que, mediante um programa de 

regeneração cultural e racial, deveriam guiar o processo de edificação do “homem novo 

mexicano”.  Tentou-se, assim, estabelecer uma relação entre o debate racial e as 

questões mais propriamente científicas e médicas, a partir das discussões sobre a 

hipótese do degeneracionismo e o processo de hereditariedade. Em seguida, tratou-se 

das possíveis articulações entre o nacionalismo e a questão de gênero, ambas 

indissociáveis da questão racial e da mestiçagem. Por fim, outros aspectos abordados, 

nesse capítulo de caráter contextual, foram a nova ordem legal pós-revolucionária, com 

destaque para os temas da laicidade e da higiene social, bem como a questão do 

gerenciamento do corpo feito pelo Estado a partir das políticas de “saúde pública”. 

O segundo capítulo foi dedicado basicamente àquela que foi a principal 

organização do movimento eugênico mexicano, a Sociedad Mexicana de Eugenesia 

para el Mejoramiento de la Raza – SME. Foi apresentado um breve histórico dessa 

instituição, com destaque para o seu programa, suas ações, eventos, publicações, bem 

como as ideias de seus principais mentores, líderes e ativistas, de modo a identificar as 

bases e as especificidades de seu projeto de eugenia. Analisa-se ainda a principal 

orientação teórico-científica do movimento eugênico mexicano e da SME, pelo menos 

da etapa inicial, qual seja, as teses de Lamarck e, em seguida, a reorientação teórica 

verificada no seio desse movimento, que se caracterizou pela aproximação com a 

biotipologia. Buscou-se identificar e analisar o diagnóstico dos problemas mexicanos 



28 

 

 

 

elaborado pelos eugenistas, pautado pelas hipóteses do degeneracionismo e do “atraso” 

cultural de certas raças, bem como as alternativas e soluções que eles procuraram 

oferecer para a erradicação de tais problemas, tais como as intervenções no processo de 

hereditariedade e a educação da sociedade segundo os princípios eugênicos de saúde, 

num contexto de grande efervescência do debate sobre seleção biológica, raça e 

mestiçagem. Por fim, indo um pouco além da SME, apresentou-se um quadro das 

demais organizações e ideias eugênicas presentes no México desse período. 

O terceiro e último capítulo, onde se encontra a essência da tese, trata-se  

basicamente das prescrições e proscrições contidas nas propostas e ações de 

gerenciamento da sexualidade e da reprodução da SME, sob a perspectiva de gênero. 

Em suma, trata-se de uma análise das relações entre a SME – e o movimento eugênico 

mexicano como um todo – e as questões de gênero, a partir da investigação das suas 

ideias e práticas sobre o controle sexual reprodutivo da sociedade mexicana. Na 

primeira parte, em que trata das prescrições, o estudo focou, inicialmente, no debate e 

nas novas perspectivas da relação entre ciência e gênero, destacando como a mulher foi 

um elemento central na proposta “utópica” eugênica de melhoramento racial. Nesse 

ponto, ganha destaque a questão da medicalização e controle da saúde, da sexualidade e 

da reprodução sob uma perspectiva de gênero; da educação sexual como forma de 

garantir as funções sociais de gênero e de reprodução; além da perspectiva eugênica de 

racionalização do amor. Em seguida, foi analisada a perspectiva da SME acerca da 

maternidade, da família e do matrimônio, eixos fundamentais do programa eugênico. 

Na discussão e relação entre maternidade, matrimônio e família, verificou-se a ênfase 

do discurso eugenista na definição de uma função biológica e de uma missão nacional 

para a mulher mexicana e, no âmbito da seleção matrimonial, na necessidade de escolha 

de casais biologicamente adequados. Para tanto, viu-se como os eugenistas contribuíram 

na elaboração e aplicação de uma legislação específica para esse fim, como é o caso, 

por exemplo, da legislação que trata dos certificados pré-nupciais. 

Por fim, a segunda parte do terceiro capítulo, trata das proscrições, ou seja, 

daquilo que deveria ser identificado, condenado e combatido como entrave à plena e 

exitosa aplicação do programa eugênico defendido pela SME. Em outras palavras, trata 

daqueles que seriam os principais obstáculos a serem superados pelos eugenistas na 

concretização de seu programa de melhoramento racial. O primeiro desses principais 

obstáculos seria a prostituição: percebe-se aqui uma dupla condenação dos eugenistas, 
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da prostituição e das prostitutas, no amplo e controverso debate sobre a legalização 

dessa atividade ou prática no México, em que a SME teve uma significativa 

participação. O segundo principal obstáculo seria representado pelas doenças venéreas 

ou sexualmente transmissíveis, cujo desenvolvimento, segundo seus combatentes, 

estaria vinculado principalmente à atividade da prostituição. O terceiro principal entrave 

à concretização do ideal eugenista seria o alcoolismo e demais toxicomanias. Todos 

esses obstáculos eram assim caracterizados como “vícios” que deveriam ser superados 

mediante uma limpeza física e moral, de modo a garantir a melhoria racial. Daí a 

importância dada às campanhas antivenéreas e antialcoólicas, bem como à campanha 

contra a prostituição e a sua legalização. Da mesma sorte, o aborto, visto pelos 

eugenistas da SME como indício de degeneração social, deveria ser amplamente 

combatido. Por fim, foi analisado, neste último capítulo, um único caso ou exemplo de 

“eugenia negativa” verificado no México, que propunha algum tipo de intervenção 

física direta, qual seja, a proposta de esterilização, defendida por alguns integrantes da 

SME, que tinha como objetivo limitar a reprodução dos portadores de qualidades 

indesejáveis. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO DE EMERGÊNCIA DO 

MOVIMENTO EUGÊNICO MEXICANO – MEM 

 

 

La sangre que corre por los sacrificios 

mestizo has de ser, por tus vicios 

No vayas muy lejos y mírate al espejo 

porque cuando mires no te va a gustar 

tu cara es morena y quieres ser güera
18

 

y bien que te comes tu taco y memela
19

 

(Lila Downs
20

, Sale Sobrando
21

, 2001) 

 

 

 

O México do século XX não pode ser compreendido fora da simbologia, das 

causas e dos desdobramentos da Revolução Mexicana, iniciada em 1910. As ideias 

eugênicas, nesse país, foram conformadas dentro de um projeto político levado a cabo 

pelos governos pós-revolucionários, que buscaram romper tanto com a política 

tradicional representada pelo porfirismo, bem como com a tradição intelectual baseada 

em um racismo positivista, além da forte religiosidade presente no país. Perseguindo 

uma ideia de unidade racial como forma de dar coerência à nação, a política dos 

governos pós-revolucionários apostaram na mestiçagem como estratégia ideológica para 

o progresso e a modernização do país. Ao lado da mestiçagem, a construção nacional 

deveria passar também por uma limpeza física e moral que pudesse eliminar os 

“vícios”, como alcoolismo, a prostituição e as doenças venéreas e mentais. Nesse 

sentido, houve um esforço dos governos pós-revolucionários de normatizar e modelar 

um novo tipo de sociedade, não individualista, seguindo um modelo corporativista e 

antiliberal. O país buscado durante o período pós-revolucionário, sobretudo entre 1920 e 

1950, deveria ser composto por um tipo ideal, um “homem novo”, cidadãos 

homogêneos racialmente, saudáveis e moralmente regenerados. 

Esse modelo de indivíduo e sociedade regenerados foi pautado pelo debate 

científico e por uma forte oposição à Igreja. Nesse sentido, a doutrina eugênica e suas 

                                                                 
18

 Forma muito popular, no México, de se referir a uma pessoa de tez muito branca.  
19

 Tacos e memelas são comidas típicas mexicanas , de origem pré-hispânicas.  
20

 Ana Lila Downs Sánchez (1968), mais conhecida como Lila Downs, importante cantora mexicana, 

reconhecida internacionalmente por difundir a cultura tradicional do México. 
21

 Faixa 3, álbum La Línea. México D.F.: Narada World grabadora, 2001. 
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ideias de melhoramento racial tiveram boa receptividade na orientação de mudanças 

legislativas e de políticas públicas promovidas pelo Estado. Busco analisar, portanto, o 

contexto político e intelectual no México da primeira metade do século XX, 

considerando, em especial, as relações entre a medicina, Estado e sociedade na 

formação de um conceito de cidadão mestiço e saudável, bem como as implicações de 

gênero possíveis dentro dessa proposta nacionalista pós-revolucionária. 

 

1.1. O ponto de partida: o contexto revolucionário mexicano 

 

La Revolución Mexicana es historia y memoria, pero 

también es mito e idea y, como idea que va de la 

mano del proceso político, también es ideología. 

(BUENROSTRO, 2004, p. 1) 

 

 

O ponto de partida para a compreensão da emergência do movimento eugênico 

mexicano é a Revolução iniciada em 1910. Além de um ponto final na ditadura de três 

décadas de Porfírio Díaz22 – de 1878 a 1911 –, as transformações – e as permanências – 

ocorridas durante e nas décadas seguintes após a luta armada singularizaram a forma 

como a eugenia foi apropriada pelos intelectuais comprometidos com a ideia de formar 

o futuro da nação e que deram o tom do programa de melhoramento racial por eles 

elaborado. Contudo, para melhor compreender a guerra civil que mudaria radicalmente 

a nação mexicana, se faz necessário um pequeno retorno ao que veio a ser o porfiriato. 

O governo de Díaz foi caracterizado por uma política conservadora, de 

favorecimento à oligarquia crioula e por facilitar a entrada de capitais estrangeiros para 

a exploração dos recursos naturais do país. Com o intuito de inserir o México na 

Divisão Internacional do Trabalho, Díaz estimulou transformações nos meios de 

comunicação e transporte, sobretudo as ferrovias. Teve, portanto, o respaldo da classe 

dominante e da Igreja Católica, mas enfrentou fortes oposições entre operários e 
                                                                 
22

  José de la Cruz Porfírio Diaz Mory (1830-1915), foi general do exército do México e responsável pelo 

levante contra o Imperador Maximiliano, em 1867. Em 1876 assumiu a Presidência da República, 

estabelecendo um regime político por mais de três décadas – o porfiriato –, cujas principais 

características foram a modernização do país, a manutenção da elite oligárquica e a repressão aos seus 

opositores e que serão mais bem esmiuçadas neste capítulo (Cf. MCLYNN, 2000, p. 5-7). 
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camponeses, que sofreram duras repressões quando manifestaram insatisfação com o 

governo, como, por exemplo, a violência do Estado ao tentar conter as greves operárias 

ou a presença dos rurales, no campo, uma força paramilitar com autorização para agir 

com truculência nas comunidades camponesas (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 

85; VAUGHAN, 2009, p. 39; SPECKMAN GUERRA, 2010, p. 192). 

Os conflitos relacionados com a questão agrária, motivados pelos problemas 

gerados pela concentração latifundiária, estão presentes na história mexicana desde o 

período colonial. As dificuldades se agravaram a partir da independência política do 

país, em 1821, quando os governos subsequentes, em especial o de Porfírio Díaz, de 

postura política liberal, não sinalizavam a realização de uma reforma agrária. Ao 

contrário, incentivaram a formação de um capitalismo nacional, estimulando a produção 

de pequenos proprietários à custa da mercantilização das terras indígenas. O 

inconformismo dos camponeses com a estrutura agrária do país foi, em grande parte, o 

argumento que orientou a ideologia básica da Revolução (SPECKMAN GUERRA, 

2010, p. 193). 

A ditadura porfirista contou com o apoio de um grupo de intelectuais 

denominado científicos, formado por nomes como de Justo Sierra23 e Emilio Rabasa E. 

24. Influenciados pelo positivismo e pelo evolucionismo, forneceram um substrato 

ideológico para o Estado, construindo teorias em desfavor dos indígenas, legitimando, 

assim, a existência de desigualdades sociais. A questão indígena era vista como um 

obstáculo ao desenvolvimento do país e a uma boa formação étnica. Indígenas, portanto, 

deveriam ser afastados a partir da transformação da composição étnica, produto da 

imigração da raça branca (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 87). 

Os científicos sofreram forte influência do pensamento francês, como é possível 

observar nos escritos de Emilio Rabasa em que a presença das ideias do Conde 

                                                                 
23

  Justo Sierra (1848-1912) foi educador, escritor, historiador mexicano e grande defensor da identidade 

nacional. Entre suas ideias estava a de que o progresso educacional caminhava de forma paralela com 

o crescimento econômico. Como Ministro da Educação no governo de Porfírio Diaz a partir de 1905, 

foi responsável pela reforma e expansão educacional no México durante a primeira década do século 

XX (Cf. OCAMPO, 2010, p. 15). 

24
  Emilio Rabasa (1856-1930) foi advogado, escritor e um dos intelectuais responsáveis pelo regime 

porfirista. Como político exerceu os cargos de governador de Chiapas, senador pelo mesmo estado e 

diplomático, entre outros. Para além da carreira política, foi também catedrático na Escuela Nacional 

y Libre de Jurisprudencia, e desenvolveu trabalhos jurídicos que ainda hoje são considerados 

respeitáveis (Cf. CORTÉS, 1992, p. DXXXVII, 557 e 558). 
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Gobineau25 foi marcante no que diz respeito às raças humanas. Rabasa dividiu a 

população entre capazes – os que tinham os melhores postos na sociedade – e os 

incapazes – aqueles que o Estado deveria proteger, instruir e dirigir seus interesses. Por 

outro lado, no que diz respeito à educação, o Estado não deveria ser tão assistencialista 

e gastar seus recursos para educar a todos indistintamente. O investimento com os 

indígenas, por exemplo, seria um gasto inútil, para Rabasa, uma vez que eles, os 

indígenas, não entenderiam o que lhes seria ensinado, nem tampouco veriam utilidade 

no que aprendessem. De forma semelhante, Justo Sierra estratificou a população 

mexicana em três grupos: índios, crioulos e mestiços, sendo os primeiros os menos 

aptos, pois foram vencidos pelos crioulos na conquista das terras. Para ele, a única 

forma de superação do estado de inferioridade racial em que o México se encontrava, 

seria por meio da imigração da raça branca europeia no país (SUÁREZ Y LÓPEZ 

GUAZO, 2005, p. 89). 

Esse cenário ideológico começou a mudar no fim da primeira década do século 

XX, quando um novo grupo de intelectuais, contrários ao positivismo oficial que 

impunha a sujeição do povo mexicano, engendrou uma proposta de mestiçagem que 

deveria coincidir com as transformações do processo revolucionário então em curso, 

juntamente com um maior sentimento nacionalista e de unificação. Um nome que se 

destacou nessa nova geração de pensadores foi o do escritor e filósofo dominicano 

Pedro Henríquez Ureña26, radicado no México desde 1906, ocupou diversos cargos 

oficiais e no magistério mexicano. Foi um dos mentores do Ateneo de la Juventud 

(1909-1914), um círculo intelectual que agrupava nomes como o filósofo José 

Vasconcelos27, autor do emblemático livro La Raza Cósmica (1925), obra que exerceu 

                                                                 
25

  Conde Gobineau (1816-1882), nome pelo qual ficou conhecido Joseph Arthur, foi um dos mais 

conhecidos teóricos da frenologia, relacionando estudos da criminologia com teorias raciais. 

Diplomata e autor do Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas (1853-1855), defendia que a 

miscigenação racial debilitaria a raça humana. (Cf. GIAROLA, 2010. Disponível em: 

<http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos &id=313#_ftn19>. Acesso em: 19 jan. 

2016. 

26
  Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) foi um intelectual, filólogo e escritor dominicano. Viveu em 

Cuba e no México, país que considerou como local de surgimento de um sentimento coletivo ibero -

americano (Cf. PERÉZ, 2010, p. 20-21). 

27
 José Maria Albino Vasconcelos Calderón (1882-1959) foi advogado, escritor, educador, político e 

filósofo mexicano. Como escritor, retratou em suas novelas o fim do porfiriato e desenvolvimento da 

Revolução Mexicana e como filósofo defendeu a ideia da “quinta raça” do continente americano, 

considerada por ele como uma aglomeração de todas as raças do mundo e origem de uma nova 

civilização, imprimindo assim um tom otimista à miscigenação das raças  (Cf. SOSA, 2004, p. 135). 
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grande influência no debate sobre mestiçagem, no México e na América Latina. Outras 

personalidades de destaque que participaram do Ateneo foram o professor, filósofo e 

sociólogo Antonio Caso28 e o escritor Alfonso Reyes29, todos eles críticos da postura 

intelectual do grupo porfirista. O Ateneo foi responsável pela ruptura com a ciência 

positivista oficial e com a sua ideologia conservadora, por promover o debate acerca do 

nacionalismo e do indigenismo sobre novas bases, apoiado, sobretudo, nas ideias de 

mestiçagem como caminho para a reconstrução do cidadão mexicano (SPECKMAN 

GUERRA, 2010, p. 223; SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 87). 

O historiador mexicano Álvaro Matute Aguirre (2000, p. 36) fez coro com as 

afirmações do historiador da Revolução Mexicana Lombardo Toledano e do escritor 

Alfonso Reyes, ao declararem que as inquietudes do Ateneo e o uso que seus membros 

fizeram da difusão de ideias teriam sido uma manifestação coletiva de vontade de 

mudança, que culminaria com a Revolução. Nesse sentido, os membros do Ateneo 

teriam sido um dos grupos intelectuais precursores da Revolução – apesar de que, 

paradoxalmente, o seu principal mentor Pedro Henríquez Ureña não estivesse de acordo 

com essa afirmação. Ureña, assim como o muralista Diego Rivera (1886-1957), foi um 

duro crítico do papel da intelectualidade na Revolução. Para ele, não houve precursores 

e a preocupação com a realidade mexicana só surgiu após a eclosão da guerra civil. 

Antes disso, de acordo com Ureña, os intelectuais no México só se preocupavam, e se 

espelhavam, com as ideias vindas da Europa. 

Outros intelectuais importantes no período pré-revolucionário, apontados por 

Matute (2000, p. 35) foram José María Vigil30, Wistano Luis Orozco31, além do 

advogado, sociólogo e ideólogo positivista, Andrés Molina Enríquez (1868-1940), na 

                                                                 
28

  Antonio Caso Andrade (1883-1946) foi educador, filósofo e responsável, junto com José Vasconcelos, 

pela fundação do Ateneo de la Juventud, grupo humanista de oposição à filosofia positivista. É 

considerado por muitos como pioneiro da filosofia humanista desenvolvida po steriormente por 

Leopoldo Zea e Octavio Paz (Cf. HERNÁNDEZ, 2004, p. 19).  

29
  Alfonso Reyes Ochoa (1889-1959), poeta, ensaísta e diplomata mexicano. Publicou as seguintes 

obras: Cuestiones estéticas (1911); La cena (1912) e Visión de Anáhuac (1915), entre outras. 

30
 José Maria Vigil (1829-1909) foi jornalista, catedrático, deputado, editor, escritor, magistrado da 

Suprema Corte de Justicia de la Nación  e acadêmico mexicano. Entre suas obras publicadas, estão : 

Las glorias de la patria (1862); Flores de Anáhuac (1866); La mujer mexicana (1893) e Literatura 

mexicana (1894) (Cf. OCHOA ARANA, 2007, p. 271) 

31
  Winstano Luis Orosco (1856-1927) foi político, advogado e governador. Membro do Partido Liberal 

Mexicano, foi perseguido e preso em decorrência das críticas feitas aos governantes porfiristas. Foi 

nomeado no governo de Francisco Madero como magistrado do Supremo Tribunal de Justiça e crítico 

ferrenho das Leyes de Colonización y de Terrenos Baldios, de Porfírio Diaz.  
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discussão sobre a questão agrária. Entre os nomes que se envolveram mais diretamente 

no debate sobre democracia estavam o do futuro presidente Francisco Ignacio Madero, 

quem escreveu o manifesto antirreeleicionista, considerado o estopim para a Revolução. 

O autor mencionou ainda os operários que se alinhavam às ideias anarquistas de Flores 

Magón32, além do operário e jornalista mexicano Praxédis Guerrero (1882-1910) e do 

jornalista e escritor Lázaro Gutiérrez de Lara (1870-1918). 

Para a historiografia marxista, as ideias precursoras da Revolução passaram por 

um processo de amadurecimento até se aproximar de um estopim, como pode ser 

identificado nas obras dos historiadores marxistas mexicanos, Hernández Luna, Jesús 

Silva Herzog e Lombardo Toledano. Essas ideias teriam sido organizadas em dois 

movimentos simultâneos: um com caráter espontâneo e que concorria para uma 

preparação lenta, que não objetivava no início necessariamente conduzir a uma 

revolução, mas sim fortalecer um ideal que servisse para cotejar a realidade e 

transformá-la. Para esses autores, as ideias precursoras foram aquelas relacionadas com 

as ideias de transformação social mediante a organização dos trabalhadores dos teóricos 

anarquistas Fourier e Proudhon, muito presentes, sobretudo, no anarcossindicalismo 

mexicano (MATUTE, 2000, p. 37). 

Os acontecimentos iniciados em 1910 mudaram a história do México e têm sido 

objeto de análise e de disputa política desde os seus primeiros momentos. A 

historiografia sobre a Revolução Mexicana é tão velha quanto o próprio fato em si, além 

disso, a escrita sobre a Revolução é tão distinta e variada quanto a sua própria trajetória, 

de forma que é possível afirmar que não houve apenas uma, mas muitas revoluções 

(BUENROSTRO, 2004, p. 2). 

 

1.2. A Revolução Mexicana: perspectivas historiográficas 

 

A primeira grande divergência entre os historiadores da Revolução Mexicana se 

                                                                 
32

  Os irmãos Ricardo e Enrique Flores Magón foram anarquistas que tiveram forte liderança entre os 

trabalhadores rurais e urbanos e participaram ativamente do início da Revolução Mexicana. Autores 

do periódico “Regeneración” (1904-?), defendiam que uma aliança operário-campesina durante a 

Revolução era imprescindível, estratégia frustrada, sobretudo pelos governos de Madero, Carranza e 

Obregón que trataram de separar os camponeses e operários mediante a corrupção e burocratização 

das cúpulas sindicais (VITALE, 1998, p. 16). 
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refere à definição dos limites temporais de sua duração, ou seja, seu início e término 

foram questões que marcaram a historiografia e que geraram opiniões distintas. Tais 

desacordos se deveram aos diferentes propósitos pelos quais a Revolução se voltou, 

assim como aos diferentes referenciais teóricos que orientaram as análises sobre o tema 

ao longo das décadas seguintes a 1910. 

Camargo e Matute apresentaram alguns marcos temporais utilizados pela 

historiografia para a compreensão da Revolução. Segundo eles, o jurista, jornalista e 

político mexicano Luis Cabrera (1876-1954), provavelmente o primeiro a escrever 

sobre o período revolucionário, considerou que a Revolução teria durado apenas um 

ano: do Plan de San Luis Potosí até o governo de Francisco I. Madero. Já o historiador, 

Alan Knight (1990, p. 83) definiu o período da Revolução a partir do critério da 

violência. Para esse pesquisador, a Revolução teria durado dez anos, período em que 

houve uma violência generalizada, contida somente após a retomada do Estado pelo 

exército. Já para o historiador alemão Hans Werner Tobler, a Revolução teria durado até 

o fim mandato de Lázaro Cárdenas, em 1940. E por fim, segundo o historiador 

mexicano Adolfo Gilly, a Revolução foi interrompida quando os exércitos de Villa e 

Zapata foram derrotados, em 1915, e com Cárdenas, ela teria tido uma continuidade 

(CAMARGO, 2013, p. 3; MATUTE, 2000, p. 31). 

O espectro de análises variou desde obras otimistas, que consideraram que o 

período revolucionário seguiu até a década de 1960, como é o caso de La Historia de la 

Revolución Mexicana, coordenado por Luis González y González (1981), até os mais 

pessimistas, como Héctor Aguilar Camín (1982), que não considerou ter havido uma 

revolução propriamente dita, e sim uma “grande rebelião” ou “revolta”. Para esse autor 

marxista, o que houve foi um desvio do seu projeto original e o capitalismo mexicano 

seria fruto de uma revolução popular traída (CAMARGO, 2013, p. 4; MATUTE, 2000, 

p. 32). 

As divergências quanto à definição, conceituação e periodização da Revolução 

Mexicana entre os historiadores estão intimamente relacionadas com o contexto 

histórico em que determinada historiografia foi produzida, com o modo como se vincula 

a própria Revolução e com as perspectivas políticas e teóricas que nortearam a vasta 

produção historiográfica sobre esse período. Faz-se necessário, portanto, observar as 

várias formas como o fato foi lido e escrito desde os escritos contemporâneos à 

Revolução aos atuais. A partir de 1940 a produção historiográfica sobre a Revolução é 



37 

 

 

 

definida como revisionista, classificação que perdura até os dias atuais. Para Matute, o 

revisionismo nasceu a partir do momento em que os diretamente envolvidos com a 

Revolução abandonaram a tarefa de escrevê-la e os acadêmicos começaram a investigar 

temas que, em geral, não foram de interesse político dos revolucionários (MATUTE, 

2000, p. 32). Analiso mais detidamente, a seguir, essas fases da historiografia sobre a 

Revolução. 

A primeira fase, que teria sido iniciada ao mesmo tempo em que a própria 

Revolução, buscou legitimar os governos que se sucederam após a queda de Porfírio 

Díaz e se apropriaram da Revolução como mito fundacional do Estado. Essa primeira 

geração de escritos sobre a luta armada foi composta por contemporâneos da 

Revolução, muitos dos quais tiveram participação direta nos eventos, sobretudo, no 

Estado. Luis Cabrera, como já mencionado, foi um dos primeiros a escrever sobre o 

período revolucionário e teve intensa participação política a ponto de ter recebido o 

convite, não aceito, do então presidente Francisco Ignacio Madero para assumir o cargo 

de subsecretário da Secretaría de Instrucción Pública. Outro nome que aparece no rol 

da primeira geração é o de Manuel Bonilla Gaxiola (1894-?), autor de Diez años de 

guerra: sinopsis de la historia verdadera de la Revolución mexicana. Primera parte 

1910-1913 (1922), que lutou nas fileiras do maderismo, posteriormente se simpatizou 

com as ideias políticas de Carranza e, mais tarde, com as de Pancho Villa. A literatura 

também deu as suas versões sobre a Revolução, sendo a mais famosa delas a obra Los 

de Abajo, escrita em 1915, de Mariano Azuela (1873-1952) (MATUTE, 2000, p. 32) 

Após um ano do início da guerra, em 1911, Luis Cabrera publicou dois ensaios, 

Carta abierta a Francisco I. Madero e La Revolución es la Revolución. O primeiro, 

considerado uma apologia ao governo de Francisco I. Madero, tratou das causas da 

Revolução e da necessidade de profundas reformas no país após a renúncia do ditador 

Porfírio Díaz. O segundo ensaio foi uma resposta à proposta do evolucionista porfirista 

Jorge Vera Estañol (1873-1958), em La Revolución mexicana: orígenes y resultados 

(1957), em que discordava da opinião de que as reformas políticas deveriam ser feitas 

paulatinamente. Na compreensão de Cabrera, ao contrário, a Revolução não poderia ser 

morosa e deveria conter, necessariamente, duas fases, uma destrutiva e outra 

reconstrutiva (CAMARGO, 2013, p. 1). 

Para Matute (2000, p. 42), no decorrer do período revolucionário, os grupos 

políticos teriam compreendido o valor potencial que tinha a Revolução como mito 
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legitimador de suas ações. Dessa forma, iniciou-se uma disputa pela apropriação do 

significado de Revolução que pudesse sustentar determinadas formas de governo e de 

ideologia33. Outra obra que também merece ser mencionada por ter influenciado muitos 

historiadores mexicanos é The Mexican Agrarian Revolution (1929), do historiador 

austro-americano Frank Tannenbaum (1893-1969) Inspirada nos trabalhos da primeira 

corrente historiográfica, ou seja, as que pretendiam legitimar os governos pós-

revolucionários, a obra de Tannenbaum considerou que a Revolução teria sido um 

verdadeiro e autêntico levante popular, agrarista e nacionalista. Sua principal tese foi a 

de que se tratou de um movimento popular homogêneo, dentro de um processo de 

continuidade do começo ao fim e que buscou se livrar do jugo de seus governantes. 

O período mais significativo no que diz respeito à construção da Revolução 

como mito legitimador do Estado, contudo, parece ter sido o da presidência de Álvaro 

Obregón (1880-1928), entre 1920 e 1924. Durante o seu governo, José Vasconcelos, 

então Secretário de Educação, assumiu a tarefa de construir e socializar a ideia de que a 

Revolução Mexicana havia sido democrática, popular e nacionalista. Além disso, para 

Vasconcelos, a Revolução deveria reformar e construir novos princípios e práticas da 

vida política da nação, agregando uma característica a mais à sua tese reconstrutora: a 

capacidade intrínseca da Revolução de regenerar a política do país. Para tanto, elaborou 

um projeto educativo, bem como apoiou os artistas muralistas e os escritores engajados 

no intento de reelaboração da sociedade, além de proferir conferências em países da 

América do Sul e nos Estados Unidos. Após Obregón, cada um dos governos pós-

revolucionários subsequentes ratificaram esse mito fundacional (BUENROSTRO, 2004, 

p. 1; CAMARGO, 2013, p. 7). 

Com o assassinato de Álvaro Obregón, fato que alimentou disputas políticas, o 

presidente seguinte, Plutarco Elías Calles (1877-1945), teve que redefinir o que seria o 

culto à Revolução. Ele iniciou a construção do Monumento à Revolução, consolidando 

o “mito” que por mais de 60 anos deu suporte ao Estado mexicano e aos governos 

subsequentes. Além disso, criou o Partido Nacional Revolucionário – PNR34, órgão 

pensado inicialmente como uma tentativa de conciliação entre as facções após o 

assassinato de Obregón e que acabou se estabelecendo como se fosse uma ordem legal 

                                                                 
33

  A já mencionada obra de Luis Cabrera, escrita durante o governo Madero, teria sido a primeira delas. 

34
 Que posteriormente mudaria o seu nome para Partido Revolucionário Institucional – PRI. 



39 

 

 

 

emanada da Revolução. Vasconcelos e Cabrera foram os principais críticos dessa versão 

oficial do processo revolucionário, construída em torno do PNR. Depois desse período, 

a historiografia se renovou e não foi mais constituída pelos veteranos revolucionários. A 

partir da década de 1940, a escrita sobre a luta armada passou, então, por um 

movimento questionador e de revisão dos seus principais escritos e da construção de 

críticas em torno de seus mitos (URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 18; CAMARGO, 

2013, p. 7-8). 

Na década de 1940, outra fase se iniciou com relação às análises sobre a 

Revolução, feita por uma nova geração de intelectuais que não participaram diretamente 

dos eventos, distanciamento que lhes permitiu ver a Revolução como um todo e que o 

pertencimento político da primeira fase não permitiu. A partir desse momento, 

iniciaram-se muitos revisionismos do que foi escrito sobre o período revolucionário. O 

primeiro deles foi um revisionismo político da historiografia e questionou os “governos 

da Revolução”. Nessa linha, se destacaram os escritores Jesús Silva Herzog (1892-

1985) e Daniel Cosío Villegas (1898-1976), que alegaram, no período em que 

escreviam, já não haver mais revolução, que se tratava de um fato histórico. Para Cosío 

Villegas, as metas da Revolução haviam se esgotado e o termo “revolução” carecia de 

sentido. Contudo, reconheceu que alguns de seus objetivos haviam sido alcançados, 

apesar da falta de clareza programática da Revolução, como por exemplo: a condenação 

de governos por tempo indefinido, como o exercido por Díaz; a ideia do coletivo 

sobreposto ao indivíduo e a necessidade do país desenvolver seus próprios interesses. 

Para ele, essas foram as razões que levaram à derrocada do governo de Díaz e que 

motivaram as intenções revolucionárias de reforma agrária e de fortalecimento do 

movimento operário, assim como o surgimento de um forte sentimento nacionalista que 

havia sido desenvolvido nos anos revolucionários. Entretanto, para Cosío Villegas, após 

1946 essas teses teriam sido desviadas de seus propósitos e a Revolução necessitava de 

uma reafirmação de princípios e de uma depuração de homens (CAMARGO, 2013, p. 

9). 

O caráter desse primeiro revisionismo foi político, na medida em que não lhe 

interessou precisar interpretações históricas e sim discutir o rumo que o país tomava. 

Sua intenção foi questionar os significados e usos da interpretação oficial da Revolução, 

apresentando as suas incongruências. A partir da segunda metade dos anos 1950, além 

dos já citados, novos nomes integraram ao grupo de historiadores interessados no 
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processo revolucionário mexicano: Manuel González Ramírez (1904-1979) e José C. 

Valadés (1901-1976) Esses dois autores buscaram retomar o espírito revolucionário; 

para eles, a situação crítica vivida no México naquele momento se devia ao 

desaparecimento dos ideais da Revolução (MATUTE, 2000, p. 33). 

É interessante destacar que, nesse momento, os (as) historiadores(as) 

acadêmicos(as) estavam alheios às polêmicas que os críticos do sistema faziam contra 

os desvios revolucionários, vistos pelos primeiros como assunto de políticos. Segundo 

Matute (2000, p. 35), a historiografia desse período estava dominada por uma 

concepção positivista e a academia buscava promover uma assepsia histórica. Nesse 

sentido, se interessou apenas pelas histórias remotas da Antiguidade pré-hispânica e 

pelos três séculos coloniais, além das vicissitudes da independência mexicana. Esse 

panorama mudaria a partir de 1955, com a realização de cursos de inverno sobre a 

Revolução, organizados por Salvador Azuela (1902-1983), diretor da Faculdad de 

Filosofía y Letras, da UNAM35. 

Na década de 1960, um novo paradigma surgiu na análise da Revolução: o 

marxismo, que passou a ter grande influência não apenas nos estudos históricos, mas 

também nas universidades como um todo. Assim, a história social ganhou espaço em 

detrimento da história política, alterando o enfoque dos estudos sobre o período 

revolucionário. As análises pontuadas por essa perspectiva questionaram a versão 

monolítica e unitária dos primeiros escritos sobre a Revolução Mexicana. Para a 

corrente marxista, a própria existência da Revolução estava em xeque, na medida em 

que o movimento de luta de classes em que ela se iniciou havia sido interrompido e 

terminou em uma revolução burguesa. Dessa forma, para os marxistas, não se tratava da 

“morte” da revolução, e sim de algo distinto do que se pensava ser. Nesta linha de 

pensamento se destacaram os estudos de John Womack, Jean Meyer, Arnaldo Córdoba, 

John Cockcroft, Adolfo Gilly, entre outros (BUENROSTRO, 2004, p. 5; CAMARGO, 

2013, p. 7). 

Segundo o revisionismo marxista, a Revolução foi o produto de um desacordo 

entre diferentes grupos da classe dominante. Ainda que, em seu início, tenha sido 

engendrada em um movimento popular, este teria tido uma vida curta, sendo 
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  Os cursos consistiam em conferências por autoridades no tema: nomes como José Alvarad o; Diego 

Arenas Guzmán; Manuel González Ramírez; Octávio Paz; Juan Hernández Luna entre outros, se 

dividiram em três grandes frentes para debater a Revolução: história intelectual, história da Revolução 

como fenômeno histórico e questões estruturais. 
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aproveitado pelas classes médias burguesas, que o utilizaram para seus próprios fins. 

Outro aspecto dessa perspectiva é que os (as) historiadores (as) buscaram investigar e 

estabelecer diferenças entre os levantes populares das diferentes regiões. Esses estudos 

acabaram por questionar a suposta unidade da Revolução, ao observarem que nem todas 

as regiões do México teriam compartilhado os mesmos interesses, existindo muitas 

revoluções ao mesmo tempo, sendo que muitas delas, inclusive, entraram em conflito 

com “A Revolução” oficial, como Jean Meyer concluiu: 

 
la Revolución mexicana fue iniciada y dirigida en su mayor parte por las clases 
media y alta del Porfiriato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se 
produjeron varias revoluciones dentro de la propia Revolución. El frente 
revolucionario era fluido, y los grupos revolucionarios heterogéneos, con 
objetivos muy distintos e inclusive, en ocasiones, contradictorios  (MEYER, 
2013, p. 10). 

 

As análises marxistas também questionaram as raízes da Revolução a partir da 

crítica de que ela não teria afetado a economia capitalista no México. Para esses 

estudos, o período revolucionário não teria provocado uma ruptura, mas antes uma 

continuidade do antigo regime, uma vez que não teve caráter popular, nem agrarista. O 

levante dos cristeros36, ou ainda, as condições em que um camponês vivia em 1940, 

iguais ou piores em relação ao período do porfiriato, foram questões surgidas na 

perspectiva marxista e que colocaram em dúvida o caráter democrático, popular e 

nacionalista que se apregoava sobre a Revolução (CAMARGO, 2013, p. 10-11). 

A partir dos anos 70, a tese da unidade do historiador Frank Tannenbaum, que 

por um tempo foi muito influente, já não se sustentava. Nesse período, a historiografia 

passou por outro momento de revisão e uma nova forma de entender o processo 

revolucionário entrou em cena: não a forma “clássica”, de uma revolução homogênea, 

monolítica e popular, tampouco a que duvidava da autenticidade da revolução social e 

das consequências duradouras que havia provocado na sociedade mexicana. O intuito da 

historiografia, nesse momento, foi o de demonstrar como, quando e onde a Revolução 

havia sido um autêntico levante popular, agrarista e nacionalista. Nessa perspectiva se 
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  Conflito armado entre a Igreja Católica e o Estado mexicano, entre 1926 e 1929. O estopim para a 

rebelião popular teria sido os artigos anticlericais da Constituição Mexicana de 1917, que limitavam o 

alcance do poder da Igreja, como o estabelecimento de educação laica, a proibição de culto público 

fora dos recintos religiosos, a limitação de propriedades sob o domínio da Igreja, a proibição de 

ordens monásticas e a retirada de direitos civis de líderes religiosos (MEYER, 2013, p. 17). 
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destacaram os historiadores Alan Knight, Friedrich Katz, Hans Werner Tobler e John 

Hart, entre outros (CAMARGO, 2013, p. 13). 

Já nos anos 1980, a perspectiva monolítica da Revolução, a de que as massas 

haviam saído vencedoras, tinha sido completamente abandonada pelos historiadores (as) 

Entretanto, não menosprezaram as mudanças sociais provocadas pela ação popular. Essa 

década foi marcada por uma nova síntese do que até aquele momento havia sido escrito 

e a tendência geral foi a de se pensar num equilíbrio: se a Revolução não foi totalmente 

triunfante, pelo menos gerou transformações sociais provocadas pelos grupos 

revolucionários. 

A história cultural, com novas metodologias e enfoques, renovou a perspectiva 

das pesquisas sobre o período revolucionário. Mais recentemente, sobretudo a partir dos 

anos 1990, as discussões dos Estudos Subalternos vêm ganhando espaço nos trabalhos 

latino-americanos mais amplamente, bem como nas temáticas acerca da Revolução 

Mexicana de forma específica. Essa corrente analítica, que teve o seu início na Ásia, se 

propôs a revisar a história colonial e pós-colonial desse continente, sobretudo da Índia. 

Segundo ela, existiria uma autonomia dos grupos subalternos durante os períodos de 

crise e, nesse sentido, a hegemonia não seria construída apenas de cima para baixo, mas 

também de baixo para cima37. 

No caso das pesquisas sobre a Revolução, essa nova metodologia possibilitou 

aos (às) historiadores(as) analisar a construção de identidades culturais no período 

revolucionário. Temáticas que até esse momento não haviam sido estudadas com 

profundidade pelos pesquisadores do período revolucionário ganharam espaço: as 

mulheres; os criminosos; os pobres urbanos ou a relação hegemônica entre o Estado 

pós-revolucionário e os diferentes grupos populares como os operários, os camponeses 

e os indígenas. Nessa perspectiva, supõe-se uma autonomia dos grupos subalternos e 

não apenas uma multidão que é manipulada ou diminuída pelas classes dominantes; a 

relação entre os grupos de poder e os grupos subalternos se converte em uma relação 

dinâmica e circular. Segundo Camargo (2013, p. 15), a primeira referência latino-

americana à perspectiva dos estudos subalternos foi um artigo do historiador latino-

americanista Gilbert Joseph, publicado em 1990. Outra referência importante que 

marcou o aumento do interesse por essa corrente analítica foi a formação do Grupo de 
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 Cf. Homi Bhabha; Edward Said; Gayatri Spivak, entre outros importantes nomes dos estudos pós -

coloniais. 
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Estudios Subalternos Latinoamericano38. 

 

1.3. As ideias raciais e o indigenismo: antes e depois da Revolução 

 

A virada intelectual provocada pelo Ateneo de la Juventud, como já citado, além 

de ter fortalecido o sentimento nacionalista impulsionado pelo Estado, também teria 

influenciado o crescimento dos estudos relativos à população indígena, momento em 

que alguns dados foram vistos como preocupantes pelos governantes, como o alto 

índice de mortalidade infantil. Parte significativa das mortes teria sido atribuída ao 

descaso do Estado com relação à questão indígena. Por essas razões, uma nova corrente 

intelectual surgiu no México, denominada indigenismo. 

Segundo Urías Horcasitas (2007, p. 12), a busca por romper com as estruturas do 

passado porfirista e por construir uma sociedade em novas bases, levou os intelectuais e 

políticos mexicanos a construírem um programa de engenharia social que passava por 

uma profunda transformação cultural e antropológica. Para eles, em primeiro lugar, a 

nova sociedade deveria passar por mudanças de mentalidade e de consciência, que se 

realizariam a partir da educação livre de crenças religiosas, embasada em valores laicos, 

com orientação patriótica e familiar. A segunda mudança, a antropológica, se realizaria a 

partir da mestiçagem e da erradicação do que consideravam uma herança degenerada. 

Não se deve supor, contudo, que as concepções raciais do século XIX tenham 

desaparecido completamente da realidade mexicana pós-revolucionária. As ideias dos 

científicos continuaram a exercer influência na primeira metade do século XX, como é 

possível observar em intelectuais como Alfredo del Valle, que na década de 1940 

postulou a assimilação racial e cultural dos grupos indígenas. Para ele, o indígena, em 

contato com o branco ou com o mestiço, seria estimulado e teria a possibilidade de se 

desenvolver. Entretanto, o indígena isolado permaneceria em estado de atraso e miséria, 

sendo assim, de nada adiantaria educá-lo já que a educação não era útil em seu habitat 

natural. O psiquiatra José Gómez Robleda (1904-1987), no mesmo período, também 
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  Esse grupo publicou, em 1995, sua declaração de fundamentos em um número especial do Boundary 

2, uma importante revista dedicada à literatura e às teorias pós -modernas e que publicou um número 

exclusivo para o debate do pós-modernismo na América Latina. 



44 

 

 

 

apostou na assimilação cultural e expressou de forma ainda mais radical o seu 

desacordo com os programas indigenistas instrumentados pelo Estado, comparando as 

culturas indígenas aos doentes mentais.: 

 
… su técnica primitiva así como también sus lenguas, deben pasar al museo. 
Necesitan nuevos instrumentos de cultura, el primero entre ellos: un idioma 
común que debe ser necesariamente el castellano […]. Si se comparan los 
trabajos de los indios con los hechos por los enfermos mentales en los 
manicomios, se encontrarán demasiadas semejanzas y es que los indios son 
primitivos, y los locos obran como primitivos (GÓMEZ ROBLEDA, 1943, p. 
383). 

 

Para Suárez y López Guazo (2005, p. 106-107), essa ideia de incorporação do 

indígena à vida nacional foi também compartilhada por eugenistas do período. O 

próprio Del Valle teria formulado um programa com medidas para a resolução dos 

problemas de saúde da população mexicana, o qual incluía a educação eugênica como 

um dos elementos necessários. Contudo, tais ideias se contrapunham à política oficial 

que era eminentemente indigenista, principalmente a partir do governo de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940), de forma que as propostas eugenistas não tiveram eco nas 

decisões políticas do período. Porém, as políticas indigenistas perderiam sua intensidade 

a partir do governo seguinte, de Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Em 1947, por 

exemplo, o Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas desapareceu, apontando para 

o fim de uma era em que se buscaram soluções para romper com a negligência com 

relação aos indígenas. 

Para Urías Horcasitas (2007), ainda que aparentemente opostas, houve uma linha 

de continuidade entre as proposições acerca das raças presentes no fim do século XIX, 

durante o porfiriato, e as articulações ideológicas pós-revolucionárias. Segundo essa 

autora, a ideia da homogeneidade racial como o caminho para o progresso e para a 

modernização do país, bem como a de que a degeneração racial poderia ser contida por 

meio da manipulação da herança genética, já estavam presentes durante o governo de 

Díaz. Este teria articulado, mediante instituições governamentais e científicas, um 

programa modernizador que incluía: um inventário dos recursos naturais do país; um 

roteiro de exploração geográfica do território e suas flutuações climáticas; uma 

avaliação demográfica da população mediante a aplicação de cálculos estatísticos e um 

registro antropométrico dos grupos indígenas. Assim, ainda que a Revolução tenha 

produzido uma retórica de transformações radicais com relação ao passado, não parece 
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ter sido possível escapar completamente do que tradicionalmente se pensava sobre raça. 

No entanto, a essa conservação das ideias raciais, Urías Horcasitas (2007, p. 13) 

sustentou que foram acrescidos elementos inéditos da eugenia e da higiene social nos 

governos pós-revolucionários, postulando, ao mesmo tempo, uma continuidade e uma 

transformação na orientação política do México pós-revolucionário. 

Diversas disciplinas teriam contribuído para essa utopia de transformação social: 

a antropologia, com a política indigenista de unidade racial; a sociologia criminal, que 

postulava a existência de uma tendência inata à criminalidade em determinados 

indivíduos e grupos étnicos; as políticas demográficas preocupadas com o 

despovoamento do país e com questões de imigração e, por fim, a medicina, que adotou 

pressupostos da eugenia e da higiene social e estabeleceu uma série de medidas para 

controlar a reprodução dos “indesejáveis”, incluídos neste conceito os definidos como 

alcoólatras, toxicômanos, epiléticos, deficientes mentais, além dos portadores de 

doenças sexualmente transmissíveis, as doenças venéreas, ou de “desvios sexuais”. Em 

conjunto, tais disciplinas intencionavam forjar uma nova sociedade integrada por 

cidadãos racialmente homogêneos, moralmente regenerados, física e mentalmente 

saudáveis, trabalhadores ativos e membros de uma família. 

Após o período revolucionário, ainda segundo Urías Horcasitas (2007, p. 15), o 

Estado teria retomado as grandes linhas do projeto do século XIX: a ideia de unidade 

racial, novamente como um caminho para o progresso e a modernização do país, teria 

sido o elemento chave dos programas dos governos pós-revolucionários. A mestiçagem 

seria o novo componente do conhecido projeto de depuração racial. Essa continuidade, 

segundo a autora, se relacionava com o temor dos governos de novas irrupções de 

violência das grandes massas e a urgência de integrá-las dentro de uma nova referência 

ideológica, política e institucional39. Além disso, é preciso lembrar que os períodos 

políticos em questão atendiam a propósitos distintos: se por um lado, o porfiriato, ao 

reforçar os valores burgueses, marginalizou raças, classes e comportamentos, o período 

pós-revolucionário, por outro, buscou integrar as massas, modelando um novo tipo de 

sociedade não individualista, corporativista e antiliberal. O indigenismo, nesse contexto, 

teria sido uma proposta que amparava o novo Estado – não tanto a questão indígena em 
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  Nesse sentido, caberia a análise de Alan Knight (1990, p. 81-82), ao afirmar que ainda que a questão 

indígena, no processo de formação do Estado, já estivesse presente desde o porfiriato, os regimes pós-

revolucionários intervieram de forma mais direta na reconfiguração das relações étnicas. 
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si – que, investido do papel de árbitro, teria utilizado a ideia como mecanismo 

ideológico para diminuir as desigualdades e reformular o equilíbrio entre os atores 

sociais. Essa mesma lógica seria usada para as políticas migratórias, favorecendo a 

imigração das raças brancas e dificultando as que não lhes pareciam benéficas para a 

mestiçagem, em especial as asiáticas e a chinesa, em particular (URÍAS HORCASITAS, 

2007, p. 16). 

Da mesma forma, a preocupação com os “vícios”, como alcoolismo, a 

prostituição e o aumento de doenças venéreas e mentais, estava presente no século XIX. 

Considerava-se que a sua existência corroía a essência da sociedade. Contudo, para 

Urías Horcasitas (2007, p. 18), a Revolução fez com que as ideias de regeneração social 

e racial se tornassem objeto de um reajuste teórico e de uma reorientação política. Ao 

contrário do porfiriato, que buscou marginalizar as pessoas com vício, tidos como 

grupos perigosos, a revolução antropológica iniciada com os governos pós-

revolucionários se esforçou no sentido de normatizar e modelar um novo tipo de 

sociedade, não individualista, seguindo um modelo corporativista e antiliberal. Em 

outras palavras, durante o período pós-revolucionário buscou-se a inclusão de tais 

grupos, na tentativa de se formar uma sociedade integrada por cidadãos racialmente 

homogêneos, fisicamente saudáveis e moralmente regenerados. A tentativa de formação 

dessa nova sociedade teria inspirado campanhas contra o fanatismo religioso, de higiene 

sexual e de combate ao alcoolismo, empreendidas massivamente e em âmbito nacional a 

partir dos anos 192040. 

Por fim, a preocupação com a condição de vida dos indígenas parece ter 

ganhado maior relevância durante a presidência de Álvaro Obregón (1920-1924), 

quando José Vasconcelos assumiu a Secretaría de Educación. Seu projeto educacional 

incluía escolas nas regiões indígenas, que, segundo ele, estimulariam a eficácia do 

trabalho indígena, bem como a possibilidade de elevamento da raça mexicana. 

