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A questão eugénica 
 

(em Teilhard de Chardin) 
 

Jacques Arnould 1 
 
 

É forçoso reconhecermos: a humanidade não esperou pelo começo do século XX 
para tentar opor-se às leis da natureza e as converter a seu favor. A medicina, seja de que 
forma for, os costumes e as leis sociais (por exemplo, o apoio a pessoas e famílias 
desfavorecidas), a própria cultura, são outras tantas maneiras de agir sobre a composição, 
as características e a evolução da espécie humana. Mas, interrogam-se os geneticistas, é 
isto para seu bem? Não seria melhor preocuparem-se com o património genético da 
espécie humana, com a sua protecção contra todos os perigos que ameaçam degradá-la? 
Não terá chegado o tempo de oferecer à humanidade os meios de ela tomar em suas mãos 
a evolução do seu património? A ciência do eugénico nasceu desta perspectiva: facilitar, 
provocar mesmo o nascimento de indivíduos e de populações que sejam «bons», isto é, 
melhores. Esta disciplina científica aparece na década de 1910 no Reino Unido, na 
Alemanha e em França; mas o inglês Francis Galton emprega o termo «eugénico» desde 
1883 para designar «o estudo dos elementos controláveis socialmente que podem 
melhorar ou deteriorar as qualidades raciais das gerações futuras, física ou 
mentalmente». A eugenia funda-se em dois postulados: por um lado, os genes estão na 
origem de potencialidades e de comportamentos diferentes dum indivíduo para outro; 
estão sujeitos a pressões evolutivas; por outro lado, a espécie humana é o florão da 
evolução dos seres vivos; deve-o à selecção natural, que importa agora compensar para 
perpetuar este estatuto. Neste estádio, a qualidade biológica individual e o poder 
científico permanecem os princípios essenciais do projecto de Galton. As coisas mudam e 
a eugenia torna-se eugenismo a partir do momento em que os cientistas pretendem 
realizar esta utopia absorvendo as outras ciências humanas, a fim de controlar, em nome 
da ciência, a sociedade nas suas dimensões civis e políticas. Como o evidenciam as ideias 
de Huxley e os propósitos de Teilhard, os limites do eugenismo são mais difíceis de 
definir. 

 
Teilhard, que não é geneticista, aborda por diversas vezes a questão eugénica; 

assim, em O Fenómeno Humano: «Até hoje, na verdade nós temos deixado crescer ao acaso 
a nossa raça, mas temos insuficientemente reflectido sobre o problema de saber por que 
factores médicos e morais será necessário substituir, se as suprimirmos, as forças brutais da 
selecção natural. No decurso dos séculos que hão-de vir, será indispensável que se 
descubra e que se desenvolva, à medida da nossa pessoa, uma forma de eugenismo 
nobremente humano. Eugenismo dos indivíduos — e, em consequência, eugenismo 
também da sociedade. Nós achamos mais cómodo, e tenderíamos até a considerar mais 
seguro, deixar que os contornos deste grande corpo se determinassem por si sós, pelo 
jogo automático das fantasias e dos impulsos individuais, feito de todos os nossos corpos. 

 
1 Jacques Arnoult, nascido em 1961, dominicano, engenheiro agrónomo, doutor em ciências e doutor em teologia, é 
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Não interferir nas forças do Mundo!... Sempre a miragem do instinto e da pretensa infa-
libilidade da Natureza. Mas não é precisamente o Mundo que, desembocando no 
Pensamento, espera que repensemos, para os aperfeiçoar, os passos instintivos da 
Natureza? Para uma substância reflexiva, ordenações reflexivas. Se há um futuro para a 
Humanidade, este futuro só pode ser imaginado no sentido de uma qualquer conciliação 
harmoniosa do Livre com o Planeado e o Totalizado. Distribuição dos recursos do Globo. 
Regulação da Tendência para os espaços livres. Utilização óptima das potências 
libertadas pela Máquina. Fisiologia das nações e das raças. Geoeconomia, geopolítica, 
geodemografia. A organização da Investigação abrindo-se para uma organização racional 
da Terra. Quer se queira quer não, todos os indícios e todas as nossas necessidades 
convergem no mesmo sentido: é de uma Energética humana que necessitamos e é na sua 
edificação que estamos irresistivelmente implicados, por meio e para além de qualquer 
Física, de qualquer Biologia, de qualquer Psicologia.» 2 

