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Instituto Brasileiro de Eugenia

Ligeiro esboço — Fins do Instituto — O que é necessário fazer

Ha uma grande corrente de intel-

lectuaes infensa aos congressos, por

julgal-os absolutamente negativos.

Com poucos dias de differença, eis

como sobre elles se manifestaram dois

de nossos homens de letras em maior

evidencia—Bastos Tigre e Humberto

de Campos. U primeiro, se bem que

em tom jocoso, disse numa «Macro-

landia» publicad~a no «Diário de São

Paulo» de 17 de janeiro : «Estou

com o publico que dos Coi.gressos

que por ahi proliferam, não virá ao

mundo nem bem nem mal. Acho que

doze homens de grande talento reu-

nidos em assembléa fazem sempre

obra de uma dúzia de cretinos ! A

obra util e grande tem de ser indivi-

dual. Nenhuma Academia de poetas

geniaes seria capaz de produzir a

Odyssea ou o Inferno ou os Luziadas;

nem se concebem as leis de Newton

ou as de Kepler descobertas por vim

Congresso de sábios». O segundo,

em tom sério, declara : «A inutilida-

de destes ajuntamentos não se a pre-
cisa pôr em relevo... Installado o

Congresso, as vaidades ficam satis-

feitas. E a feira se dispersa, como

fronde desfolhada pelo vento, na in-

consciência da sua esterilidade».

Não partilhamos de juizos tão con-

trarios aos Congressos, dos quaes. se

não sahem grandes ideas, grandes

obras, sahem o estimule, a emulação,

a focalização de ideas, cordialida-

des... e brigas. Tudo reunido vale

sempre por algumas horas de dis-

cussão.

Apreciamos mais, porém, as cogi-

tações isoladas, os esforços desen-

volvidos no seio de pequenos núcleos

homogeneos e solidários num ideal

commum.

Envez de congresso pensamos, por

isso, em formar um centro brasileiro

de eugenia que, com caracter perma-

nente, mantenha o fogo sagrado dos

poucos galtonianos enthusiastas exis-

tentes entre nós. Esta idéa vem

sendo amadurecida desde alguns an-

nos. sem que nos propuzessemos a

corporifical-a, antes de uma indispen-

savel e prévia propaganda que evi-

denciasse a sua real utilidade.

Um Instituto de Eugenia não se

conSegue fundar apenas com «boa

vontade» e com «boas intenções» num

meio como o nosso, onde as ideas

generosas nem sempre são generosa-

mente acolhidas. Vivemos ainda num

ambiente intellectual mais utilitaris-

ta que humanista, mais individualista

que collectivista.

O nosso intuito, pois. relativa-

mente ao Instituto de Eugenia, se

limitará a lançar apenas a semente,

até que um milagre se faça, !— sur-

gindo, então, o novo templo onde se

cuidará da nacionalidade brasileira,

como o faz o Instituto de Eugenia

de Beilin, para a nacionalidade ger-

manica.

Já temos Instituto Agronomico e

Instituto Veterinário, sendo bem

possível que dentro de alguns annos,

de muitos annos, depois que ficarem

resolvidos os graves problemas da

broca do café e da broca do gado, se

cogite então de fundar um Instituto

de Eugenia destinado ao estudo dos

meios de combater as brocas do ge-

nero humano.

Quando chegarmos a tal resultado

poder-se-á, 
talvez, decorridos mais

alguns annos, cotnmemorar com toda

solemnidade o «dia da raça».

Afim de que os leitores possam

fazer id^a do que seria e dos assum-

ptos de que cogitaria um Instituto de

Eugenia, darei a seguir, segundo o

nosso modo de encarar o problema, um

resumido esboço.

O Instituto teria tres secções dis-

tinetas : uma de propaganda, uma

de actividade pratica e outra de es-

tudos scientificos. A primeira se in-

cumbiria de organizar e de manter

intelligente e constante propaganda

de educação eugetiica pelas revistas e

jornaes profanos, de distribuir folhe-

tos e cartazes com os ensinamentos a

popularizar ; a segunda se encarre-

garia de promover a execução das

medidas propostas para melhorar as

condições das proles, esforçando-se

junto ás autoridades constituídas para
o estabelecimento de medidas legaes

de combate aos factores de degene-

ração ; a terceira se incumbiria da or-

ganização de um arcliivo genealogico
e dos estudos comprehendendo a he-

reditariedade, a genetica, a biome-

trica, a estatística, as pesquizas bio-

lógicas e sociaes relativas aos pro-
blemas eugenicos.

Eis ahi, leitores amigos, em largos

traços, o que seria um Instituto Bra-

sileiro de Eugenia, que um dia, tal-

vez, se torne realidade, nesta grande
Terra, onde ainda «canta o sabiá».

Renato Kelil

UM INSTITUTO AMERICANO

DE EUGENÍA

O Eugenic's Record Office conse-

guiu despertar no mundo scientifico

dos Estados Unidos um grande in-

teresse pelos estudos sobre a heredi-

tariedade.

Davenport, auxiliado por collabo-

radores de nomeada, dedicou-se a

pesquizas experimentaes, e também

á coordenação de documentos sobre

a historia das famílias americanas.

O Instituto se propõe, principal-

mente, a:

1.° — Constituir um centro de infor-

inações relativas á hereditarie-

dade e á influencia do meio.

2.° — Collaborar nas pesquizas sobre

a liereditariedade e eugenia.

3.° — Organizar um archivo com o in-

dice analytico dos caracteres he-

reditarios das famílias ameri-

canas.

4.°—Analizar os factores biologicos

que intervém nas transforma-

ções das populações que vivem

no territorio americano.

5.° — Formar e dirigir em seus tra-

b.llios o pessoal do inquérito.