Posteriormente, no governo de Plutarco Elías Calles (1924-1928), a política indigenista 

ficou a cargo de Moisés Sáenz, que criou a Casa del Estudiante Indígena e o Internato 
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  Segundo Urías Horcasitas (2015, p. 42), para o novo grupo no poder, o sujeito motor do processo 

revolucionário deveria ser objeto de uma mudança substancial a fim de poder ser integrado a uma 

nova sociedade de trabalhadores -cidadãos enquadrados em uma ordem corporativa. Esse projeto era 

visto pelos pós-revolucionários como uma continuidade dos ideais da luta armada, porém realizada de  

forma pacífica, por meio de medidas contempladas dentro de uma reforma política e institucional que 

havia começado com a Revolução. 
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Indígena41 (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 95). Percebe-se que houve uma 

preocupação do Estado com a inserção dos indígenas dentro da nova realidade pós-

revolucionária. Essa incorporação seria parte do projeto de modernização e de progresso 

da nação, vinculado à ideia de unidade racial, que seria alcançado por meio da aplicação 

de medidas que favorecessem a mestiçagem e a depuração da raça. O objetivo seria 

consolidar o Estado institucionalmente e, para tanto, considerava-se como necessário 

integrar a população dentro de um novo marco político e ideológico, buscando evitar 

que novas manifestações acontecessem. 

 

1.4. As ideias raciais e a mestiçagem: o pensamento mestiço 

 

A existência e convivência das populações locais com os espanhóis 

apresentaram a necessidade da (re)criação do mundo e dos sistemas de sua 

representação para os envolvidos no processo de mestiçagem. Ao analisar tais processos 

de ressignificação do mundo, a historiadora Eliane de Sá afirma que: 

 
Espanhóis indianizados e índios hispanizados, uns e outros transitando entre as 
diversidades em densidades diversas constituíram um universo genericamente 
'mestiço', enquanto consolidavam também uma demografia biologicamente 
representada explicitamente como mestiça (SÁ, 2013, p. 158). 

 

Em sua análise a autora apropria-se do conceito de pensamento mestiço, 

cunhado por Serge Gruzinski (2001). Este expressa uma forma específica de pensar a 

partir da combinação de sistemas referenciais inicialmente diferentes entre si, mas que 

após articulados têm seu sentido redimensionado. Um exemplo destes processos de 

pensamento mestiço encontra-se, segundo o autor, nas sociedades coloniais americanas, 

construídas a partir dos processos de ocidentalização contextualizados por Sá e 

Gruzinski a partir do século XVI. 

Assim, há uma articulação entre o conceito de pensamento mestiço e a 
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  Depois de deixar a Secretaría de Educación, Sáenz foi diretor do Instituto Indigenista Interamericano  

até a sua morte, em 1941, tendo como sucessor Manuel Gamio, que permaneceu no cargo até 1960, 

ano de sua morte (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 95). 
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ocidentalização42, visto que esta foi responsável pela incorporação desigual das "raças" 

e culturas, por intermédio do processo de colonização e imposição da matriz ocidental 

de pensamento43. No entanto, este tipo de pensamento só se tornou possível a partir do 

"reconhecimento da existência social de um ser físico-biológico originário da união 

entre homens e mulheres, que se representam distintos, cultural e fenotipicamente, em 

situação de desigualdade" (SÁ, 2013, p. 176). 

Segundo Sá (2013, p. 179), o reconhecimento do mestiço implicou na sua 

compreensão enquanto invenção e suporte da dominação e da colonização dos corpos e 

do imaginário, consolidado na sua identificação como fruto das relações entre brancos, 

espanhóis e índios, criando assim o que será considerado por pesquisadores como a 

ideia de um mestiço ideal. A crítica contida no mestiço ideal se constituiu a partir da 

constatação da diversidade de experiências e dos diferentes grupos em confronto. 

Assim, não haveria um tipo ideal e sim uma diversidade de experiências, o mestiço 

estaria em constante reinterpretação, recombinação de referências, trânsito de 

significados. Por outro lado, a invenção do mestiço significou também a presença do 

inesperado, ou seja, o enfrentamento étnico e cultural não esperado, mas inevitável 

perante a situação de convívio que colocou frente a frente os diferentes44. 

No México, a ideia de mestiçagem ideal foi tema do pensamento intelectual e 

político desde o porfiriato. Los científicos já rechaçavam as teorias biológicas que 

concebiam o mestiço como degeneração da humanidade. Em seu lugar, a mestiçagem 

passou a ter um caráter positivo e vista como uma combinação vigorosa entre o 

indígena e o europeu. Stern (2000, p. 60), definiu esse culto ao mestiço como 

mestizofilia, um conceito de Agustín Basave Benítez (1992). De acordo com Stern, essa 

nova veneração ao mestiço teria começado com a obra Los grandes problemas 
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  A ocidentalização a qual se refere Eliane de Sá e Serge Gruzinki, e que também adoto neste trabalho 

para a análise da mestiçagem, não diz respeito apenas aos processos de influência cultural, mas às 

ações que tiveram e têm como objetivo central o controle, a manipulação e a até mesmo a 

incorporação daquilo que é manifestamente diferente. Tais características encontrariam sua expressão 

genuína na colonização ibérica, visto sua ligação com as diversas expressões do poder: político, 

militar, intelectual, cultural e moral (SÁ, 2013, p. 174). 

43
 Tais processos históricos tiveram como corolário, no século XX, projetos de modernidade q ue se 

localizavam entre o desejo da civilização e o estigma da barbárie, por meio de imaginações e utopias 

acerca da democracia racial e da raça cósmica, como visto nas análises sobre Vasconcelos. 

44
  Assim como a historiografia da Revolução Mexicana, os es tudos sobre mestiçagem contemporâneos 

vêm se alinhando à perspectiva dos estudos pós -coloniais e subalternos. No caso do México, Gloria 

Anzaldúa é uma das principais pesquisadoras do tema nessa linha. Ver: ANZALDÙA, Gloria. 

Borderlands/La frontera – The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute, 2007. 3ª ed. 
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nacionales (1909), de Andrés Molina Enríquez, que esboçou uma doutrina da 

mestiçagem para a construção da nação e da nacionalidade. Para Basave Benítez, 

Molina Enríquez teria reinterpretado a mestiçagem ao inverter e reordenar as teorias 

fundamentadas nas hierarquias evolucionistas coloniais. Contudo, para Stern, a 

mestizofilia se sustentava em bases perigosas, na ideia de triunfo de uma raça ou cor, ou 

seja, em doutrinas elaboradas para legitimar o imperialismo da raça branca. O ponto 

crucial da obra de Molina, segundo Stern (2000, p. 61), teria sido o desejo de conseguir 

uma raça híbrida que fosse também homogênea e “pura”, ambos os elementos que 

caracterizaram o culto ao mestiço nas décadas de 20 e 30 e que pode ser observado 

também nos escritos de Manuel Gamio e José Vasconcelos. 

A ideia de mestiçagem – ou a mestizofilia – de Manuel Gamio (1883-1960)45, 

um dos principais intelectuais do nacionalismo pós-revolucionário, teria girado em 

torno do índio, cuja assimilação na sociedade se constituía a única saída para assegurar 

uma homogeneização (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 90). Apesar de refutar a 

ideia de superioridade biológica, o indigenismo de Gamio continha princípios 

eugenistas, já que a pureza do mestiço era atribuída ao impoluto e nobre índio. Nesse 

sentido, ele inverteu a hierarquia racial colonial, o índio não era mais indolente, pueril e 

irracional, mas alerta, resistente e metafísico. Suas teses, segundo Stern, foram 

influenciadas pela teoria de recapitulação do zoólogo alemão Ernst Haeckel (1834-

1919), ao sugerir que para que para ser forte, o crioulo civilizado deveria “indianizar-

se” e fundir-se com a vitalidade mítica e resistente dos astecas e maias. Idolatrava o 

índio valente e o passado pré-colombiano, mas também insistia na necessidade de 

empreender estudos antropológicos sobre os múltiplos grupos indígenas do país 

(STERN, 2000, p. 61). 

Contudo, Gamio concebia todas as raças como iguais e negava qualquer tipo de 

superioridade dos mestiços e índios, diferentemente de José Vasconcelos e do filósofo 

oaxaquenho Molina Enríquez. Para ele, todas as raças tinham uma propensão para 

melhorar-se, algumas delas se superariam mediante a “evolução”, ou seja, da eficiência 
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  Este intelectual teve uma trajetória que merece menção: arqueólogo e antropólogo de formação 

desenvolveu, ainda estudante, um importante projeto de pesquisa sobre culturas indígenas pré -

colombianas no Museo Nacional de Arquelogía, Historia y Etnología de México . Teve relações 

próximas com grandes antropólogos do período, como Franz Boas e Zelia Nuttal. Participou da 

fundação da Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana . Foi também vice-

presidente do Segundo Congresso Internacional de Eugenia, em Nova York, em 1921 (SUÁREZ Y 

LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 90). 
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de suas ações, como a raça branca. Outras seriam mediante a “seleção”, em sua 

resistência se sobressairia o elemento mais forte, como seria o caso do mestiço 

(SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 90). 

Essa importância da questão racial no período pós-revolucionário na 

reconfiguração da ordem política e social mexicana estaria influenciada também pelas 

correntes de pensamento que difundiam ideias de indoiberismo e panamericanismo, 

muito presentes na América hispânica no início do século XX. Tais teorias vinculavam a 

noção de cidadania moderna às ideias de mestiçagem racial e cultural. Um dos autores 

que mais se identificaram com essa proposta foi José Vasconcelos, admirador das ideias 

de unidade americana de Simón Bolívar, com a sua concepção de “raça cósmica”, que 

partia do princípio de integração nacional e continental. Segundo Vasconcelos, por meio 

de uma raça híbrida, desapareceriam as diferenças negativas entre as raças e se 

potencializariam os traços positivos mediante a mestiçagem (VASCONCELOS, 2012, p. 

12; URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 16). 

Assim como Molina Enríquez e Gamio, José Vasconcelos também foi obstinado 

com a ideia de homogeneização e convencido da necessidade de se incorporar o índio. 

Em Raza Cósmica (1925), invocou a genética de Mendel para construir a ideia de uma 

raça híbrida perfeita. A raça cósmica seria um produto da miscigenação das diferentes 

raças do mundo, um novo tipo humano criado da seleção de cada um dos povos 

existentes. Essa fusão seria a quinta raça, concebida na América ibero-americana, e que 

criaria uma nova civilização nas margens do Amazonas chamada Universópolis. 

Vasconcelos reconheceu o espanhol como orientador dessa futura raça46. A combinação 

dos traços superiores dos índios, asiáticos, brancos e negros poderia produzir uma 

“eugenesia misteriosa de gusto estético” em vez da “eugenesia científica”. Vasconcelos 

parece propor uma eugenia própria, mediante uma mestiçagem não científica e 

orientada pela estética e pelo espiritualismo, influenciada pelas ideias do filósofo 

francês Henri Bergson (1859-1941). A mestiçagem guiada a partir da eugenia espiritual 

poderia animar uma nova raça, a quinta raça, capaz de transcender a todas as outras 

quatro em todos os sentidos e juntar em uma “feliz síntesis, los elementos de la belleza, 
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 “La raza definitiva, la raza síntesis o raza integral, hecha con el genio y con la sangre de todos los 

pueblos y, por lo mismo, más capaz de verdadera fraternidad y de visión realmente universal” 

(VASCONCELOS, 2012, p. 17). 
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que hoy se hallan esparcidos en distintas gentes”47 (VASCONCELOS, 2012, p. 17, 25, 

STERN, 2000, p. 61-62). 

O objetivo político de Vasconcelos foi propor uma saída ao imperialismo 

estadunidense, por isso avaliou que os dias dos brancos puros do império atual estariam 

contados como estiveram os de seus antecessores. Esperava que a mestiçagem pudesse 

contrapor a força da raça “materialista” anglo-saxã e o imperialismo dos EUA. Apesar 

de proclamar uma raça mestiça composta por todas as raças existentes, Vasconcelos 

propôs que esse processo fosse conduzido, contudo, pelo branco hispânico, sendo que 

este último se confundiria e se aperfeiçoaria em cada uma das variedades superiores da 

espécie, no que elas teriam de melhor. E justificou a América hispânica como lugar da 

raça definitiva devido ao seu caráter cultural de maior assimilação das raças, o que daria 

aos ibero-americanos novos direitos e esperanças de uma missão única na História. 

Assim, o sonho da unidade seria uma tarefa ibero-americana, mediante o amor fecundo 

e a superação das hierarquias raciais (VASCONCELOS, 2012, p. 13-15). 

Segundo Sá (2013), a concepção de raça cósmica sinalizaria para a aceitação da 

condição mestiça como característica da população americana. As reflexões sobre as 

identidades nacionais, nas quais está presente a questão da formação étnica, teriam 

fundamentado a prática política em toda a América. O caráter positivo do mestiço foi 

realçado pela definição de uma missão da raça ibero-americana, marcando a obra de 

Vasconcelos: 

 
A concepção de uma raça síntese na América Ibérica, como horizonte do futuro, 
como utopia e referência de identidade não só para essas sociedades, mas para a 
humanidade constituiu-se em um marco nas representações culturais nessa 
América. A enunciação da raça cósmica responde a um diversificado e 
complexo imaginário social (SÁ, 2013, p. 204). 

 

A livre eleição dos casais seria fundamental no cruzamento entre raças e não 

mais por simples proximidade como acontecia no passado, quando o colono branco 

tomava a mulher indígena ou negra porque não havia outra ao alcance. Tampouco 

deveria ser fundamentada na razão, onde a mescla de sangues obedeceria às normas e 

conveniências éticas e políticas do momento. Vasconcelos questionou a fé na 
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  Vasconcelos anunciou ainda, na Universidade de Chicago, em 1926, que havia “empezado a predicar 

el evangelio del mestizo al intentar establecer en las mentes de la nueva raza una conciencia de su 

misión como edificadores de conceptos de vida totalmente nuevos” (VASCONCELOS, 2012, p. 25). 
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miscigenação orientada pela eugenia por fundamentar-se em uma ciência incompleta e 

sem resultados válidos. Por isso, a sociedade idealizada deveria se orientar pelo 

sentimento, pela beleza, pelo amor. Assim, superaria a eugenia científica que não 

entendia o amor. Para ele, o advento do amor e do senso estético combateria a fealdade, 

a pobreza, a educação defeituosa, a escassez dos tipos belos, a miséria que envolve a 

gente feia. A reprodução entre feios seria crime e os matrimônios realizados por 

conveniência e não por amor e beleza deveriam ser desfeitos (VASCONCELOS, 2012, 

p. 23-26). 

Para Sá (2013), existe na ideia de raça cósmica uma “superposição entre a 

desqualificação étnica, política, ética e estética, justificada por elementos étnicos dos 

setores populares”, daí o anseio de Vasconcelos em eliminar as características 

fenotípicas relacionadas a uma determinada ética e moral dos mestiços. Para ela, a 

negação dos referenciais do feio, fraco e sujo teria marcado os discursos que buscavam 

apresentar e representar o povo. Assim, a raça integral seria produto de uma equilibrada 

mistura de raças, em busca da unidade, produzida por meio de correções e 

compensações. “O mexicano José Vasconcelos salienta a ‘feiura’ do povo americano e 

propõe o critério da estética, do belo como condição da formação da raça cósmica. Essa 

preocupação parece recorrente” (SÁ, 2013, p. 209). 

Nesse sentido, a mestiçagem ideal não significava o reconhecimento da 

igualdade entre as raças, mas uma forma de definir os elementos de inclusão e exclusão 

na formação do produto final. E ao fim e ao cabo, permanecia o mesmo paradigma 

racista: se Gamio venerava o índio, Vasconcelos se comprometia com o crioulo ou com 

o hispânico. A ideia de um ícone nacional híbrido embasado em teorias biológicas e 

genéticas fincadas na existência da homogeneidade racial não podia ter uma base lógica 

que a sustentasse. Para Stern, em concordância com o historiador Alan Knight, o 

indigenismo operava dentro do paradigma racista que pretensamente desafiava 

(STERN, 2000, p. 62). 

Em suma, a ideologia da depuração racial teria servido de apoio à nova política 

de massas baseada na organização corporativa das classes trabalhadoras e camponesas. 

Além disso, teria também fortalecido a nova forma de nacionalismo construída em torno 

da representação de uma sociedade unificada, ou seja, ao redor do mito revolucionário 

de homogeneidade social encarnado pelo Estado. Dessa forma, projetou-se um 

programa de transformação social desenvolvido a partir das esferas médica, 
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psiquiátrica, antropológica, sociológica, demográfica e judicial, configurando um bloco 

ideológico em que se debatiam as premissas básicas da questão racial e no qual se 

construía o projeto de um novo indivíduo, que seria a partícula elementar da nação 

revolucionária das organizações de massas (URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 15). 

 

1.5. O programa de regeneração cultural e racial: o homem novo mexicano 

 

A ideia de renovação da humanidade, da necessidade de substituir o homem 

velho por um novo, regenerado, não é nova; a própria tradição cristã se originou a partir 

desse princípio. Urías Horcasitas (2007, p. 25), em sua análise sobre a construção da 

utopia de renovação política perseguida pelos governos pós-revolucionários, no México, 

conceituou o “homem novo”, um perfil do indivíduo que se buscou forjar no período 

entre 1920 e 1950, o tipo ideal, o cidadão mexicano que o programa de engenharia 

social produziria, regenerado cultural e racialmente. O perfil traçado por essa autora 

oferece uma ferramenta importante para a análise que busco fazer do movimento 

eugênico mexicano. As premissas eugênicas estiveram na base da construção do tipo 

mexicano saudável, mestiço e trabalhador honesto. Urías Horcasitas (2007, p. 20) 

buscou traçar o percurso da concepção do “homem novo” na era contemporânea e 

ocidental. A versão moderna do homem novo apareceu com o Iluminismo, no século 

XVIII, e foi construída em torno do mito de regresso às origens e da criação de uma 

nova humanidade. Para Urías Horcasitas, a Revolução Francesa, além de ter derrubado 

o absolutismo, também teria expressado a necessidade de transformação da essência do 

ser humano, a criação de uma nova humanidade modelada por um amplo projeto 

filosófico-político, baseado nos princípios de secularização, liberdade de pensamento e 

igualdade entre os indivíduos. 

Para esta autora, houve dois significados possíveis para o homem novo no século 

XVIII, que coexistiram, em alguns momentos se entrelaçaram e, em outros, se 

separaram como opções irreconciliáveis. O primeiro significado, identificado com 

autores como Condorcet, Robespierre e Rousseau, defendia que a Revolução teria 

transformado radicalmente a humanidade. Concebia essa mudança como um processo 

espontâneo, natural e integral. O homem novo seria o produto de uma mudança 

irreversível no processo histórico, fruto de um impulso vital (URÍAS HORCASITAS, 

2007, p. 20-21). O segundo significado, mais próximo das ideias de Mirabeau, Voltaire, 
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Diderot, Holbach e D´Alembert, não parece concordar com a ideia de criação, como o 

primeiro sentido visto acima, e sim com a ideia de que o homem novo seria uma 

construção promovida pela Revolução, mediante um longo processo de trabalho 

pedagógico e legislativo, em etapas sucessivas. O homem novo, nesse sentido, seria o 

resultado de um esforço que daria lugar a transformações pontuais e lentas. 

No século XIX, outra ideia de humanidade foi forjada e pode ser observada nas 

teorias das emblemáticas figuras de Marx e Nietzsche, que, com perspectivas diferentes, 

buscaram denunciar o que definiram como crise da civilização. Inspiradas por esse 

panorama de crise, as teorias sobre o degeneracionismo passaram a ter grande 

importância no mundo ocidental no fim do século XIX e no início do XX. Esta teoria, 

muito presente nos círculos médicos, alienistas e criminólogos, tinha como ideia central 

a intervenção sobre os mecanismos da herança como a chave para a transformação e 

progresso das sociedades. Um nome importante dentro dessa linha é o do médico 

húngaro Max Nordau (1849-1923), que se preocupou, principalmente, com a 

superioridade mental dos seres humanos. As teorias degeneracionistas buscavam 

estabelecer o controle sobre a vida reprodutiva da sociedade por meio de um enfoque 

profilático, além de tentar combater o alcoolismo e as doenças venéreas a fim de 

transformar as estruturas sociais básicas – escola, família, leituras, diversões e trabalho. 

Esse projeto, ao que parece, foi recuperado e sistematizado, anos mais tarde, pela 

eugenia e pela higiene mental. 

No século XX, sobretudo no período do entre guerras, mais uma vez a ideia de 

renovar o ser humano apareceu, encontrando-se por trás dos movimentos eugênicos de 

boa parte do mundo. Dessa vez, com uma perspectiva antiliberal e envolta em propostas 

de depuração racial, propunha a modelação de homens idênticos, indiferenciados, 

homogêneos. Esse novo projeto não pressupunha um indivíduo singular, mas um 

“homem massa”. Na Europa, teria sido equiparado a um ente bioantropológico, 

resultado de um processo de homogeneização racial conduzido pelo Estado, que abolia 

os limites entre o público e o privado, mediante o sacrifício das liberdades e da ideia de 

indivíduo. 

A concepção de homem novo teria sido, portanto, a base dos totalitarismos 

contemporâneos segundo a análise de Urías Horcasitas (2007, p. 23), podendo ser 

identificada em diferentes governos autoritários europeus da primeira metade do século 

XX: fascismo italiano, nacionalismo alemão, franquismo espanhol, salazarismo 
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português, regime de Vichy, na França, e bolchevismo soviético. Todos eles declararam 

a necessidade de modernizar a sociedade, acabar com o processo de decadência 

desencadeado pelo liberalismo e pelos sistemas democráticos. Essa transformação 

deveria ser realizada por meio da introdução de mudanças na estrutura política e, 

principalmente, mediante a aplicação de uma pedagogia e de uma série de dispositivos 

que transformariam o corpo, a mentalidade e as atitudes dos indivíduos. Nesse sentido, 

a construção do homem novo do século XX esteve inseparável de concepções sobre 

saúde física da raça, eugenia e crescimento demográfico. Em outras palavras, o “homem 

novo” não foi apenas um recurso teórico, mas um instrumento para impulsionar 

inciativas concretas de enquadramento da população em organizações de massa, de 

programas educativos e médico-higienistas e de criação de estruturas governamentais de 

propaganda. 

Os governos de caráter autoritário do período entre guerras idealizaram um 

amplo programa de propaganda, concebido como um exercício pedagógico para o povo 

e que teria mobilizado diferentes instâncias: iconográfica, médica e higiênica, 

psiquiátrica, literária, histórica, filosófica, antropológica e esportiva. Para Marie-Anne 

Matard-Bonucci (2004, p. 278), a novidade desse programa teria residido na criação de 

estruturas coercitivas em escala de massas, pensadas como laboratórios de construção 

do indivíduo que justificaria a aplicação de medidas autoritárias e repressivas do Estado. 

Além disso, a categoria “homem novo”, sobretudo no caso alemão, se vinculou à ideia 

de pureza ou superioridade racial, o que implicou que o projeto de construção de uma 

humanidade regenerada legitimasse o extermínio das raças consideradas inferiores, 

fazendo com que o antissemitismo e o racismo fizessem sentido nesse contexto. No 

México, a representação do homem novo foi construída dentro da ideologia nacionalista 

oficial e certamente dialogou com as propostas políticas de transformação que estiveram 

presentes em outras revoluções modernas, como a francesa e a bolchevique, além do 

fascismo italiano e do nacional-socialismo alemão. 

A ideia de regeneração começou a circular também no México a partir do século 

XVIII, como se pode notar nas ideias do escritor espanhol, residente no México, Benito 

Jerónimo de Feijoo y Montenegro (1676-1764), que concebia o indivíduo como um 

vassalo do Estado. Segundo Bastian (1989, p. 239), sustentou-se no México que uma 

nova frente de ideias, associada ao liberalismo e a uma crítica anticatólica, teria 

propiciado um movimento de secularização e de laicização. Esse movimento composto 
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principalmente por liberais, maçons e protestantes, teria promovido uma visão de 

indivíduo livre da influência do clero e responsável por sua participação na sociedade. 

O tipo ideal dessa época passava por uma ideia de regeneração moral e cívica, dentro da 

qual se contemplava, por exemplo, a erradicação do alcoolismo. No século XX, a 

pedagogia racionalista, inspirada nas ideias do pensador anarquista catalão Francisco 

Ferrer Guardia (1859-1909), reativou mais uma vez a busca pela regeneração da 

essência humana (URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 27; SPECKMAN GUERRA, 1988, 

p. 179). Já nos anos 1920, após o período de guerra civil, o homem ideal seria produto 

de um enquadramento político corporativo, da educação e da mestiçagem. Não se pode 

negar as semelhanças desse modelo com o fascismo italiano e com o bolchevismo 

soviético. 

Urías Horcasitas (2007, p. 36) ao analisar duas revistas políticas mexicanas, 

Futuro e Crisol, das décadas de 1930 e 1940, encontrou traços do que seria esse novo 

homem pós-revolucionário. Para ela, essas publicações teriam reforçado os atributos 

positivos que caracterizariam o cidadão da sociedade pós-revolucionária. A revista 

Futuro, de tendência pró-soviética, teria associado o papel do trabalhador à célula de um 

organismo, que, como tal, não teria sentido isoladamente. Sua função apenas se 

realizaria se desempenhada dentro de um todo social. Além disso, ainda segundo a 

revista, o homem novo não deveria orientar-se pela democracia liberal, considerada 

vazia e ilusória, senão pela democracia real, na qual o povo era visto como os 

trabalhadores que eram e com direitos que os protegessem. Essa ideia postulava, ainda, 

a solidariedade, o patriotismo e a participação ativa dos cidadãos na construção da 

pátria e da família. Tais virtudes deveriam ser estimuladas por intermédio de uma 

educação revolucionária para homens e mulheres (URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 28-

29). 

A proposta da revista Futuro estava bem próxima do que buscavam também a 

SME: a criação de uma nova comunidade integrada por jovens livres da decadência 

biológica que havia afetado as gerações anteriores. O passado corrompido, criminoso, 

egoísta e desordenado deveria ser substituído por uma juventude que, liberando-se de 

uma série de práticas e valores dos “velhos”, levaria à transformação econômica e 

política do país. Nos artigos da revista Futuro, o indigenismo, a eugenia e a higiene 

mental apareciam também como elementos para a realização das mudanças coletivas e 

individuais no país. A utopia encontrada no conteúdo da revista era a de uma nova 
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sociedade integrada por jovens solidários, produto do melhoramento racial da 

população, inspirado nas recomendações eugênicas. Estas últimas giravam em torno de 

medidas de controle da vida sexual e reprodutiva da população e das políticas 

imigratórias que favorecessem determinado tipo de mestiçagem. Além disso, propunha 

o duplo movimento característico da proposta eugênica no México: a eliminação dos 

indesejáveis – que incluía alcoólatras, sifilíticos, tuberculosos, epiléticos, loucos e 

criminosos – e a conservação e aperfeiçoamento dos elementos saudáveis dos 

indivíduos. Nesse sentido, é possível afirmar que a revista Futuro é um claro exemplo 

de um movimento de circulação de ideias eugênicas no México. 

Deve-se considerar também outra perspectiva do homem novo do século XX, 

que é a sua relação com os atributos de masculinidade. É possível perceber, nessa 

relação, como as concepções de gênero são também estruturantes da experiência 

histórica. Em certo sentido, a palavra “homem” do conceito de Urías Horcasitas possui 

um significado literal, a cidadania parecia ser bem mais masculina do que os seus 

preceitos de direitos universais pretendia apresentar. No México, o “homem novo” foi 

construído a partir de estereótipos masculinos arcaicos, extraídos de um passado 

remoto, mas que encontraram espaço dentro do novo nacionalismo. Os atributos do 

homem novo deveriam remeter às ideias de valor e força, como o guerreiro e o atleta. A 

partir dessas ideias se elaboraram imagens do trabalhador, do camponês e do soldado, 

todos trabalhando por sua pátria (URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 23). 

Essa relação entre as categorias indivíduo e masculinidade foi explorada também 

pela historiadora Scott (2002) Para ela, que analisou o sentido do termo indivíduo 

surgido após a Revolução Francesa, o significado dessa categoria é ambíguo: tanto pode 

significar o protótipo abstrato do ser humano (muito usado em teoria política, por 

filósofos do Iluminismo e por políticos revolucionários da época), como pode significar 

um ser único, pessoa diferente das outras de sua espécie (conceito de filósofos como 

Rousseau e Diderot) Entretanto, a busca de uma base comum para a política rejeitou 

essa segunda noção de diferença e permaneceu a ideia de indivíduo abstrato como 

essência comum da humanidade, abstraindo, assim, as categorias diferenciadoras. 

A noção de individualidade, ao estabelecer um tipo singular, invariável, 

possibilitou a exclusão das/dos que não se encaixavam dentro das características 

exigidas para ser um indivíduo. Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, a psicologia da 

cognição sustentou que características corporais, como cor da pele e órgãos de 
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reprodução, sinalizavam a habilidade humana. Em outras palavras, buscou afirmar 

quem poderia ou não ser incluído na noção de indivíduo e, nesse caso, mulheres e 

negros estavam fora. Tem-se, assim, uma contradição na concepção de indivíduo: se por 

um lado pretende ser a base de um sistema de inclusão universal, por outro exclui o que 

não se enquadra como um indivíduo, o que não se encaixa em seu protótipo. O protótipo 

do indivíduo ao mesmo tempo em que generaliza, invoca uma noção única de indivíduo 

e a unicidade exige uma relação de diferença que a ideia de indivíduo, opostamente, 

pretendia negar. O conceito de indivíduo abstrato, portanto, não levou em conta 

questões sobre o processo que estabelecia os limites da individualidade e não permitiu, 

portanto, a variedade de indivíduos (SCOTT, 2002, p.19). 

Assim, a mulher não correspondia ao protótipo humano: era o outro que 

confirmava a individualidade. Atribuir gênero à cidadania foi algo recorrente no 

discurso político, como é possível notar na relação de autores franceses feita por Scott. 

Para Rousseau, por exemplo, a consciência da diferença sexual e, consequentemente, o 

desejo de possuir o objeto amado distinguia o homem civilizado do selvagem – esse 

desejo relacionava tanto o amor que liga um homem a uma mulher, quanto à discórdia 

política entre os homens. Cem anos mais tarde, Durkheim fez uma analogia entre sua 

ideia de "solidariedade orgânica" e a heterossexualidade. Para o psiquiatra higienista 

Cesare Lombroso (1835-1909), todas as mulheres estavam em uma só categoria, mas 

cada homem seria um indivíduo em si, um caso único.  

 

1.6. O nacionalismo e a questão de gênero: articulações possíveis  

 

Cuando México sea una gran nación lo deberá a 

muchas causas pero la principal habrá de consistir 

en la fuerte, viril y resistente raza, que desde hoy 

moldea la mujer femenina mexicana. 

(GAMIO, 1960, p. 130) 

 

Na década de 1920, uma nova forma de nacionalismo também apareceu, tendo 

como principal característica a uniformidade e a depuração racial. Segundo Urías 

Horcasitas (2007, p. 18), a partir do governo de Obregón, teria se iniciado um trabalho 

sistemático de ideologização e de institucionalização dos mitos fundadores do que 
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deveria ser entendido por revolucionário, por meio da educação e da cultura. Nos anos 

1930, esse nacionalismo teria se convertido em uma versão mais cosmopolita e menos 

xenófoba48. Os governos que sucederam a Revolução buscaram construir um modelo de 

organização social corporativista, que serviu de base para o estatismo nacionalista e 

para uma política de massas. Essa estrutura teria permitido a formação de uma rede 

institucional que envolveu partidos, sindicatos, ligas e organizações camponesas. 

Consolidada nos anos 30, essa rede conformou uma estrutura vertical do poder, que 

negou qualquer possibilidade de mobilização autônoma a outras organizações. Na 

prática, a retórica coletivista do governo promoveu práticas clientelistas, privilégios aos 

líderes e agrados às classes trabalhadoras, além de ter garantido a base eleitoral para o 

grupo político no poder e aberto espaço para a reprodução de uma nova cultura política 

(URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 18). 

Para Guillermo Palacios (1973, p. 116), historiador mexicano, dentro do 

nacionalismo pós-revolucionário havia um programa de “reconstrução das 

consciências” ou, nas palavras de Urías Horcasitas (2007, p. 12), uma revolução cultural 

que buscou modernizar a mentalidade, os hábitos e o modo de vida de amplos setores da 

população. A intenção seria resgatar as massas do atraso, liberando-as do apego 

irracional à religião e às tradições comunitárias. Assim, teria sido reativada a velha 

convicção – já presente no século XIX – de que na origem das atitudes consideradas 

retrógradas se encontrava uma herança racial negativa. 

Ao lado da revolução cultural, outra revolução esteve em curso dentro desse 

novo nacionalismo, a antropológica, que objetivava transformar a essência das raças 

mexicanas ou, nas palavras de Urías Horcasitas (2007, p. 12), criar um “homem novo”, 

um tipo ideal que deveria amparar a ideia de uniformidade. Tal homogeneização deveria 

abranger o aspecto racial, contemplada na figura do mestiço, e no aspecto social, que se 

traduziria mediante uma combinação de características do proletariado operário-

camponês e da classe média. O protótipo do mexicano homogêneo também passaria 

pelo aspecto corporal, por meio da idealização de uma sociedade livre de vícios, como o 

alcoolismo, e da imagem do trabalhador honesto e bom pai de família e da superação do 

fanatismo religioso, colocando em seu lugar a assimilação e difusão de uma nova 

religião cívica, inspirada na doutrina nacionalista e laica promovida pelo Estado. Esse 
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  O ódio aos chineses, por exemplo, teria diminuído nesse período, bem como as injúrias que se 

costumavam proferir contra a Espanha, sendo que apenas a yanquifobia popular parece ter se mantido. 
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seria, portanto, o arquétipo do novo cidadão que, no contexto do nacionalismo em vigor, 

o “homem novo” encarnaria, enquanto ente social coletivo. 

Autoras como Ann McClintock (1995) e Nira Yuval-Davis (2004) escreveram 

obras já clássicas que relacionaram a construção dos nacionalismos com noções de 

masculinidade e de feminilidade. Para elas, a questão nacional seria pensada e 

formulada em conjunto com a questão de gênero e não poderia ser entendida sem uma 

teoria envolvendo poder e gênero. O caso do nacionalismo revolucionário mexicano não 

foge à regra, como se pode notar na epígrafe acima de Manuel Gamio, em que a figura 

da mulher aparece como um meio para se conceber a nação, para conceber o homem 

novo. Para Gamio, na mesma obra supracitada, haveria no México três tipos de 

mulheres: a serva, a feminista e a feminina, esta última considerada por ele como o tipo 

ideal desejado para a nação mexicana, pois ela seria o elo harmônico para o 

desenvolvimento material e intelectual do indivíduo. Ainda segundo o autor, o grau de 

civilização de um país seria medido pelo nível de suas mulheres e quanto maior o nível 

de servidão, mais inculto seria o seu povo (GAMIO, 1960, p. 120). 

Como já analisado anteriormente, a ideologia pós-revolucionária proclamava um 

nacionalismo mestiço, elaborado para unificar as opções distintas presentes naquele 

momento. Em torno dessa ideia de mestiçagem também foi elaborado um discurso de 

gênero, no qual a mulher mestiça ocuparia um papel central, na medida em que 

representava os dois elementos dessa fusão, mais cultural do que racial, que 

compunham o ideal da miscigenação: por um lado, seria a guardiã da tradição, o 

componente indígena; por outro, como já mencionado nas ideias de Gamio, ela seria a 

medida da modernidade, o fator ocidental. Segundo a autora Ruiz Martínez, a 

mestiçagem, no pensamento nacionalista mexicano, funcionava diferentemente para 

homens e para mulheres. A mulher mestiça, por um lado portadora da cultura tradicional 

indígena seria, por isso, menos capacitada para a educação do que os homens. Por outro 

lado, conservaria de forma mais intensa e fiel à herança dos hábitos e da educação. 

Nesse sentido, a mulher mestiça, um pouco indígena e um pouco branca, representava 

um equilíbrio que proporcionaria a autenticidade da cultura mexicana: nem tão 

tradicional a ponto de cair na degeneração cultural indígena, nem tão moderna de forma 

a perder a essência tradicional do país (RUIZ MARTÍNEZ, 2001, p. 68, 72). 

Esse tipo ideal da mulher mestiça mexicana também teria, segundo Ruiz 

Martínez, influenciado as práticas políticas dos governos pós-revolucionários. Uma das 
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preocupações mais presentes foi a questão demográfica, o despovoamento que se 

acentuou ainda mais com as baixas da guerra civil, que durou dez anos. Situação que 

para Manuel Gamio (1960), segundo a autora, seria resolvida com as características 

tradicionais atribuídas ao povo mexicano, conservadas, sobretudo, na figura da mulher. 

Segundo Gamio, a mulher indígena seria fiel aos instintos fisiológicos, ou seja, uma 

mulher amorosa que cuida bem de seu esposo e filhos, ao contrário da mulher branca, 

mais propícia ao celibato, e, portanto, mais vulnerável a apresentar comportamentos 

degradantes como o fanatismo, a histeria, a perversão sexual e a prostituição. (RUIZ 

MARTÍNEZ, 2001, p. 74) Nesse sentido, a ideia de mulher mestiça, talvez uma mistura 

mais dócil, parecia servir a uma preocupação do Estado, cada vez mais pautado nas 

prescrições da medicina, na quantidade e na qualidade da população, dessa forma, a 

mulher foi considerada na medida em que o seu papel fosse importante dentro do 

projeto nacional (ROHDEN, 2003, p. 17). 

 

1.7. A ordem legal pós-revolucionária: laicidade e higiene social 

 

O feito mais importante da Revolução, no que diz respeito às questões 

legislativas, parece ter sido a Carta Magna de 1917. Apesar das muitas disputas entre as 

forças revolucionárias, a Constituição mexicana logrou conquistas importantes com 

relação aos direitos concedidos à população mexicana. De caráter nacionalista, popular, 

antioligárquica e anticlerical, retirou a anterioridade do indivíduo proprietário com 

relação aos interesses da sociedade e da nação, incorporando a reforma agrária e 

disposições trabalhistas como jornada máxima, descanso semanal, salário mínimo, 

participação nos lucros, direito de greve, entre outros. A constituição também limitou a 

ação da igreja, estabelecendo um Estado forte e laico. Segundo Vaughan, a Constituição 

de 1917 teria se revelado a mais avançada, em termos de direitos, do hemisfério 

ocidental do período (PRADO, 2004, p. 60). 

Um aspecto que merece destaque sobre as concepções que nortearam a 

Revolução Mexicana foi o seu caráter anticlerical. Uma das principais preocupações 

tanto do período de luta armada, quanto dos governos que a sucederam parece ter sido a 

de retirar a sociedade do que consideravam um atraso imposto pela religião e pelas 
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tradições. Seu objetivo seria transformar a essência das raças mexicanas e, como definiu 

Urías Horcasitas (2007, p. 30), formar um “novo homem”, um tipo ideal em que todos 

se uniformizariam: racialmente mestiço, que combinaria socialmente traços do 

proletariado urbano e rural, além da classe média. Um homem livre do fanatismo 

religioso e de vícios, trabalhador honesto, bom pai de família e comprometido com a 

doutrina nacionalista e laica. O forte componente anticlerical dos governos pós-

revolucionários pode ser percebido no esforço do Estado ao legislar sobre as relações 

matrimoniais, sobretudo na década de 1920, quando o Estado tomou para si o controle 

matrimonial, afastando o poder da Igreja nesse aspecto. Em 1917, Venustiano Carranza, 

então presidente, propôs ao Congresso Constituinte a aprovação da Ley sobre 

Relaciones Familiares, que buscava resolver as limitações do Código Civil vigente49 

(SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 96). 

O anticlericalismo do Estado revolucionário teria contribuído para que o México 

pós-revolucionário fosse mais receptivo às novas ideias, tanto no âmbito das ciências, 

como nos aspectos sociais, tendo como base as teorias científicas, e também para acabar 

com o poder da Igreja sobre o vínculo matrimonial. Na apresentação da já citada Ley 

sobre Relaciones Familiares, é possível identificar, por exemplo, o uso de conceitos 

darwinistas como “seleção natural” e “aperfeiçoamento dos mais aptos”. Preocupada 

com a saúde das novas gerações, a nova lei aumentou a idade mínima para se contrair 

matrimônio: de 12 para 14 anos para as mulheres e de 14 para 16 anos para os homens, 

a fim de que estivessem preparados para realizar as funções fisiológicas e morais 

necessárias para a constituição familiar (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005; MÉXICO, 

1917). 

Além disso, essa lei tentou impedir a união dos incapacitados, ou seja, os que 

padecessem de impotência física incurável, os enfermos de sífilis, tuberculose ou 

qualquer outra enfermidade crônica ou incurável, contagiosa ou hereditária, assim como 

os que sofriam de alcoolismo. Sua justificativa era a de que esses indivíduos poderiam 

transmitir tais patologias aos seus descendentes, tornando-os incapazes para um trabalho 

eficiente, seja de ordem física ou intelectual, que transmitiriam, por sua vez, as mesmas 

debilidades às gerações posteriores, prejudicando o futuro da pátria mexicana, cujo 

                                                                 
49

  Para alguns juristas anticlericais, como Rafael Rojina Villegas – citado por Suárez y López Guazo –, o 

matrimônio seria um contrato e, como tal, deveria funcionar dentro do regime geral do mes mo, sem 

influência da Igreja na regulação e nos efeitos do matrimônio (ROJINA VILLEGAS, 1949, p. 345-346 

apud SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 97). 
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vigor dependeria da força de seus filhos. Além disso, prejudicaria também a própria 

espécie em si, que para se aperfeiçoar necessitaria que à seleção natural se juntasse a 

seleção artificial, que de forma prudente e orientada atenuaria os problemas da raça. 

Para tanto, tentou-se estabelecer como exigência para o matrimônio um certificado 

médico de saúde que atestasse que os contraentes não tinham nenhuma daquelas 

doenças. Essa disposição era facultativa e sua obrigatoriedade viria a ser uma das 

bandeiras do movimento eugênico. Em 1928, com o novo Código Civil, passou, de fato, 

a ser obrigatória (MÉXICO, 1917; MÉXICO, 1928).  

Uma questão também central nos governos pós-revolucionários foi a 

consolidação institucional da Revolução, que foi feita não apenas em termos 

econômicos e políticos, mas também nas mudanças de mentalidade e de costumes. O 

projeto do presidente Calles, por exemplo, estava amparado em um “liberalismo 

desenvolvimentista”, o qual suscitou a discussão nacional de temas como a erradicação 

de vícios e de hábitos não saudáveis, o rompimento com o fanatismo religioso e a 

introdução de uma nova ética do trabalho. Daí que a criação de novas instituições, nos 

campos da educação, da saúde e das políticas populacionais, esteve marcada por uma 

campanha ativa contra a indolência, o alcoolismo, a promiscuidade e a superstição 

religiosa. No campo da saúde pública, de maior interesse para esta investigação, duas 

disposições legais merecem destaque: o novo Reglamento General de Salubridad 

Pública, promulgado em 1925; o Código Sanitário, de 1926, que introduziu o 

certificado pré-nupcial como requisito obrigatório para contrair matrimônio; e o Código 

Civil, de 1928, que regulamentou a Campanha contra as “doenças venéreas”. Um novo 

código foi promulgado seis anos mais tarde, já no governo de Lázaro Cárdenas, que 

unificou os serviços sanitários da República (MÉXICO, 1926; MÉXICO, 1928; 

PRADO, 2004, p. 61). 

No que diz respeito aos direitos civis e sociais das mulheres, a legislação 

revolucionária parece ter tido um saldo positivo e, segundo Vaughan (2009, p. 43), 

pioneiro na América Latina: entre 1914 e 1931, os constitucionalistas legalizaram o 

divórcio e as mulheres obtiveram o direito de custódia dos filhos, de ter propriedades e 

administrar bens. A legislação também permitiu aos pais reconhecer filhos nascidos fora 

do matrimônio e às mulheres lutar por dita legitimidade. A legislação do trabalho 

reconheceu as mulheres como trabalhadoras, tirando o estigma de prostituta das 

trabalhadoras pobres (VAUGHAN, 2009, p. 45). 
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O anticlericalismo, a receptividade ao debate científico e a necessidade 

institucional de remodelar a sociedade mexicana provocaram as mudanças legislativas 

mencionadas acima. Tais fatos, com o acréscimo das preocupações raciais e de saúde da 

população pobre, geralmente indígena, desembocaram nas ideias de melhoramento 

racial e na receptividade da doutrina eugênica por parte das autoridades oficiais, 

refletindo nessas questões legais. 

Desde o início do século XX, a comunidade médica mexicana expressava a sua 

preocupação com os problemas de saúde pública e, particularmente, com os que se 

relacionavam com o fator hereditário. Tinham especial atenção com doenças como a 

sífilis, a tuberculose e a epilepsia, bem como com as condições pré-conceptivas das 

mulheres e com o alcoolismo crônico50. A concepção médica dominante com relação à 

reprodução, nessa época, sustentava que as classes médias e altas eram instruídas e 

podiam controlá-la por meio dos programas vigentes. Entretanto, a classe baixa não 

tinha condições de, sozinha, fazer o bom uso da reprodução, o que justificava a 

necessidade de intervenção estatal imperativa. Para os eugenistas, era essa classe a 

responsável pela degeneração da raça mexicana; a utilização de conceitos darwinistas, 

como seleção e adaptação, pode ser encontrada reiteradamente nos discursos médicos 

desse período (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 101). 

 

1.8. A questão da saúde pública: instituições e políticas estatais 

 

A abordagem da eugenia exige também a compreensão das relações entre 

medicina, Estado e sociedade no início no século XX. Atualmente essa relação está em 

torno do conceito de saúde pública, ou seja, uma conjugação entre medicina, Estado e 

sociedade e que leva em consideração elementos econômicos, políticos, sociais, 

culturais e ecológicos. Contudo, trata-se de um conceito recente, que não poderia ser 

aplicado ao contexto mexicano do início do século XX. Nesse período, os conceitos 

utilizados eram o de salubridad e beneficencia, sendo o primeiro usado no sentido do 

que seria bom para a saúde, e o segundo com referência aos serviços de saúde prestados 

                                                                 

50. A partir de 1900, é possível encontrar inúmeros artigos sobre saúde hereditária em revistas médicas 

especializadas, como a Gaceta Médica. 



65 

 

 

 

pelo governo (RODRÍGUES DE ROMO; RODRÍGUES PEREZ, 1998, p. 294). 

Rodríguez de Romo e Rodríguez Perez analisam essas questões, no México, a 

partir do período pós-independência, ou seja, a partir de 1821, analisando a questão da 

saúde a partir da ótica dos governos. Segundo as autoras, a efervescência política e 

social da guerra de independência teriam intensificado as condições de vida da 

população, além de ter contribuído para o aparecimento de severas epidemias de tifo, 

influenza, febre amarela e paludismo que acometeram o país até a metade do século 

XIX. Apesar de não ter havido grandes mudanças, no sentido de uma melhor qualidade 

na condição de vida do país, houve um maior interesse dos governos em aumentar o 

poder do Estado nos assuntos de saúde, que pode ser percebido com a criação de leis 

sanitárias e a regulação de hospitais e cemitérios. Essas novas ações estatais em campos 

tradicionalmente dominados pela Igreja possivelmente teria dado início a oposição entre 

Estado e Igreja, que se acentuaria no governo de Benito Juárez, a partir de 1856, e mais 

ainda após a Revolução Mexicana, deflagrada em 1910. 

Com relação às instituições, o Tribunal del Protomedicato, que regulava a 

prática da medicina, foi substituído pela Facultad Médica del Distrito Federal, em 

1831, que posteriormente, foi também substituída pelo Consejo Superior de Salubridad, 

em 1941. Também foram criados o Establecimento de Ciencias Médicas, em 1833, e a 

Academia de la Medicina, em 1836, concebidas segundo o modelo francês de medicina, 

do qual foram copiados o seu programa de estudos médicos e suas concepções teóricas. 

Além do que era desejável que os médicos pudessem realizar um estágio nesse país se 

quisessem ter prestígio em terras mexicanas (RODRÍGUEZ DE ROMO; RODRÍGUEZ 

PEREZ, 1998, p. 295). 

Durante a segunda metade do século XIX, um governo que se destacou em 

termos de políticas de saúde foi o de Benito Juárez (1806-1872) – que presidiu o país 

em dois momentos, entre 1856 e 1864. Seu governo foi marcado pela tentativa de retirar 

da Igreja o poder sobre a saúde da população, como a criação do Consejo Nacional de 

Beneficencia Pública, em 1861. Contudo, segundo Rodríguez de Romo e Rodríguez 

Perez (1998, p. 296), o centralismo imposto pelo governo de Benito Juárez teria 

refletido no mau serviço de saúde prestado à sociedade mexicana e teria sido uma das 

causas do aumento do serviço médico privado51. Tal foi o caso, por exemplo, do 

                                                                 
51

  A questão do centralismo versus federalismo, vale ressaltar, teria sido um dos principais problemas na 

gestão pública da saúde, no México, até a metade do século XX. 
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Consejo Superior de Salubridad, já mencionado, que somente após 1879 adquiriu 

autonomia e pôde acelerar suas atividades no interior do país52 (ALVAREZ 

AMÉZQUITA et al., 1960, p. 196-211). 