Se Teilhard começa por se colocar no nível dos indivíduos e, por isso, do eugénico, 
ele alarga imediatamente a sua visão ao da sociedade e da espécie, por outras palavras, 
do eugenismo; não explicita ele, aliás, que a eugenia designa toda a vontade, toda a acção 
de «aperfeiçoamento no prolongamento e no acabamento da espécie?»3 E não é de pensar 
que esta menção ao eugenismo seja isolada, ou mesmo única. Assim, da citação que 
segue, tirada de L’Énergie humaine, o autor avança o argumento, hoje conhecido e 
frequentemente utilizado, da limitação dos recursos naturais. Mas, para justificar o 
controlo dos nascimentos, Teilhard não se contenta com o argumento quantitativo; 
acrescenta-lhe uma argumentação qualitativa, que soa estranhamente na pena dum 
herdeiro da tradição cristã e evangélica: «Neste campo, os apóstolos do birth-control 
(ainda que muitas vezes animados pelo estreito desejo de aliviar as penas individuais) 
ter-nos-ão prestado um serviço: o de nos abrir os olhos para a anomalia duma sociedade 
que se ocupa de tudo excepto de organizar o recrutamento dos seus próprios elementos. 
Ora, a eugenia não se limita a uma simples selecção dos nascimentos. Toda a espécie de 
questões conexas se lhe ligam, mas ainda apenas esboçadas, apesar da sua urgência. Qual 
deve ser, por exemplo, a atitude de fundo a adoptar pela ala avançada da Humanidade 
face a grupos étnicos estagnados ou decididamente pouco progressivos? A Terra é uma 
superfície fechada e limitada. Em que medida nela se deve tolerar, racial ou 
nacionalmente, áreas de menor actividade? – E, mais genericamente ainda, como se deve 
julgar os esforços que multiplicamos para salvar, em toda a espécie de hospitais, o que, 
muitas vezes, já não passa dum resíduo de vida? É evidente que algo de profundamente 
belo e verdadeiro (quero dizer, a fé no valor insubstituível e nos recursos imprevisíveis 
contidos em cada elemento pessoal) se esconde sob esta pertinácia de tudo sacrificar para 
salvar uma existência humana. Mas esta solicitude do homem para com o seu próximo 
individual não deveria equilibrar-se por uma paixão mais elevada, nascendo da fé nessa 
outra personalidade superior que é esperada, como veremos, a partir do êxito terrestre da 
nossa evolução? Até que ponto o desenvolvimento do forte (se por ventura o pudéssemos 
definir claramente) não deveria ser mais importante que a conservação do fraco? Como 
conciliar, num máximo de eficiência, o cuidado a prodigalizar aos feridos e as 
necessidades superiores do ataque? Em que consiste a verdadeira caridade?» 4 

Teilhard repete-o por diversas vezes: a nossa humanidade deve doravante 
instaurar um eugenismo generalizado, aplicado tanto aos indivíduos como aos grupos 

 
2 “O Fenómeno Humano” 
3 Les Directions et les Conditions de l’avenir, (1948), tomo 5, pág. 301. 
4 L’Énergie humaine, (1937), tomo 6, p.166-167 
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sociais, às raças. As razões não são só de ordem económica e alimentar: trata-se de 
instalar, de instaurar as condições necessárias a uma maturação biológica do género 
humano, como, aliás, da biosfera. A esfera biológica não é a única a estar em causa: o 
mesmo desígnio voluntarista e determinado deve ser aplicado ao espírito, à «Energética 
espiritual». À dispersão das formas de fé e de amor deve suceder um novo regime: o dum 
Mundo capaz de reflectir sobre si próprio e, sobretudo, de se transformar ele mesmo, de 
se dedicar ao estudo das condições duma tal evolução. 

