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Ementa de Disciplina 2015/2: 

Disciplina: História da Eugenia: ampliando perspectivas 

Código:   

Curso: Mestrado e Doutorado 

Status:  Eletiva 

Professor(es) responsável(is): Robert Wegner - robert@fiocruz.br 

Professor(es) convidado(s): Alexandra Minna Stern (University of Michigan) 

Ana Carolina Vimieiro Gomes (UFMG) 

Jerry Dávila (University of Illinois) 

Vanderlei de Souza (Unicentro – PR) 

Carga horária: 30hs                       

Créditos: 01 

Dia/Horário: 3 a 5 de agosto, das 9:30 às 12:30 e das 14:00 às 17 horas  

 

 

O minicurso é uma introdução à história da eugenia, delimitando um quadro histórico 

fundamental do movimento eugênico, explorando as teorias científicas mobilizadas por 

eugenistas e apresentando interpretações da historiografia dos últimos trinta anos. Além do seu 

caráter introdutório, o minicurso visa sugerir e discutir novas perspectivas para o estudo da 

eugenia. Em primeiro lugar, enfatizando o caráter transnacional do movimento, aponta para a 

necessidade de estudá-lo em contextos específicos sem perder de vista as conexões entre o local 

e o global. Em segundo lugar, pretende-se perceber a proximidade da eugenia com outras 

áreas, como a educação, e com outras disciplinas biomédicas, como a biotipologia e a 

endocrinologia; ou, se não os diálogos, o transbordamento de questões elaboradas por 

eugenistas para outros campos de conhecimento. Em terceiro lugar, devemos nos indagar se o 

movimento eugênico deve ser compreendido como uma disciplina científica que vigorou em um 

período delimitado da primeira metade do século XX ou se, ao contrário, o termo eugenia é 

adequado para abordar teorias e práticas científicas que vigoraram e vigoram para além daquele 

período específico. Esta questão ganha premência na medida em que a história da eugenia pode 
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ser importante para refletir sobre o desenvolvimento da genética a partir da segunda metade do 

século XX e sobre as questões éticas implicadas nas pesquisas sobre o genôma humano nos dias 

de hoje.  

 

Dinâmica:  O curso consistirá em 5 sessões de aulas expositivas seguidas de discussão da aula e 

dos textos indicados pelo respectivo professor. Vale ressaltar que cada professor participará 

também das aulas dos seus colegas. 

A sessão de encerramento será de exposição das pesquisas dos alunos, seguida de discussão 

com os professores.  

Obs.: A bibliografia de cada aula estará disponível a partir do dia 1º de julho na comunidade 

virtual do curso. 

 

Avaliação: Será feita a partir de um texto em que o aluno elabore uma reflexão sobre a sua 

pesquisa a partir das leituras e discussões do curso. O texto, contando com 3.000 a 4.000 

palavras, deverá ser depositado na comunidade virtual do curso até um mês após o seu 

encerramento. 

 

Programação: 

 

3 de agosto (segunda-feira) 

 

9:30 – Apresentação do curso 

 

10:00 às 12:30 – 1ª aula  

Eugenia, educação e o brasileiro 

Jerry Dávila  

 

14:00 às 17:00 – 2ª aula 

As idéias eugênicas e os embates entre Renato Kehl e Edgard Roquette-Pinto 
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Vanderlei Sebastião de Souza 

 

   

4 de agosto (terça-feira) 

 

9:30 às 12:30 – 3ª aula 

Em torno da miscigenação: da Eugenia a endocrinologia  

Robert Wegner 

 

14:00 às 17:00 – 4ª aula 

Biotipologia no Brasil e a "produção de pessoas"  

Ana Carolina Vimieiro Gomes  

 

 

5 de agosto (quarta-feira) 

 

9:30 às 12:30 – 5ª aula 

História da eugenia nos EUA: alargando temporalidades 

Alexandra Minna Stern  

 

14:00 às 17:00 – 6ª aula 

Laboratório sobre as pesquisas dos alunos 

Apresentações das pesquisas dos alunos seguidas de discussão com os professores. 

 

 

 

Observação: Todos os professores estarão presentes e participarão das seis aulas do curso. 