Um importante nome dentro do Consejo foi o do médico Eduardo Liceaga53 

(1839-1920): foi o seu presidente em de 1885 a 1914, longos 25 anos, reorganizando-a e 

dando-lhe uma função científica e social. Nesse sentido, o Consejo deu especial atenção 

às vacinas, aos estudos das epidemias, à limpeza das cidades e, por fim, concluiu o 

Código Sanitário, em 1891. Além disso, organizou uma extensa análise sanitária de toda 

a República, que buscava investigar as condições de saúde do país a partir de 1810. Tal 

trabalho tinha por objetivo conhecer e ampliar o acesso à saúde das populações distantes 

da capital, que até então tinham sido negligenciadas. Também criou uma revista oficial 

da instituição, em 1880, que persiste até os dias atuais, inicialmente chamada Boletín 

del Consejo Superior de Salubridad. Em 1927, passou a ser Boletín del Departamento 

de Salud Pública e, em 1943, se converteu em Salubridad y Asistencia para, finalmente, 

a partir de 1959, levar o nome de Salud Pública de México (RODRÍGUEZ DE ROMO; 

RODRÍGUEZ PEREZ, 1998, p. 397). 

No fim do século XIX e início do século XX, uma tendência moralizadora 

associada à higiene começou a aparecer no México, denominada, naquele momento, de 

policia sanitaria. Para Rodríguez de Romo e Rodríguez Perez, o conceito de polícia 

sanitária teria surgido na Alemanha, no século XVIII, e teria sido difundido pelo médico 

higienista alemão Johann P. Frank (1745-1821) Referia-se à aplicação governamental de 

uma política médica por meio de uma regulamentação administrativa. Em outras 

palavras, tratava-se de uma ideia segundo a qual o bem-estar da sociedade estaria 

subjugado ao bem-estar do Estado. Dessa forma, no governo de Porfírio Díaz, o último 

do século XIX, já se fazia presente tal princípio moralizador e de controle social, 

acompanhado de outras correntes que lhe davam suporte, como o positivismo e o 

                                                                 
52

  A atuação desse órgão foi relevante dentro da história da saúde e da medicina por ter sido responsável, 

entre outras coisas, pela união da atenção médica e da medicina preventiva, pela realização de 

pesquisas sobre tifo no país – com estudos estatísticos sobre a mortalidade gerada por tal enfermidade 

– por ter melhorado os serviços nos hospitais, hospícios, além de ter estabelecido um melhor controle 

sanitário dos alimentos e de água potável (ALVAREZ AMÉZQUITA et al., 1960, p. 196-211).  

53
 Eduardo Liceaga foi um médico muito prestigiado, também foi fundador d o Hospital General de 

México (1905), que hoje leva o seu nome em sua homenagem. Presidente da Academia Nacional de 

Medicina, em 1879 e 1906, diretor da Escuela de Medicina, de 1902 a 1911, em que se empenhou 

para se estabelecer o plano de curso de pediatria, também foi diretor do Hospital de Maternidad e 

Infancia. Além disso, era amigo e médico pessoal do então presidente Porfírio Díaz (ALVAREZ 

AMÉZQUITA et al., 1960, p. 332-333). 
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darwinismo social, como forma de justificar as diferenças sociais e raciais54 

(RODRÍGUEZ DE ROMO; RODRÍGUEZ PÉREZ, 1998, p. 398). 

No início do século XX, a eclosão da guerra civil de 1910 teve profundas 

consequências no que diz respeito à saúde: epidemias, fome e doenças causadas pela 

pobreza e pelas más condições de higiene. A ideia de medicina preventiva, considerada 

alguns anos antes, não teria surtido efeito nesse momento frente à desorganização e 

dificuldades econômicas provocadas pela Revolução. Todavia, o projeto de justiça 

social emanado da Revolução tentou aplacar tais deficiências. Na verdade, desde alguns 

anos antes do início dos conflitos, já em 1906, os irmãos Flores Magón já defendiam 

uma melhor atenção à saúde dos trabalhadores. Com relação às ações estatais pós-

revolucionárias, houve medidas no sentido de satisfazer as demandas populacionais, 

como a produção em grande escala da vacina contra varíola, feita pelo Instituto 

Bacteriológico Nacional, em 1916 (RODRÍGUEZ DE ROMO; RODRÍGUEZ PEREZ, 

1998, p. 400). 

A principal ação, contudo, teria sido a mudança do Consejo Superior de 

Salubridad para Departamento de Salubridad Pública, modificação oriunda da nova 

Constituição de 1917 e da legislação sanitária do país. Entre as novas atividades, se 

destacam a polícia sanitária nos portos e fronteiras, o maior alcance das campanhas de 

vacinação, as medidas contra o alcoolismo, epidemias e doenças contagiosas, entre 

outras. Além disso, o Departamento empreendeu uma campanha moralizadora contra a 

sífilis, a qual incluía o combate à prostituição. Funcionalmente, o Departamento de 

Salubridad Pública foi concebido como um órgão autônomo e executivo e estabeleceu 

que a salubridad e a asistencia poderiam ser federais, estaduais e municipais, 

característica que teria permitido que os serviços de saúde chegassem a todos os estados 

do país. A partir daí, pôde-se exigir legalmente o certificado de saúde para contrair 

matrimônio, expedir regulamentos sobre estábulos, cemitérios, tratamento e transporte 

de cadáveres. Também foi iniciado o serviço de higiene industrial e previsão social. Em 

1928, foram criadas as Unidades Sanitarias Corporativas que, em 1932, se converteram 

na Coordinación de Servicios Sanitarios, a qual organizou campanhas como a 

antialcoólica e a contra tuberculose (ALVAREZ AMÉZQUITA et al., 1960, p. 99; 
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  Durante o porfiriato, também se verificaram avanços principalmente na medicina laboratorial como 

histologia, patologia, bacteriologia e fisiologia. Contudo, as desigualdades sociais do período não 

teriam permitido que esse desenvolvimento científico repercutisse numa real melhoria da saúde da 

população (RODRÍGUEZ DE ROMO; RODRÍGUEZ PÉREZ, 1998, p. 398). 



68 

 

 

 

RODRÍGUEZ DE ROMO; RODRÍGUEZ PEREZ, 1998, p. 400). 

A partir dos anos 1920, com a política de apaziguamento do governo de Álvaro 

Obregón e, como definem Rodríguez de Romo e Rodríguez Perez, com o imperialismo 

científico imposto pelos Estados Unidos, materializado na interferência da Fundação 

Rockefeller55 no país, foram realizadas campanhas contra a febre amarela e a 

ancilostomíase (vulgo “amarelão”) Além disso, sob a influência das ideias do médico 

Alfonso Pruneda (1879-1957)56, foi inaugurada a Escuela de Salubridad, em 1922 

(RODRÍGUES DE ROMO; RODRÍGUEZ PÉREZ, 1998, p. 401). 

 Se a década de 1920 se caracterizou pela necessidade de educação em saúde 

pública, refletida na criação da escola acima citada, pelo reconhecimento da gravidade 

das muitas doenças contagiosas, aplacadas com campanhas de grande extensão, e pela 

necessidade de melhorar os serviços públicos, nas décadas de 1930 e 1940 houve uma 

continuidade dos programas de saúde, além da sua institucionalização e de uma atenção 

médica maior ao meio rural. Isso se refletiu, por exemplo, na elaboração do Código 

Sanitário de 1935, durante o governo de Lázaro Cárdenas, na criação do Servicio de 

Sanidad de los Estados e na criação da Coordinación de Servicios Sanitarios, pelo 

Departamento de Salubridad – os dois últimos criados no sentido de expandir os 

serviços médicos e de saúde às regiões mais afastadas. 

Combatendo vícios e dignificando virtudes, as ideias eugênicas e diretrizes 

políticas a elas associadas e levadas a cabo pelos governos pós-revolucionários, 

singularizam a experiência mexicana da primeira metade do século XX. Na confluência 

gênero-raça-classe, os temas do degeneracionismo e hereditariedade animaram os 

debates raciais e orientaram discussões médico-científicas que culminaram na política 

de gerenciamento dos corpos, especialmente o das mulheres. No encontro entre o debate 

da miscigenação e os discursos eugênicos, representações tradicionais da mulher foram 

reavivadas e realçadas na elaboração de projetos que garantissem a unidade e o 

progresso da nação mexicana. 
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  A Fundação Rockefeller, criada em 1913, nos Estados Unidos, é uma instituição filantrópica que tem 

buscado financiar pesquisas científicas em todo o mundo, sobretudo as que envolvem saúde pública. 

Na primeira metade do século XX, atuou na América Latina de forma decisiva na realização de ações 

nesse sentido, em especial as que se relacionavam com o movimento sanitarista em curso. Sua atuação 

no cenário internacional, nesse período, foi polêmica, definida por algumas análises como uma forma 

de imperialismo econômico cultural (KOBAYASHI et al., 2009, p. 314-315). 

56
  Que também ocupou o cargo de reitor da Universidad Nacional Autónoma de México, durante o 

governo de Plutarco Elías Calles, além de ter sido um entusiasta da eugenia. 
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Resta, contudo, conhecer as especificidades do debate eugênico mexicano. 

Assim, após essa análise do contexto político, ideológico, cultural e médico do México 

de meados do século XX, adentrarei, no próximo capítulo, nas características do 

movimento eugênico mexicano, com o foco na SME. A análise se inicia a partir das 

matrizes teóricas da eugenia para, em seguida, ser afunilada no movimento de eugenia 

no México a partir de sua principal organização, a SME. 
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CAPÍTULO 2 

A SOCIEDAD MEXICANA DE EUGENESIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA RAZA – SME 

 

 

Embora as temáticas que envolveram as preocupações eugênicas remontem ao 

final do século XIX, apenas na década de 1920 foi possível identificar a existência de 

um grupo considerável de intelectuais – formados por médicos, sanitaristas, juristas, 

políticos e assistentes sociais – que se alinhavam às ideias eugênicas e que propunham, 

de modo geral, melhorar racialmente a sociedade mexicana por intermédio de 

intervenções no processo hereditário da nação57. Parte significativa destes intelectuais se 

organizou por meio da fundação e participação da Sociedad Mexicana de Eugenesia 

para el Mejoramiento de la Raza – SME, uma das entidades protagonistas na 

divulgação e introdução das práticas eugênicas no México. 

Nesse sentido, este capítulo tem como objetivo principal compreender a 

especificidade da eugenia mexicana por meio da atuação da principal instituição 

eugênica, a SME. Para tanto, busca-se apresentar o histórico de surgimento desta 

entidade; apresentar e analisar suas principais ideias, ações e objetivos; apresentar a 

biografia das suas três principais figuras de atuação; e, posteriormente, identificar e 

analisar as matrizes teóricas que nortearam a elaboração das políticas públicas propostas 

pela SME: as teorias de Lamarck – que predominaram do período revolucionário até a 

década de 1930 – e a biotipologia – que prevaleceu a partir de então até o fim da década 

de 1950. Sob a influência dessas teorias, os eugenistas buscaram conhecer e intervir na 

constituição biológica dos (as) mexicanos (as), objetivando reformar uma suposta saúde 

genética, moral e racial da sociedade, considerada então com intrínsecos problemas de 

degeneração e vícios. Tais diretrizes podem ser encontradas em suas publicações, em 

seu estatuto, na programação dos eventos e nas ações de formação organizadas pela 

SME. Em seguida, é apresentado o diagnóstico dos problemas mexicanos feito por esta 

organização e seus principais pontos de intervenção: a educação sexual, a 

                                                                 
57 

 Stepan argumenta que essa demora esteve relacionada às indeterminações políticas causadas pela 

Revolução e pelos conflitos ideológicos sobre religião (STEPAN, 2005, p. 63). 
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hereditariedade e a seleção biológica. Finalmente, são descritas e analisadas as demais 

organizações e ideias eugênicas do período, mediante um breve histórico e a 

identificação de suas principais questões. 

 

2.1. Breve histórico da Sociedad Mexicana de Eugenesia – SME 

 

Em 21 de setembro de 1931 foi fundada na capital do país a principal instituição 

eugênica mexicana: a Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la 

Raza – SME. Foi composta inicialmente por 20 pessoas, entre elas cinco mulheres –

envolvidas com a causa feminista, a pedagogia, a medicina e a higiene – e por 15 

homens58 com formações distintas – a maioria médicos, mas também engenheiros, 

professores, militares revolucionários –, enfim, reformadores sociais comprometidos 

com a reflexão e com as campanhas sociais de “regeneração social”. Vale ressaltar que 

os membros que fundaram e compuseram os primeiros anos da SME já possuíam uma 

trajetória anterior nas discussões e debates eugenistas que ocorreram no período anterior 

à sua fundação. 

A iniciativa de sua fundação partiu da assistente social Esperanza Peña 

Monterrubio e teve como objetivo, segundo um dos principais líderes dessa 

organização, o médico Alfredo M. Saavedra59, estudar as condições biológicas e sociais 

que influenciavam na degeneração da espécie humana, além de por em prática os 

métodos que a ciência e as leis sociais indicavam para o melhoramento da humanidade. 

A missão da SME seria realizar, por meio dos estudos da hereditariedade, planos 

autênticos de salvação e de serviço público. Para Saavedra, faltava ao México o 

reconhecimento da importância da obra eugênica na sociedade, pois o futuro de um 

povo dependeria da qualidade de sua constituição etnológica, física e mental 

                                                                 
58

  Sócios fundadores da SME: Mulheres: médica Esperanza Peña Monterrubio, filósofa Isabel Ivanoff, 

professora Guadalupe Cejudo, médica Margarita Delgado de Solís, bacharel Gloria Mejía F. y 

Rodríguez. Homens: os médicos Alfredo M. Saavedra, Octavio Rojas Avendaño, J. Nelson Furbeck; 

Roberto Solís y Quiroga, Juan Farril, Adolfo Patrón, Ambrosio Vargas e Gerado Varel; e ainda o 

bacharel Ernesto Enríquez y Francisco de P. Herrasti, os engenheiros Marcelo Peña e A. Pérez 

Mendoza, o bacharel Luis Rubio Siliceo e o professor Genaro Ruiz. (EUGENESIA, 1932, n. 4, p. 2). 

59
  Cuja biografia, trajetória intelectual e obra serão apresentadas e analisadas mais adiante neste 

trabalho. 
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(SAAVEDRA, 1934b, p. 138). 

Os princípios desta instituição foram expressos na Declaración de Principios de 

la SME, que foi publicada em diferentes números da revista Eugenesia. Dos 14 

princípios listados, destaco os seguintes: 

 
2.  Que la primera obligación del hombre, es la de cuidar su salud; 
3. Que le propugnará porque los Estados sostengan como una de sus 

obligaciones primordiales, enseñar a sus habitantes a conservar su salud 
integral y a darles los elementos para hacerlo"; 

5.  Que es urgente la fundación y el funcionamiento de Consultorios de Salud 
Hereditaria o Eugénica (EUGENESIA, 1954, t. 14, n. 122, p. 9-10). 

 

Tais diretrizes revelavam de antemão as propostas educativas da SME e o modo 

como articulavam suas ações numa espécie de tripé que envolveria a SME, o Estado e a 

população. 

A SME nasceu com propostas de intensas atividades: já em seu primeiro ano de 

existência contava com cerca de 130 membros e havia realizado 31 sessões internas 

para discutir os principais temas eugênicos. Além disso, como pôde ser observado ao 

longo de vários números da revista Eugenesia e vistas ao longo da tese, instalou 

comissões técnicas permanentes para atendimento de informação e aconselhamento à 

população. Grande parte de seus membros tinha ligações políticas com o governo 

mexicano, e muitos ocuparam cargos importantes, principalmente nas áreas de saúde e 

de educação.  A entidade estabeleceu sua sede na Cidade do México60 e comitês 

estaduais em Chihuahua, Nuevo Laredo, Sonora, Jalisco, Chiapas, Aguascalientes, 

Morelos e Puebla (EUGENESIA, 1941, t. II, n. 19, p. 2).  A despeito de toda essa 

estrutura, a SME enfrentou problemas financeiros permanentes, sendo suas principais 

fontes de recurso as doações – sobretudo do engenheiro Félix Palavicini61, que apoiou 

as campanhas e as publicações promovidas pela entidade – e os recursos de laboratórios 

                                                                 
60

  O primeiro endereço da sede da SME que constou em Eugenesia foi Avenida Insurgentes, 85. A partir 

do número 15 da revista o endereço passou a ser Rua Acapulco, 44. 

61 
 O engenheiro e político Félix Fulgencio Palavicini Loría (1881-1952) foi ativo contribuidor financeiro 

de várias ações em torno da saúde - como o I Congreso del Niño -, da eugenia e, principalmente da 

SME. Quando jovem, Palavicini teve importante participação política no período revolucionário ao 

lado de Francisco I. Exerceu ainda o cargo de deputado entre 1913-1914 durante a ditadura de Huerta, 

foi Secretário de Instrucción Pública y Belas Artes, entre os anos de 1914 a 1916 e retornou ao cargo 

de deputado durante o Congresso Constituinte entre 1916 e 1917. Ainda em 1916 fundou ainda o 

importante jornal El Universal em 1916. Entre suas obras destacam-se uma série de publicações 

políticas e históricas, entre elas Los diputados (s.d.), La patria por la escuela (s.d) e México, historia 

de su evolución constructiva (s. d.) (SUARÉZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 171). 
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que publicavam suas propagandas nas páginas da SME – como é o caso da Casa Waltz, 

por meio do seu presidente Paul Waltz (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 123). 

A instituição estava organizada a partir de três comissões: Comissão Técnica 

Consultiva, que se responsabilizava pelo aspecto da investigação científica e por emitir 

pareceres especializados; Comissão de Propaganda, encarregada das publicações 

oficiais da sociedade, dos folhetos educativos e de difusão do órgão, além dos 

programas de rádio que eram apresentados regularmente pelas emissoras da Secretaria 

de Educación Pública (SEP), El Excelsior e Comissão Executiva, que administrava os 

projetos de intervenção da SME (EUGENESIA, 1933, n. 32, p. 16). 

No ano seguinte à sua fundação, a SME começou a publicar o seu boletim 

oficial, que pouco tempo depois se converteria na revista Eugenesia. Intitulada 

inicialmente Eugénica – Boletín de la Sociedad Eugénica Mexicana para el 

Mejoramiento de la Raza, foi rebatizada logo em seguida como Eugenesia – Higiene e 

Cultura Física para el Mejoramiento de la Raza, até que, em 1939, passou a levar 

apenas o nome Eugenesia. Seu primeiro número foi assinado pela secretária Esperanza 

Peña Monterrubio e pelo presidente Alfredo M. Saavedra, seu secretário perpétuo e 

figura que se tornou editor e assíduo colaborador da publicação. A revista Eugenesia se 

consolidou como um importante espaço de debate entre os eugenistas mexicanos e entre 

diversas instituições62, como o Ateneo de Ciências e Artes, a Academia Nacional de 

Medicina, a Unión Racionalista e a Sociedad Mexicana de Puericultura (SUÁREZ Y 

LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 262). 

A publicação contou, ao longo dos anos, com a contribuição de artigos de seus 

membros e de outros colaboradores nacionais e internacionais, entre eles os argentinos 

Carlos Bernaldo de Quirós e Mercedes Rodríguez de Ginocchio; os peruanos Susana 

Solano, Carlos A. Bambarén e Francisco Peña Trejo; os colombianos Fabrício Soriano e 

Beltrán González e o brasileiro Renato Kehl. Havia, assim, um constante diálogo com 

as sociedades eugênicas de outros países, principalmente entre os latino-americanos – 

entre eles, Cuba, Peru, Brasil e Argentina. As relações entre esses países não se davam 

apenas com o intercâmbio de publicações, mas também em participações regulares em 

congressos e outros eventos científicos. 

                                                                 
62

  De acordo com Suarez y López Guazo, a tiragem da revista em 1945 era de 3.500 exemplares, os 

quais eram distribuídos para todo o país entre associações  médicas, de enfermeiras e de assistentes 

sociais, além das co-responsáveis pela SME nos estados (SUAREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 139). 



74 

 

 

 

Em 1932, a SME elaborou o Código Mexicano de Eugenia para ser apresentado 

à sociedade e ao governo, um código de conduta individual e coletivo que deveria ser 

amparado pelo Estado. A imprensa nacional deu ampla, embora polêmica, publicidade 

ao seu programa de educação sexual e orientação eugênica, proposto ao governo 

federal. A tentativa de sensibilizar o Estado para assumir sua responsabilidade com 

relação às questões eugênicas foi constante nas ações da SME (STEPAN, 2005, p. 64). 

Os Ciclos de Conferencias se constituíram uma das mais importantes ações 

realizadas pela SME63. As mulheres e profissões como professoras, enfermeiras, 

assistentes sociais – atividades em que havia grande presença de mulheres e considerada 

por muitos, inclusive para os eugenistas, como extensões do espaço doméstico – foram 

o público-alvo de grande parte dos debates realizados64. A SME teve uma constante 

preocupação em estimular a consciência, sobretudo das mulheres, de responsabilidade 

com relação à descendência. Em outras palavras, sua preocupação fundamental estava 

no porvir da constituição racial da nação mexicana, chamada a homogeneizar-se 

mediante uma miscigenação adequada, orientada pelo conhecimento científico.  

Para a SME, caberia ao governo a realização da propaganda educativa e de 

conscientização das massas. Contudo, o Estado não deveria proteger os degenerados, 

loucos, histéricos, epiléticos, pois dessa forma estaria dando suporte para que os 

elementos nocivos da herança genética se perpetuassem na sociedade (SUÁREZ Y 

LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 122). 

Não há dados em relação ao final oficial da SME. A última publicação da 

Eugenesia foi em 1956 e, depois disso, o que há são artigos avulsos escritos em sua 

maioria por Saavedra em outras publicações. Após a década de 1950, apesar da 

persistência das ideias eugênicas em alguns lugares, como a América Latina, a eugenia 

foi se tornando obsoleta por motivos éticos, políticos e científicos. Em primeiro lugar, o 

discurso de seleção e eliminação de seres humanos se tornou inviável após a experiência 

                                                                 
63

  Tratava-se de uma atividade mensal, realizada por membros da SME, que buscava difundir o 

programa eugênico em espaços que fossem relevantes para a aplicação dos preceitos eugênicos: 

associações, sindicatos e outros grupos, em especial os voltados para as questões de saúde e de 

educação. 

64
 No ano de 1940, dos oito Ciclos de Conferencia realizados  naquele ano, dois eram dedicados às 

mulheres: a Asociación de Médicas Mexicanas e a assistentes sociais. Dos demais, cinco foram 

dedicados a diferentes profissionais da educação, ou seja, área profissional também associada às 

mulheres (EUGENESIA, 1940, ,t. I, n. 14,  p. 18). Em 1941, das quatro conferências, três dedicadas 

exclusivamente às mulheres: às educadoras da Dirección General de Asistencia Infantil , às 

professoras do ensino primário ao Sindicato de Enfermeiras e Parteiras do Distrito Federal 

(EUGENESIA, 1941, t. II, n. 26, p. 22). 
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do holocausto. Em segundo lugar, o desenvolvimento da ciência genética derrubou 

muito da fundamentação teórica eugênica, sobretudo as que se relacionavam às 

hipóteses do degeneracionismo e dos caracteres atávicos. 

É possível afirmar que a SME, assim como as instituições eugênicas da América 

Latina em geral65, esteve mais envolvida com questões de políticas públicas de saúde e 

de educação do que propriamente com a investigação científica. Suas preocupações 

privilegiavam mais a difusão e a aplicação sociopolítica dos princípios eugênicos e 

menos a realização de pesquisas do comportamento da herança biológica (SAADE 

GRANADOS, 2004, p. 18; STEPAN, 2005, p. 62). Assim, para além de sua importância 

científica, a SME esteve envolvida em diferentes ações educacionais e em alguns casos 

legislativas, como na formalização da Lei de Certificado Pré-nupcial, de 1935; do 

regulamento da campanha antivenérea, de abril de 1940; e da derrogação da 

regulamentação da prostituição. Desse modo, a SME teve papel central nas discussões 

acerca do gerenciamento da sexualidade e, para compreender melhor como tais questões 

se articularam no interior desta entidade, convém apresentar a biografia de suas 

principais figuras de atuação. 

 

2.2. Alguns dos principais mentores, líderes e ativistas da SME 

 

A análise acerca da importância da SME para a divulgação, o debate e as 

tentativas de implantação das teorias eugênicas implica a identificação de suas 

principais figuras de atuação. Ao perpassar diferentes aspectos da sociedade, o projeto 

eugênico envolveu não apenas médicos, mas também geneticistas, advogados, 

assistentes sociais, juristas e educadores, que tiveram representatividade nos quadros 

administrativos e intelectuais da SME. No que se refere aos médicos eugenistas – a 

maior categoria envolvida nos debates -, estes fizeram parte de uma geração de médicos 

nascidos no fim do século XIX, formados dentro da tradição francesa da Escuela 

Nacional de Medicina e cuja atividade profissional se desenvolveu na primeira metade 

do século XX. Em termos de referência na medicina, estiveram entre o padrão francês e 

o modelo assistencial de medicina estadunidense, este último dominante a partir da 
                                                                 
65

  Também constituídas majoritariamente por médicos, obstetras, pediatras e higienistas. 
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década de 1920. Uma importante característica dessa geração foi o seu envolvimento na 

discussão internacional de medicina: havia um grande interesse em participar dos 

eventos acadêmicos organizados na Europa e nos Estados Unidos e uma preocupação 

com a especialização realizada no exterior, além da participação em projetos 

internacionais de saúde pública, como os liderados pela Oficina Sanitária 

Panamericana. 

Os médicos eugenistas e os outros profissionais envolvidos com a temática da 

eugenia se reuniam regularmente em organizações científicas como a Academia de 

Ciencias Antonio Alzate Avendaño, Academia Nacional de Medicina e Sociedad 

Mexicana de Biología, além de associações mistas como a Unión Racionalista 

Mexicana e a Sociedad Médica Franco-Mexicana. Muitos deles também conjugaram as 

atividades acadêmicas com trabalhos em instituições de saúde, sanitárias e de educação 

(SAADE GRANADOS, 2004, p. 12-13). Nesse sentido, convém compreender a 

trajetória intelectual de alguns dos sócios da SME. Em decorrência da quantidade de 

membros que fizeram parte da entidade em suas mais diferentes categorias – membros 

fundadores, membros ativos e sócios honorários – e períodos, realizei a seleção de 

alguns dos que considerei representativos tanto para a história da SME quanto para a 

divulgação da eugenia no México, levando em consideração ainda suas contribuições 

para o pensamento eugênico característico da SME. 

Desse modo, destaco o médico Alfredo Saavedra, principal figura de atuação da 

SME e na Revista Eugenesia, responsável por vários artigos publicados em diferentes 

periódicos; a assistente social Esperanza Peña Monterrubio, apontada como fundadora 

da SME e que se envolveu nas discussões sobre esterilização; e o professor Eliseo 

Ramirez, pesquisador da fisiologia do sistema reprodutivo. Vale ressaltar que a 

identificação do percurso intelectual dessas figuras ficou muitas vezes restrita ao âmbito 

de suas produções acadêmicas e funções na administração da SME, já que não foram 

encontradas fontes que pudessem nos fornecer mais detalhes de suas biografias. 

Um dos principais mentores, líderes e ativistas da SME e principal expoente dos 

debates sobre eugenia no México foi o médico Alfredo M. Saavedra (1893-1960). 

Formado na Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, atuou 

primordialmente na Sociedad Mexicana de Eugenesia – SME, sendo presidente da 

mesma entre 1931-1934 (EUGENESIA, 1941, t, II, n. 24, p. 2), embora tenha também 

participado da Sociedad Mexicana de Puericultura – SMP e realizado trabalhos 
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contínuos com o Ateneo de Ciências y Arte de México, sendo inclusive seu vice-

presidente, na década de 1920. Também foi representante do Executive Committe of the 

Eugenics Research Association. Uma das principais conquistas do Dr. Alfredo Saavedra 

foi a criação do primeiro consultório de saúde reprodutiva para trabalhadores de 

Salubridad y Asistencia, em 1951, e as Clínicas de la Herencia, que surgiram por 

iniciativa da SME, após 1954, a partir dos métodos de Galton de seguir histórias 

familiares para o oferecimento de “conselho genético” aos pais (SUÁREZ Y LÓPEZ 

GUAZO, 2005, p. 174-175). 

Saavedra desenvolveu intensa produção bibliográfica desde a fundação da SME, 

no início da década de 1930, até o final da década de 1960, publicando diversos artigos 

sobre as mais diferentes temáticas relativas à eugenia em periódicos como: Eugenesia; 

Revista Mexicana de Puericultura, Criminalia, Pasteur, Acción Médica e Revista 

Médica Veracruzana66. Simultaneamente a estas atividades, ministrou cursos para 

diversos setores envolvidos com o meio médico, como assistentes sociais e enfermeiras. 

A difusão das ideias eugênicas não se restringiu ao meio especializado, já que Saavedra 

organizou campanhas sanitárias oficiais antivenéreas e antialcoolismo com circulação 

radiofônica e que foram transmitidas para a população em geral pela Rádio 

Governación e Rádio Universidad Nacional. 

Suárez y López Guazo considerou o pensamento deste médico sanitarista como 

predominantemente ortodoxo, tomando como base para suas afirmações a preocupação 

constante de Saavedra em limitar a reprodução dos portadores de qualidades 

indesejáveis mediante a esterilização (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 121). 

Entretanto, afirmou que as ideias deste intelectual assumiram um caráter mais moderado 

durante o governo do General Lázaro Cárdenas, período no qual foram implantados 

programas educativos e sociais com o objetivo de melhorar as condições de vida dos 

mexicanos e das comunidades indígenas em particular. Acredito que seja necessário 

relativizar tal interpretação, já que foi no período de Lázaro Cárdenas que a 

                                                                 
66

  Entre esses artigos destacam-se: Historia del Movimiento Eugenésico en México , publicado em 

diferentes revistas por sua relevância na compreensão do histórico da eugenia mexicana, entre elas a 

Revista Pasteur, em 1935 (SAAVEDRA, 1935a) Responsabilidad sexual y procreacional , publicado 

em 1936 na Revista Criminalia (SAAVEDRA, 1936); Índice Bibliográfico Mexicano de Eugenesia y 

Problemas Conexos desde el año de 1883 hasta el de 1935 , apêndice do trabalho que o México 

publicou sobre eugenia, que foi apresentado no Primer Congreso de Bibliografia, em 1937 

(SAAVEDRA, 1937); o Ciclo de Conferencias, Dedicado a la Asociación de Médicas Mexicanas  

(SAAVEDRA, 1939a) e Síntesis del Curso de Eugenesia, Dedicado a Trabajadoras Sociales  

(SAAVEDRA, 1939c), dentro dos diversos ciclos de conferências publicados na revista Eugenesia. 
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biotipologia67 ganhou espaço no debate médico sobre herança genética e passou a ser 

utilizada nestes mesmos programas educativos e sociais com a adoção de testes 

fisiológicos, antropométricos e psicológicos mais complexos e invasivos para a 

classificação e controle da população. Assim, penso que não houve uma moderação no 

discurso de Saavedra, mas apenas uma mudança de foco de sua ortodoxia orientada pelo 

contexto do governo em questão. 

Para compreender melhor o pensamento de Saavedra, optei pela seleção de 

alguns temas centrais para a eugenia, buscando identificar de forma breve como este 

médico sanitarista se posicionou frente às seguintes questões: esterilização, prostituição 

e biotipologia. Vale ressaltar que, em vista da relevância intelectual de Alfredo Saavedra 

para a SME, seus pensamentos e posicionamentos em relação às temáticas acima e às 

demais referentes à eugenia serão contemplados em diferentes momentos desta tese, o 

que justifica em parte a brevidade da apresentação ora feita. 

Um das questões mais controversas no tocante à eugenia diz respeito à prática da 

esterilização. Saavedra posicionou-se a seu favor, argumentando a respeito da 

ignorância da população sobre a temática. Segundo ele, no breve editorial da revista 

Eugenesia, de 1940, uma das dúvidas residia no “desconocimiento [da população] 

acerca de esta cuestión, cuando se le considera a través de la ignorancia y de la mala 

fe, cuando se piensa que esterilización es igual a la castración.”, afirmando ainda que, 

o que à população interessava saber era que “la esterilización no debe actuar sobre la 

función sexual, sólo sobre la reproductiva” (SAAVEDRA, 1940c, p. 1). Para Saavedra, 

o objetivo final era que a população tomasse consciência da necessidade da esterilização 

ante a possibilidade de engendrar filhos dementes, epiléticos, surdos-mudos e 

hemofílicos, tomando por conta própria medidas eugênicas preventivas contra essa 

probabilidade. A postura de Saavedra, embora radical e incisiva, não era exclusividade 

sua, já que inúmeros eugenistas sustentavam o mesmo posicionamento, como é o caso 

de Esperanza Peña Monterrubio, que chegou a elaborar um projeto de esterilização da 

população carcerária, como se verá a seguir. 

No que diz respeito à prostituição, Saavedra teve uma postura bastante ativa, 

participando na luta contra a sua regulamentação, tanto por meio da publicação de 

textos, artigos e conferências sobre o tema quanto na colaboração com campanhas e 
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  Esse conceito será descrito e analisado mais adiante neste trabalho, como um dos referenciais teóricos 

do movimento eugênico mexicano, prevalecente entre as décadas de 1930 e 1950. 
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eventos.68 Conhecida como “abolicionista”, a postura contrária à regulamentação da 

prostituição tinha como fundamento a concepção de que a regulamentação contribuiria 

para o aumento da atividade e, portanto, com o crescimento dos índices de doenças 

venéreas, consideradas responsáveis por degenerações69. Quando, por fim, caiu a 

regulamentação da prostituição, em 1940, Saavedra publicou um editorial na Revista 

Eugenesia, em tom comemorativo, no qual expunha a participação da SME nesse 

processo. Reiterou que, desde 1933, a SME tratava o tema como uma de suas 

prioridades, com o constante questionamento da relação entre prostituição e o problema 

venéreo, bem como da postura do Estado acerca da “mulher caída”; destacando ainda 

como essa organização se empenhou na defesa da liberdade, da dignidade e do pudor 

feminino (SAAVEDRA, 1940a, p. 1-3). 

Em relação à biotipologia, o médico sanitarista acreditava que esta constituiria a 

solução e o fundamento para a harmonia étnica, já que por intermédio dela os problemas 

genéticos seriam classificados, quantificados e, por fim, controlados. Sua utilização 

garantiria então o controle e a erradicação das enfermidades, por meio de processos de 

higiene racial, bem como o estabelecimento dos biótipos mais saudáveis para a nação. 

Tanto no caso da esterilização quanto no da biotipologia a ortodoxia residia, em parte, 

na ausência de consideração à subjetividade dos indivíduos que compunham tal 

população. Finalmente, Saavedra ocupou ainda diversos cargos na Secretaría de 

Asistencia Pública e no Tribunal para Menores Infractorez70, exercendo ainda a chefia 

de Propaganda y Ejercicio de la Medicina no Departamento de Salubridad Pública em 

1929, ocupações nas quais pôde aplicar ativamente suas concepções sobre a saúde e a 

sexualidade da população (SAADE GRANADOS, 2004, p. 15). Com base nestas 

informações, é necessário redimensionar a importância de Saavedra: muito mais do que 

um intelectual, ele foi também um agente de implantação da eugenia no México. 

Outro nome de destaque no âmbito da SME foi o de Esperanza Peña 

Monterrubio, que se envolveu com os debates eugênicos no México antes mesmo da 

fundação daquela organização71. A primeira data relativa a esta assistente social situa-se 
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  Como por exemplo, a Campaña Nacional contra Enfermedades Venereas, promovida pelo 

Departamento de Salubridad Pública , em 1927. 

69
  Como será visto no capítulo 3 deste trabalho. 

70 
 Não foi possível a identificação das datas nas quais Saavedra ocupou tais cargos. 

71
  Não foi possível encontrar detalhes da trajetória intelectual e pessoal de Peña Monterrubio, relativos 

ao período anterior à fundação dessa organização eugênica, devido à ausência de fontes documentais 
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no ano de 1930, quando ela remeteu à Secretaria de Educación Pública – SEP a 

proposta de uma iniciativa para implantar a educação sexual nas escolas. Essa ação foi 

fruto de uma das recomendações do VII Congresso Médico Latino Americano, que 

aconteceu naquele mesmo ano. Entretanto, a disposição de Monterrubio não foi aceita 

pela SEP (SAAVEDRA, 1935b, p. 40). 

Em 1931, Peña Monterrubio publicou dois trabalhos vinculados à eugenia: 

Factores eugénicos y factores disgénicos, em El Heraldo de México (SAAVEDRA, 

1937, s. p.)72 e a compilação Conceptos eugénicos. Nuevas orientaciones. La enseñanza 

sexual y la religión (PEÑA MONTERRUBIO, 1931). Não foi possível o acesso ao 

conteúdo desses dois trabalhos, mas pelo título do primeiro, pode-se deduzir que tratou 

dos elementos que poderiam contribuir (fatores eugênicos) e dificultar (fatores 

disgênicos) a constituição de uma sociedade eugênica. Os debates que ocorriam no 

período compreendiam os fatores eugênicos como a educação sexual, a puericultura, a 

seleção matrimonial, a limitação ao casamento e a procriação daqueles assim 

considerados aptos. Já os fatores disgênicos seriam a degeneração social, a prostituição, 

as doenças venéreas, o alcoolismo e demais vícios e as doenças mentais.73. Quanto a 

Conceptos eugénicos. Nuevas orientaciones. La enseñanza sexual y la religión, sabe-se 

que tratou de um livro de 50 páginas integrante da coleção Pensamientos de Médicos, 

Filósofos y Sociólogos Mundiales e que, embora tenha se constituído de uma 

compilação de ideias de pensadores diversos, abordou um dos temas mais caros a Peña 

Monterrubio: a educação sexual. 

Ainda em 1931, Peña Monterrubio fundou, em conjunto com outros membros, a 

Sociedad Mexicana de Eugenesia e escreveu a Declaración de principios de la SME 

que afirmava: 

 
la implantación de la ciencia eugénica cuyos ideales son el mejoramiento de la 
raza humana, bajo bases científicas, morales y sociológicas, teniendo en cuenta 

                                                                                                                                                                                              

nos arquivos consultados. Ao contrário dos outros dois membros da SME aqui destacados – não por 

coincidência homens –, não foi possível sequer a informação acerca da data de nascimento e 

falecimento de Peña Monterrubio. Os dados relativos que lhe dizem respeito são escassos e se referem 

basicamente às suas produções bibliográficas e à sua atuação na SME. 

72  Referência retirada do Índice Bibliográfico Mexicano de Eugenesia y Problemas Conexos desde el 

año de 1883 hasta el de 1935, trabalho apresentado por Saavedra no Primer Congreso de Bibliografía, 

organizado pelo Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México  e publicado como artigo na revista 

Pasteur, em 1937 (SAAVEDRA, 1937, s.p.). 

73
  Temas que serão abordados no capítulo 3. 
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que el mejoramiento de la humanidad, en general no debe consistir en un 
aumento de progresión numérica, es decir en cantidad, sino más bien en 
calidad (PEÑA MONTERRUBIO, 1931, p. 3). 

 

No famoso artigo Historia del Movimiento Eugenésico en México, Saavedra 

(1935b), ao enumerar os trabalhos que foram produzidos sobre eugenia desde 1900, 

citou outro artigo escrito por Peña Monterrubio no ano de 1932, intitulado Educación 

Sexual en las escuelas, ao qual também não tive acesso. De acordo com Suárez y López 

Guazo (1999), neste artigo, Peña Monterrubio buscava destacar a importância dos 

professores seguirem os programas escolares de educação sexual, já que, uma vez que 

os jovens conhecessem os supostos perigos para a saúde e para a descendência, 

advindos da prática sexual desenfreada, poderiam se prevenir das doenças venéreas 

adquiridas por ignorância, segundo Peña Monterrubio. 

A considerar os títulos das publicações de Peña Monterrubio a partir de 1934, 

parece ter aumentado o seu interesse pelo tema da prostituição e da esterilização, como 

se pode perceber nos trabalhos La prostituición y la nueva moral – estudo apresentado 

no Congreso de la liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispano Americanas, de 

1934, e posteriormente publicado na Revista Eugenesia (SAAVEDRA, 1937, s.p.) e 

Esterilización Eugénica como Medida de Prevención Social – apresentado no 

Congresso Nacional Contra el Alcoholismo, realizado na Cidade do México, em 1936. 

Neste texto, a assistente social afirmava a grande contribuição que a esterilização 

poderia significar para a eliminação da possibilidade de indivíduos com doenças 

hereditárias transmitirem tais doenças aos seus descendentes. 

Em 1940 – última data encontrada relativa à Peña Monterrubio – esta 

pesquisadora reapresentou o trabalho citado acima sobre esterilização, desta vez no 

Primer Congresso Nacional de Prevención Social (PEÑA MONTERRUBIO, 1940), 

incluindo no texto a criação de uma Oficina Técnica de Educación Higiénica, vinculada 

ao Departamento de Salubridad – órgão no qual Peña Monterrubio era delegada na 

época –, além de um projeto de esterilização da população carcerária74. A empreitada 

contou com a assessoria técnica de León F. Gual e do Dr. Federico Villaseñor e 

                                                                 
74 

 Em sua redação a autora questionou o artigo 22 da Constituição Mexicana que versava sobre a 

proibição da mutilação. Tendo em vista tal proibição, Peña Monterrubio afirmou que a esterilização 

não se constituía numa mutilação. Sua argumentação acerca do assunto foi estruturada em 34 

aforismos que abordavam as diferentes questões relativas à temática e se assemelhavam àqueles 

utilizados por Saavedra no já citado editorial da Revista Eugenesia, também escrito em 1940. Percebe-

se assim, certa homogeneidade no pensamento dos membros da SME no tocante à esterilização. 
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envolveria diferentes órgãos governamentais, como o Departamento de Salubridad 

Pública, a Secretaría de Governación, a Secretaría de Assistência Pública e o 

Departamento de Previdência Social, que seriam responsáveis pelo fornecimento de 

pessoal capacitado, pelos locais onde funcionariam tais clínicas e pela propaganda no 

rádio e na imprensa, para garantir sua viabilidade. 

De acordo com esse projeto, a análise e a decisão acerca dos casos de 

esterilização ficariam a cargo de um tribunal específico, o Tribunal de Higiene Racial, 

composto por uma equipe formada pelos seguintes profissionais: médico psiquiatra, 

médico eugenista, médico sexólogo, médico legista, advogado penalista, médica 

eugenista e uma investigadora. Caso o tribunal decidisse pela esterilização do réu, este 

seria enviado às Clínicas de Higiene Racial, onde o procedimento deveria ser realizado. 

Novamente, o caso seria acompanhado por uma equipe especializada: uma médica e um 

médico, enfermeiras especializadas e trabalhadores sociais. O documento apontava 

ainda os fundamentos patológicos e os métodos de esterilização, além de enumerar 

ainda as pessoas esterilizáveis, como as que sofriam esquizofrenia, epilepsia, 

deformações hereditárias graves, cegueira e surdez hereditária75 (PEÑA 

MONTERRUBIO, 1940, s. p.). 

Apesar do protagonismo na fundação da entidade, a importância Peña 

Monterrubio nos quadros administrativos da SME foi restrita à década de 1930, e parece 

ter se limitado ao papel de secretária geral no início da SME – conforme o primeiro 

boletim da SME – e, posteriormente, secretária de atas. De todo modo, é inegável sua 

participação e contribuição nas discussões em torno da educação sexual, da esterilização 

e da prostituição. 

O terceiro nome de destaque no âmbito das ações da SME é o do professor e 

médico Eliseo Ramirez (1888-1940), sobre quem mais se tem dados relativos à sua 

biografia, graças à homenagem póstuma feita pela SME em um editorial da Revista 

Eugenesia. Formou-se em Medicina, em 1914, pela Escuela Nacional de Medicina de 

México, atuou como docente em várias instituições76, e foi também diretor da divisão de 

                                                                 
75

  Finalmente, o projeto vinha acompanhado de algumas solicitações como a de que “ se esterilice a los 

recluídos en los cinco establecimentos de Prevención Social y a los reclusos de la Penitenciaría, 

[após] previo estudio psico-biológico para establecer si su padecimiento transmitirá alguna tara a 

sua descendência.” (PEÑA MONTERRUBIO, 1940, s.p.). 

76
  Foi professor de Biologia na Escuela Nacional Preparatoria , professor de Biologia Geral e Tercer 

Curso de Patologia externa na Facultad Nacional de Medicina  e professor de Patologia Geral e de 

Biologia na Escuela Médico Militar (com a patente de tenente coronel) (EUGENESIA, 1941, n. 15, p. 
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saúde do Instituto de Higiene del Departamento de Salubridad Pública e do Instituto de 

Enfermedades Tropicales. Além disso, foi membro de inúmeras sociedades e academias 

científicas mexicanas e internacionais77, participando também de vários congressos 

médicos nacionais e internacionais (EUGENESIA, 1941, t. II, n. 15, p. 6). 

Sua produção bibliográfica foi ampla e pode ser dividida em duas partes 

principais: a primeira, relativa às questões biológicas gerais e, a segunda, mais 

preocupada com as temáticas eugênicas, ambas produzidas simultaneamente78. Acerca 

das questões eugênicas publicou: La reglamentación de la prostitución (1928), Las 

secreciones internas del ovario (1919) – em colaboração com Isaac Ochoterena –, 

Nuevas investigaciones acerca de la fisiología del ovario (1920) e Las modificaciones 

cíclicas del útero y sus relaciones con la fundación ovárica (1923). Publicou ainda dois 

livros intitulados El aparato genital femenino (1929) e Tratado de Patología General 

(s.d.). Percebe-se assim a expressividade dos estudos realizados por este pesquisador 

acerca da fisiologia do corpo da mulher, com ênfase no ovário e em suas secreções. 

Ramirez proferiu ainda, sobre essas temáticas e outras ligados direta e indiretamente à 

questão da eugenia, inúmeras conferências e discursos em diferentes instituições 

mexicanas. 

Em julho de 1933, Ramirez ingressou na SME e passou a ocupar cargos de 

destaque na administração dessa entidade, como por exemplo, a presidência da 

Comisión Técnica Consultiva, já em 1933; a vice-presidência da SME, em setembro de 

1934, e a presidência dessa organização, em setembro de 1940, época do seu 

falecimento. Além dos cargos na SME, ocupou também a direção da Inspección de 

Sanidad e a chefia da seção de saúde do Instituto de Higiene e do Laboratorio Central 

(SAADE GRANADOS, 2004, p. 15), dados significativos do envolvimento de Ramírez 

                                                                                                                                                                                              

3-4). 

77
  Tais como a Academia de Ciencias Antonio Alzate, a Academia Nacional de Medicina , a Sociedad 

Mexicana de Medicina Interna , a Sociedad Mexicana de Biología , a Real Academia de Ciencias y 

Artes de Cádiz, a Association for Study Internal – Secretions, a Rama Mexicana de la Unión 

Racionalista, o Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México , a Sociedad de Mexicana de 

Eugenesia e o Sindicato de Médicos Cirurjanos del Distrito Federal  (EUGENESIA, 1941, t.II, n. 15, 

p. 4). 

78
  Como exemplo do primeiro tipo, destaco os seguintes títulos, citados por Saaved ra em Historia del 

Movimiento Eugenésico en México  (SAAVEDRA, 1935a): El aspecto lógico y el aspecto biológico 

del conocimiento, Determinismo y contingencia, Determinismo y finalismo, Critica determinista de 

las teorías de la evolución, El criterio de utilidad en biología, Fisiología, Psicología y Metafísica, La 

certidumbre científica e El valor de la verdad científica. Não há informação sobre a data de 

publicação desses artigos. 



84 

 

 

 

com as questões eugênicas. Como médico e professor, Eliseo Ramírez dialogou com 

uma série de teorias científicas acerca do nascimento, reprodução e desenvolvimento 

dos seres vivos as quais também estiveram presentes no pensamento dos demais 

membros da SME e que serão analisados a seguir. 

Todos esses reformadores sociais, médicos em sua maioria, mas também 

educadores, juristas, entre outros, trabalharam no sentido de pensar e por em ação um 

plano eugênico de transformação da sociedade mexicana. Muitos deles estiveram 

presentes em órgãos governamentais na elaboração de projetos que visavam o bem estar 

físico e, consequentemente, moral da sociedade. Envolvidos com temas como 

esterilização, educação sexual, prostituição, buscavam formas de administrar a 

sexualidade e a reprodução da sociedade mexicana. 

 

2.3. A orientação teórico-científica inicial: as teses de Lamarck 

 

O lamarckismo foi a base teórico-científica da SME, sobretudo a teoria de 

transmissão de caracteres e a ideia de “venenos raciais” – sífilis, tuberculose, 

alcoolismo –, temidos desde os médicos positivistas da Sociedad Mexicana Sanitaria y 

Moral de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas (1908), que iniciava uma tradição 

ambientalista-sanitarista no país. O ponto-chave dessa corrente se encontrava na ideia 

de que transformações no meio ambiente resultariam em mudanças nas espécies de 

forma permanente e transmitidas hereditariamente. Essa tese oferecia expectativas 

otimistas de que reformas ambientais resultariam em melhoramento do conteúdo 

hereditário das populações, ideia que se afinou com o projeto nacional e cultural dos 

governos pós-revolucionários, no México. 