 
Uma questão salta, de imediato, ao espírito: defendendo tão abertamente um 

«eugenismo generalizado (tanto racial como individual)», será que Teilhard se revela 
racista? Ele próprio se defendeu desta acusação: «Dizem que sou racista, mas eu não o 
sou», afirma ele a Claude Cuénot. É certo que conhecemos as suas dúvidas em relação às 
tribos da Abissínia ou mesmo às populações da China. E, na mesma conversa com 
Cuénot, comentando uma declaração da UNESCO sobre a questão racial, explica: «E 
mesmo que alguns espíritos, insuficientemente “humanizados”, ficassem ofuscados pelo 
facto de que, no avanço humano comum, existem, não apenas indivíduos, mas grupos 
“mais dotados”, “grupos leader”, – que se havia de fazer?» 5 Este «que se havia de fazer?» 
releva do facto, não do a priori que está nos fundamentos da maioria das ideologias 
racistas. Teilhard constata as diferenças, não as introduz. É por isso que não é de 
estranhar vê-lo perturbar-se com as medidas tomadas pelo governo sul-africano a favor 
do apartheid. Durante a sua estadia no Cabo, no verão de 1953, ele escreve a um dos seus 
confrades: «Aqui como lá [Joanesburgo] apenas uma coisa ou impressão desagradável: o 
esforço do governo para manter desesperadamente a supremacia branca (reformam-se as 
escolas para indígenas com base no princípio da desigualdade de raças, a ser inculcado às 
crianças). Os anglicanos reagem corajosamente. Mas a voz católica, parece-me, não se faz 
ouvir» 6.  Manter uma supremacia, custe o que custar, eis o que releva do racismo e que 
Teilhard rejeita. Agir a favor do prolongamento e da completude da espécie humana, eis 
o que caracteriza o eugenismo e que Teilhard defende. Mas, note-se: Teilhard não precisa 
os meios a empregar para o bem da humanidade, para tomar em mãos a evolução 
biológica, para se opor à «pretensa infalibilidade da Natureza» e suas leis. Ele mantém-se 
fiel, como já tentei fazer ver, a convicções enunciadas clara e friamente. No entanto, fiquei 
surpreendido, ou mesmo chocado, de encontrar tais posições sob a pena deste homem. 
Mas, ao examiná-las, não as esquecendo ou dissimulando, creio que elas podem ser hoje 
para nós de grande interesse. 

Interroguemo-nos como é que um homem da índole de Teilhard pode pensar e 
sobretudo escrever estes propósitos eugénicos por volta dos anos 1950, uma vez 
conhecidas (e felizmente interrompidas) não só a empresa nazi, mas também as 
campanhas de esterilização levadas a efeito nos EU e na Suécia. Claro que não foi 
Teilhard o único a exprimir-se deste modo, para não falar já de Alexis Carrel. Igualmente 
é preciso sublinhar que o pensamento teilhardiano é aqui mais global do que individual, 
que ele propõe «uma atitude de colaboração simpática na participação unânime num 
esforço de “ultra-humanização” em que cada nuance da Humanidade tem necessidade de 
todas as outras para chegar à maturidade 7». Simultaneamente, e tomando alguma 
distância, convém constatar que o eugenismo de Teilhard, em vez de ser considerado 
uma ideologia social ou um programa político, pode ser apresentado e compreendido 

