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Resumo 
 

O eugenismo é um dos últimos assuntos tabus da história do século XX, como 
bem disse André Pichot em A Sociedade Pura. De Darwin a Hitler. Teorizado em 
meados do século XIX e significando etimologicamente “bom nascimento”, o 
“eu-genismo” é uma tentativa de resolução de problemas sociais pelo auxílio da 
biologia, em especial das técnicas de manipulação genética. Com a ascensão do 
nazismo e as terríveis práticas de extermínio em massa, os projetos e as 
legislações eugenistas entraram em descrédito por todo o mundo identificando-
se às experiências totalitárias, o que fez com que se caísse no esquecimento o 
fato de países plenamente democráticos, como os EUA e os países europeus, 
terem também disseminado ideias, associações e legislações eugenistas durante 
as primeiras décadas do século XX. Com o avanço, nas últimas décadas, das 
técnicas de manipulação genética, de reprodução humana e de controle de 
natalidade, as práticas eugenistas se tornam mais possíveis do que nunca, tendo 
retornado, igualmente, algumas ideias eugenistas propagadas pela 
sociobiologia. Diante deste cenário e da necessidade de refletir sobre o que 
devemos esperar de forma a nos precaver ética, política e legalmente contra 
perigosas tendências hodiernas, importa-nos fazer algumas indagações: quais 
são as ameaças advindas das ideias e práticas eugenistas nas sociedades 
contemporâneas? Será que, com o recuo das ideologias totalitárias, estamos 
livres de tais ameaças? Em que consiste, afinal, o eugenismo? Haverá um “bom 
eugenismo”, democrático, e um “mau eugenismo”, totalitário? 

Para responder a tais inquietantes questões, podemos recorrer aos serviços da 
literatura, e não apenas aos pensamentos científico e filosófico. Neste sentido, o 
trabalho de imaginação ficcional e as técnicas de construção propiciadas pelas 
obras de distopia, chamadas também de utopias negativas, fornecem uma especial 
contribuição, em especial o romance Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, 
escrito em 1932. Entendendo a distopia como uma forma de revelação imaginária 
da teleologia do presente, a fantasia huxleyana permite-nos pensar como uma 
organização técnico-científica da sociedade, incluindo métodos de eugenismo 



negativo e positivo ao lado de técnicas de condicionamento, poderia realizar, 
perversamente, algumas das promessas utópicas de progresso na forma de um 
efetivo campo de concentração terrestre, em que uma racionalização da 
estupidez e das desigualdades sociais reproduziria uma dominação fundindo 
capitalismo e comunismo em uma sociedade consumista de “felicidade” 
planificada econômica e politicamente. 

Iniciaremos a palestra fazendo breves considerações sobre a origem e as formas 
do eugenismo moderno, para, em seguida, nos debruçarmos sobre a narrativa 
de Admirável Mundo Novo, buscando nela uma projeção distópica da ameaça 
eugenista. Veremos como a obra tem uma importância não apenas histórica, ao 
antecipar alguns aspectos dos totalitarismos nazista e comunista, como também 
nos permite pensar o contemporâneo caso façamos o esforço de atualizá-la em 
função das transformações técnico-científicas e políticas do tempo presente. Se, 
de fato, os projetos totalitários de sociedade parecem destinados aos livros 
negros da memória coletiva, isso não quer dizer que estejamos livres da ameaça 
eugênica, pois, como bem mostraram Habermas em O Futuro da Natureza 
Humana e Vandenberghe em Complexidades do Pós-Humanismo, ascende, no 
nosso horizonte, a tentação de um “eugenismo liberal”. Neste caso, ao contrário 
de um totalitarismo (que sempre mobiliza resistências contra a opressão), um 
novo eugenismo seria ansiado e desejado pelos próprios indivíduos e famílias, 
com seus sonhos e projetos de felicidade privada sob os ditames de uma 
sociedade submetida à competição e à adaptação sistêmica eficaz e provida de 
um mercado de bens produzido por uma lucrativa indústria biotecnológica.  

Com e além de Huxley, ousaremos pensar desta forma os perigos latentes de 
nosso tempo. Isso não somente para que tenhamos a devida precaução, como 
também para que saibamos bem dispor de suas potencialidades com um 
discernimento moral sobre os falsos e autênticos projetos de emancipação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