Jean Pierre Baptiste Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829), foi 

um biólogo francês reconhecido por seu interesse nas características genéticas e 

evolutivas dos seres vivos. Por meio de pesquisas geológicas, Lamarck tentou 

comprovar que as espécies vegetais e animais teriam surgido por meio de sucessivas 

transformações ao longo do tempo. Em sua obra Hydrogéologie (1802), apresentou a 

base para a formulação de sua tese mais conhecida: a da progressão dos animais. Essa 

teoria admitia que as modificações no ambiente fossem as que orientavam os seres 
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vivos a adquirirem novos hábitos, que por sua vez levariam a modificações das partes 

do corpo e órgãos e, com o tempo, a novas espécies. Lamarck enumerou quatro leis para 

a transformação das espécies, leis essas que foram também utilizadas em sua teoria da 

progressão dos animais79 (MARTINS; BAPTISTA, 2007, p. 279-280, 287; MARTINS; 

BAPTISTA, 1994, p. 59).  

Lamarck não teve o reconhecimento de suas teorias em vida, seu trabalho foi 

reavivado após a publicação da obra de Darwin80, The Origin of Species, em 1859, 

como contraponto a explicação da evolução darwiniana. Ao propor a variação aleatória, 

luta pela sobrevivência e seleção natural, Darwin eliminava, em sua teoria, a 

possibilidade de uma intencionalidade do universo na evolução natural, tal como no 

lamarckismo, que propunha uma progressão lenta e adaptável às mudanças no meio 

ambiente. Assim, Lamarck foi uma alternativa à explicação evolutiva de Darwin e suas 

ideias sobre hereditariedade e evolução passaram a influenciar diversos campos de 

estudos, como a antropologia, as ciências sociais e a psiquiatria (STEPAN, 2005, p. 78-

79). 

O debate sobre a hereditariedade se intensificou anos mais tarde, com o trabalho 

de Weismann81 (1834-1914) sobre a continuidade do plasma germinativo e, em seguida, 

                                                                 
79  

Lamarck apresenta sua teoria da progressão dos animais em obras que vão sen do publicadas no 

decorrer do tempo. A geração espontânea é um dos aspectos dessa teoria e aparece nos Discours 

d´ouverture donnés au Muséum d´Histoire naturelle de Paris dos anos VIII (1800), XI (1803), na 

parte inicial do Système des animaux sans vertèbres (1801), nas Recherches sur l´organisation des 

corps vivants (1802), na Philosophie zoologique (1809), na introdução da Histoire des animaux sans 

vetèbres (1815-1822) e no Système analytique des connaissances positives de l´homme  (1820) 

(MARTINS;BAPTISTA, 1994, p. 57). 

80
  Charles R. Darwin (1809-1882), naturalista britânico, se notabilizou pelo desenvolvimento de 

pesquisas sobre a evolução das espécies. Sua teoria considerava que a evolução geral ocorria por 

intermédio da seleção natural e sexual e é ainda hoje tida como paradigma central para o estudo de 

diversos temas na Biologia. Seu livro mais conhecido, A origem das espécies (1859), apresentou como 

ideia inovadora a existência de um ancestral comum a partir do qual – via evolução e seleção natural –

, se originou a diversidade de espécies na natureza. Assim, segundo Darwin, em qualquer grupo de 

espécies, todos os indivíduos possuíam ancestrais em comum em algum momento da sua história 

evolutiva. Por outro lado, indivíduos da mesma espécie possuiriam variações entre si, o que era 

explicado como resultado da seleção natural e/ou da reprodução humana. Para Darwin, a seleção 

natural se constituía com base na limitação de recursos, o que impulsionara conflitos por esses 

recursos e pela sua sobrevivência. Dessas variações de espécie, surgiram algumas com características 

vantajosas para a adaptação ao meio ambiente, ocorrendo assim a seleção das espécies. Para mais 

informações sobre sua vida e obras, conferir: BROWNE, Janet. A Origem das Espécies de Darwin: 

uma biografia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. DESMOND, Adrian; MOORE, James. Darwin: a vida de 

um evolucionista atormentado. Trad. Flora Martioli. São Paulo: Geração, 1995. 

81
  August Weismann (1834-1914), biólogo e evolucionista alemão. Sua ideia central sobre 

hereditariedade é que existe um “plasma germinativo” que transporta os fatores hereditários de 

geração para geração. Esse plasma germinativo seria contínuo e imortal, recuando das gerações 

presentes até as primeiras gerações de seres vivos, sendo quase perfe itamente estável e ficaria 
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a redescoberta das leis de Mendel82 (1822-1884), em 1900. Nesse contexto, a teoria 

geral evolutiva do Lamarck foi reduzida a uma teoria específica sobre o funcionamento 

da hereditariedade, transformando-se em um neolamarckismo. O lamarckismo esteve 

presente nos círculos científicos de muitos países, embora tenha havido uma maior 

aceitação entre os países latinos, tanto na Europa, como na América. Stepan ressaltou 

que a aceitação do lamarckismo na América Latina não se foi devido a uma suposta 

defasagem dos cientistas latino-americanos com relação ao desenvolvimento científico 

no campo da genética. O mendelismo era conhecido e utilizado nessa região por estudos 

e empresas agrícolas e hortigranjeiras, mas se limitou a esse campo e tendeu a ser 

marginalizado até a década de 1930 (STEPAN, 2005, p. 79). 

Uma série de razões levaram os latino-americanos a optar pelas ideias 

lamarckianas às darwinianas, weismannianas ou mendelianas. Em primeiro lugar, é 

preciso considerar a autoridade e influência francesa na medicina e ciência produzida na 

América Latina. Outro aspecto pode ter sido o pouco ou nenhum espaço deixado pelas 

teses de Weismann para intervenção social no processo hereditário, uma vez que 

defendia a separação entre o soma e o plasma germinativo. A atração exercida pelo 

neolamarckismo pelos cientistas e eugenistas latino-americanos parece ter sido, 

sobretudo, política, já que oferecia a expectativa de que mudanças no ambiente social 

resultassem em melhoramento permanente. Ou seja, o neolamarckismo sustentava a 

ideia de que havia um sentido no esforço humano e que o progresso seria viável. 

(STEPAN, 2005, p. 82-83). 

Ainda que compartilhando as mesmas causas, havia diferenças substanciais entre 

os eugenistas mendelianos e neolamarckianos. Para os mendelianos, cuidados médicos e 

                                                                                                                                                                                              

completamente separado do “plasma somático” que constitui o restante do organismo. Essa separação 

entre os dois tipos de plasma impediria que as modificações adquiridas por um animal ou planta 

durante sua existência fossem transmitidas aos seus descendentes, questionando, dessa forma, a 

existência da herança de caracteres adquiridos (MARTINS, 2010, p. 148). 

82
  Gregor J. Mendel (1822-1884), monge, botânico e meteorologista austríaco, para além dos estudos 

religiosos, dedicou-se também à botânica e à meteorologia, destacando-se, entretanto, por suas 

pesquisas sobre hereditariedade, área em que formulou algumas teorias e leis que mais tarde ficariam 

conhecidas como “Leis de Mendel” sobre hereditariedade. Embora seus trabalhos Ensaios com plantas 

híbridas e Hierácias obtidas pela fecundação artificial, de 1866, tenham tido pouco impacto na 

academia à época de sua divulgação, atualmente são bastante conhecidas suas pesquisas sobre 

hereditariedade envolvendo plantas. Assim, este pesquisador observou que a presença de determinadas 

características biológicas em gerações consecutivas seguia determinada proporção estatística. Antes 

destas observações, acreditava-se que as características dos filhos seriam uma espécie de mistura. O 

inovador da pesquisa de Mendel foi a aplicação da Estatística para observar a transmissão de 

caracteres de uma geração para outra, concebendo as leis de descendência, que ainda são consideradas 

na academia (BITTENCOURT, 2013, p. 27-31). 
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medidas de bem-estar faziam com que a seleção natural perdesse muito de sua eficácia, 

pois os inaptos teriam condições de sobreviver e de reproduzirem-se. Diferente do que 

se verificou na América Latina, em que os eugenistas enfatizavam a ação dos venenos 

raciais no mundo moderno e a necessidade de se executar um ataque coordenado contra 

ele. Para os mendelianos, a fusão entre saúde pública e eugenia seria inapropriada. Ao 

contrário, para os latino-americanos a eliminação dos venenos raciais ajudava a definir 

o movimento. Nesse sentido, alcoolismo, más condições de vida e de trabalho eram 

questões eugênicas justamente por serem causas e sintomas de males hereditários e os 

ciclos deveriam ser interrompidos por ações sociais, morais e médicas (STEPAN, 2005, 

p. 97-98). 

Torna-se necessário, contudo, situar esse debate e a forma como a história da 

ciência costumar opor as teorias evolucionistas de Darwin e Mendel, de um lado, e de 

Lamarck, de outro. Segundo Frezzatti Jr., Lamarck e Darwin compartilhavam um 

conjunto comum de noções que não permite a oposição total entre eles. Não significa 

que não havia diferenças entre ambos, elas existiam e foram determinantes. Contudo, a 

divisão entre as teorias da seleção natural e a da herança dos caracteres adquiridos 

parece ter sido intencionada por teorias posteriores, em especial as que buscavam 

manipular e controlar o processo de herança genética, como as teorias eugênicas. A 

oposição entre Darwin e Lamarck tem como objetivo também justificar a superação de 

um pelo outro, de Lamarck por Darwin e, posteriormente, de Lamarck por Mendel, pois 

suas pesquisas desacreditavam de qualquer influência do meio ambiente no processo de 

transmissão hereditária. Contudo, vale lembrar, Lamarck foi o primeiro cientista a 

teorizar a transformação dos seres vivos: o seu trabalho contribuiu para o darwinismo, 

não foi contrário a ele. E suas teses não foram rejeitadas em sua época, apenas pelos 

conservadores (FREZZATTI JUNIOR, 2011, p. 792, 795). 

O que ficou conhecido como lamarckismo é apenas uma parte do pensamento de 

Lamarck sobre a vida, segundo Frezzatti. Apenas duas leis permaneceram: a hipótese de 

transmissão dos caracteres adquiridos e a do uso e desuso, uma simplificação de uma 

teoria mais complexa. Além disso, sequer se pode afirmar que as duas leis acima são de 

autoria de Lamarck, uma vez que ambas eram usuais na época. Para Frezzatti, a razão 

desse recorte serviu aos interesses das ideias eugenistas, pois a teoria da herança dos 

caracteres adquiridos, por sua relativa rapidez em modificar os seres vivos, poderia 

fundamentar e justificar as ações educativas e sociais para a melhoria da raça. O próprio 
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termo “evolução” é usado equivocadamente; outro mais adequado ao período seria 

“progressão”, ou “transformação” e “transformismo”, este último usado também por 

alguns historiadores franceses, como Marcel Landrieu. No início do século XIX, 

“evolução” significava ontogênese, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo ovo à 

idade adulta83 (MARTINS;BAPTISTA, 1994, p. 57; FREZZATTI JUNIOR, 2011, p. 

791, 793). 

Além disso, “evolução” não é um termo que combina com o contexto religioso 

em que esses temas científicos começavam a ser explorados. Até meados do século 

XIX, a ciência não tinha autonomia completa com relação à religião e os cientistas 

tentavam conciliar suas teorias com as explicações bíblicas. Não se sabia, por exemplo, 

as causas dos estratos geológicos, nem sobre a existência de seres vivos diferentes em 

um passado remoto – além disso, a possibilidade de transformação desses seres vivos 

era uma ideia pouco aceita. Carl Linné (1707-1778), cientista que ficou conhecido como 

o pai da taxonomia biológica, é um exemplo dos que não se arriscaram a desafiar a ideia 

da existência de um criador do universo e de que as espécies não eram imutáveis. Para 

ele, as espécies eram fixas e as mudanças possíveis ao longo do tempo eram pequenas e 

dentro de certos limites, que ele definiu como os gêneros que agrupam as espécies84. 

Assim, a Ciência Natural e a Escritura Sagrada compartilhavam da mesma explicação 

para a origem da vida: ambas ensinavam que houve uma única criação 

(MARTINS;BAPTISTA, 2007, p. 283-285). 

Lamarck compartilhou, por um tempo, dessa visão de uma natureza fixa, mas a 

partir de 1800 começou a elaborar a ideia de um tempo natural dinâmico, segundo a 

qual tanto a geologia quanto os seres vivos sofreriam contínuas transformações. Além 

disso, a transformação de ambos – geológico e seres vivos – estaria relacionada, uma 

influenciando a outra – embora não tenha discutido detalhadamente essa relação. A vida 

não seria nem propriedade de nenhuma matéria, nem alguma parte de um corpo e sim 

um fenômeno natural resultante de duas causas. De um lado, era compreendida como 
                                                                 
83

  No caso de Lamarck é ainda mais inapropriado já que ele mesmo não teria nomeado a sua teoria da 

mudança, uma vez que sua intenção parecia ir além das hipóteses da mudança e encontrar os 

fundamentos teóricos de toda a biologia (MARTINS;BAPTISTA, 1994, p. 57; FREZZATTI JUNIOR, 

2011, p. 793). 

84
  Nem todos, porém, tiveram suas ideias tão fincadas na criação divina como Linné, já que algumas 

evidências de fósseis colocavam em dúvida a ideia de imutabilidade das espécies vivas. Georges 

Cuvier (1769-1832), por exemplo, ousou afirmar que o planeta teria passado por revoluções que 

teriam destruído as espécies existentes até então. No entanto, para ele a criação de novas espécies se 

deu pela intervenção divina (MARTINS;BAPTISTA, 2007, p. 284-285). 
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uma ordem e um estado de coisas que existe nas partes de um corpo; de outro, como 

uma causa motriz ou provocadora de movimentos sucessivos no interior desse corpo. A 

ideia de vida está presente em muitas obras de Lamarck, principalmente em sua última 

obra, Système analytique des connaissances positives de l´homme (1820) 

(MARTINS;BATISTA, 2007, p. 284-285; 1994, p. 58). 

Para Lamarck, as mudanças seriam graduais, lentas e contínuas e não alterações 

bruscas; não haveria, portanto, extinção e substituição de espécie, apenas 

transformações. Seriam, assim, de causas naturais e não bíblicas, por isso a sua crítica à 

inadequação do conceito de “espécie”, uma criação que, segundo Lamarck, não teria 

correspondência na natureza. Nesse sentido, Lamarck rejeitou a ideia de que cada tipo 

animal possuiria uma essência, pensamento esse existente desde a Antiguidade. 

Lamarck foi o primeiro cientista a tentar elaborar um esquema no esforço de explicar a 

origem da vida, por intermédio da teoria da geração espontânea, bem como o 

mecanismo do processo evolutivo dos seres vivos fora do campo da explicação divina, 

mediante a teoria da progressão dos animais. Esses são aspectos relevantes de sua 

trajetória científica (FREZZATTI JUNIOR, 2011, p. 792; MARTINS; BAPTISTA, 

2007, p. 286-287; MARTINS; BAPTISTA, 1994, p. 57). 

As mudanças poderiam ser transmitidas à descendência sob certas condições, 

segundo Lamarck. Em primeiro lugar, a vida teria uma tendência contínua de aumentar 

o volume do corpo até o limite do próprio corpo. Em segundo lugar, o surgimento de 

um novo órgão seria o resultado de uma nova necessidade que permanece e provoca um 

novo movimento nos fluídos corporais. Além disso, o desenvolvimento dos órgãos e sua 

força de ação seriam proporcionais ao seu emprego. E, por fim, sobre a transmissão 

hereditária, tudo que foi adquirido durante a vida de um indivíduo seria conservado pela 

transmissão aos novos indivíduos. Para a eugenia, essa teoria da mudança foi 

particularmente atrativa por considerar o meio como componente importante em seu 

mecanismo de transmissão hereditária (FREZZATTI JUNIOR, 2011, p. 793-794). 

Apesar de Lamarck ter buscado uma teoria geral da origem e desenvolvimento 

dos seres vivos – uma teoria, portanto, mais complexa e pretensiosa –, a sua teoria da 

progressão dos animais e transmissão dos caracteres adquiridos está associada a apenas 

duas leis: as do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos, que constituem 

características diferenciadoras do lamarckismo em relação ao darwinismo. Assim, 

segundo essa teoria, as mudanças ocorriam porque os seres vivos possuem uma 
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tendência natural de complexificação, além de interagirem dinamicamente com o 

ambiente, de tal modo que poderiam se modificar diante de mudanças exteriores; e uma 

alteração no ambiente exigiria o aumento ou a diminuição do uso de certas partes do 

corpo. Além disso, as novas características adquiridas se repetiriam nas novas gerações, 

caso as condições de seu aparecimento permanecessem, fixando-se e sendo transmitidas 

aos descendentes. Dessa forma, a possibilidade de transformação do indivíduo mediante 

modificações no meio ambiente era uma ideia que combinava e agradava determinadas 

linhas eugenistas (FREZZATTI JUNIOR, 2011, p. 794-795). 

A partir da década de 1930, houve no México um avanço das teorias do 

organicismo do Estado, da regulação fisiológica e do planejamento demográfico, teorias 

que impactaram também a medicina social e influenciaram a reconstrução pós-

revolucionaria. Além disso, as premissas subjacentes à eugenia mexicana também 

estavam sendo transformadas. Como visto, os eugenistas mexicanos, bem como os 

demais latino-americanos, enquadrados como neolamarckianos, se pautavam teoria da 

herança dos caracteres adquiridos, seduzidos pela ideia de que as mudanças no meio 

ambiente, guiadas por especialistas, poderiam melhorar o “material humano” de uma 

nação. Apesar da força que as ideias de Lamarck ganhou após a teoria de Darwin, as 

condições que o lamarckismo atribuía à herança de caracteres adquiridos (como a sífilis 

infantil e o alcoolismo), consequência de esperma ou óvulo defeituoso, foi sendo cada 

vez mais colocada em xeque, na medida em que o mendelismo mudava os contornos do 

debate sobre genética. O lamarckismo parece ter resistido, apesar disso, contudo, a 

pressão dos mendelistas sobre os lamarckistas se tornou cada vez maior. Nesse ínterim, 

na década de 1930, uma nova teoria começou a ganhar espaço nos círculos científicos 

europeus – principalmente na Itália e França – e latino-americanos: a biotipologia. Essa 

teoria parecia solucionar os problemas enfrentados pelos eugenistas mexicanos, uma 

vez que gozava de legitimidade científica sem, no entanto, desconsiderar o meio 

ambiente na constituição dos indivíduos. 

 

2.4. Uma reorientação teórica: do lamarckismo à biotipologia 

 

Entre as décadas de 1930 e 1950, a biotipologia parecia oferecer um caminho 
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intermediário para os órfãos de Lamarck, não só no México, uma vez que o 

lamarckismo influenciou os países latinos como um todo. A biotipologia se integrou à 

política da Itália, França, de vários países da América Latina e, em alguma medida, dos 

Estados Unidos, no esforço de inventar as nações do pós-guerra. A biotipologia é 

proposta como uma teoria da diferenciação humana a partir de um diagnóstico 

medicalizado e buscava distanciar-se do determinismo biológico que definia os 

indivíduos apenas pela raça e nacionalidade. A classificação biotipológica se dava a 

partir de três categorias: normal, médio e anormal, definidas por um método de 

cruzamento de fatores genético, fisiológico, social e econômico. Dessa forma, os seres 

humanos foram classificados a partir de seus biótipos. 

Ao longo do século XX as teorias genéticas comprovaram as teorias 

mendelianas, surgidas no século anterior e as teses de Lamarck passaram a ser 

consideradas defasadas, obrigando os lamarckistas a reverem sua orientação teórica. A 

biotipologia, desenvolvida nesse período, parecia contemplar os órfãos lamarckianos na 

medida em que se apresentava como uma teoria imparcial e objetiva, que privilegiasse a 

herança genética sem, contudo, abdicar dos fatores ambientais85, tal como o 

lamarckismo. A biotipologia, dessa forma, foi uma opção para aqueles cientistas que 

buscavam um hereditarismo que não redundasse no determinismo biológico e que 

considerasse o meio externo como elemento na compreensão do processo hereditário 

(STERN, 2000, p. 59, 76-81) 

A biotipologia é uma ciência social que se relaciona com a antropologia, a 

psicologia, a fisiologia e a estatística. Ela busca conhecer e desenvolver eficientemente 

os biótipos, mediante dados que demonstram as aptidões funcionais, patologias 

psíquicas e suscetibilidades a doenças e ao crime de uma população. Para os eugenistas 

mexicanos, a biotipologia oferecia, em certa medida, uma continuidade de suas metas 

anteriores de desenvolvimento nacional, crescimento natural e melhoramento étnico-

racial. Para Saavedra (EUGENESIA, 1945, t. VI, n. 69, p. 14-16),  a biotipologia seria a 

                                                                 
85

  Nos Estados Unidos, o estatístico Raymond Pearl e o médico Charles Stockard buscaram na medicina 

constitucional uma perspectiva mais holística da área. Mediram as coordenadas fisionômicas, mentais 

e de conduta de um grande grupo de indivíduos e o resultado foi utilizado para categorizar seus 

sujeitos em biótipos. Na Itália, Incola Pende foi o principal nome da biotipologia e influenciou 

fortemente as ideias eugênicas no México. Em sua pesquisa, agrupou indivíduos conforme a 

proporção do tamanho do tórax e de acordo com as extremidades e medidas do fun cionamento 

fisiológico. Na França, Henri Laughier, membro honorário da SME, classificou crianças e operários 

mediante estudos de fadiga (STERN, 2000, p. 80). 
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chave para a integração nacional, para a harmonia étnica e para o desenvolvimento de 

agências efetivas de bem-estar social. Na prática, a biotipologia significava sujeitar toda 

a população mexicana a um escrutínio físico de intervenções médicas com o propósito 

de qualificá- los.86 (STERN, 2000, p. 79). 

Por outro lado, abandonar o suporte lamarckista implicava colocar em xeque 

algumas questões caras ao grupo de intelectuais e políticos que se debruçavam sobre a 

eugenia, de forma mais ampla, e aos sócios da SME, de modo particular. Tinham que 

reconhecer, por exemplo, que doenças como a sífilis e a tuberculose não podiam ser 

transmitidas hereditariamente de uma geração a outra por meio de material celular 

deformado, uma crença que fundamentou a educação sexual e as campanhas contra a 

prostituição dos eugenistas. Outro aspecto foi a questão étnica, fio condutor do projeto 

pós-revolucionário também deveria ser revista: os 20 anos de culto ao mestiço e de 

homogeneização racial pareciam fracassar em seus propósitos elaborados na década de 

1920. Segundo Stern, uma das principais mudanças decorrentes da reorientação teórica 

foi a substituição da busca pela unidade racial pela ideia oposta de heterogeneidade. Os 

eugenistas teriam começado a questionar os prognósticos otimistas da miscigenação e a 

discutir os distintos grupos étnicos do país (STERN, 2000, p. 76-77). 

Entre as décadas de 1940 e 1950, a biotipologia, a demografia de Estado e a 

eugenia tiveram uma íntima relação. No México, Saavedra e outros médicos vincularam 

a biotipologia mais diretamente com a higiene racial e o aumento da vigilância médica 

da população em geral. Nesse sentido, apoiaram a criação do departamento de Higiene 

Racial, que se dedicaria ao estudo genealógico da família mexicana, tendo como uma de 

suas primeiras ações a criação de cartões biotipológicos para rastrear os indivíduos do 

nascimento à velhice e, assim, estabelecer uma imagem clara dos biótipos mais 

saudáveis da nação: “el valor de una nación depende de la calidad de sus pobladores”, 

afirmou Saavedra (SAAVEDRA, 1941c, p. 14) (STERN, 2000, p. 82). 

Como visto, a biotipologia representou a continuação de projetos estatais 

anteriores no campo da antropologia física e da enumeração. Contudo, segundo Stern, é 

possível identificar dois aspectos que diferenciam a biotipologia das experiências 

passadas. Em primeiro lugar, ao buscar um protótipo mais amplo e flexível, a 

                                                                 
86

  A biotipologia se apoiava, sobretudo, na fisiologia e nos experimentos de laboratório, sem deixar de 

lado os antigos instrumentos antropométricos e incluindo outros como espirômetros, egrografias, 

testes mentais e de imaginação, mostras de sangue, exames de metabolismo e funções endócrinas, de 

pressão sanguínea e de visão (STERN, 2000, p. 79). 
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biotipologia abandonou a categorização dos indivíduos em termos de raça. Ainda que, 

na prática, os biotipólogos deixavam pouco claras as diferenças entre raça e biótipo, a 

sua linguagem estatística se esforçava em sair desses limites e buscava explicitamente 

recodificar o racismo declarado das ciências do início do século XX. Por outro lado, a 

intensidade de sua metodologia, repleta de indicadores, gráficos e medições, bem como 

a sua associação com a fisiologia e os experimentos de laboratórios, fez com que a 

biotipologia extrapolasse as intervenções médicas no corpo humano e alcançasse 

domínios sociais antes não reconhecidos. Dessa forma, a biotipologia transformou os 

cidadãos nacionais em pacientes de um Estado assistencialista que premiava a 

normalidade e estigmatizava o desvio (STERN, 2000, p. 83-84). 

A escola era um local de preferência para a aplicação das técnicas biotipológicas. 

A educação primária, no México, sempre foi um aspecto importante dentro do projeto 

pós-revolucionário; a formação de um cidadão a partir de novas bases deveria começar 

desde cedo, na infância. Assim, desde 1920, higienistas e pedagogos já manifestavam a 

intenção de explorar melhor esse universo. Um nome que se destaca nesse primeiro 

período é o do médico Rafael Santamarina (1884-1966) que se dedicou a elaboração de 

métodos e instrumentos para a medição de traços físicos e mentais das crianças do 

ensino primário, nas áreas urbanas do México. Sem dúvida é possível afirmar que foi 

um dos responsáveis por inserir os aspectos chaves da biotipologia como componentes 

do projeto pós-revolucionário de construção da nação. Com participação efetiva no 

governo, pôde concretizar projetos biotipológicos de grande alcance (STERN, 2000, p. 

84). 

Como diretor do Departamento de Psicopedagogía e Higiene (DPH), vinculado 

à Secretaría de Educación Pública, em 1925, Santamarina introduziu testes de atenção, 

lógica e inteligência nas escolas. Em 1926, foram aplicados mais de 20 mil testes 

buscando averiguar os níveis de retardamento mental entre os alunos. Porém, ao 

assumir o governo, Cárdenas instaurou um projeto científico de educação socialista que 

intensificou os procedimentos mais elaborados de classificação dos educandos, que 

incluíam pulso, capacidade pulmonar, tempos de reação e reflexos e contagem de 

células brancas no sangue. Nesse contexto, as propostas psicopedagógicas de 

Santamarina foram insuficientes e foram paulatinamente sendo substituídas por esse 

modelo de classificação e diagnóstico ainda mais sistemático que o anterior (STERN, 

2000, p. 85-86). 
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O nome mais significativo da biotipologia mexicana é o do médico José Gómez 

Robleda (1904-1987), um dos precursores na definição e elaboração dessa ciência 

holística entre as décadas de 1930 e 1960. Além da medicina, tinha formação em 

psicologia e biologia na Escola Nacional de Medicina. Na década de 1930, assumiu o 

Servicio de Investigación Sociológica y Antropológica, do DPH, onde supervisionou a 

aplicação de novos testes de coeficiente de inteligência e de capacidade mental inata. 

Também foi diretor do Servicio de Psicofisiologia, do Instituto Nacional de 

Psicopedagogía, órgão criado no governo de Cárdenas, e coordenou um grande projeto 

que buscava classificar todos os educandos com determinadas constantes 

antropométricas, fisiológicas e psicológicas. 

O primeiro estudo biotipológico em grande escala foi realizado por Gómez 

Robleda e pelo biólogo e eugenista José Rulfo na década de 1930. A equipe em que 

trabalharam analisou impressões digitais, o tamanho do corpo, a acuidade visual e 

outras capacidades sensoriais, a força dos músculos, a função cardiovascular, a 

temperatura, a memória, o juízo e a lógica entre 120 crianças estudantes proletários na 

escola primária Ramón López Velarde, localizada na Cidade do México. Eles 

observaram em suas conclusões a ausência de um grupo étnico e, em contrapartida, a 

existência de uma classe proletária. Ainda na década de 1930, Gómez Robleda iniciou 

estudos biotipológicos entre grupos indígenas, no Instituto de Investigación Social, da 

UNAM e classificou os indígenas como tipos não normais. Segundo os exames médicos 

e cálculos estatísticos, quase todos os indivíduos estudados padeciam de 

hipotireoidismo, eram inibidos, neuróticos, afeminados e, frequentemente, bissexuais. A 

mesma classificação da sexualidade foi feita em outro estudo de Gómez Robleda, 

focado na classe média urbana. Opostamente, as mulheres foram classificadas como 

tipos baixos e masculinizados87 (STERN, 2000, p. 87-89). 

Como observou o historiador Robert Buffington, a biotiopologia representou a 

reemergência da antropologia criminalista do italiano Cesare Lombroso (1835-1909) e 

das noções de degeneração, tão comuns no porfiriato e pretendeu reviver o antigo 

estereótipo persistente do índio apático e resistente. O ineditismo da biotiopologia, 

entretanto, está na ressignificação das categorias raciais, já que ao pretender-se neutra 

                                                                 
87

  Medir o grau de civilização dos sujeitos a partir da relação entre homens emasculados e frágeis, bem 

como o seu oposto, o de mulheres extrovertidas e masculinizadas, está claramente fincado na 

sexologia e teorias de evolução social do século XIX. 
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cientificamente, rechaçou o conceito de “raças puras” e buscou compreender a 

singularidade da diferença hereditária individual. Nesse sentido, pode-se situar o 

movimento eugênico mexicano como um dos participantes no processo de expansão dos 

vocabulários da diferenciação social, segundo Stern. Os eugenistas mexicanos se 

aproximaram muito menos do mendelismo do que os ingleses, estadunidenses e 

alemães. Além disso, o próprio contexto pós Segunda Guerra, de relativismo cultural, 

proporcionou ao movimento eugênico mexicano o abandono paulatino do conceito de 

raça, ou ao menos a sua suavização. Não se quer dizer com isso que os eugenistas eram 

menos racistas, e sim que a terminologia “raça” e etnia se tornaram mais escorregadias 

(STERN, 2000, p. 90). 

Assim, na década de 1920, os eugenistas mexicanos aglutinados em torno da 

SME, inspirados pelo lamarckismo e suas teses sobre os “venenos raciais” estiveram no 

centro dos debates sobre a integração do indígena na sociedade e a construção do 

mestiço no todo nacional, bem como nos intentos de resolver as questões de saúde 

enfrentadas pelo país. Já na década de 1930, com a biotipologia, o indigenismo e a 

mestiçagem, parecem ter perdido sua força analítica, dando lugar ao esmiuçamento dos 

biótipos individuais, baseados na fisiologia e nos testes laboratoriais. Contudo, apesar 

desse reposicionamento do discurso científico, o meio ambiente continuou sendo um 

elemento importante na tarefa de melhoramento da saúde hereditária da nação 

mexicana, e a ideia de degeneração – presente desde o século XIX – seguiu 

prevalecendo e orientando o programa de reforma social. 

 

2.5. O degeneracionismo e a política de melhoramento racial 

 

Para a Sociedad Mexicana de Eugenesia, os problemas enfrentados pelo país, 

como pobreza, delinquência, loucura e outras debilidades mentais, além da prostituição, 

relacionavam-se com a hipótese da degeneração racial, muito presente no discurso 

intelectual oficial do período. O degeneracionismo constitui-se numa teoria embasada 

principalmente nos postulados do médico francês Bénedickt August Morel (1809-1873), 

para quem as tendências à criminalidade, à loucura, às perversões sexuais e às 

toxicomanias seriam resultados diretos de um desvio dos tipos raciais primitivos. 
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Segundo essa teoria, tais desvios seriam a causa do afastamento da espécie humana de 

seu aperfeiçoamento, fenômenos que seriam agravados pelos problemas oriundos dos 

avanços da civilização moderna88. Nesse sentido, a teoria da degeneração funcionou 

como um suporte para o diagnóstico da sociedade mexicana para os propósitos 

eugenistas de aperfeiçoar a biologia humana, livrando-a das doenças e interrompendo a 

transmissão dos males hereditários. Como afirmou Saade Granados, os eugenistas 

apostavam em uma “revolução sanitária” em que os cientistas e, sobretudo, os médicos, 

armados com as ferramentas da medicina, seriam os soldados na batalha contra as 

doenças infecciosas e hereditárias (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 29-30; 

SAADE GRANADOS, 2004, p. 14). 

Na década de 1920, a eugenia havia sido incorporada aos debates médico-sociais 

mexicanos. Toda a discussão, de décadas, sobre a integração do indígena na sociedade e 

a construção do mestiço no todo nacional, bem como os intentos de resolver as questões 

de saúde enfrentadas pelo país, passariam, nesse momento, também pelo crivo da SME. 

Inspirados pelas ideias lamarckistas de influência do meio, os eugenistas mexicanos 

acreditavam que os caracteres adquiridos pelo ambiente poderiam ser transmitidos 

hereditariamente. Nesse sentido, buscavam prevenir a sociedade dos “venenos raciais”, 

termo muito usado pelos eugenistas para referir-se ao álcool, à nicotina, à morfina, às 

doenças venéreas, à prostituição etc. Tais “venenos” eram chamados “raciais” 

justamente pela crença de que poderiam levar a degenerações permanentes e 

hereditárias que, em longo prazo, afetariam todo o país. Desse modo, a saída mais 

plausível seria evitar a contaminação mediante um rígido controle sexual (STEPAN, 

2005, p. 62, 92). 

Assim, coube à SME alertar os governos sobre a importância do conhecimento 

dos males e vícios hereditários e incluir as bases eugênicas no programa ideológico 

revolucionário como estratégia na construção do perfil do novo cidadão nacional. A 

tarefa da eugenia seria, portanto, a de combater as causas da degeneração da raça, 

corrigir os seus vícios e normalizar a vida da espécie humana, como é possível perceber 

em outro artigo de Alfredo M. Saavedra na revista Criminalia, que afirmava que o 

propósito da eugenia seria normalizar a vida da espécie humana: 

                                                                 
88

  No início do século XX, essa perspectiva teórica se tornou uma visão moral de fenômenos sociais 

relacionados com a urbanização e a industrialização que, por sua vez, foram tratados como problemas 

de saúde pública e indicadores da degradação da sociedade (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 

29-30). 
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Esta disciplina nueva, muy revolucionaria en la apariencia de su acción, es sin 
embargo de una estructura pacífica y conservadora en cuanto a que tiende a 
regularizar las costumbres y la vida normal de la especie humana, corrigiendo 
las asperezas que surgen con motivo de vicios e irregularidades que ofenden los 
buenos propósitos de la naturaleza  (SAAVEDRA, 1935c, p. 91). 

 

Os “venenos raciais”, produto da degeneração racial da sociedade, se 

constituíram em temas que deveriam ser prevenidos na agenda eugenista mexicana e 

que estiveram muito presentes no conjunto de publicações analisadas neste trabalho. 

Problemas como alcoolismo, toxicomanias, doenças venéreas e mentais deveriam ser 

combatidos mediante uma seleção hereditária que incluísse o controle da saúde 

matrimonial, para o qual a tática mais sugerida pelo MEM era a obrigatoriedade do 

certificado médico nupcial, além dos cuidados materno-infantis que pudessem garantir a 

boa saúde e desenvolvimento da prole. As medidas eugênicas também apostavam na 

seleção de imigrantes, como forma de promover a mestiçagem e diminuir a aparição de 

caracteres atávicos na população, resultado do processo de degeneração. Outra medida 

seria o levantamento e análise dos dados demográficos, já que permitiria a identificação 

da composição da população mexicana. Isso justifica os repetidos pedidos dos 

eugenistas para a realização de um censo antropológico de cada habitante, conduzido 

pelo Estado, bem como o crescimento paralelo e conjunto da demografia com as teorias 

eugenistas (STERN, 2000, p. 65). 

Em 1930, foi realizado um censo sem critério racial, conceito considerado pelos 

seus redatores inválido e não científico, demonstrando assim a presença da eugenia nos 

critérios da demografia do Estado, criando a ilusão de uma nação mestiça homogênea, 

por intermédio da aversão às teorias da raça pura como um plano para o aumento da 

densidade demográfica. Um dos responsáveis pela elaboração de propostas de 

transformação demográfica foi o economista Gilberto Loyo (1901-1973), fundador do 

Comité Mexicano para el Estudio de los Problemas de Población e primeiro demógrafo 

profissionalmente formado no país. Este comitê trabalhou de forma próxima às várias 

administrações do México e teve forte influência nas políticas do Estado89. Fica claro, 

                                                                 
89

  Um exemplo é a publicação do seu livro La política demográfica en México  (1935), interpretado por 

STERN (2000, p. 69) como uma “lista de desejos” dos eugenistas, em decorrência do apoio às 

campanhas contra a mortalidade infantil, os certificados pré-matrimoniais e a imigração seletiva de 

estrangeiros assimiláveis, entre outras. Tais medidas, antes apenas recomendações, converteram-se em 

normativa oficial com o decreto da Ley General de Población, de 1936. 
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portanto, a existência de uma visão indissociada dos eugenistas entre patologias 

biológicas e patologias sociais; nessa perspectiva, a função da SME seria estabelecer 

cientificamente a comunicação entre o campo do “biológico” e o domínio do “social”, a 

fim de implantar um programa nacional de profilaxia social (SAADE GRANADOS, 

2004, p. 16). 

Passo agora a tratar de um aspecto importante do programa da SME, qual seja, o 

das intervenções no processo de hereditariedade e das propostas de melhoramento 

racial. Pobreza, doenças venéreas e alcoolismo seriam, segundo a SME, as causas e 

sintomas dos males hereditários que tanto afetavam a sociedade mexicana. À medida  

que se considerava que muitos desses problemas eram adquiridos no meio ambiente, 

esses ciclos poderiam ser interrompidos, por meio de intervenções médicas, sociais, 

morais – sobretudo a partir de um intenso trabalho de divulgação científica e de 

educação da sociedade para intervir na herança biológica, nos cuidados materno-infantis 

e na higiene pública. Era preciso, portanto, mediar tantos os fatores internos como os 

externos no trabalho de melhoramento racial do mexicano. 

A estrutura da SME se sustentava sob o tripé “estudo, divulgação e educação”, 

ou seja, os seus sócios acreditavam que o conhecimento proporcionado pela ciência 

deveria ser difundido o máximo possível, além de servir de base para a educação da 

sociedade. Esse tripé foi referenciado diversas vezes e em diferentes publicações90. No 

que diz respeito aos estudos, a SME se concentrou em analisar as melhores medidas de 

aplicação dos preceitos eugênicos mas, sobretudo, em analisar a etnografia mexicana de 

forma a produzir uma teoria que correspondesse à realidade do país. O médico Rafael 

Carrillo (1870-1941), por exemplo, afirmou em texto publicado na Revista Eugenesia 

que, em razão da mestiçagem, o país desconhecia todas as características 

antropométricas, biológicas e morais dessas distintas raças. (CARRILLO, 1941, n. 22, 

p. 10). 

A partir da análise do conteúdo das revistas Eugenesia, percebe-se que o intento 

de aprofundar o conhecimento da situação biológica e genética mexicana estimulou a 

produção de artigos sobre o tema e a realização de encontros regulares para a 

sistematização do debate. Tais atividades envolviam tanto sócios da SME como outras 

                                                                 
90

  Como no trecho de um editorial da Revista Eugenesia, onde se lê: “Iniciamos con este número una 

segunda época de publicidad periódica para dar a conocer los trabajos de la SOCIEDAD 

MEXICANA DE EUGENESIA, que próxima a cumplir diez años de vida se ha caracterizado por su 

constante labor de estudio, divulgación y educación” (EUGENESIA, 1939, t. 1, n. 1, p. 2). 
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instituições eugênicas, como as reuniões no Ateneo de Ciencias y Artes de México e a 

Semana de Eugenesia – evento realizado mensalmente a partir da década de 1930 -, 

cujos trabalhos aí apresentados eram publicados posteriormente na revista Eugenesia. 

Também foi possível constatar outras atividades realizadas pela SME a partir da seção 

“Informe de las Labores desarrolladas pela Sociedad Mexicana de Eugenesia”, 

publicadas com regularidades nas revistas. Esses encontros também objetivavam 

discutir estratégias de difusão e educação dos preceitos eugênicos. Esses dois últimos 

pontos do tripé certamente foram onde a SME mais gastou suas energias, pois seriam 

elas, a divulgação e a educação, que cumpririam a tarefa de regenerar a sociedade. A 

missão da SME estava direcionada principalmente aos progenitores na formação 

familiar, já que os preceitos eugênicos se limitavam ao momento da concepção do ser 

humano já que após este se encerraria a missão do eugenista e começaria o trabalho de 

outros profissionais como o obstetra, o puericultor e o higienista.  

Nesse sentido, os membros da SME chamavam sempre a atenção para o que 

denominavam “responsabilidade procriacional”, ou seja, para gerar um filho, os 

genitores deveriam estar aptos, do ponto de vista da saúde hereditária. Tratava-se, no 

fundo, de uma responsabilidade moral, guiada pelo que deveria ser o bem-estar de um 

indivíduo a nascer. O uso da linguagem moral combinada com a científica era algo 

recorrentes nos discursos da SME e de seu presidente Saavedra, publicado, entre outros 

periódicos, na Revista Criminalia: “[la eugenesia] tiene como base moral la 

sublimación del alto concepto de responsabilidad procreacional; no dañar al prójimo, 

proyectando un grado de felicidad, sobre todo hacia los descendientes” (SAAVEDRA, 

1936, p. 49). O fato de membros da SME publicarem em outras revistas e periódicos 

aponta para a relevância que esta instituição teve na articulação das práticas e do 

pensamento eugênico mexicano. 

A ideia de responsabilidade procriacional também se amparava no discurso de 

que a criança não nascida também era sujeito de direitos, como se pode notar na 

passagem abaixo, escrita de forma imperativa, estratégia muito comum dos membros da 

SME, que escrevia cartilhas, códigos, decálogos, entre outros, com o objetivo de ser o 

mais didático possível, como o publicado na Revista Eugenesia abaixo: 

 
Señora: su hijo tiene derecho a una vida sana. (…) Tiene derecho a ser un 
factor útil a la sociedad. Pero: si ustedes no están sanos, su hijo puede ser una 
víctima. (…) Los padres enfermos suelen engendrar niños enfermos. Los padres 
alcoholizados engendran seres tarados. Revise su salud y consulte al médico 
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antes de contraer nupcias. Los débiles, los enfermizos, los retrasados, son 
frecuentemente niños que descienden de padres enfermos o de familias que 
llevan determinados estigmas que aparecen por herencia en los hijos. Los niños 
adquieren el derecho a la salud desde antes de nacer (EUGENESIA, 1942, t. 
III, n. 37, p. 12). 

 

Vale ressaltar, ainda, que a mensagem do trecho acima está dirigida à mulher, o 

principal alvo do programa de educação sexual proposto pela SME e pelas demais 

organizações eugênicas. Dentro do conceito de responsabilidade procriacional é a 

mulher quem deveria ter a educação adequada na escolha do pai de seus filhos. 

Assim, a educação sexual disponível a toda população foi um dos eixos centrais 

da proposta de melhoramento racial dos eugenistas mexicanos. O objetivo seria 

construir uma sociedade com um alto nível de consciência coletiva de responsabilidade 

com relação à descendência. Para eles, o papel do Estado de vigilância e controle da 

sexualidade e da reprodução deveria ser apenas um estágio necessário até que o 

sentimento de responsabilidade estivesse generalizado na sociedade. Por isso, sua 

atenção especial com relação às mulheres, pois seriam elas os sujeitos que conduziriam 

o aperfeiçoamento que buscavam: desde o cuidado de si, a escolha de um bom 

progenitor até a educação dos novos homens da nação. Assim se fecharia o ciclo. 

 

2.6. A seleção biológica e a ideias sobre raça e mestiçagem 

 

A maioria dos intelectuais mexicanos pós-revolucionários – inclusive os 

eugenistas – viam positivamente a mestiçagem entre indígenas e europeus. Houve 

algumas exceções, como Manuel Gamio, que afirmava a superioridade indígena: para 

ele os europeus se beneficiaram ao irem a uma terra que os forçaram ao processo de 

seleção natural. Entretanto, a ideia de integração do índio à vida civilizada e castelhana 

teve pouco eco nos níveis de decisão da política estatal, apesar de sua grande influência 

nos campos da saúde e da educação (URÍAS HORCASITAS, 2009, p. 26; SUÁREZ Y 

LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 91). 

Para os eugenistas, a mestiçagem se amparava na exclusão dos grupos 
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etiquetados como indesejáveis, tais como os chineses91, os africanos, os sírios, os judeus 

e os ciganos. Para Stern (2000, p. 65), o mais frequente era que os eugenistas 

expressassem a visão de integração, invocando a figura do mestiço sem referência a 

nenhuma outra “raça”. Esta ausência expressava o seu desejo (jamais articulado) de que 

o resultado da mescla racial implicasse a desaparição paulatina do processo de 

mestiçagem e a ascendência concomitante dos brancos ou crioulos. A mestiçagem 

eugênica trazia o discurso utópico da inclusão e, apesar dos elogios ao potencial do 

índio, mantinha a preferência por uma tez mais clara na composição política. 

Rafael Carrillo parece ter sido uma exceção ao analisar a mestiçagem em um 

sentido contrário. Para ele, o México, assim como o Brasil, representava um enorme 

laboratório em que um grande metabolismo racial seria elaborado durante muito tempo, 

com a assimilação de algumas características raciais e a desassimilação de outras e, 

mediante esse trabalho completo, lento e darwinista, se obteria uma nacionalidade 

melhor caracterizada, um povo forte. Carrillo apostava na mestiçagem como forma de 

homogeneizar a raça, contudo, não tinha segurança sobre como proceder com os 

cruzamentos raciais. Levantou questões como: raças mescladas dariam origem a uma 

nova raça? Para ele, segundo Francis Galton, sim. Mas, segundo Mendel, não. O ideal, 

para Carrillo, seria criar uma política de imigração obedecendo a escala de Galton, 

segundo a qual a raça branca, e em especial os nórdicos, era a que possuiria melhores 

qualidades (CARRILLO, 1932, p. 22). 

Porém, Carrillo não considerou que seria uma saída simples para o caso 

mexicano e apresentou dúvidas sobre o que fazer: no caso da imigração, eliminar a raça 

amarela por temor do seu predomínio sobre a raça branca? Excluí-los por sua afeição 

aos narcóticos e por sua fealdade física? Aceitar os chineses? E os negros? Quanto a 

esses últimos, para ele, estava comprovada a sua inferioridade física devido a sua 

propensão a muitas doenças, principalmente as relacionadas com o sistema respiratório. 

Carrillo, por outro lado, em texto publicado na Revista Mexicana de Puericultura, 

reconhecia a grandeza das civilizações pré-hispânicas, mas achava que no século XX já 

não se podia comprovar se os tipos existentes seriam eugênicos. Sua conclusão foi a de 

apontar a necessidade de mais estudos sobre todos esses aspectos e de se criar institutos 

                                                                 
91 

 Houve uma forte sinofobia, no México, entre o fim do século XIX e início do XX. Foi significativa no 

nacionalismo mexicano dos anos 1920 e 1930, impregnada de uma linguagem embasada na teoria da 

degeneração (STERN, 2009, p. 85). 
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próprios para tal fim (CARRILLO, 1932, p. 22). 

A seleção biológica, portanto, era o centro da questão social para os intelectuais 

que compunham a SME. Ela antecedia qualquer tentativa de transformação, pois 

julgavam a constituição racial como a base de sustentação para mudanças efetivas rumo 

ao progresso e à civilização. Segundo texto publicado na Revista Eugenesia: 

 
No se puede negar que el medio y la cultura, que se adquieren al través de la 
escuela, son fuerzas que impelen al progreso; que el mejoramiento económico 
es base importante para lograr un verdadero avance en el concierto social, 
pero es incuestionable que de la constitución racial de los pueblos depende su 
propio mejoramiento, su aptitud para asimilarse a la civilización, su aptitud 
para mejorar la técnica de trabajo, su posibilidad para luchar contra las 
condiciones de ambiente, su capacidad para superarse; que un pueblo 
deficientemente constituido, desde el punto de vista de su salud hereditaria, es 
un conglomerado del que poco se puede esperar (EUGENESIA, 1939, t. I, n. 2, 
p. 1). 

 

E a mestiçagem ocupava lugar central nessa discussão, sobretudo para amenizar 

os efeitos da raça indígena, que, segundo tal perspectiva, levavam a sociedade à 

decadência: 

 
Estudios a través de la composición etnográfica, estudios hechos en el campo 
del mestizaje, estudios realizados en los pueblos que marchan hacia la 
decadencia, nos señalan la posibilidad de mejorar a las razas que han 
heredado múltiples estigmas, capaces de hacerlos desaparecer o de responder 
con reacciones negativas al imperativo de una vida social normal 
(EUGENESIA, 1939, t. I, n. 2, p. 2). 

 

Cabia à ciência, portanto, investigar a conveniência ou não da mestiçagem, de 

acordo com compatibilidades sanguíneas, político-culturais, históricas e de costumes. 