 
5 Claude Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin, p.364 
6 Carta ao Padre André Ravier, 24 de Setembro de 1954 
7 Citado em Claude Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes étapes de on évolution, Paris, Plon, 1958, p.365 
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como um embrechamento no edifício que constitui a visão determinista e ortogenética do 
universo, dos seres vivos, enfim, da humanidade, que é a do jesuíta. Noutros termos, 
defender o eugenismo podia ser abordado e admitido como uma maneira de realçar a 
responsabilidade humana no completamento dum processo evolutivo, no cumprimento 
da união criadora. E esta parte, confiada à humanidade, seria suficientemente importante 
e crucial para justificar que, neste imenso processo, se corresse o risco do fracasso. Não 
diz por vezes Teilhard que o pecado original estaria, de algum modo, ainda para vir? A 
partir daí, o grau de liberdade conferido à espécie humana não deveria estar sujeito a 
uma perspectiva tão voluntarista e eficiente como a proposta pelo eugenismo? 

Estas questões não são vãs; os contemporâneos de Teilhard, Huxley, Carrel e 
outros, colocam-nas, tentando dar-lhes respostas que sejam coerentes com a sua visão da 
humanidade e do seu destino. Até certo ponto e longe de pretender fazer-me inquisidor 
ou juiz de quem quer que seja, estou pronto a reconhecer, com Claude Cuénot, que há 
algo «de justo, são e autêntico» nas intenções de Teilhard.  

Nada mais há em Teilhard que, a priori, não seja o desejo de «bem» fazer, de 
laborar para o bem da espécie humana, de pesquisar para ela um optimum (termo que 
surge frequentemente na sua escrita quando aborda a questão eugénica). Ele não é o 
único a querer trabalhar nessa perspectiva; pensemos nas personalidades e correntes 
políticas, nas organizações nacionais e internacionais que afirmam preocupar-se com o 
bem-estar humano, na sua acepção mais ampla. Todos querem fazer bem; mas, vejamos: 
até onde podem conduzi-los os meios postos em funcionamento? A maioria das vezes, a 
questão do bem-estar encontra-se com a do bem-nascer [o autor sublinha aqui o jogo de palavras a 
que a língua francesa se presta: «bien-être» e «bien-naître»], logo, com o eugenismo. Hoje, a questão 
do domínio possível e desejável dos nascimentos e das evoluções demográficas é, ainda 
mais que em 1950, de actualidade. Mas que pensar da maneira como ela é imposta aos 
países ditos do terceiro mundo, ou das motivações dos programas postos em prática? 
Que equilíbrio buscamos nós entre o respeito pelos indivíduos e a preocupação pelas 
populações? Que dizer, aliás, das técnicas, mesmo dos programas de descodificação do 
genoma humano, da despistagem de doenças hereditárias, da triagem de embriões ou 
ainda da terapia genética? Convém distinguir a busca individual, que conduz os pais a 
utilizar um desses métodos, da regulamentação totalitária dum Estado que designe os 
indivíduos autorizados a reproduzir-se. Contudo, a obcecação suscitada por essas 
técnicas, graças a uma orquestração mediática eficaz, não contribui necessariamente para 
uma tomada de consciência e a uma responsabilização de cada pessoa, casal, família ou 
grupo social, como Teilhard e Huxley parecem promover. 

A questão colocada pelo religioso francês, há meio século, continua actual: em que 
consiste a verdadeira caridade? Eu diria mesmo: eis a questão central, para um cristão 
empenhado no mundo. Como escolher entre o desenvolvimento do forte e a conservação 
do fraco, para retomar a alternativa colocada por Teilhard? Têm os propósitos 
evangélicos o seu lugar nesta escolha, cuja realidade, e mesmo a urgência, o jesuíta 
sublinhou? A sua lucidez pode, hoje em dia, prestar-nos um grande serviço, mesmo se os 
seus propósitos permanecem sujeitos a discussão. E conduzem também à questão de 
saber qual a influência que a caridade, compreendida como virtude moral e religiosa, 
pode reivindicar para a condução do futuro da humanidade, numa época em que as 
ciências e as técnicas lhe oferecem poderes e perspectivas que Teilhard ou Huxley já em 
1950 adivinhavam e que nós lhes reconhecemos. […] 