Além disso, ela seria a responsável por estudar o problema da transmissão de doenças 

hereditárias ou congênitas – sobretudo as sexualmente transmissíveis, então chamadas 

“venéreas” –; evitar a reprodução de casais que apresentassem elementos indesejáveis 

para limitar a proliferação de pessoas delinquentes, doentes mentais, suicidas, 

“invertidos sexuais”; trabalhar o problema da prostituição, oficialmente regulamentado; 

levar à consciência da juventude a limpeza do pensamento sexual; infundir na sociedade 

a ideia de maternidade responsável do ponto de vista econômico, educativo e 
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higiênico92 (EUGENESIA, 1940, t. I, n. 3, p. 1-2) 

Para os eugenistas, em consonância com o pensamento racial da época, os 

grupos raciais teriam características fisiológicas e morais próprias que seriam 

transmitidas geneticamente. Para o médico mexicano eugenista Joaquín Izquierdo 

(1893-1974) em texto publicado na Revista Médica, por exemplo, o mestiço seria ativo, 

inteligente, ambicioso e audaz, ainda que lhe faltasse um caráter firme e constante, pois 

nele operavam “el ímpetu y la activa energía del blanco y la pasividad, la apatía y la 

energía estática del bronceado”. Já o indígena seria humilde, pacífico, hospitaleiro e 

desinteressado, apesar de que tais qualidades estáticas os haviam convertido em um ser 

sem espírito de empresa e alheio ao progresso (IZQUIERDO, 1923, p. 16). Nesse 

sentido, muitos médicos consideraram a necessidade de se realizar estudos 

antropométricos e etnológicos sobre os grupos indígenas para uma melhor explicação de 

seu comportamento social. Frequentemente relacionavam os indígenas às inclinações 

para a criminalidade ou doenças mentais. Consideravam que a origem da criminalidade 

era biológica e hereditária e que essa doença social poderia ser corrigida por meio de 

profilaxia social. De forma contrária, concebiam os caracteres fisiológicos e morais da 

raça branca como superiores. Daí o incentivo à imigração selecionada, proposta diversas 

vezes pelos eugenistas (URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 115). 

Contudo, a partir da década de 1930, aos poucos a mestiçagem foi perdendo o 

seu peso como estratégia eugênica para a formação do novo cidadão mexicano devido, 

principalmente, à mudança do referencial teórico da SME: já não mais era possível 

sustentar o lamarckismo e a opção que melhor se encaixava naquele momento foi a 

biotipologia. Fernando Ocaranza (1876-1965) em artigo publicado na Revista 

Eugenesia, afirmou que, com a mestiçagem, somente os defeitos dos progenitores 

seriam transmitidos à prole (OCARANZA, 1939, p. 4). Não se pode afirmar, contudo, 

que a ideia de mestiçagem tenha saído completamente de cena. A mudança de 

perspectiva teórica se deveu mais à pressão do meio científico que acreditava que as 

hipóteses lamarckistas já não se sustentavam, pois teriam sido superadas pelas pesquisas 

de Mendel e não pelo descrédito das teorias das mestiçagens em si. 

Cabia à SME, portanto, investigar a conveniência ou não da mestiçagem, de 

acordo com compatibilidades sanguíneas, político-culturais, históricas e de costumes. O 
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 O médico Rafael Carrillo propôs, inclusive, a criação de um instituto experimental de eugenia, como 

os que já existiam na Europa e nos Estados Unidos, mas o projeto nunca se realizou. 
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que efetivamente deveria ser avaliado era o problema da transmissão de doenças 

hereditárias ou congênitas – sobretudo as sexualmente transmissíveis, então chamadas 

“venéreas” –; evitar a reprodução de casais que apresentassem elementos indesejáveis 

para limitar a proliferação de pessoas delinquentes, doentes mentais, suicidas, 

“invertidos sexuais”; trabalhar o problema da prostituição, oficialmente regulamentado; 

levar à consciência da juventude a limpeza do pensamento sexual; infundir na sociedade 

a ideia de maternidade responsável do ponto de vista econômico, educativo e higiênico. 

 

2.7. Demais organizações e ideias eugênicas presentes no México 

 

Antes de uma apresentação das principais organizações e instituições eugênicas 

mexicanas, se faz necessário expor o perfil de seus componentes. Na primeira metade 

do século XX, a palavra eugenia foi ganhando espaço dentro e fora dos limites médicos 

e científicos. Se tornou disciplina obrigatória na faculdade de medicina, esteve presente 

nas discussões da antropologia nacionalista, sobretudo na década de 1930 e de alguns 

círculos feministas, foi tema trabalhado nas escolas, esteve presente nas matérias dos 

jornais diários e foi até trabalhado pela, como o romance Eugenia, de Eduardo Urzaíz –, 

na antropologia nacionalista da década de 1930 e em alguns setores do feminismo. 

Ainda que não se possa separar precisamente os limites do termo eugenia em 

cada um desses espaços e usos, nesta pesquisa, contudo, adentro o que se pode 

denominar de movimento específico eugênico, ou seja, um conjunto de ações, 

publicações e instituições inseridas em projeto específico de reforma social a partir dos 

preceitos eugênicos, formado por educadores, juristas, assistentes sociais e, sobretudo, 

médicos. Algumas entidades merecem destaque pelo peso que tiveram na constituição e 

desenvolvimento das ideias mexicanas sobre eugenia: o Ateneo de Ciencias y Artes de 

México, a Sociedad Mexicana de Puericultura e a revista Criminalia. Além disso, serão 

apresentadas também as articulações realizadas entre a eugenia e o movimento 

feminista, tendo em vista a especificidade dessas ideias. 

O Ateneo de Ciencias y Artes de México foi fundado, em 1920, pelo bacharel 

Luis Rubio Siliceo. Seu nome originalmente era Ateneo Estudantil de Ciencias y Artes 

e, a partir de 1925, passou a ser chamado Ateneo de Ciencias y Artes de México. Era um 
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órgão de consulta oficial que buscava integrar os diversos saberes modernos em uma 

explicação holística dos problemas nacionais. Na década de 1930, por exemplo, contava 

com 20 seções que ilustravam bem os temas de seu interesse: astronomia e matemática, 

estatística, geografia, engenharia, economia política, criminologia e direito penal, 

direito civil e industrial, estudos militares, direito internacional, cinematografia, rádio, 

música, biologia, eugenia, higiene, medicina, pedagogia, arquitetura, história e 

literatura. O Ateneo realizou diversas parcerias com a SME, sediando eventos e cursos 

sob a organização dos médicos mexicanos Alfredo M. Saavedra, Adrián Correa e 

Anastasio Vergara93 (SAADE GRANADOS, 2004, p. 19). 

O desenvolvimento da puericultura no México foi fundamental para a difusão 

das ideias eugênicas mexicanas, e das ideias da SME, em particular: foi a sua base, a 

sua origem. Uma importante instituição nesse processo foi a SMP, fundada em 1931, na 

Cidade do México, fruto dos debates ocorridos nos dois Congresos del Niño. 

Preocupada com questões relacionadas à saúde materno-infantil, a SMP se dedicou aos 

estudos e intervenções médicas e sociais vinculadas à hereditariedade; às doenças 

relacionadas com a reprodução; à sexualidade infantil; à educação sexual e ao controle 

de natalidade, de forma a auxiliar nos cuidados maternal e infantil para o futuro da 

nação. Em seu quadro, constaram nomes como Rafael Carrillo, Salvador Bermúdez, 

Alfredo M. Saavedra, Fernando Ocaranza e José Rulfo. Nesse mesmo ano, a SMP 

também fundou a Revista Mexicana de Puericultura (SAAVEDRA, 1935b, p. 41). 

A origem desse ramo de estudos, a puericultura, que trata do desenvolvimento da 

criança sob a perspectiva científica, situou-se no século XIX, com o obstetra francês 

Adolphe Pinard (1844-1934), professor de obstetrícia clínica na École de Médicin. Este 

a definiu como um ramo do conhecimento científico relativo à reprodução, à 

conservação e aprimoramento da espécie humana, baseado nas noções de que as 

características adquiridas poderiam tornar-se hereditárias. Junto a outros médicos 

franceses, percebeu a complexidade de problemas como as baixas taxas de reprodução e 

as altas taxas de mortalidade e morbidade maternas (STEPAN, 2005, p. 85-86). 

Juntamente com a discussão do pró-natalismo, que já era um tema proeminente 

na França, sobretudo após a sua derrota na Guerra Franco Prussiana, a puericultura se 
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  Entre as atividades organizadas em conjunto destacam-se as conferências dedicadas aos professores de 

escolas primárias (GACETA MEXICANA DE MÉXICO, 31/08/1942, p. 456) e a Semana de Estudios 

de Eugenesia, realizada com regularidade durante a década de 1930. 
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uniu ao debate sobre as causas dos problemas acima citados. Além do mais, segundo as 

estatísticas, a França apresentava a menor taxa de fertilidade da Europa. Tal fato, 

acrescido de uma convicção de que o trabalho das mulheres fora do lar e a alta 

incidência de doenças entre a classe operária estavam provocando uma crise de 

despovoamento no país, fez com que a questão fosse abordada por políticas médicas. 

Assim, o pró-natalismo, a medicina e a puericultura pensaram nas crianças e nas 

mulheres mães como uma economia política reprodutiva coletiva, em que a saúde era 

tida como vital para a nação (STEPAN, 2005, p. 85). 

Sob a influência francesa, no início do século XX, o termo puericultura tornara-

se também comum nos círculos médicos latino-americanos. Em especial, o México – 

que igualmente compartilhava problemas como o despovoamento – consequência dos 

dez anos de guerra que vivenciou -, viu na puericultura um caminho plausível para 

questões dessa ordem94 (STEPAN, 2005, p. 87). Parece-me relevante observar que um 

saldo negativo, no México, dos anos revolucionários foi a perda de 5% de sua 

população devido à violência, às epidemias e à emigração para os Estados Unidos. A 

falta de saneamento básico deu lugar às doenças endêmicas, severas com as crianças: 

nesse período 20% da mortalidade infantil era causada por padecimentos 

gastrointestinais e desnutrição. Esses dois temas, o despovoamento e a mortalidade, 

dominaram boa parte das discussões entre os delegados participantes do I Congreso del 

Niño, em 1921, que reuniu toda a área de saúde infantil com o objetivo de elaborar um 

plano de desenvolvimento saudável da criança mexicana, e que, como será visto mais 

adiante, foi um evento de importância dentro da história da puericultura e, por 

conseguinte, da eugenia e da própria constituição da SME (STERN, 2009, p. 50). 

A fim de investigar e propor ações políticas no sentido de melhorar o 

desenvolvimento da saúde infantil no México, o movimento de puericultura girou em 

torno de três temas: maternidade, sexualidade e infância – já que o cuidado com a saúde 

das crianças deveria ser uma preocupação da mãe e do Estado desde a preparação para a 

concepção até o início da vida adulta. Não há dúvida de que a motivação de todo esse 
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  Em Cuba, dois médicos, Eusebio Hernández (1853-1933) e Domingo F. Ramos, propuseram ampliar o 

alcance dos estudos de puericultura e alcunharam um novo termo, homicultura, que trataria do cultivo 

não apenas da criança, mas de todo o indivíduo, desde o nascimento até a vida adulta. Segundo 

Stepan, apesar do novo conceito dos médicos cubanos ter tido poucos adeptos, representou um estágio 

entre a puericultura e a eugenia na América Latina, na medida em que lançou as preocupações com 

relação à hereditariedade na reprodução humana (STEPAN, 2005, p. 87). 
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debate estava contida dentro das ideias de transformação social a fim de reconstituir a 

grande família mexicana, encomendada pelo Estado aos puericulturistas e aos 

eugenistas. 

O movimento de puericultura representava o monopólio médico do 

conhecimento e das práticas relativas à reprodução, o que incluía, por exemplo, a 

eliminação de outras práticas, como as das parteiras. Parte da elaboração desse discurso 

hegemônico científico foi resultado da difusão de uma determinada forma específica de 

se conceber a reprodução: a maternidade consciente. Por “consciente”, queriam dizer 

livre de doenças que poderiam comprometer uma prole saudável. Inspirados pelas ideias 

lamarckianas, acreditavam que doenças como a sífilis, o alcoolismo e a tuberculose 

tinham consequências hereditárias diretas e graves. Nesse sentido, tentavam junto ao 

Estado incorporar medidas contra a proliferação dessas doenças, fazendo-se muito 

presentes nas discussões sobre as reformas no Código Sanitário, promulgado em 1928. 

A maternidade consciente, nesse sentido, podia significar a desistência da própria 

maternidade, no caso de não haver os elementos necessários para uma procriação 

saudável. A possibilidade de esterilização era um tema discutido recorrentemente entre 

os adeptos da puericultura. Partindo da noção de que o Estado não deveria arcar com os 

degenerados, considerados gastos estéreis, a discussão puericulturista teria proposto em 

muitos momentos a esterilização como uma saída viável (STERN, 2009, p. 51). 

O I Congreso del Niño foi um evento marcante no meio médico mexicano e 

possibilitou que as ideias de puericultura fossem pensadas em termos de um movimento 

de reforma médica. Como já mencionado, os puericulturistas buscavam influenciar o 

poder público para políticas de saúde que contemplassem os princípios da puericultura – 

e muitas delas se relacionavam intimamente com as preocupações eugênicas. Algumas 

das recomendações debatidas na seção de eugenia do I Congreso del Niño, por exemplo, 

foram aplicadas pelo Servicio de Higiene Escolar: cursos de puericultura para mulheres 

e jovens e formação de brigadas de saúde para visitar as mulheres grávidas em zonas 

distantes da Cidade do México. Contudo, a presença mais expressiva dos temas da 

puericultura se deu no Centro de Higiene Infantil Dr. Eduardo Liceaga, criado no fim da 

década de 1920 e que contava com dez postos em diferentes partes da Cidade do 

México. Esse Centro criou a Escuela de Puericultura, com ênfase no trabalho das 

enfermeiras visitadoras, braço do Estado dentro do espaço privado do lar e que permitiu 

o alcance das políticas coletivas de saúde aos rincões de mais difícil acesso do México. 
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Seu trabalho consistia em orientar futuras mães, ensinar os preceitos básicos de higiene 

às famílias e dar acompanhamento aos pacientes que estavam sob os cuidados dos 

postos locais do Centro (STERN, 2009, p. 54). 

Em 1923, ocorre o II Congreso del Niño. Na seção de eugenia, a que certamente 

mais interessa a este trabalho, participaram nomes importantes que – tal como no I 

Congreso – vieram a ser referências95. A preocupação que mais apareceu na seção desse 

congresso foi a necessidade de as autoridades governamentais se preocuparem mais 

com as questões eugênicas, razão pela qual cobraram da Academia Nacional de 

Medicina a incorporação da especificidade dessa disciplina em seu programa de 

formação em medicina (SAAVEDRA, 1935b, p. 37). Outra prática aplicada pelo Estado, 

ao longo das décadas de 1920 e 1930, produto dos debates de puericultura, foi a de 

medição e classificação das crianças nas escolas, ou seja, a antropometria e a 

psicometria. Elas se constituíram em técnicas privilegiadas nesse período na definição 

da criança normal ou anormal, uma distinção que poderia conduzir as crianças a espaços 

medicalizados como o Tribunal para Menores, o asilo para deficientes mentais ou o 

reformatório (STERN, 2009, p. 55). 

Um terceiro elemento de destaque dentro do movimento eugênico mexicano foi 

a revista Criminalia, uma revista voltada para a área jurídica que circulou no México 

entre o ano de 1933 até meados dos anos 1950. Sua proposta ia ao encontro do debate 

jurídico desse período, a saber, a sociologia criminal influenciada pela teoria da defesa 

social e por postulados do determinismo biológico. A teoria jurídica de defesa social 

estava embasada na ideia de que a sociedade tinha o direito de se proteger daqueles 

indivíduos que atentavam contra ela; assim, introduziu a ideia de “periculosidade” para 

estabelecer a sanção e estabeleceu a ideia de que para se combater a criminalidade, era 

necessário pensar mais em medidas de segurança do que em penas. Nesse sentido, a 

publicação Criminalia buscava unir em sua discussão a teoria da defesa social com as 

reflexões acerca do caráter do delinquente e do meio em que a delinquência se 

propagava. Foi uma publicação que durante os seus muitos anos de existência ocupou 

                                                                 
95

  Como Joaquín J. Izquierdo, J. M. Puig C., Enrique Meyer, María Ita, Vda. De Vélez, Eliseo Ramírez, 

José Joaquín H., César Margain, Miguel T., María de J. Cisneros de S. Hernández, Rafael Santamarina 

– pediatra responsável por introduzir os testes mentais e a psicometria no México, enquanto esteve no 

Departamento de Salubridad Pública  e, depois, na Secretaria de Educación Pública , em 1925. 

(STERN, 2009, p. 84) –, além de Rafael Carrillo – médico obstetra que trabalhou muitos anos no 

Hospital Geral da Cidade do México e que foi coeditor da Revista Mexicana de Puericultura  

(SAAVEDRA, 1935b, p. 36). 
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um lugar de destaque nos estudos sobre os condicionantes biológicos e sociais da 

criminalidade (URÍAS HORCASITAS, 2007, p. 159-161). 

Tratava-se de uma proposta concebida como uma nova ciência de controle 

social, que buscava analisar a criminalidade de forma interdisciplinar, por intermédio 

das análises do direito, sociologia, psiquiatria, psicologia, antropologia e medicina e que 

compreendiam as normas sociais bem como as características atribuídas às raças, 

classes e sexos como traços hereditários transmitidos de geração a geração. 

Preocuparam-se mais em aplicar medidas de seguranças do que penas; disso redundou a 

importância, para essa perspectiva da sociologia criminal, de entender minuciosamente 

o delinquente, criar instituições e mecanismos para controlar e sancionar a 

criminalidade. Essa perspectiva da sociologia criminal presente no México entre os anos 

30 e 50 teve como antecedentes diretos a antropologia criminal – que buscava analisar o 

caráter atávico dos indígenas – do fim do século XIX e o positivismo italiano (URÍAS 

HORCASITAS, 2007, p. 159). 

Por fim, embora não se constitua propriamente numa organização, esse 

subcapítulo será finalizado abordando sucintamente a relação entre o feminismo e a 

eugenia no México pós-revolucionário, pela sua importância em relação ao movimento 

eugênico mexicano e, consequentemente, aos propósitos deste trabalho. A preocupação 

com o controle dos matrimônios e da sexualidade na busca pela garantia de filhos 

saudáveis, a ideia de degeneração da raça, as políticas de higiene e de salubridade, a 

puericultura e a pedagogia difundidas pela proposta eugênica receberam certo apoio das 

feministas mexicanas que apoiavam na ideia da maternidade como missão da mulher, 

como a missão que lhe cabia nos projetos de nação: o de regeneração nacional. Dessa 

forma, algumas tendências feministas se seduziram pela ideia de reconhecimento do 

papel da mulher frente à nação. 

As relações entre Eugenia e feminismo, no México, não podem ser definidas em 

termos de acordo ou recusa. Apesar de ter havido muitos pontos de encontro entre os 

dois movimentos, atendiam a fins distintos, o que em muitos momentos provocaram 

desacordos entre feministas e eugenistas. De forma geral, é possível dizer que no 

México houve uma relação amistosa entre os dois grupos. A ideia de uma medicina 

preocupada com a saúde reprodutiva da mulher mexicana foi vista com bons olhos por 

boa parte do feminismo mexicano. Até mesmo a estratégia de conscientização da 

sociedade era algo compartilhada entre ambos. Assim, feministas e eugenistas se uniram 
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na tarefa de educar a população mexicana96. 

Stepan (2005, p. 121) analisou o movimento eugênico como antifeminista e com 

pouca participação intelectual das mulheres. De fato, as mulheres eram minoria na SME 

– havia cinco sócias entre os sócios iniciais e não houve aumento significativo ao longo 

dos anos. A primeira mulher a ocupar um cargo de relevância foi a dra. Antonia L. 

Ursúa, somente em 1941 e como vice-presidente da SME (EUGENESIA, 1941, t. II, n. 

24, p. 2). Por outro lado, é possível notar uma participação ativa das poucas que aí 

estiveram, como é possível verificar no presente trabalho, por meio dos artigos 

expostos. Parece-me complicado analisar essa relação em termos tão antagônicos, 

quando na verdade houve aproximações e estranhamentos pontuais nas relações 

políticas de ambas. Assim como os eugenistas, algumas vertentes feministas mexicanas 

defendiam uma consciência procriacional que incluía uma limitação na taxa de 

natalidade. Estas preocupações já se expressavam no Congreso Feminista de Yucatán 

realizado em 1915 e que tratou – de acordo com artigo publicado por Saavedra na 

Revista Pasteur – do problema sexual feminino, que abrangia a educação sexual, a 

prostituição e os deveres do Estado e do legislador (SAAVEDRA, 1935a, p. 21). 

O desconforto do feminismo com a sua aproximação pontual com as ideias 

eugênicas vem da própria complexidade e contradições da ideia de veneração da mulher 

como mãe: se por um lado significou o confinamento da identidade das mulheres ao seu 

aspecto reprodutor e cuidador, por outro, foi acompanhada de uma autonomia, num 

sentido de cidadania, na medida em que eram vistas como necessárias à construção da 

nação. Por essa razão, a eugenia maternalista foi acolhida pelas feministas mexicanas, 

algumas delas integrantes das principais instituições eugênicas, como a médica e 

feminista Antonia Leonila Ursúa97 (1880-) e a feminista eugenista yucateca Esperanza 
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 Nem sempre as relações entre feminismo e eugenia foram amigáveis. Alguns estudos apontam 

discordâncias e ataques de eugenistas ao feminismo, Hervé Le Bras (1981) estudando o controle de 

natalidade na França, afirmou que no século XIX o feminismo era tido como uma das doenças 

causadoras do aumento da esterilidade na sociedade francesa. Além disso, o feminismo era vist o como 

um obstáculo à ideia do “eterno feminino”. Segundo Rohden, as organizações e movimentos 

feministas franceses que visavam defender os direitos das mulheres eram duramente atacados por 

tentarem destruir os caracteres e virtudes femininas necessárias à conservação da raça. Na França, 

especificamente, o feminismo era indesejado ainda por ser considerado como uma invasão 

estrangeira, algo de fora e nefasto aos interesses franceses (ROHDEN, 2003, p. 34). 

97
  Antonia L. Ursúa teve formação inicial como educadora e posteriormente em medicina, sendo a quinta 

médica a graduar-se na Escuela Nacional de Medicina . Muito atuante politicamente, além de membro 

da SME e cofundadora da Asociación de Médicas Mexicanas (ideia levantada durante o Primero 

Congreso Feminista Mexicano, em 1926), participou de outros grupos políticos, entre eles: Instituto 

Revolucionario Femenino, Liga Nacional de Mujeres, Asociación Cristiana Femenina . Esta última 
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Velázquez Bringas.  

Além disso, segundo Buck (2001, p. 10), as feministas socialistas mexicanas 

fizeram uma grande campanha em favor do controle de natalidade, na década de 1920. 

Circularam um panfleto de caráter didático, escrito por Margaret Sanger (1879-1966) 

ativista feminista estadunidense, intitulado La regulación de la natalidad o la brújula 

del hogar: medios seguros y científicos para evitar la concepción98. Sanger teria se 

referido ao controle de natalidade a partir da comparação entre os gastos com 

manutenção de filhos com a manutenção de gados. Segundo ela, era preciso regular os 

nascimentos para se evitar que crianças nascessem de pais degenerados e doentes. Nos 

argumentos de Sanger, apresentados por Buck, é possível perceber não apenas a 

preocupação social com os trabalhadores em manter bem seus filhos, mas a 

preocupação eugénica de filhos saudáveis, sugerindo que a melhor opção de intervenção 

seria a estatal e a científica. Esperanza Velázquez Bringas também seguiu o mesmo 

caminho de defesa do controle de natalidade baseado em ideias eugénicas ( BUCK, 

2001, p. 10-11). 

Elena Álvarez, feminista mexicana, publicou o panfleto Pláticas a las mujeres 

mexicanas, composto de pequenos ensaios de conselhos voltados às mulheres 

mexicanas sobre a sua conduta no lar. Para Álvarez, a mulher tinha como missão 

sagrada educar seus filhos, e para se obter uma boa educação seria necessário o 

planejamento familiar: deveriam ter somente a quantidade de filhos que fosse adequada 

às suas condições econômicas e “impedir que sus hijos hambrientos llegaran a 

mendigar por caridade pública.” (ÁLVAREZ, 1924, p. 10). 

A partir desses exemplos percebe-se que, na intenção de intervir no processo da 

herança genética, o corpo se converteu em alvo das estratégias eugênicas: o corpo 

eugênico seria um corpo saudável, livre de males físicos, mentais e até mesmo morais. 

Este corpo seria visto e tratado de forma diferente e desigual e articulada segundo o 

sexo e a raça, já que mediante a reprodução se criaria tipos raciais geneticamente 

adequados. As ideias eugênicas de superioridade, de perfeição, justapostas à ideia de 

regeneração nacional – na qual o esforço da mulher nesta jornada tinha posição de 

                                                                                                                                                                                              

patrocinou o projeto de L. Ursúa de abrir as primeiras clínicas de higiene infan til no México. (Sua 

trajetória profissional e política foi, sobretudo, voltada para temas médico -sociais voltados para 

mulheres e crianças (RODRÍGUEZ DE ROMO; CASTAÑEDA LÓPEZ, 2012, p. 26).  
98

 Não tive acesso direto ao documento, contudo ele é apresentado quase na íntegra no artigo de Buck. 

(BUCK, 2001, p. 10). 
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destaque – promoveu o entusiasmo de feministas que sonhavam com uma sociedade 

idealizada. Sustentavam a visão de uma nação moderna, desenvolvida, saudável e feliz. 

A ideia de um corpo perfeito foi ampliada à vida em família e à vida da nação. Segundo 

Buck (2001, p. 15), o México idealizado pelas feministas era o de uma sociedade 

moderna e estável: cada homem teria um trabalho seguro e satisfatório, salários com os 

quais pudessem sustentar uma família pequena, uma esposa que seria o anjo do lar 

encarregada de manter a casa limpa e cuidar dos filhos, todos muito saudáveis, 

obviamente. A família seria livre de vícios e comprometida com as virtudes morais e 

com o melhoramento do país. 

Assim, as feministas mexicanas haviam se identificado profundamente com as 

ideias eugênicas, pois viram nesta teoria um espaço para o reconhecimento das 

mulheres. A estratégia consistia na ideia da maternidade como a grande missão da 

mulher e seu papel na regeneração da raça e na construção da nação. Não seria muito 

arriscado dizer que o feminismo poderia estar tanto no paraíso como no inferno. A 

relação do feminismo com a eugenia foi muitas vezes ambígua. Por um lado, as 

mulheres se associaram aos médicos e a outras autoridades preocupadas em defender a 

maternidade e a infância. A participação das mulheres e o reforço de certo ideal de 

feminilidade foram elementos importantes no que se pensou para a construção dos 

Estados99. Por outro, o feminismo foi visto como uma ameaça por ser um grupo 

pensado para as questões das mulheres. A ambiguidade desta relação é fruto do próprio 

controle do corpo e gerenciamento da sexualidade e reprodução propostas pela SME e 

que serão analisadas no capítulo seguinte. 

Este capítulo buscou apresentar a principal instituição tratada nesse trabalho, a 

SME: apresentaram-se a sua trajetória, os seus membros e suas principais ideias e 

atuação no afã de compreender a estrutura, dinâmica e o escopo da SME. Também 

foram analisadas as matrizes teóricas científicas da SME, o lamarckismo e a 

biotipologia, situando-as no polêmico e incipiente debate sobre a genética do fim do 

século XIX e início do século XX, frente às teorias de Darwin, Mendel e Weismann. O 

entendimento desse debate é necessário para compreender a sua influência na 

reorientação teórica dos eugenistas mexicanos para a biotipologia, entre as décadas de 

1930 e 1950. Com o suporte da biotipologia, percebe-se uma intensificação no ato de 
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  Fabíola Rohden analisa esse fenômeno no Brasil, na constituição do Estado Novo. (ROHDEN, 2003, 

p. 17). 
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classificar os indivíduos, a partir de instrumentos e técnicas de medição mais complexa, 

formando categorias e estabelecendo médias na busca de qualificar os indivíduos em 

biótipos. 

Influenciados por essas teorias, a SME buscou conhecer e elaborar estratégias de 

intervenção na constituição biológica dos (as) mexicanos (as) objetivando alcançar uma 

regeneração física, moral e racial da sociedade através da eliminação dos vícios e males 

hereditários, como pôde ser analisado em suas publicações e demais documentos da 

instituição. A partir dessa análise, verificou-se que a SME enfatizava entre as suas 

estratégias de ação a educação sexual orientada pelos preceitos eugênicos e a seleção 

biológica. Nesse sentido, foi necessário que a SME estabelecesse uma forma de 

gerenciamento da vida sexual e reprodutiva da sociedade mexicana, tema do capítulo a 

seguir. 
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CAPÍTULO 3 

A SME E O GERENCIAMENTO DA SEXUALIDADE E DA REPRODUÇÃO 

SOB A PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO – PRESCRIÇÕES 

 

 

Neste capítulo será tratada a principal questão desta pesquisa: analisar como a 

ideia de gerenciamento da vida sexual e reprodutiva dos indivíduos, em especial das 

mulheres, estruturou o programa eugênico de melhoramento racial e de transformação 

social da nação mexicana. Tal gerenciamento se deu tanto por meio de uma pedagogia 

sexual e reprodutiva – que se caracterizaria como uma eugenia positiva e, sobretudo, 

preventiva –, como a partir de meios repressivos e proibitivos, alçados na legislação e 

no campo jurídico. Busco, nessa primeira parte - as prescrições - analisar o programa 

eugênico de transformação social da SME no que diz respeito ao gerenciamento da vida 

sexual e reprodutiva da sociedade mexicana, à medida que vou identificando – neste 

capítulo – de que forma o próprio programa se estruturava a partir das relações de 

gênero, pois buscou o controle da vida reprodutiva das pessoas na intenção de produzir 

seres humanos saudáveis e, portanto, cidadãos mexicanos melhores. 

Ao disciplinar a sexualidade e a procriação e ao estabelecer funções de gênero a 

fim de se obter uma reprodução adequada, a SME participou da construção de valores e 

representações de gênero que marcaram o início do século XX no México. Pode-se 

aferir que a questão central da eugenia está no que foi definido pelos eugenistas como 

“procriação consciente”. A produção de seres humanos considerados biologicamente 

adequados requeria a manipulação da sexualidade e da reprodução e, por conseguinte, 

das relações de gênero. Dessa forma, essa categoria torna-se explícita dentro do tema 

em questão, à medida que ela estrutura o próprio programa eugênico de melhoramento 

racial. A preocupação dos eugenistas mexicanos com a reprodução humana pareceu ser 

uma expressão de um movimento ainda maior. No início do século XX, os Estados 

enfatizaram as políticas de gerenciamento da sexualidade e da reprodução que se 

ajustou com o crescente alcance dos discursos e práticas da medicina e da justiça. Dessa 

forma, a ascensão das ideias eugênicas desse período se relacionou com outras questões 

da época como os nacionalismos, o feminismo e o controle populacional, todas elas 
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preocupadas com as questões de sexualidade e reprodução e centradas na dimensão das 

relações de gênero. 

Para Rohden (2003, p. 14-17), o controle sobre a capacidade reprodutiva é um 

dos principais pontos sobre os quais se constroem as prerrogativas em torno das 

capacidades e das funções sociais de cada gênero. Para ela, a partir dessas questões 

pode-se ver como determinados valores e representações em torno do gênero estão 

conectados com a determinação de práticas e intervenções corporais. A autora destacou 

ainda a questão populacional como a razão do interesse dos Estados pela reprodução da 

sociedade. Para Rohden, foi nesse momento que o controle da natalidade passou a ser 

discutido não apenas em função dos indivíduos, mas, sobretudo no que implicava em 

termos de uma ameaça ao crescimento da nação. Dentro desse contexto, as relações 

entre Estado e medicina se estreitaram e esta se converteu em um domínio privilegiado 

na produção das representações e nas propostas de intervenção nas áreas da sexualidade 

e da reprodução. 

No México, a guerra, como já dito no primeiro capítulo, havia provocado uma 

diminuição da população e modificar esse quadro de decréscimo foi uma das 

incumbências dos governos pós-revolucionários: ao longo da década de 1930 nota-se 

aumento da taxa de natalidade. Essa relação entre a guerra e o decréscimo populacional 

pode ser vista na disposição que foi entregue ao chefe do Departamento de Salubridad, 

redigida pelo chefe do Servicio de Química y Farmacia, Dr. Demetrio Lopes, em 1931. 

O documento solicitava que o órgão proibisse a circulação de todos os produtos 

medicinais anticoncepcionais do país. O seu argumento referia-se às baixas da guerra e 

à questão populacional: “teniendo en cuenta que los ideales de la Revolución 

constructiva obligan al Gobierno Federal a buscar el Mejoramiento de la raza y el 

aumento de la población…”100. (ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD, 1931).  

Dessa forma, o Estado tomava cada vez mais para si a responsabilidade pelo 

gerenciamento da vida sexual e reprodutiva da população. Contudo, o foco estava não 

apenas no controle de natalidade, mas também na higiene da raça, ou seja, na 

                                                                 
100

 O mesmo argumento foi utilizado pelo chefe de Departamento de Salubridad Pública , Dr. Bernardo J. 

Gastelum, no discurso realizado por ocasião da inauguração do Instituto de Higiene, em 1927: “. El 

destino de un pueblo está ligado fundamentalmente a su potencia demográfica. Y un pueblo con un 

número reducido de habitantes y en el que los niños mueran a millares, no podrá ser nunca, a pesar 

del idealismo de sus inteligencias superiores, un pueblo grande”. (GASTELUM, 1927, p. 32-33). 
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quantidade e na qualidade dos indivíduos que construiriam o futuro nacional. Foi, 

sobretudo, com a qualidade que os eugenistas se preocuparam, já que de nada adiantaria 

um país populoso, porém degenerado. A tarefa se voltaria, em especial, para as 

tentativas de diminuir a procriação entre as classes pobres. Segundo o médico eugenista 

Adrián Correa, membro da SMP e SME, sendo presidente desta entre 1935 e 1938 

(EUGENESIA, 1941, t. II, n. 24, p.2), haveria um grande contraste entre as classes no 

que diz respeito à reprodução: a prática do malthusianismo entre as classes altas e a 

procriação excessiva entre as pobres e incultas. O problema da alta taxa de natalidade 

entre os pobres residia no fato de que estaria entre eles o maior número de indivíduos 

incapacitados e degenerados e, para Correa, a fecundidade dos deficientes seria um dos 

graves problemas sociais da eugenia positiva, não obstante a sociedade não ter se 

apercebido do perigo que isto representava (CORREA, 1936, p. 74). 

A eugenia entrou, portanto, como parte dessa grande tarefa de administração da 

sexualidade e reprodução da sociedade, já que o seu objetivo era a procriação saudável 

que buscava eliminar a degeneração via educação do comportamento sexual e 

reprodutivo das classes proletárias, bem como a repressão do comportamento desviante, 

objetivando a regeneração. Para a reforma social pretendida pelos movimentos 

eugênicos, era imprescindível o controle da vida íntima das pessoas, já que seria a partir 

da reprodução controlada que se originariam os cidadãos modelos para o país. 

Nesse sentido, analiso aqui a participação da SME no processo de construção de 

valores e funções de gênero dentro do contexto em que a reprodução se converte em 

questão de interesse público, na virada do século XX para o XXI. Especificamente, nos 

primeiros tópicos deste capítulo tratarei da primeira parte do programa eugênico, a 

positiva, a pedagogia eugênica. A SME concentrou grande parte de seus esforços na 

luta por uma educação sexual da população como estratégia de seleção biológica, que 

orientaria os indivíduos ao matrimônio eugênico e à constituição de uma família 

saudável, conduzido pela esposa e mãe. Para tanto, é preciso situar a transformação do 

corpo social, sobretudo o corpo da mulher, em objeto central da administração racional 

dos Estados, a partir do século XIX, dentro do processo e dos estudos de medicalização, 

como se verá a seguir. 

 

3.1. A medicalização da saúde, da sexualidade e da reprodução 
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A análise sobre a eugenia requer uma abordagem sobre os estudos do que ficou 

conhecido como processo de medicalização da sociedade. Medicalização é um conceito 

que vem sendo adotado em vários estudos, desde a década de 1970, para analisar o 

processo social de transformações de questões sociais, políticas, econômicas, subjetivas 

e culturais em problemáticas médicas das sociedades ocidentais, processo este ocorrido 

a partir do século XVIII. Para os pesquisadores desse fenômeno, a ciência médica, ao 

ganhar importância nessas sociedades, se apropriou do modo de vida dos indivíduos na 

construção de conceitos e de regras de higiene, assim como na prescrição de normas 

morais, de costumes sexuais, alimentares, de habitação e de comportamentos sociais 

(LEMOS, 2012, p. 1) 

O objetivo do processo de medicalização é a intervenção política no corpo 

social. É importante ressaltar que o conceito de medicalização está articulado à ideia da 

não separação entre o saber científico produzido em uma estrutura social e suas 

proposições políticas, muitas vezes implícitas. Segundo Guarido (2008, p. 20), essa 

articulação explicaria a forte presença do saber médico no conjunto dos discursos sobre 

o homem, sua natureza e suas vicissitudes, sobretudo a partir do século XIX, mas 

presente já no século XVIII101. A medicalização, portanto, é um fenômeno da 

modernidade que atinge vários aspectos sociais, sobretudo nos campos da família, da 

infância, do planejamento urbano e do corpo da mulher. Numa perspectiva das relações 

de gênero, nota-se que a medicalização do corpo da mulher se focou principalmente em 

sua sexualidade e reprodução, como abordarei nos próximos subcapítulos (LEMOS, 

2012, p. 1; GUARIDO, 2008, p. 20-21). 

Os antecedentes teóricos dos estudos sobre o processo de medicalização se 

encontram em algumas tradições de pensamento inglesas, em especial a 

antipsiquiatria102 no final da década de 1950 e, principalmente, na década de 1960, fruto 

da contracultura e da nova esquerda. Essa corrente fez severas críticas à hegemonia do 
                                                                 
101

  O termo tem sido usado frequentemente como “medicalização do social”, expressão de amplo campo 

semântico, podendo se referir a uma gama diferenciada de fenômenos. Um de seus entendimentos diz 

respeito à forma pela qual a evolução tecnológica vem modificando a prática da medicina, por meio 

de novos métodos de diagnóstico e terapêuticos, da indústria farmacêutica e de e quipamentos 

médicos. Outra forma que a expressão tem sido usada é para apontar o jogo de interesses envolvidos 

na produção do ato médico e suas consequências. 

102
  Para debates mais aprofundados sobre o movimento antipsiquiátrico, ver Amarante (2007), Costa 

(1983), Delacampagne (1990) e Szasz (1979). 



118 

 

 

 

discurso e da prática médica e questionou a concepção de saúde e de doenças mentais 

aceitas até então pela psiquiatria. As análises de Foucault influenciaram muito essa linha 

de pensamento, sobretudo as que se referem à medicalização do comportamento 

denominado como loucura e, por essa razão, serão analisadas de forma mais demorada a 

seguir. Também é possível localizar os antecedentes das análises sobre medicalização 

numa outra perspectiva teórica, como a dos estudos do sociólogo Talcott Parsons 

(1951), em especial os conceitos de doença e de doente como anteriores ao da 

medicalização. Para essa tradição de pensamento, a doença, assim como o crime, se 

configuraria em um comportamento desviante. Essa perspectiva foi muito criticada na 

década de 1960, sobretudo pelas vertentes antipsiquiátricas, cujas análises apontavam 

que o desvio radicaria não no sujeito, mas sim na sociedade que o definiu como tal, com 

o fim de controlá-lo (DAVIS, 2010, p. 214). 

Esse aspecto crítico dos estudos da medicalização tem sido compartilhado entre 

os pesquisadores desde o seu início, na década de 1970. A crítica se voltava 

principalmente contra as pretensões universalistas e imperialistas da medicina, o seu 

enfoque tido como reducionista, bem como contra o privilégio outorgado ao estudo e ao 

tratamento da sintomatologia localizada no indivíduo, em detrimento dos fatores sociais 

que concorriam nos processos de saúde. Outras correntes de pensamento também 

participaram desse debate e tematizaram o caráter autoritário da medicina e o papel que 

jogaram os seus profissionais na construção de uma ordem capitalista e patriarcal 

(BALLARD; ELSTON, 2005, p. 233) como o marxismo e o feminismo103. 

Para muitos desses estudos, a medicina não seria apenas um corpo de 

conhecimentos sobre a saúde e a doença, mas também, e principalmente, um agente de 

controle social, na medida em que traduzia fenômenos sociais – como o alcoolismo, a 

homossexualidade, o aborto e o uso de drogas – em conceitos médicos, incluindo essas 

questões no domínio do saber e das instituições médicas. Dessa forma, paulatinamente, 

a medicina teria assumido a função de regulação social, antes exercido pela Igreja e pela 

Lei. Nesse sentido, os estudiosos da medicalização chamaram a atenção nesse processo 

para a redução das problemáticas sócio-políticas às questões de foro privado, individual, 

já que medicalizar um fenômeno ou acontecimento significaria patologizá-lo. 

                                                                 
103

  Em decorrência da importância das críticas específicas feitas pelo feminismo e do modo como se 

relacionam com a perspectiva teórica adotada nessa tese, elas serão abordadas num subtópico 

específico. 
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“Determinados problemas sociais foram, cada vez mais, sendo medicalizados, ou seja, 

vistos sob o prisma da medicina científica como ‘doenças’ a serem tratadas.” (AGUIAR, 

2004, p. 133; GUARIDO, 2008, p. 21). 

Na década de 1970, contexto de elaboração do conceito de medicalização e de 

suas principais linhas críticas apresentadas acima, as análises de Michel Foucault 

tornaram-se significativas para as temáticas em questão. Este teórico caracterizou a 

medicina como um dispositivo de controle social exercedor de um olhar vigilante e 

normalizador sobre os sujeitos. Em seus estudos, Foucault investigou como o fenômeno 

da medicalização social surgiu e se desenvolveu historicamente no contexto das 

sociedades disciplinares. Ele tratou o fenômeno da ampliação do campo da medicina na 

sociedade como uma questão política e, ao analisar a natureza deste saber, percebeu a 

medicina como uma estratégia de controle social que incidiria e começaria no controle 

do corpo (VIEIRA, 1999, p. 67). 

Em História da Sexualidade (1976), Foucault analisou o poder político de “gerir 

a vida” na modernidade. Para ele, dois mecanismos foram especialmente importantes: o 

desenvolvimento das disciplinas do corpo, no século XVII, e o controle dirigido às 

populações, no século XVIII. A articulação destes dois mecanismos de poder na 

regulação da vida, ao longo do século XIX, configuraria, para Foucault, uma nova 

forma de poder: o biopoder. O biopoder seria um fio condutor em todas as esferas, sob o 

pretexto de desenvolver o bem-estar dos indivíduos e das populações, sendo a 

biopolítica o princípio que diz respeito à administração da vida, especialmente como ele 

se manifesta em níveis populacionais. Desse modo, se interessa pelos diferentes 

aspectos que dizem respeito à vida e à morte, como o nascimento, as taxas de 

natalidade, a longevidade, a raça, a saúde, a doença e o saneamento (GUARIDO, 2008, 

p. 21). 

Em Vigiar e Punir (1987), Foucault aprofundou os aspectos docilizador e 

disciplinador do biopoder, definindo este último como uma nova forma de governo do 

homem no mundo moderno: o governo da vida em suas dimensões biológica e 

subjetiva. Essas passam a ser controladas e socializadas não apenas nos domínios da 

medicina social e sanitária, mas também reconhecidas como um bem e como algo a ser 

produzido segundo determinados critérios. As formas de viver, o cultivo da saúde, os 

domínios sobre a sexualidade, bem como os sofrimentos existenciais seriam os objetos 

do biopoder de que fala Foucault. Nesse sentido, a medicina, ao participar dos discursos 
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que compunham a experiência da existência humana na modernidade, ou seja, das 

estratégias políticas de gestão da vida, teria uma importância crucial. Assim, na 

perspectiva do biopoder há duas ideias importantes: da vida como um valor e do 

controle da saúde como uma conduta moral, justificada porque relacionada a um bem 

[grifo meu]. Para tanto, exige-se um comportamento para a saúde que ultrapassa a 

noção de indivíduo: o foco é o espaço coletivo, por intermédio da moralização de 

condutas em torno do governo de si e dos hábitos em geral. Gestão do que o homem faz 

de sua saúde, de seu bem estar, de seu comportamento e das representações de si mesmo 

(GUARIDO, 2008, p. 22). 

A medicalização, portanto, para Foucault, é um fenômeno que cobre a existência 

como um todo e não decorre somente do estatuto médico na modernidade: é, antes, uma 

condição humana nesse contexto, inserida no conjunto da ideologia moderna e na 

formação do homem moderno. Diz respeito às formas com que o sujeito humano 

significa seu corpo, seu lugar político e suas vivências subjetivas, produzindo uma 

cultura que o priva de seu valor subjetivo, do “cuidado de si” e de sua função política. 

Nesse sentido, a medicina deixaria de atuar exclusivamente sobre a demanda do doente 

e da doença que incidem no indivíduo, assumindo dimensão populacional e atuando 

sobre o meio em que a doença ocorre e sobre a vida como um todo (GUARIDO, 2008, 

p. 39). 

Recentemente, na década de 1990, ocorreu um giro conceitual e a medicalização 

passou a ser analisada por outras abordagens, abandonando-se, sobretudo, o seu caráter 

negativo realçado pelos estudos de até então. As pesquisas realizadas sob essa nova 

perspectiva passaram a questionar, por exemplo, a onipotência conferida à medicina 

pelos estudos anteriores e começaram a reconhecer também processos que 

configurariam uma desmedicalização. Passou-se a criticar, sobretudo, o caráter 

maniqueísta dos estudos até então realizados, que contrapunham a instituição médica 

como onipresente e o processo de medicalização como irreversível, por um lado, e, por 

outro, os pacientes como passivos e indefesos do modelo e do tratamento. Além disso, 

questionaram a ênfase dos estudos do passado exclusivamente nas capacidades 

normativas e homologantes da medicina, não reconhecendo o seu potencial curativo e a 

sua expansão, aspectos que também se relacionariam com o seu êxito nas sociedades 

modernas (MURGUÍA, 2016, p. 8). 
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Expressão do processo de medicalização da existência, o movimento eugênico 

tinha como objetivo o melhoramento medicalizado do tipo racial mexicano. Uma vez 

que esta preocupação ocorria em escala populacional, a difusão do saber médico no 

campo social era imprescindível e se manifestou em discursos médicos que buscavam 

intervir na sexualidade, na reprodução, na maternidade e nos cuidados com a criança. 

No caso desta última, as propostas médicas se dirigiam para o interior da família e para 

as escolas, ambos os espaços possíveis de intervenção estatal sobre novas gerações. O 

sucesso dessas intervenções médicas dependia da atuação das mulheres, associadas 

historicamente ao campo da natureza. Nesse contexto, suas constituições biológica e 

reprodutiva foram interpretadas como função social, tornando imprescindível a adoção 

da categoria gênero na análise das considerações dos eugenistas mexicanos.  

A perspectiva feminista denunciou as pretensões expansionistas da medicina 

enfocando, sobretudo, a maneira com que a instituição médica se apropriou dos corpos e 

das experiências humanas e de que forma essa apropriação esteve marcada pelas 

relações de gênero104 (BALLARD; ELSTON, 2005, p. 234). 

 

3.2. A ciência sob o olhar de gênero: novas perspectivas 

 

As críticas feitas à medicalização da sociedade pelo movimento feminista 

partem de um questionamento maior da ciência. A adoção da perspectiva de gênero tem 

possibilitado a construção de uma epistemologia feminista crítica ao conhecimento 

científico que perpassa tanto seus aspectos teórico-metodológicos quanto os 

epistemológicos. A crítica feminista parte do fato de que a produção do conhecimento 

científico tem sido historicamente considerada como domínio masculino. Por meio do 

diálogo com as teorias pós-modernas105 e desconstrucionistas, ela tem questionado as 

                                                                 
104

  Muitos trabalhos buscaram evidenciar a usurpação e o controle dos médicos (em sua maioria homens) 

da reprodução e do parto. (BALLARD; ELSTON, 2005, p. 234). A saúde mental das mulheres 

também teria sido um tema de destaque nesses estudos. (Cf. CHESLER, 2005; SHOWALTER, 1987; 

BUSFIELD, 2011). 

105
  Ao questionar o poder de percepção privilegiado conferido à razão, a crítica pós -moderna realiza a 

desconstrução do discurso científico, situando-o entre os demais e, portanto, socialmente construído. 

Desse modo, o diálogo entre crítica feminista e crítica pós-moderna tem possibilitado identificar 

construções de gênero nas noções de sujeito, racionalidade, objetividade e demais princípios 

associados ao pensamento científico (KELLER, 1996, p. 3). 
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noções de universalidade e neutralidade, consideradas fundamentais para o fazer 

científico moderno. Nesse sentido, convém identificar o teor dessas análises e 

evidenciar suas contribuições para a ciência. Vale ressaltar que os questionamentos 

relativos ao estatuto epistemológico da ciência, feitos pela crítica feminista e pós-

moderna, dialogam com as pesquisas sobre filosofia da ciência, por intermédio 

principalmente dos estudos de Thomas Kuhn (1922-1996), físico e filósofo da ciência. 

Em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas (2000 – original de 1962), ele 

buscou compreender o modo como as disciplinas são estruturadas. O giro histórico-

sociológico proposto por este autor com a adoção do conceito de paradigma 

possibilitou a identificação do processo de transformação de componentes tidos como 

“externos” à ciência em elementos e conteúdo da própria prática científica. 

Assim, partindo do pressuposto de que a produção do conhecimento científico é 

influenciada pelo contexto histórico e social no qual está inserida, a crítica feminista 

concebe a ciência como construção social historicamente específica e sujeita, portanto, 

às categorias de gênero. Tais questionamentos ganharam eco e respaldo com o 

surgimento dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, tendo como um de seus 

principais nomes o sociólogo, antropólogo e filósofo da ciência Bruno Latour. As 

pesquisas desenvolvidas neste campo têm como objetivo principal relacionar os 

conhecimentos considerados exatos com o exercício da natureza e da cultura. 

(LATOUR, 1994, p. 8-9) Reconhecer a ciência como atividade humana permeada pelo 

poder e pela ideologia não exclui, entretanto, sua capacidade de gerar conhecimento 

confiável, mas aponta para “a necessidade constante do diálogo com a sociedade em 

geral, com profunda e sistemática reflexão sobre as repercussões do conhecimento 

produzido sobre as vidas das pessoas.” (CAMARGO; ROHDEN; CÁCERES, 2011, p. 

133). 

As discussões específicas sobre as relações entre ciência, feminismo e gênero 

situam-se na década de 1970 e podem ser caracterizadas de forma esquemática em três 

grandes vertentes: os estudos sobre mulher e ciência; as reflexões em torno do 

androcentrismo presente nos pressupostos e pesquisas científicas; e a análise do papel 

da ciência na acentuação das hierarquias de gênero na sociedade. Os estudos sobre 

mulher e ciência dizem respeito à dimensão cotidiana de produção do conhecimento 

científico, apontando para a exclusão das mulheres nesse processo. Vinculados aos 

estudos de mulheres, essas pesquisas abordam a inexistência ou pouca expressividade 
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feminina nos diferentes ramos do conhecimento científico, por intermédio de pesquisas 

históricas, de estudos biográficos, de levantamento e análise de dados de grupos de 

pesquisas, laboratórios, instituições e publicações. Nos debates mais recentes, 

questionam também as diferentes razões dessa ausência nos níveis mais elevados de 

educação e nos cargos de chefia e de coordenação de pesquisas. 

A segunda vertente vinculada à crítica feminista aponta para o androcentrismo 

presente, e muitas vezes estruturador, nos pressupostos teórico-metodológicos e nas 

bases epistemológicas da ciência. Desse modo, identificam e analisam as implicações 

das diretrizes de gênero para a produção do conhecimento científico, como a existência 

de paradigmas nas ciências biológicas que partem do corpo masculino como modelo 

humano e utilizam o corpo feminino apenas em estudos sobre reprodução, além das 

problematizações e interpretações nas ciências humanas e sociais que deixam de 

considerar as questões que envolvem gênero e a realidade específica das mulheres. 

Como desdobramento destas reflexões, a terceira vertente problematiza os modos como 

a ciência alimenta as hierarquias de gênero na sociedade, mas também as de raça e 

classe. Essa acentuação das hierarquias de gênero pela ciência é perceptível, por 

exemplo, nas essencializações ainda existentes de feminino e masculino e nas 

diferenças sexuais, tidas como opostas, irredutíveis e complementares. Independente de 

suas especificidades, tais vertentes consideraram a ciência como mal conduzida e 

desvirtuada pela visão androcêntrica em seus diferentes aspectos: nas teorias, nos 

conceitos, nos métodos de investigação, problemáticas, coleta e observação e 

interpretação dos resultados (CAMARGO; ROHDEN; CÁCERES, 2011, p. 134; 

HARDING, 1993, p. 16). 

A resposta encontrada pelas pesquisadoras feministas tem sido a construção de 

uma ciência nos moldes feministas, com pressupostos diversos dos utilizados pela 

ciência calcada na epistemologia empirista e mecanicista. Convém identificar, desse 

modo, algumas pesquisadoras que têm contribuído para a construção de uma ciência em 

novas bases e o modo como têm articulado feminismo e ciência. Este grupo é composto 

de estudiosas com diferentes formações acadêmicas e posicionamentos políticos 

diversos – que variam desde a manutenção dos pressupostos da ciência moderna até o 

questionamento absoluto dos seus métodos e procedimentos. 

Uma das pesquisadoras que buscam compreender a diversidade das críticas 

científicas e que tem contribuído para o desenvolvimento da epistemologia feminista é a 
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física estadunidense Evelyn Fox Keller. Em seu texto Feminism & Science (1996), esta 

autora utiliza as ideias de direita e esquerda para catalogar os posicionamentos 

feministas em relação à ciência, tomando a crítica à produção do conhecimento 

científico em si como o radicalismo à esquerda. Sardenberg salientou que, embora 

Keller conceba a ciência como um produto social, e não apenas como processo 

cognitivo, e isso deve ser um preceito norteador da teoria feminista, Keller questiona, 

por outro lado, os desdobramentos do relativismo pós-moderno para a construção de 

uma ciência feminista (SARDENBERG, 2002, p. 12). 

Para Keller, o radicalismo proposto pelo relativismo pós-moderno apresenta-se 

como perigoso, política e intelectualmente, pois pode implicar na concepção de ciência 

enquanto produto meramente social, destituído da objetividade que caracteriza o 

compromisso com o conhecimento científico. O risco é transformar a construção de 

uma epistemologia feminista numa ideologia de caráter subjetivista calcada numa 

suposta ideia de feminilidade que rechaça a racionalidade e objetividade da ciência, 

como características típicas do domínio masculino. Assim, o que essa autora propõe é 

uma nova conceituação da objetividade, que leve em consideração seus processos 

dicotômicos e que esteja aberta à autorreflexão. Tais processos deveriam ocorrer via 

desconstrução dos pares dicotômicos objetividade-subjetividade; masculino-feminino; 

natureza-cultura e razão-emoção, que fundamentaram a concepção de ciência 

iluminista. (KELLER, 1996, p. 32). 

Aliando-se ao posicionamento político de Keller, a filósofa estadunidense Helen 

Longino enriqueceu a discussão por intermédio da construção do que a própria autora 

denomina de “empiricismo contextual crítico”, voltado para a análise das “forças 

sócias” que intermedeiam a construção do conhecimento científico. Apesar de 

reconhecer a relevância da crítica feminista pós-moderna aos tradicionais conceitos 

iluministas da ciência, Longino mantém critérios de objetividade na investigação e 

produção do conhecimento científico. Desse modo, em seu livro The Fate of Knowledge 

(2002), afirma que a presença de forças sociais interferindo na produção do 

conhecimento não deve necessariamente ser considerada maléfica, já que estas podem 

implicar em maior rigor neste processo. Na visão de Longino, ao se constituir em uma 

destas forças sociais que interferem na produção do conhecimento científico, o 

feminismo poderia provocar refinamentos, apontar distorções, rejeitar ou mesmo 

compartilhar os modelos propostos por outras forças sociais. Para essa autora, a crítica 
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feminista não deve se restringir simplesmente à eliminação das ideias preconcebidas, 

mas atuar principalmente na ampliação da análise, por intermédio da limitação de 

determinadas estruturas interpretativas e da descoberta e construção de quadros 

interpretativos mais adequados106 (LONGINO, 2002; 2005, p. 8). 

Uma das autoras com maior destaque entre as discussões e questionamentos 

feministas propostos à ciência é a filósofa estadunidense Sandra Harding. Em seu livro 

Ciencia y Feminismo (1996), essa autora define três posicionamentos feministas básicos 

no tocante ao conhecimento científico: o empirismo feminista107, o feminismo 

perspectivista108 e o feminismo pós-moderno109. Essa filósofa afirma que as diferentes 

correntes da crítica e da epistemologia feminista, e as tentativas de catalogá-las, apenas 

revelam, entre outras questões, as mudanças nas configurações de gênero, raça e classe 

social que perpassam a produção da ciência. Vinculada às críticas feministas feitas por 

Harding à ciência, encontra-se uma profunda preocupação política com a questão. Ao 

questionar os paradigmas da ciência – os quais estruturam o próprio pensamento 

feminista calcado na teoria e, portanto, na razão – Harding coloca em cheque a própria 

capacidade do feminismo de realizar a crítica da ciência. Para esta pensadora, a 

diversidade de correntes na crítica feminista deve, mais do que gerar tensões, levar à 

compreensão das epistemologias como “mediações transitórias sobre a substância das 

assertivas e práticas feministas” (HARDING;BERNAL, 1999, p. 141). Desse modo, 

suas ambivalências e contradições devem ser consideradas como característica do 

feminismo e, portanto, aceitas e problematizadas110. 

                                                                 
106

  Desse modo, a autora conclui que: “the development of a ‘new’ science involves a more dialectical 

evolution and more continuity with established science than the familiar language of scientific 

revolutions implies.” (LONGINO, 2005, p. 8). 

107
  Para Harding (1993, p. 18), o empirismo feminista se constitui na corrente da crítica feminista que – 

com base nos princípios de verdade e objetividade da própria ciência – identifica e combate as 

perspectivas androcêntricas do que é considerado como má ciência. Ela afirma ainda que, ao se ater às 

normas metodológicas do conhecimento científico, essa corrente desconsidera a importância do 

sujeito no processo cognitivo de construção da ciência. 

108
  O feminismo perspectivista parte do pressuposto de que não existe conhecimento neutro nem 

absolutamente objetivo e que “a posição dominante dos homens na vida social se traduz em um 

conhecimento parcial e perverso, enquanto que a posição subjugada das mulheres abre a possibilidade 

de um conhecimento mais completo e menos perverso.” (HARDING, 1993, p. 25). 

109
  O feminismo pós-moderno rechaça os pressupostos de objetividade, universalidade e neutralidade – 

que constituem os processos do conhecimento científico – nos quais se baseiam as duas correntes 

anteriores. Compartilha com a semiótica, a desconstrução e a psicanálise, um profundo ceticismo no 

que diz respeito aos enunciados universais (HARDING, 1993, p. 26). 

110
  É neste sentido que aponta a obra de Joan Scott, A Cidadã Paradoxal – as feministas francesas e os 

direitos do homem (2002). Segundo Melo (2008), para Scott: “os conflitos recorrentes do feminismo 
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Ao reconhecer a parcialidade dos conhecimentos, a bióloga estadunidense 

Donna Haraway possibilitou novas abordagens para as relações entre feminismo e 

ciência, tendo como base a noção de conhecimentos situados. Tendo como ponto de 

partida a ideia de que todas as afirmações são vinculadas ao seu contexto social e 

histórico, a autora propõe um novo conceito de objetividade, que dê conta da 

parcialidade do conhecimento. Desse modo, em seu artigo Saberes localizados: a 

questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial (1995), 

Haraway dialoga com Harding na busca de uma ressignificação da noção de 

objetividade, formulando o conceito de “objetividade corporificada”. Esta teria como 

objetivo situar o sujeito cognoscente a partir da metáfora da visão, apontando não 

apenas para sua parcialidade, mas principalmente para sua corporalidade, em 

contraposição ao sujeito neutro proposto pela ciência moderna. Essa visão parcial é 

defendida por Haraway, pois significa uma multiplicidade de visões que pode se revelar 

mais objetiva do que a visão única proposta pelo paradigma científico moderno 

(HARAWAY, 1995, p. 21). 

As análises de Haraway voltam-se para as relações entre capitalismo, patriarcado 

e produção do conhecimento, após a Segunda Guerra Mundial. Para essa autora, teria 

havido, neste período, uma transformação dos objetos então privilegiados na biologia 

(organismo, corpo, natureza) em objetos de conhecimento da Guerra Fria, voltados para 

a criação de um sistema de controle de organismos, bastante militarizador. Nesse 

contexto é possível situar o compromisso de Haraway com as discussões acerca dos 

perigos e responsabilidades sociais e políticas da tecnociência contemporânea. São estas 

reflexões que levam esta autora a afirmar que natureza, corpos humanos, consciência, 

sociedade e organismos não humanos são configurados em sistemas cibernéticos no 

pós-guerra. Em um de seus consagrados texto Ciencia Cyborgs y Mujeres – la 

reinvención de la naturaleza, Haraway afirma que “las fronteras entre ciencia, ficción y 

realidad social son una ilusión óptica (HARAWAY, 1991, p. 253), o que a leva a adotar 

o termo cyborg111. 

                                                                                                                                                                                              

devem ser vistos como sintomas das contradições nos discursos políticos que produziram o próprio 

feminismo; em outras palavras, o feminismo nasce a partir das ideias do individualismo, dos direitos e 

das obrigações sociais do indivíduo e, ao mesmo tempo, critica esse mesmo corpus de ideias ao 

questionar a pretensa universalidade da noção de indivíduo que excluía as mulheres.” (MELO, 2008, 

p. 554). 

111
  Nos dizeres dessa autora, este seria “. un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, 

una criatura de realidad social y también de ficción”. (HARAWAY, 1991, p. 253). 
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A ideia de cyborg, perpassada pelas concepções de poder, corporalidade e 

tecnociência possibilita a Haraway conceber o feminismo por intermédio dos campos do 

poder, da corporalidade e da tecnociência. Suas análises permitem assim 

questionamentos acerca da noção de identidade de gênero e das distinções entre sexo e 

gênero, instrumentos conceituais tão importantes para o feminismo e para a crítica 

feminista. Desse modo, as políticas cyborg têm como finalidade central a criação de 

linguagens e métodos conceituais capazes de intervir nesse discurso técnico científico, 

de modo a torná-lo mais humano e menos militarizado. 

De um modo geral, pode-se afirmar que a profusão de interpretações, conceitos e 

teorias cunhados pela crítica feminista à ciência possibilitou novos questionamentos 

para o fazer científico. Entretanto, a despeito do desenvolvimento das teorizações ora 

apresentadas, estas ainda continuam tendo uma posição marginal nas discussões 

acadêmicas, fato perceptível pela persistência de determinados paradigmas sexistas no 

campo das ciências biológicas, que têm afetado historicamente a vida humana. 

 

3.3. Medicalização e controle da sexualidade sob uma perspectiva de gênero 

 

A apropriação e o controle da sexualidade e da reprodução do corpo da mulher 

são historicamente anteriores ao processo de medicalização moderno. Contudo, a partir 

daquele fenômeno iniciado no século XVIII, esse controle passa a ser administrado 

racionalmente, gerando implicações sociais com o objetivo de assegurar o controle 

populacional, reproduzir a força de trabalho e os modos que as relações sociais são 

estabelecidas, além de garantir uma sexualidade socialmente útil e politicamente 

conservadora. 

Para Vieira, dentro da lógica da medicalização da sociedade, o corpo da mulher 

tem sido um dispositivo social que relaciona questões políticas – como o controle 

populacional – aos cuidados individuais do seu corpo, normatizando, regulando e 

administrando os aspectos da vida relacionados à reprodução humana. Para tanto, foi 

preciso reiterar a ideia de natureza biológica determinante e dominante da condição 

“feminina”. Ao unir mulher e corpo, essa concepção permitiu à medicina a apropriação 

do corpo das mulheres (VIEIRA, 1999, p. 66-67). 
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Segundo Vieira (1999, p. 68), para o funcionamento da gestão racional da 

população – pensada a partir de parâmetros médico-científicos –, fez-se necessária a 

construção de uma determinada ideia de natureza feminina que se concentrou na 

capacidade da mulher de gerar, parir e amamentar. Esse tripé biológico seria não 

apenas a justificativa, mas se constituiria na única explicação legítima dos fenômenos 

sociais de gênero. É da definição da mulher a partir da ideia de natureza biológica que 

decorriam as concepções sobre maternidade, instinto maternal e divisão sexual do 

trabalho, como atributos naturais e essenciais à divisão de gênero na sociedade. Assim, 

devido a esse suposto caráter natural, a identidade da mulher seria atemporal e a-

histórica, fixa e imutável, portanto. A partir dessa condição se estabelece um discurso 

que desloca a assimetria sexual do plano das relações concretas para o plano da 

natureza. “A eficiência dessa ideologia consiste na introjeção desse caráter 

supostamente essencialista, a partir do qual são construídas verdades absolutas, porque 

‘naturais’, de forma que não seria possível ultrapassar a condição natural de sexo.” 

(VIEIRA, 1999, p. 68). 

A medicalização do corpo da mulher recaiu, sobretudo, na maternidade. À 

mulher foi dada a responsabilidade de gerar os filhos da pátria e, no século XIX, se 

difundiu a institucionalização da assistência ao parto e ao pré-natal. Essa exaltação da 

maternidade ocorrida no período apareceu como um dever não apenas natural, como 

também patriótico (VIEIRA, 1999, p. 74). O estereótipo da “natureza feminina” e a 

maternidade como missão nacional justificariam o processo de medicalização do corpo 

da mulher inserido no programa de eugênico de regeneração social. Sobre a 

responsabilidade com a gestação, por exemplo, o Dr. Isidro Espinosa de los Reyes, do 

Departamento de Salubridad Pública, em um artigo sobre puericultura intrauterina, 

afirmou “la madre es la única que deja la huella del dolor sobre el producto, y que el 

padre poco aporta en esa conyunción de elementos patológicos.” O autor recomendou 

neste artigo – que também foi apresentado durante o Congreso del Niño, realizado na 

Cidade do México, em 1921 – que o Estado fundasse uma nova maternidade, baseada 

em um novo modelo, diferente do tipo hospitalar, e criasse um estabelecimento de apoio 

à saúde das mulheres. Além disso, deveria também investir no trabalho de divulgação de 

higiene às grávidas, bem como alertá-las sobre as consequências dos poucos cuidados 

dispensados no período gestacional (ESPINOSA DE LOS REYES, 1921, p. 82). 
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O paradigma médico de saúde coletiva foi estabelecido nesse período e, 

consequentemente, houve a ampliação da assistência às mulheres, gerando programas 

de serviços de saúde pública que visavam o público materno-infantil, hoje definida 

como atenção ao binômio mãe-filho, sobretudo a partir da década de 1920. Objetivando 

um controle da população trabalhadora, o Estado realizou a regulamentação da licença à 

gestante e à puérpera e proibiu o trabalho infantil para menores de 12 anos.  

Historicamente tem havido uma relação de causalidade entre o potencial 

biológico da mulher de gerar filhos e o cuidado e criação das crianças como atividade 

das mulheres. A crítica feminista vem questionando essa relação da maternidade com a 

constituição da feminilidade e da identidade da mulher. Desde Simone de Beauvoir, 

passando por Elisabeth Badinter, Shulamith Firestone, entre outras112, todas 

interrogaram o mito do amor maternal, situaram a maternidade como uma construção 

social, histórica e cultural e defenderam a tomada de controle da reprodução pelas 

mulheres.  

Seria a natureza maternal o núcleo do qual decorreria uma série de atributos de 

personalidade e de conduta da mulher que lhe seriam naturais, negando-se 

persistentemente as intermediações da cultura neste âmbito? O saber médico contribuiu 

nessa naturalização dos gêneros e se impôs como um esforço de produção de 

conhecimento sobre as especificidades da condição feminina, que mudaria 

significativamente a prática médica relacionada com o corpo da mulher a partir do 

século XVIII (VIEIRA, 1999, p. 68).  

No México, o protótipo maternal, naturalizado pela medicina deveria contribuir 

para o processo de mestiçagem gradual e adequada nacional. Para tanto, era necessário 

fazê-la a partir de compatibilidades sanguíneas, político culturais, históricas e de fácil 

adaptação aos costumes, conforme prescreve o Editorial da revista Eugenesia (1940, t. 

I, n. 3, p. 1). Seria preciso focar no problema da transmissão de doenças hereditárias ou 

congênitas, sobretudo as venéreas. Portanto, se fazia necessário pensar estratégias de 

limitação da possibilidade de reprodução de elementos indesejáveis para evitar a 

proliferação de pessoas delinquentes, doentes mentais, suicidas, invertidos sexuais e 

prostitutas. A tarefa de regeneração social se realizaria, ainda segundo o mesmo 

                                                                 
112

  Para mais discussões sobre a temática da maternidade entre as diferentes correntes do feminismo, ver 

Descarries (2000). Para outros debates sobre feminismo e maternidade ver: Delphy (1982), Firestone 

(1976), Irigaray (1981), Glenn (1994), Descarries e Corbeil (1994) e Badinter (1980). 
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editorial, por meio da conscientização da juventude, de uma limpeza do pensamento 

sexual, da infusão na maternidade do mais amplo espírito de previsão desde o ponto de 

vista econômico, educativo e higiênico (EUGENESIA, 1940, t. I, n. 3, p. 2).  A doença e 

a pobreza eram vistas como fontes dos problemas e poderiam contaminar as outras 

classes, por isso deveriam ser combatidas. Dessa forma, a higiene se tornava também 

uma ideologia do progresso e da ciência. Neste cenário, compunham o peso da questão 

da reprodução e do papel da mulher na sociedade atravessadas pelas expectativas e 

apreensões com relação ao futuro do país (ROHDEN, 2003, p. 38). 

 

3.4. A utopia eugênica mexicana: gênero e a arte de melhorar a raça 

 

A reforma social eugênica poderia ser traduzida em uma sequência de orientação 

da conduta humana, sobretudo em seus aspectos sexuais e reprodutivos. A sequência 

seria a orientação para o matrimônio eugênico e a constituição de uma família saudável 

e, consequentemente, a formação de bons cidadãos para o país, fortes e comprometidos 

com a regeneração racial e assim, consecutivamente, até o estabelecimento de uma 

nação regenerada. A proposta eugênica, como um todo, e da SME, em específico, pode 

ser vista como uma utopia, pois prometia mais do que a perfeição humana do ponto de 

vista biológico: prometia também uma evolução moral como desdobramento do 

melhoramento físico. 

A ideia de felicidade frequentemente esteve associada ao aperfeiçoamento físico 

proposto pelos eugenistas mexicanos. A obediência à cartilha eugênica, voltada para 

todos os indivíduos do país, levaria ao fim da jornada contra os problemas de saúde e 

moral da população, assim como ao advento da felicidade. Para tanto, o programa de 

reforma eugênico da SME se constituía em uma sequência de preceitos que obedeciam 

as fases da vida sexual e reprodutiva dos indivíduos, em especial das mulheres, 

responsáveis por gerir e por cuidar. Os preparos para a reprodução e a maternidade 

seriam a base para a educação eugênica, uma educação voltada aos cuidados com o 

outro, ou melhor, uma educação de cuidados de si para o outro. Dessa forma, o êxito 

eugênico estaria na sequência consecutiva: educação sexual preparatória para um 

matrimônio eugênico inculcado na ideia de responsabilidade procriacional e de 
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maternidade eugênica. Esse subcapítulo tratará desse caminho pensado pelos e pelas 

eugenistas mexicanas rumo à utopia dos corpos e mentes saudáveis. 

Em um de seus muitos manuais, o Guía Eugenésico elaborado pela SME define 

o matrimonio eugênico como condição para a boa reprodução e, assim, para a 

felicidade: “conocimiento recíproco, garantía mutua y plena felicidad, de seguridad y 

de reproducción, de superación y de grandeza”. (EUGENESIA, 1950, t. XI, n. 106, p. 

8). O guia reforça que caberia à eugenia a direção e a responsabilidade de educar o 

futuro esposo, a futura esposa e seus filhos, por todas as gerações. O mesmo se faria 

com os lares e com a sociedade: a tarefa era eugenizar os espaços e as relações sociais. 

Segundo a análise eugênica da SME, a crise do matrimônio e da família, pela qual o 

México passava em 1950, seria fruto da ignorância da sociedade, má orientada do ponto 

de vista eugênico: 

 
Sin leyes eugenésicas para el matrimonio, sin orientación pre y post nupciales 
eugenésicas, sin hijos eugenésicos, sin ambientación y formación eugenésicas, 
será imposible la felicidad orgánica y permanente de la sociedad presente y 
futura (EUGENESIA, 1950, t. XI, n. 106, p. 8). 

 

As teorias eugênicas pregavam o estabelecimento de uma ética na reprodução 

humana, uma consciência de responsabilidade procriacional nos indivíduos. Para tanto, 

a SME enfatizou a necessidade de investimento no campo educacional, de forma a 

ajustar a sociedade dentro dos parâmetros eugênicos de conduta sexual e reprodutiva. 

Essa pedagogia eugênica propunha que o conhecimento da biologia humana estivesse 

ao alcance de todos, com foco nos cuidados de saúde que pudessem interferir em uma 

boa descendência. O programa da SME consistia em uma sequência de recomendações 

para a vida sexual e reprodutiva das mulheres e homens mexicanos, orientadas para o 

matrimônio e a maternidade eugênicos. Dessa forma, a educação sexual deveria 

preparar bons genitores físicos e morais. 

 
Ambos deben prepararse con el estudio y amistosa y mutua corrección de sus 
defectos a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando 
lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta 
digna de servirles de modelo (EUGENESIA, 1941, t. II, n. 18, p. 6.). 

 

A maternidade, para a eugenista Antonia L. Ursúa, seria um imperativo para a 

mulher, pois estaria em suas mãos a responsabilidade de engendrar, cuidar e educar a 



132 

 

 

 

nação mexicana. Em artigo sobre o problema mental da criança em idade escolar, tratou 

da responsabilidade de ser mãe, articulando-a à ideia de nação. Vale notar que nesse 

artigo a autora reiterou por vezes que a responsabilidade materna incluía também o 

discernimento da mulher de não se reproduzir quando tivesse conhecimento de alguma 

doença sexualmente transmissível. 

 
Cada madre que se proponga estudiar a su pequeño hijo, deberá tener en su 
mente el verdadero principio básico de la moderna Eugenesia: ¿cómo puedo yo 
mejorar esta pequeña vida? . Y la pregunta Eugenésica que debe hacerse la 
sociedad moderna es: ¿qué debe hacer la sociedad y el Gobierno, teniendo en 
cuenta las inexorables leyes de la herencia y la maravillosa fuerza del medio 
para salvaguardar el carácter, la integridad y la salud de los habitantes de la 
nación? (EUGENESIA, 1941, t. II, n. 17, p. 5-6.). 

 

Dentro desse contexto, a mulher ocupava o papel de articuladora do interno com 

o externo, do lar com a nação, como reprodutora, cuidadora e educadora de seus filhos, 

futuro cidadãos mexicanos. Em outro documento elaborado pela SME e pelo Comité 

Mexicano para el Estudio de los Problemas de la Población, intitulado Bases mínimas 

de política demográfica (1939), ambas as sociedades científicas opinavam em favor de 

intervenções médicas sociais no que diz respeito à reprodução da sociedade. Segundo o 

documento, a população mexicana enfrentava graves problemas relacionados ao 

aumento da prática de abortamento, de matrimônios sem filhos, de doenças venéreas e 

das práticas neomalthusianas entre os trabalhadores dos centros urbanos, concluindo 

que essa atitude mental que estaria se formando na classe média e no proletariado 

gerava sérios prejuízos à nação. 

Além dos problemas relacionados à reprodução, a ignorância das mulheres 

pobres com relação aos cuidados eugênicos na maternidade colocava a educação 

eugênica como uma tarefa importante a ser realizada na sociedade. O Dr. Ricardo 

Alduvin, chefe do Departamento de Salubridad Pública, publicou em 1941, na Revista 

Eugenesia um documento oficial em que assinalou a falta de preparação da mulher 

mexicana para a maternidade e a necessidade de se corrigir esse problema, uma vez que 

seria uma obrigação da mulher contribuir dentro dos princípios da eugenia no fomento 

de uma população do país saudável (ALDUVIN, 1941, p. 16). O acoplamento da 

identidade das mulheres com a maternidade seria explicada pelas diferenças naturais 

irredutíveis, opostas e complementares em relação aos homens. Para Saavedra, do ponto 

de vista biológico, mulher e homem seriam de contextura diferente, ainda que 
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semelhante. Biologicamente, cada um teria uma função determinada que lhes dessem 

um aspecto biológico característico e cada um deveria assumir integralmente os seus 

atributos e obrigações oriundos de sua constituição somática. O conhecimento recíproco 

entre homens e mulheres, para Saavedra, era algo extremamente difícil, mas a 

compreensão mútua, no entanto, seria indispensável para favorecer a obra de 

colaboração social (SAAVEDRA, 1940f, p. 19-20). 

Em outro artigo, ao tratar das especificidades biológicas dos gêneros, 

relacionando-as às tarefas de maternidade e paternidade, conferência de 

FredericoVillaseñor relatada por Saavedra, assinalou as diferenças instintivas de uma 

mãe e de um pai. Para ele, cada um teria suas perspectivas e sua intenção biológica, mas 

eram, contudo, equipotentes: nem superior, nem inferior, somente distintos. O autor 

teria ponderado, contudo, que as necessidades biológicas da espécie colocavam a 

mulher em condições desvantajosas, mas que teriam sido vencidas por suas virtudes 

sentimentais, mentais e de resistência física. A conclusão do relato é a constatação de 

que apesar da mulher ter sido escravizada pelo homem ao longo dos séculos, ela se 

sentia orgulhosa de ter sido a encarregada de assegurar a vida através das gerações 

(SAAVEDRA, 1941a, p. 15-16).  

Apesar da preponderância da biologia na constituição do ser mulher, a eugenia 

pretendia moldar essa matéria natural. Mais do que fêmea reprodutora, era preciso 

inculcar nas mulheres a sua responsabilidade na organização da vida social. A sócia da 

SME, psiquiatra e feminista Matilde Rodríguez Cabo (1902-1968) apresentou um 

panorama da atuação que as mulheres deveriam ter na vida política e doméstica. 

Segundo relato de Saavedra sobre a conferência de Rodríguez, publicado na Revista 

Eugenesia, ela teria assinalado que, de fato, a mulher teria sido costumeiramente 

identificada a uma escrava. Contudo, a mulher seria também uma colaboradora ativa na 

organização da vida, e não uma simples fêmea reprodutora ou do prazer. Afinal, a 

responsabilidade que correspondia à mulher era o imperativo da descendência. A autora 

teria terminado a sua conferência, segundo o relato de Saavedra, fazendo um convite às 

médicas presentes a participarem do movimento feminino no México, que não seria 

senão um aspecto do movimento social da pátria (SAAVEDRA, 1940h, p. 11). 

Havia uma grande preocupação em conhecer minunciosamente o corpo da 

mulher. Detalhá-lo fisiológica e psiquicamente era uma estratégia importante no 

controle de sua sexualidade e reprodução, pois reforçavam a natureza da mulher como 
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irredutível ao seu corpo, à sua fisiologia. Em especial, era preciso conhecer o 

funcionamento de sua sexualidade desde o seu início, em suas primeiras manifestações 

para conseguir educá-la, como é possível observar no relato de Saavedra, publicado na 

revista Eugenesia, sobre a conferência da médica Margarita Delgado de Solís Quiroga 

(1926-1957), chefe da Secretaria de Servicios Médicos de la Secretaria de Asistencia 

Social, intitulada Significación de la Adolescencia y Determinismo de la Crisis Puberal, 

em que a autora teria exposto o desenvolvimento psíquico de meninas e jovens, em 

relação a fatores de sua fisiologia e endocrinologia que pudessem influenciar também 

em sua psicologia. Na sua conferência, Delgado teria ainda definido e explicado – 

segundo Saavedra – as características da puberdade feminina para orientar sobre como 

deveria ser a conduta e a tática educacional para compreender os múltiplos fenômenos 

que apresentam a personalidade de uma garota (SAAVEDRA, 1940i, p. 9). 

 

3.5. Educação sexual: as funções sociais de gênero e reprodução 

 

A educação sexual, para a SME, seria a forma mais efetiva de se fazer a seleção 

genética, mais até do que o controle social, afinal, as leis do matrimônio não 

preveniriam a ilegitimidade e nem o incesto, por exemplo. Outros meios de seleção, 

como a vasectomia, ou mesmo a seleção de nascimentos de linha pura, poderiam 

apresentar falhas, como ressalta um editorial da Revista Eugenesia. Assim, para a SME, 

o meio mais efetivo de se evitar o plasma germinativo ruim seria educar o sentimento 

público e criar uma consciência pública eugênica (EUGENESIA, 1940, t. I, n. 10, p. 5). 

A ideia de degeneração estava associada também à classe social, já que a SME 

sustentava um discurso segundo o qual as classes médias e altas detinham o 

conhecimento necessário sobre o funcionamento da reprodução, diferente do que se 

passava nas classes baixas, que representavam a causa da degeneração da raça 

mexicana, motivando a necessidade da intervenção do Estado na área da educação 

sexual. Percebe-se que a tarefa de educação sexual, segundo os princípios eugênicos, 

estava voltada para a sociedade como um todo, mas era particularmente mais urgente 

entre as classes operárias. A precariedade dessas classes, no ponto de vista de Matilde 

Rodríguez, era não apenas material, mas também moral, como se pode observar em seu 
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artigo, de 1940, publicado na Revista Eugenesia. Nesse trabalho Rodríguez Cabo 

buscou analisar de que forma a moral sexual das jovens das classes operárias se 

relacionava com a delinquência, nesse artigo se observa a relação feita pela autora entre 

classe, gênero e criminalidade. Rodríguez Cabo distinguiu a moral sexual proletária da 

moral sexual burguesa, definindo a primeira como assustadora para a segunda; mas 

enfatizou a necessidade de tratar a questão em termos de saúde e não com moralismo 

religioso, o que acabaria afastando o que ela chamou de jovens problemáticas. 

 
La moral sexual proletaria, la que rige las relaciones sexuales de nuestras 
clases proletarias, es totalmente diferente de la que en nuestra vida burguesa ha 
sido hasta ahora la norma. Y es principalmente debido a esa diferencia en 
conceptos, en principios, en costumbres, por lo que nosotras, mujeres de la 
clase media pequeño burguesas, experimentamos asombro e incomprensión 
frente a las experiencias sexuales de las menores que llegan al Tribunal. (…) 
No es a través de nuestra moral burguesa, ni con nuestra mojigatería religiosa, 
como debemos afrontar el problema sexual de nuestras menores, delincuentes o 
no. Es a través de un conocimiento real de lo que en el proletariado es regla y 
costumbre, moral o no, pero invariable, dentro del régimen capitalista, como 
debemos preocuparnos por prepararlas para una vida mejor, conduciéndolas 

por un camino desproveído de lo que es nocivo para su salud y para su 
felicidad (RODRÍGUEZ CABO, 1940, p. 6). 

 

Segundo Rodríguez Cabo, no mesmo artigo, a desorganização familiar seria 

consequência da miséria, dos vícios e da falta de mecanismos de inibição do instinto 

sexual. Segundo ela, estes fatores criariam o ambiente propício para o comportamento 

sexual desregrado das jovens proletárias e, consequentemente, para uma vida criminosa. 

Em sua investigação com jovens delinquentes, essa autora encontrou comportamentos 

recorrentes entre essas mulheres: iniciação precoce, promiscuidade e fugacidade nas 

relações sexuais, ausência quase absoluta de casamento civil ou religioso e prostituição 

– clandestina, acidental ou passageira113 (RODRÍGUEZ CABO, 1940, p. 6). 

Uma das principais justificativas da necessidade da intervenção do movimento 

eugênico na sociedade era, portanto, a suposta ignorância das classes trabalhadoras. E 

tal falta pesava ainda mais sobre as mulheres, por serem as principais responsáveis 

pelos cuidados e pela educação das novas gerações. Assim, se justificaria a necessidade 

                                                                 
113

  E concluiu, de forma pessimista, que o Estado não era capaz de dar uma solução a esse problema, pois 

suas origens eram tão profundas que, para arrancá-las, seria necessário extirpar as raízes mesmas da 

sociedade e do regime existente. Nesse sentido, outra conclusão possível do artigo de Rodríguez Cabo 

é a de que a sociedade mexicana enfrentava problemas que a distanciava do ideal da nação 

(RODRÍGUEZ CABO, 1940, p. 6). 
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de serem tuteladas, educadas, domesticadas sob as normas da higiene, da saúde e do 

melhoramento da raça, como se reflete na palestra da médica e colaboradora da SME, 

M. J. Cisneros de S. Hernández publicada também na Revista Eugenesia: 

 
Es cierto que en nuestra Patria hay un enorme porcentaje de madres 
ignorantes, que no por falta de afecto, sino por impreparación, no saben 
aportar a sus hijos probabilidades de salud corporal y espiritual 
(HERNÁNDEZ, 1939, p. 6). 

 

Na documentação relativa à educação sexual, muito extensa, por sinal, 

recomenda-se enfaticamente que a educação sexual fosse iniciada na infância, de forma 

clara e científica, ainda que depurada, como salientou o médico cubano Oscar Ibarra 

Perez, em artigo publicado na Revista Eugenesia. Além disso, a responsabilidade pelo 

sucesso ou fracasso dos filhos seria de total responsabilidade dos pais, tanto no âmbito 

pessoal como social: 

 
La doctrina que inspire a estos tiernos y amados lazos de su afecto, hará su 
suerte próspera o adversa; y la felicidad o desventura de los hijos será la 
recompensa o el castigo, la ventura o la desdicha de los padres. La Sociedad 
bendice, considera y alaba a los buenos padres, por el gran bien que le hacen 
dándole buenos y cumplidos ciudadanos; la misma, censura y desprecia 
debidamente a los que, por abandono, por mal entendido cariño o por su mal 
ejemplo, corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, 
concediéndoles tales hijos. Y por último, que cuando la Sociedad ve que tales 
personas no merecían ser elevadas a la dignidad de padres, sino que sólo 
debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de conducirse 
dignamente, se duele de haber consagrado con autoridad la  unión de un 
hombre y una mujer que no han sabido ser libres y dirigirse por sí mismos 
hacia el bien (IBARRA PÉREZ, 1941, p. 7).  

 

A preocupação com o educar a sexualidade foi, portanto, constante no universo 

de ideias e propostas de intervenções eugênicas. A educação sexual deveria ser 

trabalhada, em conjunto, em três esferas: lar, escola e medicina. A partir do momento 

em que a criança começasse a ter entendimento sobre a questão, já se deveria iniciar o 

trabalho educativo, segundo o programa de reforma social da SME, sendo a 

adolescência o ponto crítico, já que nessa fase seria absolutamente necessário conter os 

impulsos característicos da idade. A sexualidade ideal seria a sexualidade administrada 

racionalmente e pensada apenas para fins reprodutivos eugênicos. Para tanto, tudo o que 

não levasse ao fim eugênico deveria ser descartado. Saavedra, ao tratar dos problemas 
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da adolescência, elencou como “maus costumes” o onanismo, as perversões, o 

homossexualismo e a prostituição, recomendando aos homens que se casassem cedo e 

que estabelecessem um matrimônio de respeito e responsabilidade para com a esposa e 

com os filhos (SAAVEDRA, 1939c, p. 12-13). 

Ao se referir à conferência La importancia de la educación sexual en la 

Infancia, direcionada às mulheres, proferida pela Dra. Antonia L. Ursúa, médica e 

membro da SME, Saavedra teria apelado em seu discurso para o “espírito maternal” das 

mulheres, naturalmente zelador do bem-estar das crianças, uma ferramenta das mães na 

boa condução da educação de seus filhos e que, para que fosse completa, deveria levar 

em consideração a educação sexual. As inquietações das crianças sobre as questões 

relativas ao sexo não deveriam ser ignoradas; tratava-se de uma curiosidade saudável, 

de acordo com o desenvolvimento de sua inteligência, e silenciar-se diante disso seria 

um perigo para a saúde de uma criança. Ursúa – segundo Saavedra – teria pedido que 

cada mãe soubesse responder de forma concisa e clara cada pergunta que formulasse a 

criança, cujo instinto de investigação era natural. Não se deveria enganá-la, e sim dizer-

lhe a verdade dosificada, ao seu alcance e sem demora, para que não se formasse 

fantasmas mórbidos em sua mente, que com o tempo lhe pudesse causar danos. Ao fim 

de sua fala, Ursúa teria tratado também, a pedido da SME, dos problemas iniciais do 

onanismo, indicando suas causas, seus perigos e a maneira de estar alerta contra eles 

(SAAVEDRA, 1939c, p. 11-12). 

A escola também tinha um papel importante na educação sexual das crianças e 

jovens. Para Ignácio Millan, em sua tese sobre a importância da higiene sexual, afirmou 

que a vigilância do comportamento dos alunos era importante e não deveria ser feita 

somente durante as aulas, mas também durante o recreio, sobretudo do ponto de vista do 

onanismo, “los mastubadores rebeldes deben ser excluídos y cuidados”, escreveu. 

Contudo, igualmente importante seria o ensino que pudesse auxiliá-los, principalmente 

as jovens, a prevenir-se contra o perigo venéreo. Millan constatou também em seu 

artigo o descuido apresentado pela escola e pela família com relação à higiene e 

educação sexual dos jovens (MILLAN, 1935, p. 22). 

A instituição da educação sexual nas escolas foi uma das bandeiras mais 

presentes no eugenismo latino-americano que, contudo, foi frustrada (STEPAN, 2005, p. 

34). Parte desse fracasso se deveu à influência do catolicismo e de antiliberais 

conservadores, como pode ser observado, no caso do México, no estudo Que debe 
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entenderse por Educación Sexual? (1934), do Dr. Everardo Landa, apresentado à 

Comisión de Educación Sexual114. É possível, a partir do relatado por Landa, explorar 

essa relação entre controle público da vida sexual e reprodutiva da sociedade e a 

resistência religiosa e moral do catolicismo, da mídia e das classes dominantes. O artigo 

critica que a educação estivesse exposta a palpites de não especialistas no assunto, que 

definir o que significa educar deveria ser tarefa para eruditos e filósofos, e não para um 

aventureiro no tema. Landa se referia a um movimento conservador, no México, 

formado contra a instituição do tema educação sexual nas escolas. Sua crítica estava 

direcionada, sobretudo, aos meios de comunicação que compunham esse movimento 

divulgando, segundo ele, a descabida opinião de que as autoridades escolares 

pretendiam perverter a infância e a juventude ao resolverem discutir educação sexual 

nas escolas (LANDA, 1934, p. 17).  

A repercussão desse movimento contra a instituição da educação sexual nas 

escolas teve proporção que merece ser comentada, além de estar intimamente 

relacionada com a SME, uma vez que foi essa instituição responsável pela elaboração 

do projeto de educação que estava em debate. O estopim parece ter sido o episódio, 

citado pelo Dr. Everardo Landa no documento antes mencionado, em que um dos 

conferencistas parece ter apresentado uma fala pouco convencional sobre perversões 

sexuais, considerado pouco apropriado para crianças115. Contudo, o embate entre prós e 

contras a educação sexual teria começado em 1932, quando apareceram as primeiras 

discussões sobre a implantação ou não da educação sexual nas escolas, polarizada entre 

Estado e ciência de um lado, e, do outro, eclesiásticos e famílias conservadoras, muitas 

das quais controlavam a imprensa. No referido ano, o Bloco Nacional de Mujeres 

Revolucionarias teria encaminhado uma petição ao Secretário de Educação Pública 

                                                                 
114

 Esta comissão foi criada em virtude de um voto do Primer Congreso de Parteras y Enfermeras, por 

representantes de diferentes corporações científicas e de ação social. O autor do texto em questão, Dr. 

Everardo Landa, representava a Academia Nacional de Medicina de México . Landa também 

compunha a mesa diretora da Asociación Médica Franco-Mexicana como Secretário (LANDA, 1934, 

p. 17). 

115
 Segundo Landa, o conferencista teria listado e definido algumas perversões sexuais iniciando pela 

homossexualidade, classificada em uranismo e tribadismo ou safismo. Para este último, o estudo 

define dois tipos: acidental ou de constituição neuropática, consequência da degeneração da 

juventude. Sobre o onanismo, orienta que “puede aprisionar al hombre y a la mujer, influyendo en su 

condición social, para toda la vida. El onanismo se complica a veces de fetichismo y 

homosexualidad.” (LANDA, 1934, p. 19-20). O estudo ainda comenta sobre o narcisismo, a 

pederastia, gerontofilia – vista como um exagero do Complexo de Édipo. Além da sodomia, comércio 

sexual com animais e outros fetichismos como necrofilia, vampirismo, masoquismo/sadismo e 

exibicionismo. 
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solicitando o ensino de educação sexual nas escolas técnicas e sugerindo que a SME 

elaborasse o programa de ensino (STEPAN, 2005, p. 138). 

A SME aceitou a tarefa e apresentou o Proyecto de Educación Sexual y 

Profilaxis de Enfermedades Venereas y Alcoholismo, alterando a proposta inicial do 

Bloco de Mujeres, diminuindo a recomendação da educação sexual para todas as 

crianças abaixo dos 16 anos de idade nas escolas estaduais. A proposta gerou protestos 

na imprensa, em escala nacional. Segundo Stepan, a SME jamais teria superado o 

escândalo e, em 1934, o Secretário de Educação teria renunciado (STEPAN, 2005, p. 

138). 

Landa (1934, p. 17) citou, ainda, um plebiscito feito nas ruas da Cidade do 

México com a seguinte questão: Educación sexual. Sea usted o no padre de familia 

¿opina que deben enseñarse en las escuelas, a los niños y niñas, los secretos de las 

relaciones sexuales? O autor alega que seria justamente por meio do entendimento da 

situação em que se encontra o pervertido que estaria o caminho para evitar os desvios 

sexuais. Além da questão moral e religiosa que colocava a educação sexual como um 

assunto tabu, sobretudo entre crianças e jovens, outro fato que pode ter contribuído para 

o fracasso da educação sexual nas escolas foi a ausência de uma pedagogia apropriada 

para tratar tais temas. O próprio Landa reconheceu a infelicidade de um dos palestrantes 

por ter abordado perversões sexuais, tais como homossexualidade, zoofilia, pederastia, 

onanismo, etc., em uma palestra que tinha como público crianças e jovens. De toda 

forma, parece ter havido uma falta de tato em como apresentar em novas roupagens 

médicas um tema até então proibido. 

Em 1943, dez anos após a tentativa frustrada de instituição da educação sexual 

nas escolas públicas mexicanas, Saavedra referiu-se àquele ano, 1932, como o início do 

aprofundamento dos estudos da SME sobre as bases e princípios de uma educação 

sexual adequada ao seu meio e à faixa etária da população, enfatizando, novamente, a 

necessidade de tal educação começar desde o jardim de infância, ser ensinada 

gradualmente até a terceira etapa, que seria a educação antivenérea propriamente dita116 

(SAAVEDRA, 1943, p. 10).  

                                                                 
116

 O programa proposto pela SME de Educaçión Sexual e Antivenérea incluía os seguintes pontos: “– 

Los cuerpos de la naturaliza. – Nociones de botánica y de zoología, en escala ascendente acerca de la 

reproducción. – Anatomía y fisiología humanas; Importancia de la higiene, concepto de salud y de 

enfermedad, Higiene de las edades. La nutrición del individuo, las funciones de reproducción. – El 

pudor, inocencia e ignorancia. – Vicios solitarios. – El amor, sublimación del instinto. El matrimonio. 
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É interessante notar que a legitimidade das questões relativas à eugenia, 

sanitarismo e higienismo vem do seu caráter médico e científico. Viu-se na proposta de 

educação sexual o quanto se afirmou sobre a necessidade de uma educação clara, 

objetiva e baseada na ciência, sem influência de tabus, religiosidades e misticismos. 

Durante a investigação nos arquivos do Secretaría de Salud Pública foi possível notar a 

ênfase que o então Departamento de Salubridad Pública buscava demonstrar no caráter 

sanitário, e não moral, dos serviços públicos de saúde. O documento a seguir, por 

exemplo, já citado no capítulo anterior, referindo-se ao Código Civil de 1928, afirma 

sobre a prostituição: 

 
El problema de la prostitución no interesa, en su calidad moral, al 
Departamento. Los reglamentos que lleva expedidos a este respecto tienen, 
como finalidad última, suprimir la injerencia del Estado en materia de 
prostitución. Pero si este es el propósito esencial que lo anima, tampoco ha 
descuidado su obligación de impedir la transmisión de enfermedades venéreas 
perjudiciales para la tranquilidad de la familia y para el porvenir del país”. 
(DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PÚBLICA, 1927, p. 16). 

 

A insistência no caráter científico se justificava pela necessidade dos médicos, 

eugenistas, sanitaristas e demais profissionais da saúde se posicionarem contra a 

resistência conservadora católica e das classes dominantes, como foi visto quando 

tentaram estabelecer o ensino de educação sexual nas escolas mexicanas. Contudo, esse 

caráter objetivo e científico da eugenia produziu rígidas normas de conduta sexual, no 

âmbito da vida íntima e subjetiva das pessoas. Portanto, por trás da transparência da 

abordagem científica da sexualidade e da reprodução, mal sabia a resistência 

conservadora que compartilhava com os eugenistas uma moral muito próxima de 

controle do desejo sexual e de uma orientação tradicional visando casamento e filhos. 

Apesar da reiterada advertência sobre os perigos dos impulsos sexuais, os membros da 

SME não negaram o instinto sexual; ao contrário, como profissionais da saúde e, 

principalmente, no que diz respeito às questões que envolvem a hereditariedade, 

relacionavam o instinto sexual à conservação da espécie. Mas seria necessário domá-lo. 

Nas palavras da Dra. Margarita Delgado de Solís, também membro da SME, quando 

                                                                                                                                                                                              

La Familia. El embarazo. – La maternidad. La herencia. – Las enfermedades venéreas. – La 

prostitución. – El alcoholismo. – La delincuencia. – Los deportes.” Vale destacar ainda que, nesse 

artigo, Saavedra citou o Brasil como exemplo de prática a ser seguida com relação aos programas 

governamentais de educação e propaganda sexual e antivenérea. (SAAVEDRA, 1943, p. 10-11). 
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chamava a atenção para a sexualidade da mulher, “la importancia de la transformación 

y de la sublimación del instinto para encauzarlo”. (DELGADO DE SOLÍS, 1940, p. 

18).  

Para o salvadorenho Francisco Peña Trejo, médico, político e sócio honorário da 

SME, além de colaborador assíduo na revista Eugenesia, boa parte dos problemas que 

envolviam as questões eugênicas estaria na forma errônea com que as pessoas 

escolhiam seus parceiros, influenciadas por “los bizarros caprichos del inestable 

corazón del hombre.” A transformação possível para esse caso seria a mudança 

individual: cada pessoa deveria perceber os prejuízos de optar pelo coração e não pela 

saúde de seus descendentes. Para ele, essa educação e propaganda individualizada 

valeriam mais que o controle social imposto pelo governo, como leis matrimoniais, 

vasectomia ou seleção de nascimentos. O meio mais efetivo, segundo ele, seria “educar 

el sentimiento público y crear una conciencia pública eugénica.” Cuidar do meio 

ambiente de hoje seria ter a certeza de deixar uma boa herança para amanhã, uma vez 

que muitas pesquisas demonstravam, segundo Trejo, que matrimônios consanguíneos 

produziriam deficientes, que a libertinagem era hereditária, o pauperismo e o crime 

seriam resultados da idiotice. Assim, ainda segundo Peña Trejo, a mudança do meio 

ambiente seria benéfica para eliminar as classes degeneradas e a esterilização dos 

deficientes mentais intervinha menos em sua liberdade do que o cuidado custodial: 

“Como agentes pasivos de degeneración social, los imbéciles son tan potentes como la 

agresividad criminal”. (PEÑA TREJO, 1940, p. 5-7). 

Em uma conferência da médica, feminista e sócia honorária da SME, Dra. 

Antonia L. Ursúa, conforme relato por Alfredo Saavedra, ela teria se referido ao 

matrimônio eugênico a partir do ponto de vista psicológico e moral, ressaltando que a 

educação da mulher era fundamental para a questão, que tal educação deveria começar 

pela canalização e pela sublimação do sentimento erótico, para, assim, poder realizar 

normalmente a função reprodutora feminina. Segundo Saavedra, para Ursúa, a 

importância da condução do instinto sexual nas jovens também seria importante para 

preveni-las da prostituição (SAAVEDRA, 1940f, p. 19). 

É possível notar algumas diferenças de posicionamentos entre homens e 

mulheres eugenistas no que diz respeito às relações de gênero, à sexualidade e à 

reprodução. Dentro do imperativo da sexualidade pela reprodução preconizado pelo 

programa eugênico, as eugenistas conseguiram espaço para abordar a sexualidade das 
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mulheres, como na conferência de Ursúa relatada acima. Ou Peña Monterrubio ao 

considerar a sexualidade das mulheres e analisar causas subjetivas que conduziam as 

mulheres a prostituição. A mulher, tratada pelas eugenistas, foram em alguns casos um 

pouco mais que uma fêmea reprodutora ou um agente de contaminação de doenças 

venéras. Os sujeitos que fazem a ciência realmente importam no resultado científico. 

 

3.6. A racionalização do amor 

 

La eugenesia bien orientada es más importante que 

sentimentalismos inoportunos. 

(Aforismos Eugenesicos, 1936) 

 

Em vez de despertar medos e tabus, a educação sexual deveria ser encaminhada 

em direção à sublimação respeitosa do sexo, em busca da concepção de varonilidade, 

feminilidade e maternidade, afirmou Saavedra. Deveria enfocar o valor da saúde, o 

modo de evitar as doenças e a responsabilidade ante a família, a sociedade e a pátria. 

Além disso, continuou Saavedra, a educação sexual nunca deveria dar lugar a 

interpretações obscenas, nem despertar complexos anti sexo que se desviassem para 

alguma perversão. No caso do homem, deveria sublinhar o conceito de hombridade e 

cavalheirismo e o valor do homem como elemento de luta e trabalho. Já a mulher, seria 

a simplicidade e a transparência que lhe faria respeitosa de sua própria sexualidade, 

levando e cultivando conceito de sublimação e de recato dentro do lar. As perversões 

eram toda e qualquer prática sexual que se desviasse da função de gerar boa prole e, por 

isso, a necessidade de condução dos instintos por meio da educação sexual que 

orientasse para o casamento heterossexual saudável e para a boa reprodução da espécie. 

Assim, homossexualidade, onanismo, ninfomania, prostituição, fetichismos, entre outras 

orientações e práticas eram tidos como problemas sexuais e deveriam ser tratados com 

uma pedagogia adequada para, dessa forma, evitar consequências tais como aquisição 

de doenças venéreas, de aberrações, delinquência e prostituição, atentados ao pudor, 

abortos, infanticídios e suicídios e, assim, alcançar a finalidade moral da educação 

sexual (SAAVEDRA, 1943, p. 10-11; 1939c, p. 10; 1940d, p. 18). 
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 Os perigos dos prazeres e de se levar uma vida irresponsável resultavam em 

uma tríade temida pelo Estado: sífilis, tuberculose e alcoolismo. Para Saavedra (1943, p. 

3), as doenças venéreas eram um castigo universal, uma praga coletiva. Devido ao 

caráter crônico e à transmissão congênita de parte das doenças sexualmente 

transmissíveis, elas teriam se transformado em uma pandemia, porque existira um 

silêncio ao seu redor. Para ele, o problema estaria além da doença e da contaminação em 

si, as causas desse silêncio seriam também de ordem moral e de etiologia social. Por 

isso, fazia-se necessário conhecer e assinalar os determinantes que compreendiam a 

constituição psíquico-moral e o ambiente psicológico. Ou seja, investigar a conduta 

sexual guiada sem premeditação pelo instinto: 

 
es la libido que determina la imprudente curiosidad, que sin llegar a la 
exaltación priápica o a la furia uterina, en ocasiones es por indiferencia al acto 
ejercido indistintamente o bien por deficiencia mental, inexperiencia  de los 
incipientes o de los que carecen de escrúpulo sexual y también los que sufren – 
y en este caso frecuentemente las mujeres – del engaño imprudente de algún 
contaminador

117
 (SAAVEDRA, 1943, p. 3-4). 

 

Conforme pode-se extrair a partir da epígrafe deste subcapítulo, a ideia de amor, 

para o movimento eugênico, tinha um caráter pragmático e objetivo, já que a eugenia 

deveria se sobrepor aos “sentimentalismos inoportunos”. O arrebatamento do amor, do 

desejo sexual ou dos caprichos do coração, como definiu Peña Trejo (1940, p. 5-6), 

seria o grande vilão da seleção natural que, sem intervenção científica tende a regressar 

ao nível medíocre de uma linhagem, a produzir uma média de baixo nível, já que de 

ascendência pobre em material genético. Era preciso, portanto, educar também o amor, 

em prol de uma descendência saudável, como é possível constatar no artigo da 

professora Ana María Arenas Solís: 

 
El amor se traduce en fuerza instintiva que lleva a la satisfacción de un deseo, 
pero el ideal es que esa fuerza levara a realización de procrear individuos bien 
dotados no solamente para la conservación sino para el mejoramiento de la 
especie. Aquel exquisito sentimiento no será nunca la excusa de los 
irresponsables, cuyos anhelos no llegan más allá de sus propios egoísmos que 
no se preocupan por prever las consecuencias de engendrar hijos tarados, de 
cuerpos endebles o deformes, sin destellos de luz intelectual. (ARENAS SOLÍS, 

                                                                 
117

 A citação em questão é um trecho de um trabalho do autor apresentado na Segunda Semana de 

Estudios Venerológicos, organizada pela Acción Nacional de Venerología  e auspiciada pelo 

Departamento de Salubridad Pública, Governo do Estado de Puebla (cidade que sediou o encontro), 

Universidad de Oriente, Sociedad Médica Dr. Federico Marín  (SAAVEDRA, 1943, p. 2). 
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1941, p. 18). 

 

No mesmo caminho, em um editorial da revista Eugenesia, Saavedra sugeriu o 

amor por conveniência118, que conformasse o impulso sexual e fosse orientado por uma 

nova consciência da espécie. Garantiu que com em seu tempo o amor chegaria, mas sem 

o arrebatamento passional: 

 
Amor por conveniencia, sí por conveniencia para el bien de la familia, de la 
sociedad y de nosotros mismos; conformar la conciencia de nuestra juventud, 
no hacia el arrebato pasional y absurdo, sino hacia algo más difícil, hacia la 
meditación, se trata de formar una nueva conciencia de la especie al través de 
las nuevas generaciones. Al fine que el amor ha de llegar, y llegará a su tiempo, 
entonces tendrá la oportunidad de penetrar luminosamente, diáfanamente sin 
vericuetos y trampas absurdas (…) cásense los jóvenes, pero enamorados de un 
prototipo moral y saludable; el amor puede huir y más vale formarle un nido en 
donde pose y no atraparlo para un nido del que escape horrorizado o quede 
prisionero por el remordimiento. Amor y conveniencia (SAAVEDRA, 1941b, p. 
2)  

 

O discurso racionalizante eugênico buscou, assim, formular normas para a 

sexualidade e reprodução por meio de um projeto pedagógico que incluía a canalização 

e sublimação do instinto sexual e do amor na formação de uma consciência de 

responsabilidade procriacional. Como se verá a seguir, parte dessa responsabilidade 

estaria na escolha acertada do(a) cônjuge, para a constituição de um matrimônio 

eugênico. 

 

3.7. Matrimônio e Família: a escolha de casais biologicamente adequados 

 

O matrimônio, no discurso eugênico, seria a base para a conservação e 

melhoramento da espécie, como visto nesse resumo da conferência do sócio Protasio 

Martínez Alvarez: 

                                                                 
118

 Essa ideia de amor por conveniência vem do médico endocrinologista eugenista espanhol Gregorio 

Marañon (1887-1960), que possui vasta publicação em torno dos temas sobre sexualidade e 

influenciou muitos eugenistas mexicanos. Vale notar que suas obras são as que mais facilmente 

encontrei em bibliotecas e sebos durante o estágio sanduíche, na Cidade do México, em 2012. 

Algumas de suas obras sobre o tema em questão são Amor, conveniencia y eugenesia (1929) e Tres 

ensaios sobre la vida sexual (1923).  
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[el matrimonio] es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la 
especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede baslarse a sí 
mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la 
persona sola sino en la dualidad conyugal. Los casados deber ser y serán 
sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí . 
(MARTÍNEZ ALVAREZ, 1941, p. 10-11) 

 

Este autor também definiu os elementos do casal como complementares. 

Novamente a ideia de opostos, porém complementares, aparece na estruturação das 

relações de gênero. A mesma ideia de diferenças irredutíveis entre homens e mulheres, 

mas que unidos se completam no matrimônio, pode ser vista no Código de Moral 

Eugénica, da SME. Ao tratar o papel do homem no casamento, esse Código atribui 

características sexuais antagônicas na relação de gêneros, em pares como força-

fraqueza, valor-sensibilidade, proteção-protegida: 

 
El hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe 
dar, y dará a la mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre 
como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la 
magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, 
esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la Sociedad se le 
ha confiado (EUGENESIA, 1941, t. II, n. 18, p. 10-12). 

 

O Código também trata do papel da mulher, de seus dotes sexuais como 

abnegação, beleza, compaixão, perspicácia e ternura. A mulher deveria ser obediente e 

grata ao marido, tratando-o com veneração, e ambos deveriam ser respeitosos, fieis e 

cuidadosos com a sua união matrimonial. Além do matrimônio, mais outros 11 pontos 

compõem o código em questão, a saber: filhos, pais, álcool, matrimônios 

consanguíneos, responsabilidade paternal e maternal e aborto. Pode-se destacar aqui os 

pontos de número 11 e 12 como representativos desse documento, contemplando 

sucintamente a proposta do código eugênico, sobretudo no que diz respeito ao 

matrimônio. 

 
XI- Que sobre todas las conveniencias de orden económico, social o 
sentimental, se debe escoger siempre como esposo o esposa, a la persona mejor 
dotada física y moralmente, que no sufra enfermedades ni se intoxique, 
procurando investigar entre los antepasados las taras o vicios y enfermedades 
que puedan influir sobre la especie. 
 
XII- Que antes de contraer matrimonio, se debe consultar a un médico, quien 
recomendará las prácticas de higiene y hará un estudio minucioso de cada uno 
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de los contrayentes, para garantizar la vida de la especie en las mejores 
condiciones posibles (EUGENESIA, 1941, t. II, n. 18, p. 10-12). 

 

Como se pode notar, o matrimônio orientado pelo código eugênico tornava 

imprescindível uma investigação prévia da ascendência do (a) parceiro (a), conforme 

um duplo critério físico e moral, dada a suposição de hereditariedade de vícios e 

virtudes, de enfermidades e de saúde corporal. Ademais, a segurança quanto às 

informações deveria ser garantida pela avaliação autorizada e insuspeitável de um 

médico. 

 

3.8. Legislação e seleção matrimonial: os certificados pré-nupciais 

 

O certificado pré-nupcial, antes denominado certificado médico de saúde 

(SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 274), era um documento exigido pelo Estado 

para a realização do matrimônio119. Tratava-se de um exame expedido por um médico 

vinculado ao Departamento de Salubridad Publica atestando a saúde sexual e 

reprodutiva de pretendentes. A sua obrigatoriedade foi muito comum nesse período em 

toda a América e Europa. No México, essa lei estava disposta no Codigo Sanitario 

(1885, art. 175). Contudo, a sua obrigatoriedade só passou a ser exigida em 1928, com o 

novo Codigo Civil e com a Reglamentación de la Campaña Contra Enfermedades 

Venéreas (1940). Além disso, o Departamento de Salubridad Publica também ficou 

incumbido de planejar e realizar a parte preventiva e educativa da questão, em setembro 

o governo já se anunciava  o novo Codigo Civil, como pode ser percebido em um trecho 

de um informe do Departamento para a Mensagem Presidencial de 1º de setembro de 

1927: 

                                                                 
119

 No Archivo Histórico da Secretaría de Salud (AHSSA)  há importantes documentos relativos aos 

certificados pré-nupciais. Encontra-se uma organizada relação de disposições legais sobre certificados 

emitidos desde 1859, estatística de natalidade de filhos legítimos e ilegítimos na República Mexicana, 

de 1922-1930 e gráficos sobre as formalidades, requisitos e causas de nulidade de matrimônio com 

relação à saúde em cada estado da República (ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARIA DE 

SALUD, 1935a). Contudo, Suárez y López Guazo salientou que os dados de taxa de natalidade, no 

México, seriam confiáveis somente a partir de 1928, data em que entra em vigor o novo Código Civil. 

que tornou obrigatório o registro civil de todos os nascimentos da República (SUÁREZ Y LÓPEZ 

GUAZO, 2005, p. 274). 
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A partir de 1º de enero inauguro una campaña de propaganda y educación 
higiénicas a fin de aplicar las disposiciones del nuevo Código Civil que se 
refieren o prohibir la celebración de matrimonios entre personas atacadas por 
enfermedades “cuya naturaleza pone peligro la salud de la especie”. 
(DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PÚBLICA, 1927b, p. 12). 

 

No discurso eugênico, o certificado pré-nupcial, ao fazer uma seleção do 

matrimônio, constituía-se numa ferramenta na luta contra a degeneração da raça. Havia 

uma ideia na ciência desse período de que a reprodução, em seu ritmo natural, tenderia a 

encontrar uma média no que diz respeito às capacidades biológicas dos seres vivos, 

assegurando, dessa forma, a sobrevivência dos deficientes. Daí a necessidade de 

aplicação dos instrumentos de aperfeiçoamentos possibilitados pela ciência médica, já 

que a herança ancestral poderia ser melhorada por uma seletiva procriação. Do 

contrário, se a procriação permanecesse ou regredisse a médias medíocres, o resultado 

poderia ser drástico dentro de poucas gerações. O certificado pré-nupcial também 

guardava o desejo da homogeneidade, já que a aplicação do certificado também 

permitiria que uma seleção de cônjuge pudesse ser feita a partir da orientação da 

mestiçagem. 

No entanto, a exigência do certificado, na prática, apresentava problemas. A 

começar pelo fato de que grande parte da população mexicana se encontrava no meio 

rural e não havia centros de saúdes suficientes que contemplassem toda a extensão do 

país e que pudessem oferecer o serviço a todas e todos. Ciente dessa contingência, a lei 

estabelecia que as pessoas residentes a mais de 20 quilômetros de distância de um 

centro de saúde que realizasse o exame estariam desobrigadas de apresentá-lo no ato do 

casamento, o que demonstra, na prática, que o exame para o matrimônio tinha alcance 

limitado120. A propósito, não apenas o certificado, mas outras questões e propostas 

eugênicas não saíram da teoria, mesmo quando colocadas na lei, como é o caso do 

Reglamento de la campaña contra las Enfermedades Venéreas, publicado na revista 

Eugenesia. A dificuldade da população com a instituição da educação sexual vista 

anteriormente é outro exemplo da dificuldade dos eugenistas em atingir a população. 

Não por acaso as queixas são apresentadas constantemente pelos eugenistas, ora contra 

                                                                 
120

 Havia dois outros casos em que se desobrigava também a apresentação do certificado pré -nupcial: os 

casais que já viviam em concubinato e que desejassem celebrar seu matrimônio e quando um dos 

contraentes se encontrasse em situação de quase morte (EUGENESIA, 1947, t. VIII, n. 94, p. 10-11). 
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o Estado negligente com a população, ora contra a ignorância da própria população. 

(EUGENESIA, 1947, t. VIII, n. 94, p. 10).  

Assim, as dificuldades para a exigência obrigatória do exame pareciam ser 

muitas e em certo sentido estranhas, senão opostas à realidade de boa parte dos 

mexicanos. A ideia de conscientização ou, pior, a obrigação de atitudes nos campos 

sexual e reprodutivo pareciam não encontrar eco na população, que viam como 

exigências sem nenhuma conexão com o seu meio. Essa crítica popular com relação ao 

gerenciamento público da vida sexual e reprodutiva da população foi tratada no discurso 

do Chefe do Departamento de Salubridad Pública, Dr. Bernardo J. Gastelum, na 

inauguração do Instituto de Higiene, em 1927: 

 
Así hemos trabajado durante tres años entre la hostilidad de gente que no tiene 
derecho de juzgar porque nunca ha combatido… A la solicitud por la vida de 
los niños que ejercita una de nuestras enfermeras visitadoras, cuando llama a 
la puerta de un hogar, se ha respondido en muchas ocasiones con la crítica 
destructora por una supuesta intromisión en la vida privada. Que convicción 
tan inquebrantable en la utilidad del servicio social que prestamos ha sido 
necesario tener, para imponerse a tales amarguras (GASTELUM, 1927, p. 38). 

 

Também se deve levar em conta que parte desse rechaço populacional era 

estimulado por algumas das autoridades eclesiásticas e por setores da classe média 

tradicional. O anticlericalismo instaurado na política e nos governos mexicanos pós-

revolucionários tornavam essa disputa ainda mais tensa. Apesar do grande ataque à 

Igreja, esta manteve considerável poder ideológico no México e continuava orientando 

boa parte das questões relacionadas ao gênero e ao matrimônio. Parafraseando Stepan, a 

grande resistência ao secularismo parece revelar o abismo que separava as autoridades, 

locais e nacionais, dos mexicanos comuns. (STEPAN, 2005, p. 137). Além disso, o 

certificado pré-nupcial não parecia infalível, tal como apresentado pelos eugenistas. Em 

um estudo estatístico feito pelo Dr. Manuel B. Trens, do Departamento de Estadística 

Nacional, em 1935, sobre quantidade de matrimônios celebrados e de nascimentos de 

filhos legítimos e ilegítimos entre os anos de 1922 e 1932, o autor sugeriu que a 

persistência em se exigir o certificado pré-nupcial de saúde teria resultado no aumento 

do amancebamento e, por ela, a ilegitimidade. Nota-se um aumento considerável tanto 
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da natalidade, quanto dos matrimônios, ao aproximar-se da década de 1930 (ARCHIVO 

HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 1935b).121 

No entanto, para os eugenistas o certificado seria o atestado científico da 

capacidade eugênica dos contraentes e reduziria os problemas relativos às doenças 

congênitas e hereditárias, sobretudo a sífilis. Vale mencionar que em 1956, a SME passa 

a expedir os certificados pré-nupciais no Centro de Adiestramiento Antivenéreo, a 

convite do diretor, o também eugenista Dr. Eliseo Ramírez (ARCHIVO HISTÓRICO 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 1956).  

 
A que asombroso grado se reduciría los nacimientos prematuros, los abortos 
espontáneos, el porcentaje de enfermos mentales, las alteraciones físicas y 
psíchicas, la criminalidad, los accidentes de índole perversa, el 
descarrilamiento social mismo y una serie de calamidades que afligen la 
humanidad, si se firmaran las bases científicas de la capacidad eugenésica de 
los contrayentes: porque todo cuanto de felicidad puede existir sobre la tierra 
es efluvio de organismo sano (PEÑA TREJO, 1940, p. 15). 

 

O passo seguinte ao matrimônio – que será abordado no próximo subcapítulo – 

é, finalmente, a reprodução bem sucedida e a chegada de uma criança plenamente 

saudável, pois gerida dentro de um processo centrado em melhorar a vida dos 

indivíduos. A tarefa seguinte, portanto, seria a maternidade, a benção e o fardo da 

mulher. 

 

3.9. Maternidade: função biológica e missão nacional da mulher 

 

“Gerar, parir, amamentar e cuidar.”(Vieira, 1999, p. 68) 

 

A responsabilidade da mulher com a educação das crianças foi enaltecida pela 

SME como um nobre dever posto em ação por seu natural instinto de maternidade e de 

cuidados. Para os sócios da SME, a mulher estava condicionada pelo destino biológico 

                                                                 
121

 Por outro lado, em outro artigo, Causas de la mortalidade infantil, Feliciano Sánchez Ríos, publicou 

na Revista Puericultura os índices de mortalidade infantil no México, de 1938 a 1948, indicando uma 

queda (SÁNCHEZ RÍOS, 1950, p. 193).  
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desde o seu nascimento; tal destino se traduzia na tarefa da reprodução e dos cuidados 

para com a família – e num sentido lato, para com a família humana, a sociedade. Tais 

ideias encontram-se assim expressas em um texto da revista Eugenesia: 

 
Y si tiene presente que la mujer es la depositaria de la perennidad de la Especie 
y a la vez el núcleo central de la célula familiar, base constitucional de la 
Sociedad humana, se comprende fácilmente como todo lo que a su personalidad 
biológica debe tener proyecciones ciertas y a veces inesperadas sobre los 
variados aspectos de la vida colectiva (TURENNE, 1941, p. 15). 

 

A vinculação entre a identidade das mulheres e a natureza, como visto, tem sido 

uma referência recorrente no mundo ocidental. O que em certo sentido parece novo na 

proposta eugênica é o intenso controle sobre a reprodução da espécie e, em especial, 

uma vigilância sistemática da reprodução da mulher, sob os auspícios da ciência. A 

vigilância seria operacionalizada a partir de um controle público: exames de saúde pré-

nupciais, campanhas contra doenças sexualmente transmissíveis, cuidados médicos com 

a maternidade e com a infância; mas também a partir do controle simbólico, valorizando 

positivamente os atributos que deviam conformar a identidade das mulheres e a 

importância de tais atributos na construção de uma nova e melhor sociedade. 

Saavedra, ao tratar do conceito biológico feminino, concluiu que a mulher e o 

homem seriam de contexturas diferentes, ainda que semelhantes: biologicamente, 

ambos teriam uma função determinada que lhes davam um aspecto biológico 

característico. A mulher deveria ser “fundamentalmente feminina” e, da mesma forma, o 

homem seria “essencialmente masculino”. Em outras palavras, cada um deveria 

expressar todos os atributos e obrigações emanados de sua constituição somática. Para 

ele, a missão fundamental da mulher era a maternidade, muitas vezes estendida nas 

atividades de educação ou de serviço social, ocupações que não se opunham à sua 

biologia. A mulher, segundo o texto dele publicado na revista Eugenesia, deveria se 

preocupar em melhorar sua mente e se preparar para o seu dever maternal, já que o 

cultivo da inteligência seria uma função biológica que ela não deveria descuidar. 

(SAAVEDRA, 1940f, p. 19-20). 

A concepção de identidades de gênero como diametralmente opostas e desiguais, 

segundo a qual a mulher é definida e valorizada em função de sua aptidão natural à 

maternidade, é constante no discurso de Saavedra. Em Eugenesia y Medicina Social, ele 

conferiu total autonomia às mulheres na escolha de quem deveria ser o pai de seus 
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filhos; nesse sentido, indo na contramão da moral da época, ao admitir a potencialidade 

das mães solteiras. (SAAVEDRA, 1934a, p. 115). Para ele, a paternidade masculina era 

incidental, a figura do pai era deixada em segundo plano frente ao chamado 

transcendental da mulher: a maternidade. De forma semelhante, o médico psiquiatra 

argentino e sócio honorário da SME, Carlos Bernaldo de Quirós, e a médica argentina 

Mercedes Rodríguez de Ginocchio publicaram um artigo na revista Eugenesia, 

marcando a oposição de identidades de gênero em função de características biológicas e 

essencialistas, na qual a mulher é indubitavelmente definida por sua natureza maternal e 

amorosa, ao contrário do homem, que trata o sexo e a reprodução de forma fugaz: 

 
La mujer tiene su construcción anatómica y funcional destinada “a concebir el 
hijo, incubarlo, parirlo y lactarlo”, lo que hace que su función sexual sea de 
preponderancia y naturaleza primaria; el hombre, por lo contrario, satisface 
esa función de un modo fugaz, generalmente irresponsable y secundario, pues 
ocurre lo que sintetizó Lord Byron en el siguiente pensamiento: “El amor de un 
hombre es cosa distinta de su vida, mientras que el amor de la mujer es su vida 
entera”  (BERNALDO DE QUIRÓS; RODRÍGUEZ DE GINOCCHIO, 1942, 
p. 13). 

 

Nesse sentido, os eugenistas posicionaram as mulheres no lugar de altas 

colaboradoras do projeto de reforma social em curso e a reconstrução do lar significou 

transformá-lo num espaço de ingerência do governo, por meio do estabelecimento de 

códigos normativos e de comportamentos modelados para produzir novos tipos de 

sujeitos nacionais. Dessa forma, mediante sua vocação natural e educada pelos 

conhecimentos eugênicos, as “frágeis mãos” das mulheres trabalhariam em harmonia 

com as mãos da medicina: 

 
Y la labor descansa no sólo en las manos de los clínicos, de los pediatras y de 
los estudiosos, sino también en las débiles manos de quien sabe corregir 
acariciando: las de la mujer y muy particularmente las de la mujer-madre y de 
la mujer-maestra. Son ellas las que están en contacto, minuto a minuto, con 
esos inquietos y traviesos hombrecillos, que nos tienen en constante 
aprehensión sobre su concepto sobre nosotros; son ellas las que pueden saber 
constantemente lo que el niño hace y cómo se comporta y las que pueden notar 
las manifestaciones que los niños ofrecen fuera de la normalidad, aun cuando 
por momentos se alejen de sus ojos vigilantes. (…) sobre todo la madre, la 
primera a lanzar el grito de alerta para defender a su hijo de un peligro que no 
conoce, pero que adivina (HERNÁNDEZ, 1939, p. 7). 
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A contribuição das mulheres não se encerraria no espaço doméstico: por mais 

paradoxal que pareça, sua presença no movimento eugênico mexicano, um espaço 

público, foi significativa122. Por um lado, compreende-se essa presença na medida em 

que áreas como as de saúde e de educação eram campos tradicionalmente ocupados por 

mulheres, o que explicaria a existência, sobretudo de médicas, educadoras e assistentes 

sociais no movimento eugênico. A maioria delas se envolveu com temas relacionados à 

educação infantil, sexualidade da mulher e maternidade. Nesse sentido, a participação 

das mulheres era bem-vinda, uma vez que essas mulheres cumpriam um caro objetivo 

eugênico: auxiliar outras mulheres a realizarem a sua função de mãe e esposa com 

excelência. Segundo o pensamento eugênico, eram mulheres esclarecidas – aqui há uma 

marca forte de classe e de raça, pois eram mulheres que tiveram condições de estudo e 

que, portanto, não pertenciam às classes trabalhadoras e, possivelmente, não eram 

indígenas – que ajudavam as mulheres ignorantes (pobres e índias). Contudo, ainda que 

compartilhando o espaço público, por excelência dos homens, as eugenistas não 

deveriam perder as atribuições tidas como naturalmente femininas123. 

O controle da reprodução e da natalidade se desenvolveu gradativa e 

concomitantemente à configuração de ideias e práticas em torno da valorização da 

maternidade. Rohden124, analisando o Brasil durante o governo Vargas, descreveu uma 

realidade semelhante à vivida no México no que diz respeito às relações entre medicina 

e gênero: a vida fora de casa passou a ser condenada e se desenvolveu uma insistência 

                                                                 
122

  Para se ter uma ideia da presença das mulheres na SME, listo aqui algumas de suas sócias: Dra. 

Antonia Ursúa, Esperanza Peña Monterrubio, Esperanza Velázquez Bringas, Dra. Margarita Delgado 

de Solís, Professora Carmen Lejía Paz de Ibarra, Professora Margarita G. De Lozano Garza, Dra. 

Emilia Leija Paz de Ortiz, Dra. Mathilde Rodríguez Cabo, Dra. Amparo González Moreno (Comité 

Estatal – Jalisco), Sarita Castillo (Comité Estatal – Chiapas), Maria Concepción Ramírez Palos, 

Cristina García e Angela Amato (Comité Estatal – Aguascalientes), entre outras. Apesar disso, como já 

mencionado antes especificamente sobre Esperanza Peña M., não há muitas informações sobre essas 

mulheres.  

123
  Por exemplo, Saavedra, ao relatar as conferências mensais da SME na Revista Eugenesia, refere-se à 

fala da Dra. Antonia Ursúa como “sencilla y emotiva” e que “se dirige a la mujer y la traduce a traves 

de su espirito maternal”. (SAAVEDRA, 1939c, p. 11). 

124
  Ao analisar questões de reprodução no Brasil nesse mesmo período aqui trabalhado, essa autora tentou 

mostrar como a valorização da maternidade e da infância nas primeiras décadas do século XX estava 

relacionada a um contexto que articulava outros fatores como a ascensão da ideologia nacionalista, a 

presença das ideias eugênicas, a propagação de recursos de controle da natalidade, os movimentos de 

emancipação feminina e a entrada da mulher no mercado de trabalho, além de aspectos relativos a 

uma redefinição do papel da medicina na sociedade, especialmente da medicina da mulher e da 

criança. Ainda segundo Rohden, no Brasil, questões da raça e do futuro da nação foram as bases para 

se elaborar um discurso e uma prática que envolviam a definição da mulher como presa ao único 

destino “natural” da maternidade. O grande inimigo seria a degeneração racial relacionada à mistura 

das raças, além do perigo representado pelas doenças (ROHDEN, 2003, p. 36). 
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nos benefícios da maternidade, cada vez mais definidos com relação à sociedade e à 

nação. Segundo Rohden, a ideia de mulher-mãe, costumeiras nos documentos do 

governo Vargas (e também na produção da SME) se relacionava com a responsabilidade 

pelo futuro do Brasil, e os pensamentos médico e eugenista estavam muitas vezes 

presentes nos discursos do Estado (ROHDEN, 2003, p. 21). 

Saavedra relata, na revista Eugenesia, uma conferência da professora Judith 

Rivero de Rangel, proferida em 1940, intitulada Relaciones entre el Jardín de Niños y el 

Hogar. Nessa conferência, ela teria, segundo Saavedra, condenado as transformações 

sofridas pela mulher no que diz respeito ao trabalho fora de casa, colocando em prejuízo 

os cuidados com os filhos, afirmando que “la más importante guía en los destinos del 

hogar, en donde se sienta la base del porvenir de los hijos”, e expressando como o seu 

maior desejo poder ensinar às mães a criar a atmosfera espiritual do lar, de forma a 

“ahondar la labor de la educadora, haciéndola el punto fuerte en que corvergen los 

caminos más hondos de la vida” – ainda conforme o relato de Saavedra (SAAVEDRA, 

1941d, p. 16). 

O mito da maternidade, do “eterno feminino”, ganhou força no primeiro quartel 

do século XX, quando algumas questões como a queda de natalidade, prostituição, 

alcoolismo, entre outras, foram identificadas nesse período como um sintoma do 

“decaimento nacional”. Segundo Rohden, Muel-Dreyfus em sua análise sobre a situação 

da natalidade e maternidade na França teria descrito como nesse momento se 

relacionava mais fortemente a imagem da maternidade como destino feminino, 

sobretudo nos discursos médicos, ginecologistas, obstetras e puericultores, que 

combinavam a eugenia e política natalista (ROHDEN, 2003, p. 34). 

A forma como Muel-Dreyfus analisou a importância do mito do eterno feminino 

nas tentativas de reorganização da França em crise, a ideia de uma natureza feminina 

impermeável e a-histórica que funcionasse como garantia de conservação da sociedade, 

parece encontrar ecos também na realidade mexicana, que usou da mesma fórmula 

maternidade-destino-nação. Segundo Rohden, o argumento central da autora e que é 

válido também nesta análise da SME, é a percepção sobre como o masculino e o 

feminino estruturam o imaginário e a organização de toda a vida social, ou seja, a ordem 

dos corpos é uma dimensão fundamental da ordem política. Por isso, a concepção de 

diferenças entre os sexos como naturais e biológicas – e, portanto, definidora de 
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destinos masculinos e femininos – teria auxiliado a elaboração de ideologias políticas, 

como a da homogeneidade nacional francesa (ROHDEN, 2003, p. 35). 

No Codigo de Protección a la Infancia, Francisco Benavides foi categórico em 

sua afirmação de que toda mulher mexicana teria o dever de contribuir, dentro da lei e 

conforme os princípios da eugenia, ao fomento da boa e saudável população do país. 

Assim como o Estado deveria proteger toda mulher que se encontrasse em idade 

reprodutiva e com condições de chegar à maternidade (BENAVIDES, 1940, p. 4). Em 

uma conferência da professora Margarita Lozano Garza, La Responsabilidad de la 

Madre en la Educación – relatada por Saavedra, no Quinto Ciclo de Conferencias da 

SME –, ela teria ressaltado a transcendência educativa da ação da mulher, sua 

indubitável influência na formação não só da personalidade biológica do filho, como da 

organização da família como um todo. Referindo-se ao problema econômico, ela teria, 

ainda – segundo o relato de Saavedra –, apontado que a miséria e a má distribuição do 

salário seriam capazes de diminuir os resultados da influência educativa da mulher 

(SAAVEDRA, 1940g, p. 15).  

A mãe estaria ao lado dos médicos na realização do projeto de saúde racial 

eugênico, atuando na esfera familiar, na organização do lar. Os médicos, juntamente 

com o Estado, com a atuação pública nos campos reprodutivos e pediátricos. Para a 

eugenista M. J. Cisneros de S. Hernández, o trabalho de cuidar da saúde das mentes e 

dos corpos das crianças, deveria ser compartilhado não só entre clínicos, pediatras e 

estudiosos, mas também as mulheres com suas “frágiles manos que saben corregir 

acariciando”, particularmente a mulher-mãe e a mulher-professora. Contudo, para a 

autora, prevaleceria a ignorância das mães sobre como cuidar da saúde de seus filhos, 

não por falta de afeto, mas por despreparo. Para sanar esse problema é que teriam sido 

criados os clubes de mães, as associações pró-infância e agrupações diversas, todas com 

o propósito de velar pela saúde e bem-estar das crianças. Hernández denomina “tristeza 

del niño” o mal hereditário causado pela ignorância e inconsciência de seus pais, 

sobretudo de sua mãe. Suas causas são o abandono maternal ou a ignorância da mãe – 

que expõe seus filhos à miséria como moradia insalubre –, ambiente caótico de pai ébrio 

ou mãe ignorante ou prostituída, trabalho infantil e privação das brincadeiras 

(HERNÁNDEZ, 1939, p. 9). 

 
Eugenesicamente la reducción de la maternidad acarrea salud para la madre y 
bienestar para la prole, puesto que las mujeres que han parido con mayor 
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frecuencia se fatigan y pauperizan; y en general los padres que engendran 
numerosos hijos se encuentran imposibilitados para su eficiente manutención y 
educación, haciéndoles llevar vida de privaciones y de insalubridad, en síntesis 
prole mal equipada física e intelectualmente para la lucha por la vida  
(CORREA, 1936, p. 74). 

 

A procriação seletiva proposta pelos eugenistas mexicanos muitas vezes exigia 

também uma redução da taxa de natalidade. Para Adrián Correa, a maternidade 

consciente envolvia a limitação da natalidade, sobretudo porque, como já visto 

anteriormente, a alta fecundidade estava associada à pobreza e a ela, a degeneração 

social, elemento este que a eugenia pretendia combater. Nesse ponto, o programa 

eugênico cessava as suas prescrições e iniciava a suas proscrições, não se tratava mais 

de incentivar uma boa reprodução senão eliminar os elementos prejudiciais a 

composição física e moral da sociedade.  

 

3.10. Obstáculos – ou proscrições – a serem superados pelos eugenistas 

 

Qué más inmoral que permitir la disolución del hogar, la 

prostitución de la juventud, el aborto, el infanticidio, el 

divorcio y la legión de degenerados, imbéciles, 

delincuentes, tarados y enfermos en lo general, frente a la 

lucha de salvar a la sociedad de esas plagas mediante la 

dirección razonada de la alta natalidad . 

(SAAVEDRA, 1940e,  p. 8) 

 

Conforme visto nos tópicos anteriores deste capítulo, as questões em torno da 

saúde matrimonial – tais como a instituição do certificado pré-nupcial, a preocupação 

com a educação e saúde sexual dos futuros progenitores, além dos cuidados materno-

infantis – tiveram um papel protagônico na SME. Contudo, houve outra frente de 

atuação, que consistia não apenas em orientar a boa reprodução, mas impedir a má 

reprodução. Dessa forma, se até aqui o foco esteve na forma como os eugenistas ligados 

à SME pensaram em estimular uma boa prole mexicana, a partir de agora a análise se 

concentrará naquilo que o pensamento e o programa eugênico identificaram enquanto 

problemas e obstáculos para a concretização de sua utopia, bem como nos meios que 

propuseram modificá-los e eliminá-los. Assim, serão analisados os temas do combate à 

prostituição, às chamadas doenças venéreas, ao alcoolismo e a outras toxicomanias – 
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além das práticas de aborto, infanticídio e esterilização –, em suma, temas que os 

eugenistas pensavam estar relacionados com a degeneração racial e social, ou, mais 

especificamente, com a delinquência, a loucura e as doenças mentais.  

Mediante o controle de comportamentos e práticas sexuais e reprodutivas, a 

SME buscou meios de extinguir o que pudesse ameaçar o caminho da construção de 

uma sociedade eugenicamente saudável. As suas estratégias buscavam formas de 

impedir a reprodução do heterogêneo, grupo daqueles que eram tidos por inaptos. A 

prostituição, por exemplo, considerada um dos principais obstáculos no combate às 

chamadas doenças venéreas, foi um dos alvos principais dos eugenistas mexicanos, que 

acumulavam preocupações não apenas no âmbito da saúde pública, mas também nas 

esferas moral e econômica. O que parece evidente é que essas medidas de controle se 

voltaram especialmente para as classes operárias amparadas, mediante a justificativa, 

sobretudo, da relação estabelecida entre degeneração e pobreza, que definia a 

degeneração como causa e consequência intrínseca às classes populares. 

O combate aos elementos causadores da degeneração, como o alcoolismo e 

outras drogadições, a prostituição, a mendicância, entre outros, também faziam parte da 

agenda do nacionalismo modernizador pós-revolucionário mexicano. A proposta 

eugênica, nesse sentido, era um ramo a mais de apoio de uma grande transformação de 

caráter sanitário e higienista que caracterizou o início do século XX. As sociedades 

eugênicas atuaram com o Estado na elaboração das políticas sociais, educacionais e de 

saúde, com foco na revisão e correção das alegadas causas de degeneração social. A 

partir de determinada racionalidade, amparada pelo pensamento científico, o Estado 

mexicano, com a colaboração da SME, buscou disciplinar os corpos e as mentes da 

sociedade em busca de um tipo ideal de homem e mulher mexicanos. 

A racionalidade científica passou a ser usada como arma ideológica do Estado 

para combater condutas que eram consideradas causadoras da degeneração. Além dessas 

condutas, buscou-se eliminar ideias consideradas atrasadas e irracionais, como o 

fanatismo religioso, por exemplo, um alvo muito atacado pelos governos pós-

revolucionários no México. O embasamento científico do projeto pós-revolucionário 

pode ser percebido na importância que alguns estudos e teorias passaram a ter na 

administração estatal, principalmente nas questões ligadas à educação, à saúde e à 

criminologia. A tipologia lombrosiana, a frenologia, a tese do atavismo, a biotipologia e 

as provas de coeficiente intelectual são exemplos de como o marco da cientificidade 
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sustentou ideologias como a que regia os governos pós-revolucionários mexicanos, a 

qual defendia a associação entre debilidade mental – a loucura e outros sinais 

relacionados com a ideia de degeneração, como a pobreza e a prostituição – e 

comportamento criminoso (LUTZ, 2007, p. 1406; SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, 

p. 234; SAADE GRANADOS, 2011, p. 32). Dessa forma, nos próximos subcapítulos 

será analisada a forma como a SME tratou os temas da prostituição, sobretudo no debate 

entre abolicionistas e regulamentaristas; do aborto e do infanticídio; da esterilização, 

enfocando principalmente o caso de Vera Cruz. 

 

3.11. A dupla condenação da prostituição e das prostitutas 

 

O exercício da prostituição no México era legal e regulamentado desde 1862125, 

uma lei controversa que gerou um longo debate, durante toda a sua existência, sobre a 

responsabilidade ou não do Estado no controle da atividade, um debate polarizado entre 

abolicionistas e regulamentaristas. De um lado, os regulamentaristas defendiam o 

controle da prostituição pelo Estado como uma eficiente ferramenta no combate às 

doenças sexualmente transmissíveis, os “males venéreos”, já que o Estado poderia 

fiscalizar e regular a atividade de perto. Opostamente, o grupo dos abolicionistas 

argumentava que o Estado, ao regulamentar a profissão, favorecia e incentivava o 

comércio sexual, colocando em risco a possibilidade de controle das doenças venéreas. 

Alinhada a esse grupo estava a SME, sobretudo na articulação de uma grande campanha 

no México em prol da desregulamentação do exercício da prostituição, como será visto 

adiante. 

Na virada do século XIX para o XX, quando a regulamentação do exercício da 

prostituição passou a ser matéria de saúde pública e sanitária, o tema se tornou objeto de 

muita polêmica em diferentes partes do mundo. No México, esse debate foi mais 

intenso depois de 1930, sobretudo após o governo de Cárdenas, período em que foram 

estabelecidas políticas estatais de maior fôlego. O abolicionismo ao redor do mundo 

                                                                 
125

  A regulamentação mexicana foi influenciada pelo sistema legislativo francês desde o século XIX, no 

império de Maximiliano, sobretudo pelas ideias do higienista Parent Duchatelet baseadas nos 

conceitos de isolamento, polícia sanitária e presídio para as mulheres infectadas por doenças 

sexualmente transmissíveis (ESTRADA, 2008, p. 164). 
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teria sido um movimento diverso, orientado segundo as especificidades políticas locais, 

variando desde a proposição de uma liberdade irrestrita dos seres humanos para fazer 

uso de seu corpo até a intolerância total à prostituição – e à prostituta. (ESTRADA, 

2008, p. 165). No México, percebe-se uma dura repressão não tanto ao exercício em si, 

mas àquelas que exerciam o comércio sexual fora do marco tolerado. Um pouco desse 

cenário dividido entre abolicionistas e regulamentaristas pode ser observado em um 

artigo, que enfatiza ainda o crescimento de um movimento abolicionista em muitos 

países, escrito por Protasio Martínez Alvarez, jurista e sócio da SME, além de militante 

da causa abolicionista: 

 
A este sistema de pretendido control se le ha llamado “Reglamentarismo”. En 
la práctica ha quedado demostrado evidentemente que no es posible controlar a 
las mujeres que comercian sexualmente y, en cambio, el Estado legaliza la 
profesión de prostituta, a la que fatalmente condena a vivir de ese comercio. En 
virtud de esas conclusiones y de otras muchas más (…) ha surgido en casi todos 
los países del mundo el movimiento que se le conoce con el nombre 
“Abolicionismo” (…) que pide la abolición de los Reglamentos para el 
ejercicio de la prostitución (MARTÍNEZ ALVAREZ, 1940, p. 3-4). 

 

Se a concretização do programa eugênico dependia do controle da sexualidade e 

da reprodução humana, que era uma das principais estratégias para o melhoramento 

biológico e social humano, a prostituição se apresentava, então, como uma ameaça à 

realização desse programa, constituindo-se em tema de grande relevância para os 

membros da SME. O exercício da prostituição punha em risco as aspirações eugênicas, 

sobretudo por estar relacionado à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, 

em especial a sífilis, doença associada às altas taxas de mortalidade infantil e 

identificada como causa de muitos problemas congênitos, entre eles a surdez e a 

deficiência mental. Em um curso direcionado para assistentes sociais, a médica 

abolicionista Emilia Leija Paz de Ortiz (1902-1967), em conferência relatada por 

Saavedra, teria pontuado que as doenças venéreas pesavam sobre a descendência e 

vinham obstruindo a realização de uma obra efetiva de sanitarismo, sendo a prostituição 

parte desse problema. Para ela, a regulamentação da prostituição seria absurda e inútil; 

diante da responsabilidade do Estado de promover saídas para se evitar o contágio, ela 

não ajudava no combate às doenças venéreas (SAAVEDRA, 1939d, p. 13). 

No mesmo sentido, o médico eugenista mexicano Eliseo Ramírez afirmou que a 

regulamentação, sob o aspecto sanitário, não diminuiria a contaminação venérea e a sua 
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supressão traria outras vantagens importantes como a possibilidade de luta contra a sua 

prática, ainda que o autor tenha reconhecido a impossibilidade de eliminá-la 

completamente. Para Ramírez, com o fim da regulamentação, seria possível tentar 

extinguir pelo menos o comércio organizado da prostituição, além de punir o tráfico de 

mulheres – chamado de trata de blancas – em todas as suas formas. Com a 

regulamentação, por sua vez, o Estado se igualava ao traficante, algo moralmente 

inaceitável para Ramírez que, em vez disso, propôs que se fizesse uma campanha 

antivenérea com o mesmo critério e técnica aplicados a outras doenças infecta-

contagiosas “. y no con el criterio de proxeneta, de ofrecer mercancía sana a los 

pacíficos contribuyentes”. (RAMÍREZ, 1941, p. 6-7). 

A pressão feita pelos abolicionistas surtiu efeito na legislação mexicana, como 

pode ser observado, primeiramente, no Código Sanitário de 1926, que se pronunciou 

contra a prostituição clandestina e afirmou a necessidade de realização de inspeções 

médico-sanitárias sistemáticas nas casas e hotéis de prostituição, bem como de fixar 

tarifas de atendimento médico às prostitutas que buscassem tratamento em hospitais 

vinculados ao Departamento de Salubridad Pública. Outra medida foi o projeto de 

modificações do Código Penal, no que diz respeito ao delito de contágio, às 

modalidades de regulamentação da prostituição, bem como à sua relação com o 

problema venéreo, redigido pelo Departamento de Salubridad Pública, em 1937. O 

citado projeto contou com o apoio da SME, que enviou uma carta circular a todas as 

organizações interessadas no tema da prostituição para que se inteirassem do projeto em 

questão. Em 1940, a regulamentação foi revogada com a instituição do novo Código 

Penal mexicano, notícia recebida com comemoração pela SME (EUGENESIA, 1940, t. 

1, n. 4, p. 3) 

No Estado de Vera Cruz a regulamentação do exercício da prostituição foi 

suprimida bem antes, em 1930, com a Lei nº 362, durante o governo de Alberto 

Tejeda126, que dois anos depois também regulamentou a esterilização humana, única na 

América Latina. Além disso, Tejeda também proibiu a venda de bebidas alcóolicas e 

                                                                 
126

  Adalberto Tejeda foi governador de Vera Cruz por duas vezes: 1920-1923 e 1928-1932. A orientação 

de seu governo se destacou por impulsionar a orientação laica e resolver as questões mais graves de 

saúde pública. Positivista, compartilhava a preocupação do problema racial e a possibilidade de seu 

melhoramento. Sua obra de profilaxia social incluía eliminar o fanatismo religioso, razão q ue o levou 

a fechar a maioria dos templos do Estado, incentivando a edição de publicações contra o clero, como o 

jornal La Sotana, publicação da Liga Comunista y Anticlerical (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, 

p. 133). 



160 

 

 

 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais com este fim, como cantinas e 

tabernas. Com essas medidas, o governador veracruzano buscava atacar dois grandes 

problemas vividos pelo México naqueles anos: as altas taxas de doenças sexualmente 

transmissíveis e o alcoolismo, justificando as suas ações em benefício da regeneração da 

raça mexicana127.  

Na conferência Génesis y desarrollo de la prostitución, Saavedra buscou 

explicar as causas biológicas e sociais da prostituição e pontuou a ação do Estado frente 

à questão ao longo da história mexicana sob os aspectos moral, venéreo e policial. 

Assim como Eliseo Ramírez, para Saavedra, o Estado, ao regulamentar a prostituição, 

se tornava um agenciador e cúmplice de traficantes de mulheres, em vez de zeloso de 

sua moral. Como saída, sugeriu que a prostituição deveria ser combatida pela educação 

do homem e da mulher e pelo enaltecimento do instinto maternal (SAAVEDRA, 1939a, 

p. 12-16). Percebe-se, portanto, que a prostituição instigava questões que iam além das 

sanitárias: ela se relacionava com a perturbação de uma ordem convencional dos 

gêneros, além de ser necessária ao cumprimento do programa eugênico. 

A prostituta representava a antítese da esposa e da mãe; era a negação da 

conduta que as mulheres deveriam assumir, na ótica da SME, ou seja, como 

responsáveis pelo melhoramento racial da nação. O modelo de família eugênica, 

preocupado com a boa reprodução da prole, era afrontado pela figura da prostituta, cuja 

existência se destinava a atender aos instintos sexuais que, para a educação eugênica, 

deveriam ser controlados e canalizados unicamente para fins reprodutivos. O modelo de 

mulher do Estado pós-revolucionário deveria ter como atributos a delicadeza, a 

prudência e a abnegação; e a prostituta era o oposto disso, ao ocupar o espaço proibido 

da libertinagem, da doença, do prazer, da perdição, como aquela que circulava pelas 

ruas e representava a negação da maternidade e do lar. A importância que o tema da 

prostituição teve entre os assuntos debatidos na SME foi além das questões de saúde: ao 

representar o oposto do que se pretendia para a mulher, a prostituta era a antítese que 

definia e estabelecia a identidade de gênero almejada pelo propósito eugenista. Essa 

dualidade do sentido de mulher, Eva e Maria, clássica e recorrente na história ocidental, 

foram representações de gênero que também serviram de substrato para o que se 
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  Como na apresentação da Ley de Eugenesia e Higiene Mental: “…dándose cuenta exacta de la 

importancia que implica para la raza el procurar su mejoramiento gradual por medio de trabajos de 

profilaxis, educativos y otros que fueren necesarios [...]” (MÉXICO, 1932). 
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pensava e se fazia nos campos da saúde, da higiene e, especificamente, no caso do tema 

aqui tratado, no programa de reforma social da SME (LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 

2011, p. 559; ROHDEN, 2003, p. 38). 

Para a SME, uma das causas principais que levavam uma mulher a se prostituir 

seria o seu pertencimento a um meio ambiente inadequado, que apresentava más 

condições econômicas, sociais e morais, identificado comumente com o meio proletário. 

Mathilde Rodríguez Cabo apontou vários fatores presentes entre as classes operárias 

considerados por ela como degradantes e que contribuíam para o encaminhamento das 

adolescentes pobres ao exercício da prostituição. Entre eles: o precoce início da vida 

sexual e da promiscuidade – analisada por Rodríguez Cabo como um comportamento 

aceitável entre as classes trabalhadoras –; a miséria e maus tratos vividos por essas 

jovens nos lares; e a regulamentação da prostituição, uma vez que facilitava o acesso 

dessas jovens aos “centros de vícios”, conformando um cenário no qual elas viam na 

atividade da prostituição uma libertação (RODRÍGUEZ CABO, 1940, p. 5). 

Ainda segundo Rodríguez Cabo, tomando a análise do médico sanitarista 

argentino Juan Lazarte (1891-1963), Sociedad y Prostitución (1935), uma garota 

burguesa teria condições materiais e morais superiores em relação a uma garota 

proletária no que diz respeito à família, à alimentação, à proteção, à educação, à 

autoestima, à não necessidade de trabalhar e ao distanciamento dos vícios. A garota 

burguesa teria, portanto, mais chances de uma vida normal e propícia para a realização 

de valores psíquicos e espirituais. Uma garota trabalhadora, por outro lado, muitas vezes 

sem lar ou pertencente a uma família problemática, experimentava a vivência precoce 

da puberdade e exposta a tudo o que se pudesse ver e ouvir: conhecia o sexo sem 

sentido e sem amor. Assim, mal alimentada, mal vestida, mal educada, “de sirvienta de 

pobre a mucama de ricos u obrera necesitada de la ciudad” (RODRÍGUEZ CABO, 

1940, p. 8), passava por uma adolescência abreviada. Tais experiências distorciam – 

segundo essa autora – sua psique, dificultando o seu desenvolvimento orgânico e 

psíquico. Sem perspectivas, as jovens proletárias seriam presas fáceis da criminalidade: 

 
Las muchachas se sienten humilladas y ofendidas, siempre pobres, siempre 
dependientes. Su trabajo no le produce cuanto sus ojos ven y fantasean, desean. 
Cualquier ilusión despierta en ella sueños que en realidad no existen. Natural 
es su creencia que cualquier camino le conducirá a algo mejor. Nada tiene que 
perder (RODRÍGUEZ CABO, 1940, p. 8). 
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Mathilde Rodríguez Cabo citou, ainda, a obra El Niño Proletario (1925), do 

comunista alemão Otto Ruhle, uma análise da infância feita a partir da ótica de gênero e 

de classe avançada para a época. Para Ruhle, segundo relata Rodríguez Cabo, a garota 

proletária se encontrava prejudicada – dentro do âmbito da cultura presente – por um 

conceito tríplice: como proletária frente à burguesia, como criança frente aos adultos e 

como garota frente ao garoto e ao homem. Dessa forma, ainda segundo essa análise, ela 

padeceria da injustiça social no maior grau existente e seu esforço por adquirir poder se 

via diminuído incessantemente. O desejo de ser independente, livre, válida plenamente, 

seria conquistado pelo seu papel de ser sexuado e por sua função feminina inalienável. 

Nesse contexto, essa garota perceberia que o comércio sexual, apesar de todas as suas 

dificuldades inerentes, seria um instrumento de poder, na medida em que ela pudesse ter 

o controle da sexualidade, uma liberdade negada às demais mulheres (RODRÍGUEZ 

CABO, 1940, p. 8-9). 

A ideia de promiscuidade presente entre as classes operárias não deixava de 

colocar sob suspeita a conduta sexual das mulheres desse meio, como alertou o médico 

mexicano Juan L. Soto, em um artigo sobre como evitar o contágio de doenças 

venéreas, que orientou os rapazes a não confiar em nenhuma mulher, pois “fuera del 

matrimonio, fuera de la mujer propia, todas las mujeres son sospechosas”. (SOTO, 

1937, p. 166). Soto se referia, em especial, às mulheres trabalhadoras das classes baixas, 

as quais tinham uma vida sexual e amorosa descuidadas: 

 
Menos conocidos son los peligros a que se exponen los que buscan el placer 
con la inocente empleada, dactilógrafa, dependiente de almacén, modistilla, 
estudiante de escuela superior, enfermera de albeante uniforme y de ignota 
patología, etc. El hecho de hacer vida en familia y de tener una ocupación 
durante el día fortalece la confianza de los estudiantes sentimentales lo mismo 
que de los viejos libidinosos. ¡Insensata confianza! La joven empleada ha 
dejado a menudo fragmentos de su corazón, de su virtud y de su salud 
enredados en las zarzas del camino (SOTO, 1937, p. 168-169). 

 

Desde as primeiras décadas do século XX já eram realizados estudos e pesquisas 

com foco nos grupos proletários com o objetivo de demonstrar e corroborar a tese de 

que portavam geneticamente características inferiores do ponto de vista físico, mental e 

moral. Essas investigações também relacionavam esses fatores à tendência à 

criminalidade e buscavam explicar e interpretar fenômenos sociais, como a pobreza e a 

prostituição, a partir da ótica científica, comprovada por exames, testes e estudos. A 
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partir dos anos trinta, no México, sob a influência da biotipologia e o emprego de 

exames e testes mais profundos, intensificou-se a busca por caracterizar grupos 

humanos de acordo com os traços somáticos, fisiológicos e psicológicos. Um nome que 

se destaca no desenvolvimento da biotipologia mexicana é o psiquiatra José Gómez 

Robleda128, coordenador de muitas pesquisas entre grupos indígenas, crianças 

proletárias, doentes mentais, prostitutas e criminosos. (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 

2005, p. 218). 

Essas tipologias humanas buscavam estabelecer uma relação de continuidade 

entre a dotação biológica e a capacidade moral e intelectual da população, sendo essa 

relação entre biologia e moral que teria permitido ao poder político adotar as estratégias 

do saber científico (SAADE GRANADOS, 2004, p. 11). Exemplo disso seria a 

participação cada vez maior de médicos nas políticas públicas e na sua dinâmica social, 

como as grandes campanhas públicas de saúde presentes a partir desse período. O 

desenvolvimento científico no campo da microbiologia, das patologias e da genética 

acendeu uma esperança na capacidade de reforma do ser humano. No México, a essa 

relação, sentida, sobretudo, entre as décadas de 1930 e 1950129, acrescentou-se também 

a política pós-revolucionária em curso, preocupada em forjar uma nacionalidade em 

torno da ideia da mestiçagem. Assim, com as ferramentas oferecidas pelo conhecimento 

científico, o que se fazia necessário atacar era a questão moral, a conduta e o 

comportamento dos cidadãos e das cidadãs. 

 

3.12. As campanhas antivenéreas e antialcoólicas 

                                                                 
128

  Outros nomes também importante na biotipologia mexicana são os do médico legista e criminólogo 

Alfonso Quiroz Cuarón; do endocrinologista e sócio da SME, José Rulfo; do sociólogo e discípulo de 

Manuel Gamio Lucio Mendieta y Nuñez, o etnólogo Carlos Basauri; de Luis Argoytia; além do 

hematologista Liborio Martínez (SUÁREZ Y LÓPEZ GUAZO, 2005, p. 218-224). 

129
  Suárez y López Guazo (2005, p. 152-153) ressaltou que nessa época, na Europa e nos EUA, os 

campos da medicina, genética e antropologia já questionavam a relação entre biologia e infe rioridade 

racial, bem como a herança de patologias do comportamento humano que tendessem ao delito, à 

criminalidade, à prostituição, à degeneração, entre outros. Para Suárez y López Guazo, esse fato 

demonstraria uma falta de comprometimento com o rigor científico por parte dos eugenistas 

mexicanos. Para Stepan, contudo, não parece ter havido uma defasagem do conhecimento científico 

entre os mexicanos, ao contrário, artigos de cientistas como Isaac Ochoterena demonstrava que 

estavam atualizados com a discussão de ponta na época. Além disso, a influência europeia era grande 

na formação de cientistas e médicos latino-americanos, era parte da formação da profissão ter estudos 

e participações em eventos científicos no velho mundo, o que significava contato com as  pesquisas aí 

desenvolvidas. Na opinião de Stepan, e que tendo a concordar, parece ter havido no México uma 

escolha teórica deliberada que conciliasse a ciência com os anseios políticos daquele período. 
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No artigo Educación Sexual y Antivenerea, Saavedra (1943,  p. 4) definiu que os 

principais problemas com relação às doenças venéreas seriam a vergonha, o pudor e o 

silêncio, uma vez que se vivia numa época de pleno desenvolvimento médico e 

científico, com a produção de muitas vacinas e soros, além de um avanço do 

conhecimento no campo na microbiologia, da anatomia patológica, laboratorial e 

clínica, bem como no de pesquisas e tratamentos no campo da venereologia. A doença 

já não se situava na esfera do sagrado, como um castigo; a ciência era a luz que permitia 

situar o doente como vítima social e a doença como algo redutível, definiu Saavedra. 

Contudo, o silêncio que envolvia as doenças venéreas era, em sua opinião, o maior 

empecilho para a transmissão de patologias venéreas. Sobretudo por seu caráter 

congênito, as doenças venéreas danificariam a qualidade da espécie humana, ameaçando 

a vida da geração vindoura, na qual muitas crianças nem chegariam a nascer e outras 

sofreriam com as sequelas de tais doenças: 

 
Las enfermedades venéreas destruyen el vigor de la especie humana; millones 
de vidas infantiles quedan sujetas a su arbitrio; miles de millares de vidas no 
llegan a ser; millones sufren lesiones distróficas, y miles de millones padecen 
perturbaciones mentales y anomalías de la conducta (SAAVEDRA, 1943, p. 
5). 

 

Saavedra, no mesmo artigo, enfatizou a necessidade da população conhecer as 

formas de propagação das doenças venéreas para evitá-las. No entanto, uma vez doente, 

seria necessário curar e isolar o paciente. Para esse eugenista, seria preciso também 

elaborar uma estratégia mais específica no combate às doenças venéreas para que o seu 

alcance fosse eficaz. O eugenista elaborou uma “etiologia biossocial”, que consistia em 

uma abordagem a essas doenças a partir de um levantamento socioeconômico dos que 

padeciam de doenças venéreas. Para Saavedra, o combate à prostituição seria um fator 

importante na luta contra o mal venéreo e deveria ser evitada e atacada de todas as 

formas que a envolviam, devendo levar-se em conta desde o indivíduo até a situação do 

meio, de conduta, de organização social e legal, além de combatida, sobretudo, através 

de uma forte pedagogia venérea130 (SAAVEDRA, 1943, p. 5-6). De fato, a SME se 

                                                                 
130

  Saavedra se preocupou muito em traçar a trajetória dos temas que se relacionavam com a eugenia no 

México. Saavedra também buscou a trajetória dos estudos que nomeou como “pedagogia venérea, a 
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engajou profundamente no combate à prostituição como estratégia para a eliminação 

das doenças venéreas, as quais prejudicariam a qualidade biológica dos indivíduos. O 

tema, contudo, não era uma preocupação exclusiva da SME e a polarização entre 

abolicionistas e regulamentaristas, em muitas partes do mundo, no que diz respeito 

sobre a regulamentação da atividade de prostituição, dá uma dimensão da importância 

dada a essa questão.  

O que se nota é que, no México, a preocupação mais aparente seriam os 

problemas causados pelas doenças venéreas, sobretudo a sífilis, por se tratarem de uma 

grave questão de saúde pública devido a grande mortalidade ou severas consequências, 

sobretudo quando se trata das doenças congênitas. Porém, como já mencionado, havia 

também outras questões morais, econômicas e sociais, combinadas com os aspectos 

médicos e sanitários. Mas mesmo aquelas questões expressavam também uma 

preocupação com a saúde, a saúde nacional, pois eram os elementos causadores da 

degeneração racial e social que estavam sendo combatidos na luta contra as doenças 

venéreas e a prostituição. 

É certo ter havido uma preocupação em explicar as causas que levariam uma 

jovem ao comércio sexual, como as que foram apresentadas por Mathilde Rodríguez 

Cabo, enfocando a falta de oportunidades e o meio ambiente insalubre vivido pelas 

meninas e mulheres proletárias. Além disso, Rodríguez Cabo analisou a questão por um 

viés feminista, ao reconhecer o comércio sexual como um instrumento de poder e de 

controle da sexualidade das próprias mulheres, sendo o único artigo encontrado durante 

a pesquisa em que a sexualidade das mulheres foi considerada fora dos limites da 

reprodução. O silêncio em torno da sexualidade das mulheres só era rompido com o 

intuito de reforçar a sua anulação, ou melhor, a sua sublimação, em função de um dever 

tido como mais nobre e intrínseco à sua natureza, qual seja, a responsabilidade para com 

a prole da nação mexicana. Assim, o ponto de vista de Mathilde Rodríguez extrapola o 

discurso vitimista que coloca a prostituta no lugar passivo de não ter havido escolha de 

                                                                                                                                                                                              

seguir, algumas obras precursoras: Francisco Montes de Oca, do Corpo Médico Militar, que se 

preocupava com os problemas educativos de seus soldados e esposas; a Cartilla de Profilaxis Sexual 

do Dr. Lavalle Carbajal, dedicada às estudantes nubentes da Escuela Nacional de Agricultura , de 

1912; o folheto Para los jóvenes mexicanos, do Departamento de Salubridad , de 1922; os folhetos Un 

padre sifilítico es la ruina para su familia  e Ciego, distribuídos durante a exibição do filme Falso 

Pudor, juntamente com conferências e outras atividades parte de um programa iniciado em 1927, pelo 

Departamento de Salubridad , e que durou muitos anos (SAAVEDRA, 1943, p. 9). 
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seu destino sem, contudo, desconsiderar as dificuldades que envolveriam a profissão 

(RODRÍGUEZ CABO, 1940, p. 8-9). 

A perspectiva de Rodríguez Cabo não representou, em absoluto, o 

posicionamento da SME com relação à prostituição. O tom do discurso dos eugenistas 

dessa sociedade teria sido sempre o de combate à prática e à prostituta em si, na medida 

em que as estratégias de controle e de profilaxia apresentadas pelos médicos e 

governantes visavam e recaíam principalmente sobre elas. Para o bem ou para o mal, a 

realização do programa eugênico era incumbência das mulheres, seja através da 

prostituta ou da mãe. O chamado às mulheres mexicanas foi feito até mesmo para os 

problemas em que elas não eram o principal alvo, como foi o caso do alcoolismo, 

dependência que atingia majoritariamente os homens. No entanto, elas foram 

convocadas a se envolverem e participarem da reestruturação da sociedade em novas 

bases familiares e nacionais. 

Esse chamado indicava a importância das mulheres, conceituadas como seres 

primordialmente reprodutivos, dentro dos conceitos e estratégias dos eugenistas 

puericultores que, para além do compromisso com a geração de uma boa prole, também 

exigiam proteção e obstetrícia apropriadas. Os homens, contudo, vistos como seres 

sexuais e cuja própria sexualidade provocaria degeneração, foram os verdadeiros alvos 

das campanhas antivenéreas e antialcoólicas. Sobretudo os homens pertencentes às 

classes operárias, identificados como especialmente inclinados a uma sexualidade 

desregrada e aos vícios embriagantes, como se pode notar ainda no artigo de Soto, que 

afirmou que dirigir-se às mulheres em tais campanhas seria inútil: 

 
(…) puesto que la mujer que representa el papel viril, es decir, la que va 
fríamente a hacer su elección entre los hombres, es felizmente, todavía una 
excepción; a lo más se pueden señalar a la mujer (cuando las circunstancias lo 
admiten) los peligros de un contacto anónimo y la necesidad absoluta de un 
lavado vaginal inmediatamente después del acto. En realidad, aún en este 
terreno la educación del hombre es la base esencial sobre la que descansa toda 
la profilaxis”. (SOTO, 1937, p. 171). 

 

O combate ao alcoolismo foi uma política presente desde o governo de Porfírio 

Díaz, que se preocupou com questões de caráter econômico, como o controle e 

fiscalização da produção, vendas clandestinas e as atividades ligadas a jogos e vícios. 

Após a revolução, entretanto, sobretudo entre 1916 e 1931, através de muitas 

campanhas antialcoólicas, o combate ao álcool teve uma finalidade político-social, 
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focando-se nos compromissos revolucionários, na moralidade da sociedade e nas 

condições dos trabalhadores industriais, na busca da idealização do mexicano 

trabalhador, saudável, sem vícios de corpo e de espírito. Havia também uma luta 

ideológica no combate ao álcool, visto por alguns revolucionários como uma espécie de 

embotador da consciência dos trabalhadores (MÉNDEZ REYES, 2004, p. 2). Assim 

como o combate às doenças antivenéreas, as campanhas antialcoólicas, ao atacar o 

consumo de álcool e a moralização dos hábitos sociais, permitiram aos eugenistas 

definirem os limites entre comportamentos sociais aceitáveis e inaceitáveis, que também 

serviam para a divisão entre classes, separando trabalhadores e as classes dominantes 

(STEPAN, 2005, p. 99). 

 

3.13. O aborto como indício de degeneração social 

 

O aborto não parece ter sido um tema de destaque dos eugenistas mexicanos e 

não foi tida como opção no que diz respeito à limitação da natalidade dos indesejáveis – 

ao contrário da esterilização, bem mais aceita no programa de transformação social dos 

eugenistas mexicanos. A prática do aborto era geralmente reprovável por questões 

biológicas e morais, como consta no Código de Eugenesia da SME (EUGENESIA, 

1933, n. 22, p. 2). Para os eugenistas, a própria decisão de realizar o aborto já era 

considerada um indício de degeneração social e, curiosamente, foi um assunto pouco 

abordado por essa agrupação eugenista, tanto na revista Eugenesia quanto nas 

conferências e outras atividades por ela desenvolvidas. Apesar desse silêncio, o aborto 

apareceu como a segunda causa de mortalidade materna no Distrito Federal, em 1927, 

segundo censo feito pelo Departamento de Salubridad Pública, que contabilizou 59 

casos somente no primeiro trimestre desse ano131 (DEPARTAMENTO DE 

SALUBRIDAD PÚBLICA, n. 3, 1927, p. 185). 

Fora da SME, esse silêncio foi rompido em alguns momentos. Na década de 

1930, alguns médicos e feministas, sobretudo os que se alinhavam ao comunismo, 

                                                                 
131

  A ordem das principais causas de mortalidade é a seguinte: 1) Sífilis (109); 2) Abortos (59); 3) 

Diversos não classificados (40); 4) Parto laborioso (37); 5) Nascimento prematuro (15); 6) Asfixia 

(12); Queda (9); Nascidos mortos (250); Total (500). A lista segue com 33 doenças e 55 disfunções 

(ALVAREZ AMÉZQUITA et al., 1960, p. 385). 
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começaram a se pronunciar em defesa da legalização do aborto, baseando-se na ideia de 

que a nação e os chefes de família deveriam ter o direito de procriar somente os filhos 

que pudessem educar. Muito dessa ideia se inspirava no modelo médico-higienista da 

União Soviética, que se popularizou no México nessa época. Essa influência se deu, 

sobretudo, no período da presidência de Lázaro Cárdenas (1934-1940); mas é possível 

ser observado desde o governo de Plutarco Elías Calles (1924-1928), que enviou 

médicos e outros especialistas para conhecer de perto a experiência soviética. Em um 

informe enviado por um médico mexicano ao Departamento de Salubridad, há o relato 

de que o governo soviético teria legalizado o aborto em 1920, além de uma lista de 

condições em que tal prática poderia ser realizada. A defesa da legalização do aborto, 

nesse momento, passava somente pelos interesses de Estado e não pela escolha 

individual da mulher: “toda mujer que resida en el territorio mexicano tiene la 

obligación de contribuir al fomento de la buena y sana población del país”. (ALVAREZ 

AMÉZQUITA et al., 1960, p. 385). 

Uma exceção pôde ser encontrada na SME, a sócia Mathhilde Rodriguez Cabo, 

psiquiatra, feminista e favorável à legalização do aborto. Contudo, da mesma forma que 

os demais temas anteriormente tratados por ela,  não se pode afirmar que sua opinião 

representava a posição oficial da SME, ela sequer teve espaço dentro da sociedade para 

expressar a sua divergência. Vale lembrar que a militância de Rodríguez Cabo não se 

limitou à SME, já que ela foi uma feminista socialista que atuou em diferentes grupos 

políticos. No que diz respeito ao aborto, ela defendeu que a prática fosse eliminada do 

catálogo de delitos – até a década de 1940, o aborto era tipificado como infanticídio no 

código penal mexicano. Entre os seus argumentos, constava que o aumento da prática 

do aborto se relacionava com as más condições econômicas dos trabalhadores 

mexicanos e que não se podia castigar a mulher que decidisse interromper uma gravidez 

para não ter um filho exposto à miséria. Em vez disso, segundo ela, o Estado deveria 

criar meios de proteger as mães solteiras, propagar informações e o acesso aos métodos 

anticonceptivos, além de estimular o controle de natalidade (RODRÍGUEZ CABO, 

1940, p. 6-9). 

Em 1937, juntamente com a advogada Ofelia Domínguez Navarro, Rodríguez 

Cabo propôs reformas no Código Penal para despenalizar o aborto. A proposta se 

amparava na legislação da URSS e preconizava que o aborto, ao ser regulamentado, 

deveria ser sempre praticado por médicos autorizados, em lugares indicados, realizado 
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antes dos três meses de gravidez e em mulheres que pudessem comprovar a necessidade 

econômica que justificasse a decisão pela interrupção da gestação. O aborto, na visão 

dessas duas mulheres, deveria ser uma solução emergencial e temporária, a sua 

legalização deveria abranger a luta contra ele mesmo, por exemplo, os próprios médicos 

autorizados a fazê-lo deveriam expor claramente os malefícios provocados pela 

interrupção da gravidez ao organismo da mulher (SOSENSKI; SOSENSKI, 2010, p. 9-

10).  

Não obstante a orientação feminista nas reformas propostas por Rodríguez Cabo 

e Domínguez Navarro, a motivação central de suas ações estava na questão econômica 

das mulheres proletárias, na dificuldade de manutenção de uma prole extensa com 

poucos recursos, e não na autonomia sexual e reprodutiva dessas mulheres. De qualquer 

forma, trata-se de uma abordagem que revela a preocupação com a vida das mulheres 

trabalhadoras, e não apenas com questões de ordem moral e de melhoramento da raça, 

como costumava ser o tom dos debates não só sobre o aborto, mas também sobre os 

demais temas como a prostituição e a esterilização. 

Outra exceção foram dois dos trinta e quatro Aforismos Eugenésicos, extraídos 

por Esperanza Peña Monterrubio, em que sugeria a esterilização como alternativa a 

abortos provocados e apontava as consequências dessa prática em termos de saúde e 

econômicos para as mulheres: 

“22- La esterilización feminina será um médio eficasísimo en la lucha contra el 
aborto provocado, cuyas graves consecuencias mórbidas dejan, en el menor de 
los casos, un pesado tributo em la esfera genital y en la salud general de las 
mujeres. 
24- La esterilización biológica temporária, es una protección a la mujer para 
evitar el aborto provocado que lleva la miséria fisiológica y económica de 
tantas mujeres” (AFORISMOS EUGENÉSICOS, 1932, p. 2).  
 

Com relação à SME, como pôde ser visto, o seu posicionamento pode ser 

sentenciado de forma direta: o aborto era contrário à função fundamental da fêmea de 

procriar e aceitá-lo seria flexibilizar a estrita vigilância moral a que estava submetida a 

sexualidade das mulheres. Apesar de pouco presente na SME, a discussão sobre o 

aborto se dava em outros círculos intelectuais mexicanos, em especial entre os médicos 

legistas, para os quais, segundo Urías Horcasitas, a saúde da mulher estava 

indissoluvelmente ligada à sua moral. Assim como no século XIX a perda do hímen 

significava para a medicina legal a entrada da mulher na prostituição, no século XX 

aplicou-se um critério semelhante para avaliar o aborto que, como decisão individual, 
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era tido como a antessala da perdição moral da mulher, um fator de desintegração e 

corrupção moral passível de minar os cimentos da sociedade (URÍAS HORCASITAS, 

2003, p. 319). 

Seja como for, o aborto eugênico não parece ter sido uma das estratégias 

preferidas pelos eugenistas mexicanos, assim como pelos eugenistas latino-americanos 

de uma forma geral. A influência católica, nesse sentido, é inegável, mesmo no México 

pós-revolucionário que se guiava por uma orientação laica e anticlerical. O que é 

importante destacar nesse e nos demais pontos, no que diz respeito à sexualidade e à 

reprodução das mulheres, é a visão eugênica do papel da mulher como reprodutora em 

função das necessidades estatais, dentro de um conjunto mais amplo de políticas 

públicas populacionais influenciadas pelas teorias da degeneração social e racial, uma 

visão que não teve um caráter emancipatório, mesmo quando as propostas eugênicas se 

manifestaram a favor da saúde das mulheres e da maternidade consciente. 

 

3.14. A eugenia negativa: as propostas de esterilização 

 

A maioria dos eugenistas mexicanos priorizava o uso da eugenia positiva em 

suas propostas e ações, ou seja, davam preferência à implantação de medidas que 

garantissem a nutrição e educação dos futuros progenitores a fim de conseguir, assim, 

melhorar as qualidades de seus descendentes, em vez de medidas que buscassem 

eliminar os indivíduos disgênicos. Contudo, no que diz respeito à eugenia negativa, 

houve uma única lei de esterilização, em Vera Cruz, em julho de 1932, como já 

mencionado anteriormente. A Lei nº 121, denominada Ley de Eugenesia e Higiene 

Mental, bem como a criação da Sección de Eugenesia e Higiene Mental e da Dirección 

de Salubridad del Estado foram justificadas como ações que faziam jus ao avanço 

científico no campo do melhoramento genético. O argumento principal da lei era que a 

ciência teria apresentado novos horizontes na resolução de problemas como crimes, 

prostituição, alcoolismo e pauperismo, impedindo que esses defeitos orgânicos 

hereditários se propagassem e fizessem novas vítimas desde o seu nascimento 

(MÉXICO, 1932). 
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Essa lei foi regulamentada em dezembro do mesmo ano, possibilitando o 

funcionamento da Sección de Eugenesia e Higiene Mental, que se ocuparia dos estudos 

das doenças e dos defeitos físicos do organismo humano, transmissíveis por herança 

genética. Além disso, ela também realizaria pesquisas acerca do estado mental de 

criminosos, alcóolicos e outros dependentes, prostitutas e pobres, anotando as causas do 

modo de ser desses grupos, formando as respectivas estatísticas. A seção também 

deveria realizar pesquisas com as crianças, levando-se em conta a idade e o estado 

mental, através da medição do grau de inteligência, além da etiologia dos defeitos ou 

irregularidade que fossem encontradas. Ademais, ela deveria ditar e aplicar as medidas 

necessárias de profilaxia, com base científica, contra as doenças, defeitos físicos e 

mentais hereditários, bem como promover a educação que tenha como finalidade a 

prevenção da transmissão de males hereditários (MÉXICO, 1932, Artigos 1º a 7º).  

Com a regulamentação, também foi criada uma comissão médica constituída 

fundamentalmente por médicos higienistas, que se encarregavam dos aspectos 

concernentes à saúde física, mental e ao grau de inteligência da população. Além da 

esterilização, o regulamento também tratava de questões como a regulação da 

natalidade, criação de dispensários e clínicas gratuitas, além de determinar os casos em 

que se deveria efetuar a esterilização. A regulamentação é um tanto vaga no que diz 

respeito aos casos em que a esterilização deveria ser aplicada. O regulamento diz apenas 

que a eleição dos esterilizáveis seria trabalho da comissão médica, conforme alguns 

exemplos extraídos de legislações de outros países: entre os esterilizáveis estariam os 

que padeciam de doenças hereditárias, idiotismo, amnesia, deficiência mental e 

excessiva, alienação mental, alguns casos de degenerados, viciados ou delinquentes 

incorrigíveis – reforçando que tudo isso seria realizado “dentro dos limites científicos”. 

(MÉXICO, 1932, Artigos 1º ao 7º).  

Segundo Suárez y López Guazo, a Lei nº 121 foi, contudo, aparentemente letra 

morta desde o seu início. O Estado de Vera Cruz passou por mudanças políticas 

significativas poucos meses depois e a lei de esterilização foi relegada. Não foi retirada 

da legislação – ainda está em vigor, vale ressaltar –, mas também não foi utilizada. Não 

há registros oficiais, nem publicações médicas do Estado, dessa época que possam 

constatar se as técnicas de esterilização com fins eugênicos foram ou não aplicadas. O 

Estado laico e radical proposto pelo governador Alberto Tejeda parece não ter ido muito 

longe, apesar disso, a existência da lei de esterilização contribuiu e incendiou o debate 
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em torno do tema entre os eugenistas e criminalistas mexicanos132 (SUÁREZ Y LÓPEZ 

GUAZO, 2005, p. 114-115 e 132). 

Em 1932, no mesmo ano da lei de esterilização de Vera Cruz, a SME enviou a 

todos os governadores dos Estados mexicanos uma recomendação eugênica referente a 

dois pontos: primeiro, que se implantasse a disciplina de educação sexual nos 

programas escolares e, segundo, que se legislasse sobre a esterilização humana como 

medida de higiene racial. Segundo a eugenista Esperanza Peña Monterrubio, autora de 

um projeto de esterilização humana apresentado ao governo mexicano, o objetivo de 

uma lei de esterilização como a de Vera Cruz era evitar a reprodução de indivíduos que 

pudessem transmitir doenças hereditárias e deveria ser repetida em todos os estados do 

país. Sua justificativa era de que essa herança patológica envolveria não apenas 

questões de ordem patológica, ou seja, a dor em si do indivíduo de portar a doença. 

Haveria também uma questão econômica, qual seja, o peso sobre os recursos do Estado, 

obrigado a reparar e sustentar indivíduos que sofressem de males hereditários. Para 

Peña Monterrubio, a legislação sobre a esterilização era uma medida de higiene racial e 

social (ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARIA DE SALUD, 1936). 

Entretanto, dois anos depois, em 1934, pôde-se notar a formação de uma 

oposição à esterilização eugênica, como na Segunda Semana de Estudios de la 

Eugenesia133, celebrada na Cidade do México, ocasião em que a lei veracruzana foi 

duramente criticada. (PASTEUR, 1936, p. 85). Em 1937, o médico e então chefe do 

Departamento de Higiene Industrial de la Unión Nacional de Industria y Comercio,  

Alfonso Manuel Castañeda, em um trabalho apresentado no Séptimo Congreso 

Científico Americano, na Cidade do México, em 1935, criticou a esterilização de 

doentes mentais e lamentou a política de sua época, que havia, segundo ele, 

transformado o indivíduo em uma peça de engrenagem social (CASTAÑEDA, 1937, p. 

141). Não havia, na verdade, consenso sobre a aplicação e obrigatoriedade da 

esterilização, como pode ser observado em uma nota publicada num jornal diário de 

Monterrey, El Porvenir, sobre a Conferencia Panamericana de Eugenesia, realizada em 

                                                                 
132

  O debate sobre a esterilização eugênica e o interesse em promovê-la parece ter sido intenso não 

apenas no México, mas em toda a América Latina, persistindo mesmo após a derrota da experiência 

nazista alemã – situação que colocou um freio na eugenia europeia –, sendo defendida por parte de 

juristas e médicos eugenistas radicais até os anos sessenta, como é possível observar em vários artigos 

publicados na revista jurídica Criminalia. 

133
  A Semana de Estudios de la Eugenesia  era um evento anual, organizado pela SME e pela Asociación 

Médica Franco-Mexicana. (PASTEUR, 1936, t. II, n. 4, p. 85).  
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Buenos Aires, em novembro de 1934134. Enquanto não existia consenso, havia sede em 

esgotar o tema, que estava sendo tratado em diferentes espaços de alcance dos 

eugenistas, como, por exemplo, na terceira edição das Conferencias de Higiene Sexual 

en la Preparatoria135, com o seguinte título: Concepto, criterio y crítica sobre 

esterilización de criminales, degenerados, débiles mentales y “locos”. (RAMÍREZ, 

1937, p. 106). 

Cumpre destacar, por fim, que apesar da pobreza ter sido interpretada, em geral, 

como causa e sintoma da degeneração social, é possível perceber nesses discursos uma 

hierarquia dos problemas disgênicos. Nessa hierarquia, os doentes mentais, como um 

todo, ocupavam o primeiro lugar na lista do que se pretendia evitar, à frente de questões 

econômicas, como se pode notar no artigo da educadora Ana María Arenas Solís, 

Productos disgenésicos frente a los bien dotados, no qual ela sugeriu que, entre cuidar 

de crianças normais e anormais, deveria priorizar-se os primeiros136 (ARENAS SOLÍS, 

1941, p. 19). 

Guiado por um filtro de caráter socioeconômico e classista, o preceito eugenista 

da procriação seletiva direcionava-se, portanto, aos homens e, sobretudo, às mulheres 

pobres, particularmente quando se tratava da redução da taxa de natalidade. 

Consideradas as estratégias eugênicas de melhoramento racial e combate à 

degenerescência social, o controle de natalidade recaía especialmente sobre esse 

segmento social em função da associação entre miséria e incapacidade de inibir 

impulsos sexuais, o que supostamente levaria à reprodução numerosa e não planejada. 

                                                                 
134

  “Se cambiaron puntos de vista respecto a la cuestión de esterilización no llegándose a ninguna 

conclusión respecto a hacerla obligatoria”. (EL PORVENIR, 1934, p. 2). 

135
  Segundo o artigo em questão, publicado em El Porvenir, as Conferências foram organizadas em 32 

seções, duas vezes por semana, sendo que cinco médicos se apresentavam em cada uma delas. 

Versavam sobre temas de higiene em geral; higiene sexual durante as diferentes etapas etárias; 

conceitos de saúde (mental, moral e social); características gerais, fisiológicas e psicológicas da 

juventude; puberdade; doenças sexuais; onanismo; narcisismo; tabagismo e toxicologias em geral; 

amor e família; raça; sociedade; humanidade e sua relação com a higiene. (RAMÍREZ, 1937, p. 

107).O termo preparatoria – constante no título das Conferências – seria o equivalente, no Brasil, ao 

ensino médio. 

136
  O argumento da professora é desenvolvido a partir da exposição de uma situação vivenciada por ela 

cotidianamente: o bem estruturado manicômio, para crianças anormais, em Mixcoac (bairro da Cidade 

do México). Arenas Solís descreveu tais crianças como “figuras grotescas de aberraciones humanas, 

cuerpos assimétricos de marcha indefinible, con mentalidades nulas...”. Por outro lado, continuando 

seu argumento, esse mesmo manicômio também seria ocupado pelos filhos dos empregados, todos 

saudáveis, mas que não contavam com a mesma estrutura dos anormais porque serem pobres. “En 

ningún caso deberá relegarse a segundo plano la atención a los niños normales que serán 

posteriormente factores de progreso en el conglomerado social.” (ARENAS SOLÍS, 1941, p. 19). 
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O gerenciamento da vida sexual e reprodutiva da sociedade mexicana, estruturado pelas 

relações de gênero, preconizou a educação sexual como forma mais efetiva da seleção 

genética. Tendo em vista as dificuldades de implantar formas diretas de controle 

reprodutivo, como intervenções cirúrgicas ou mesmo os certificados pré-nupciais, as 

discussões promovidas pela SME enxergaram na educação sexual e, mais 

particularmente, no desenvolvimento de uma consciência pública eugênica, a saída para 

o desafio do melhoramento racial e social. Paralelamente ao que deveria ser 

incentivado, os eugenistas também trabalharam em prol do que poderia ser evitado e 

eliminado, entre elas o combate a prostituição e o estabelecimento da esterilização como 

forma de controle da saúde dos novos indivíduos. Reforçando uma interpretação 

biologizante da mulher, reduzida ao seu potencial reprodutivo, as diretrizes da SME 

eram destinadas majoritariamente às mulheres. Sob a perspectiva da tutela, da educação 

e domesticação, as mulheres foram, portanto, expostas à vigilância da reprodução, 

revelando, assim, um fardo da maternidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Referência indispensável à compreensão da história do México no século XX, a 

Revolução Mexicana de 1910 também orientou o entendimento das ideias eugênicas 

que ali se desenvolveram. Afinal, gestadas em conformidade com um projeto político 

pós-revolucionário, tais ideias objetivavam a dissolução da política tradicional de 

Porfírio Díaz, na medida em que se investiam contra a tradição intelectual de orientação 

racista e positivista, de um lado, e contra a forte religiosidade ali presente. A política 

adotada pelos governos pós-revolucionários se voltou para a mestiçagem como chave 

interpretativa da própria história e, sobretudo, como estratégia ideológica a fortalecer os 

discursos de progresso e modernidade da nação mexicana. Síntese desses discursos, o 

“homem novo”, tipo ideal do cidadão mexicano, deveria ser saudável e moralmente 

regenerado, cujo objetivo consistia em modelar um novo tipo de sociedade conforme o 

modelo corporativista e antiliberal. 

Inserida no projeto de reforma política e cultural dos governos pós-

revolucionários no México, a Sociedad Mexicana de Eugenesia (SME) interveio 

combatendo distúrbios e vícios presentes na sociedade, paralelemente à proposta de 

instituição de uma nova ordem. Tratava-se de uma guerra aos males e vícios sociais e, 

dessa batalha sem trégua, exaltava virtudes garantidas na unidade nacional, estando 

intimamente associadas, ou melhor, apoiadas em ideias eugênicas e diretrizes políticas 

delas decorrentes, que foram incorporadas na agenda política dos governos pós-

revolucionários. Aqui se encontra a especificidade do caso da eugenia mexicana: na 

intersecção de gênero-nação e classe, apoiadas nas teorias degeneracionistas e de 

hereditariedade, tais elementos ditaram o tom dos debates raciais, mas também médico-

científicos, que conduziram a política de gerenciamento dos corpos, sobretudo os corpos 

das mulheres. Unindo o já familiar tema da miscigenação à novidade dos discursos 

eugênicos, investiu-se na atualização e destaque das representações tradicionais da 

mulher.  

À luz do lamarckismo e da biotipologia, entre as décadas de 1930 e 1950, a SME 

se incumbiu da tarefa de conhecer e desenvolver estratégias de intervenção biológica em 

homens e mulheres, com o objetivo explícito de proporcionar o que acreditavam ser 
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uma regeneração física, moral e racial da sociedade mexicana por meio da erradicação 

dos vícios e perturbações hereditárias, como testemunham as publicações da SME. Em 

termos práticos, a SME pretendeu atuar, como visto, como um facilitador do projeto de 

uma nova sociedade saudável, por intermédio do gerenciamento da vida sexual e 

reprodutiva e da classificação dos indivíduos – com o auxílio de instrumentos e técnicas 

de medição mais complexa – distribuindo-os em categorias distintas. Paradoxalmente, 

ao buscar a unidade racial através da miscigenação e a unidade nacional através da 

construção de indivíduos/trabalhadores plenamente saudáveis, as estratégias eugênicas 

mais dividiam e separavam do que uniam as raças, os gêneros e as classes. 

Busquei apresentar a história dessa instituição, bem como as biografias de 

alguns de seus principais sócios e sócias no intuito de entender o seu funcionamento e 

sua dinâmica, assim como traçar suas principais metas e ações. Em síntese, a SME 

privilegiava como estratégia de ação tanto a educação sexual orientada por preceitos 

eugênicos, quanto a seleção biológica, estabelecendo, assim, formas de controle da vida 

sexual e reprodutiva da população mexicana e, para tanto, considerava o Estado como o 

principal regulador dessas ações. Dentro de suas táticas e atuação, concentrei- me em 

analisar de que forma os corpos, os gêneros e as sexualidades estavam sendo lidos e 

interpretados. No projeto político eugênico, a mulher assumiu a responsabilidade de 

procriar e educar o novo cidadão mexicano e, nesse sentido, as representações que 

ligam a mulher à natureza foram acionadas e legitimadas por um discurso médico e 

científico. Um padrão cultural de gênero re-elaborado por argumentos técnicos.  

A SME direcionou suas prescrições e proscrições especialmente às mulheres, 

vistas não como indivíduos, mas como fêmeas destinadas a procriar. A identidade das 

mulheres estava, portanto, colada ao seu papel reprodutivo e naturalmente maternal e 

essa seria a sua missão dentro do projeto de recriação de um novo México: a da 

gestação e criação de um novo povo. Dessa forma, era preciso reduzi-las ao papel de 

reprodutoras dentro de um conjunto de políticas públicas populacionais orientada por 

teorias de degeneração social e racial. Para tanto, foi preciso conformá-las dentro de 

uma estrita vigilância moral, principalmente a submissão sua aos princípios eugênicos. 

Um dos pontos primordiais nessa análise é, portanto, o gerenciamento público da 

vida sexual e reprodutiva da população, e de forma especial das mulheres; a sexualidade 

e a reprodução eram questões de interesse nacional e não da esfera privada. Esse ponto é 

relevante na medida em que se demonstra ser também a grande questão que perdura 
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atualmente no que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos. Cabe ao Estado decidir 

e regular questões que pertencem à esfera privada? Em que medida o Estado deve estar 

à frente de decisões como anticoncepção, aborto, sexualidade? Ou seria o seu papel 

garantir o respeito às decisões de foro íntimo, como as relativas à vida sexual e 

reprodutiva dos indivíduos? Quais os limites entre a esfera pública e privada?  

Dentro dos espaços de discussão dessas - sobretudo entre os movimentos sociais, 

mas, em especial, no movimento feminista -, tem sido reforçada a necessidade de 

abordar a sexualidade e a reprodução como um direito universal a autodeterminação dos 

corpos, da sexualidade e da reprodução, denominados direitos sexuais e reprodutivos. A 

ONU, desde o Tratado de Nuremberg, em 1947, incorporou tais direitos e vem tentando 

assegurá-los através de pactos e acordos internacionais assinados pelos países que dela 

fazem parte. Países como México e Brasil são signatários de alguns desses acordos que 

se comprometem a garantir os direitos sexuais e reprodutivos em seus países. Ainda que 

a legalização do aborto na capital mexicana seja um considerável avanço, de forma 

geral é possível afirmar que não há, nesses dois países, políticas públicas de fôlego no 

que diz respeito a uma educação em sexualidade, informação e acesso a métodos 

contraceptivos e a interrupção de gravidezes indesejadas é penalizada. Revela-se, 

portanto, uma contradição: a garantia do exercício pleno dos direitos sexuais e 

reprodutivos, que deveria ser obrigação do poder público, não é realizada, e ao 

desobrigar-se dessa tarefa esse mesmo Estado deposita a responsabilidade das 

consequências dessa ausência de políticas no indivíduo, sobretudo às mulheres.  

A penalização do aborto, uma das questões mais caras para as mulheres latino-

americanas atualmente, é um bom exemplo. Vale ressaltar o avanço a respeito dessa 

questão, no México, que desde 2007 legalizou o procedimento de aborto na capital do 

país. No entanto, essa mudança legislativa, um avanço em termos de direitos 

reprodutivo, provocou, por outro lado, reações retrógradas nos demais estados daquele 

país: ante a descriminalização do aborto na Cidade do México, os demais estados se 

apressaram para votar leis que estabeleceram o início da vida humana no momento da 

concepção, uma medida estratégica da política conservadora de se antecipar a  

possibilidade do aborto ser legalizado no restante do país, algo que certamente seria 

desencadeado a partir da mudança ocorrida no Distrito Federal.  

A crítica feminista reconhece a experiência da maternidade como um elemento-

chave das relações de gênero, pois determina a reprodução biológica como o lugar 
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social da mulher: a que gere, pare, amamenta e cuida das crianças, reforçando o seu 

lugar na esfera privada e a sua ausência nos espaços públicos.  Desde os anos 60 essa 

análise tem servido de base para a luta pela livre escolha da maternidade (contracepção 

livre e gratuita, e liberação do aborto), na tentativa de romper com a definição da 

mulher fora de seu útero, fora da maternidade. A persistente negação dos direitos das 

mulheres no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos demonstra como essa 

união entre mulher e natureza é eficaz como justificativa de controle de seu corpo. Por 

outro lado, esse essencialismo da identidade reprodutora da mulher caminha ao lado de 

transformações tecnológicas de grandes proporções, em nenhum outro período histórico 

a reprodução e a maternidade estiveram tão indissociadas das tecnologias como 

atualmente: tecnologias contraceptivas para não se ter filhos, partos cirúrgicos ao tê-los 

e tecnologias conceptivas em caso de dificuldade de tê-los. Ao contrário do aspecto 

político, no aspecto científico, definitivamente, a sexualidade e a reprodução estão 

completamente separadas.  

Outro aspecto que merece ser destacado nesse trabalho é a perduração de noções 

eugênicas na atualidade. Desde o nazismo o termo eugenia foi colocado num patamar 

de monstruosidade e tratada como uma prática abolida e esquecida. Contudo, suas 

ideias e práticas não parecem ter desaparecido por completo. A palavra pode estar 

demonizada, mas uma eugenia suave permanece nas práticas médicas, científicas, 

políticas e culturais. O melhoramento e aperfeiçoamento dos seres humanos, embora 

hoje pautada por uma ética mais rigorosa, continua sendo uma perspectiva da ciência e 

as pesquisas genéticas não deixam dúvida sobre esse ponto: clonagem, manipulação de 

genes, fertilização artificial, pesquisas em células tronco. Há consultórios de 

aconselhamento genético para casais em várias partes do mundo, abortos terapêuticos 

são considerados em muitos países (no Brasil, por exemplo, houve há não muito tempo 

um forte debate sobre a possibilidade legal de aborto no caso de gravidez com fetos 

anencéfalos) e a eutanásia é uma prática universal, embora não oficializada, exceto na 

Holanda. Castração química é uma ideia política considerada válida pelos porta-vozes 

da extrema direita brasileira, bem como o internamento compulsório de pessoas com 

deficiências mentais graves e dependentes químicos. Em outras palavras, tratar a 

permanência de ideias eugênicas pós-nazismo como tabu não contribui para uma 

discussão honesta e ética dessas questões. Isso porque esses pontos estão diretamente 
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ligados às questões de controle do corpo e da determinação e escolha de quem deve ou 

não viver, de quem deve ou não vir a nascer.  

Obviamente, as questões da eugenia clássica não estão presentes na ciência 

atual, mas o princípio dela permanece e deve ser debatido com clareza ou não se terá a 

devida lição histórica dessa experiência. Felizmente, e isso é produto dos resultados 

maus sucedidos da eugenia, há, hoje, uma ética permeando as pesquisas científicas 

pautada no respeito e na dignidade humana que impede a sobrevivência da maioria das 

ideias e práticas eugênicas permitidas e incentivadas no início do século XX. O mesmo 

não se pode dizer do senso comum, espaço em que muitas dessas ideias sobrevivem tais 

como o desejo de melhoramento da descendência pelo embranquecimento através da 

miscigenação, a ideia de povos primitivos e povos civilizados, o reaparecimento de 

movimentos de extrema direita que defendem ideias racistas, xenofóbicas e sexistas, o 

paradigma da saúde e do corpo perfeito, em que todos devem estar em dia com seus 

check ups e realizando atividades físicas regulares, com dietas e vitaminas. Esse 

comportamento obsessivo com a perfeição estética do corpo e com o funcionamento 

perfeito da saúde corporal, não seriam uma das faces sobreviventes da eugenia? 

Espero que esse trabalho possa contribuir de alguma maneira com a 

historiografia a respeito da história da eugenia e dos movimentos eugênicos na América 

Latina e, em particular, no México, bem como, mais especificamente, para a história da 

Sociedade Mexicana de Eugenesia (SME), de suas ideias, propostas e intervenções no 

debate político em torno das questões e polêmicas relacionadas direta ou indiretamente 

às políticas estatais nas esferas da sexualidade e da reprodução, entre outros temas afins, 

no contexto histórico das primeiras décadas após a Revolução Mexicana. Mas, 

sobretudo, esperamos ter contribuído e avançado no conhecimento, reflexão e debate 

acerca da especificidade da forte marca que as relações de gênero imprimiram na 

definição, difusão e impacto social e político do programa eugênico mexicano nesse 

período, com grandes repercussões que ainda se manifestam em nossos dias dentro e 

fora do contexto do México. 
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