6.° — Facilitar o contacto e a colla-

boração entre todas as institui-

ções e as pessoas que se interes-

sam por estes estudos.

No mez de Janeiro de 1921. o

Eugenic's Record Office contava mais

de 800.000 fichas classificadas, 60.000

inquéritos, 3.500 pedigrees e mais de

E IE1B
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1.700 historias detalhadas de farni-

lias"

O balanço nos numerosos docu-

mentos que possue o Eugenic's Ke-

cord Office dá uma impressão tnagni-

fica.

Esta obra constitue, certamente,

um dos mais extraordinários archivos,

nos quaes estão inscriptas a historia

humana, sob os pontos de vista bio-

logico, psychologico. social e euge-

nico.

^ 3o ^ *8*&'-s^C 'V :I*í*O

0 PROBLEMA EUGENICO

DA POPULAÇÃO

A proposito da transmissão dos ca-

racteres hereditários de conformidade

com a eugenia, o dr. Baur, director

do Instituí für Vererbungeforschung

de Berlim, fez recentemente algumas

considerações sobre o grave proble-

ma da população.

No reino animal a selecção natural

dos indivíduos reproductores faz que

sejam eliminados todos os elementos

debeis ; mas no genero humano mui-

tos elementos inferiores se conser-

vam por effeito da civilização.

Não quer dizer que isto seja um gra-

ve mal, mas pode tornar-se, dadas cer-

tas circumstancias particulares, espe-

cialmente quando, em virtude do de-

senvolvimento dos estados culturaes

superiores, produz-se uma diminui-

cão na propagação da raça.

Se ha, por exemplo, uma inortali-

dade de 20 por 1000, esta perda pre-

cisa de ser compensada ao menos

pelos novos nascimentos. Ora, na

Allemanha, emquanto em 1870 o in-

dice de natalidade era de 39,1 por

1000, em 1926 caiu a 19,5; na França

e na Inglaterra verificaram-se condi-

ções analogas.

Em L923 o indice de natalidade

para a cidade de Berlim foi somente

de 9,4 ; de maneira a poder dizer-se

que essa cidade tendia a desa pparecer,

se não fossem as immigrações.

Ainda mais, actualmente a diini-

nuição da natalidade vai-se manifes-

tando também nas zonas ruraes.

A estas condições exceptuam-se

somente hoje algumas populações

como as negras e indianas. Na África

do Sul, o indice de natalidade entre

os Boers é de 25,7 por 1000, ao passo

que entre os negros é de 50,6; quer

isto dizer que em breve tempo a

África do Sul passará novamente a

ser povoada de negros, não estando

mais a Europa em condições de for-

necer-lhe uma abundante emigração.

Bauer nota que o indice de natali-

dade vai-se reduzindo, sobretudo nas

regiões habitadas pelos povos pos-

suidores das melhores qualidades he-

reditarias ; as famílias dos mais dis-

tinctos cidadãos do paiz têm a media

de uma criança e meia para cada ia-

mina; é como se um agricultor re-

servasse a peor qualidaue de semente

para plantar e levasse a DÔa ao inoi-

nho.

LJm effeito assim tão desastroso já
se deu na historia do mundo, entre

os antigos Gregos e Kouianos: e

hoje se observa em todas as nações

civis, exceptuada a China.

Afim de estudar o remedio para se-

melhante estado de cousas, necessa-

rio se torna achar a verdadeira causa.

Uma questão fundamental para o

autor é a economica; como já repe-

tidamente observou entre nós ilvento,

ha necessidade de auxiliar as condi-

ções economicas das famílias nume-

rosas.

Bauer explica o que se começou a

fazer nesse sentido na Allemanha,

com o melhoramento dos salarios dos

empreg-ados do Estado.

Um empregado, pertencendo, de

accôrdo com os vencimentos, á 3a

classe, e que possue quatro filhos,

vem a ter uma renda de 56 °/0 
supe-

rior á de um outro chefe de íamilia,

de igual classe, mas sem filhos; mas

nas classes superiores a differença

reduz-se apenas a 8 e mesmo a 5 °/0.

E' preciso, pois, ter cuidado em

que o peso das taxas não grave de-

masiado os cidadãos que tenham fa-

milia ; conforme as actuaes leis alie-

mãs, acontece,freqüentemente, que um

casal de jovens que em solteiros per-
tenciam a um determinado registro de

contribuintes, casando-se, venham a

passar para um registro superior, gra-
vado de maiores taxas, por causa do

rendimento reunido proveniente de

sua união. Isso vem significar, em

ultima analyse, que se difficulta seu

matrimonio.

Ainda ao numero de filhos de uma

família não se proporciona hoje a

consideração merecedora, em relação

á importancia das taxas; é evidente

que na regulamentação da matéria

não se tiveram presentes até hoje os

critérios biologicos e sociaes que se

impõem actualmente.

E' grave erro, pensa Bauer, capa-

citar-se de que é possível remediar a

diminuição do indice de natalidade

com uma acção de propaganda; a

única cousa que pode ter um effeito

positivo é favorecer economicamente

as famílias numerosas. Bauer dá, por-
tanto, explicito assentiinento á poli-
tica adoptada na Italia pelo Governo

Nacional.

Comquanto, segundo o autor, a si-

tuação na Allemanha não esteja neste

particular tão negra como alguns

descrevem, é certo que tanto na Al-

lemanha como em toda a Europa,

dentro de 50 annos se decidirá o des-

tino das nações, em relação ao grave

problema da população.

*
* *

Sob um ponto de vista diverso in-

vestiga o mesmo problema o dr. E.

Fischer, director do Instituto de An-

thropologia e Eugenia «Kaiser Wi-

lhelm». Depois de alludir, ligeira-

mente, ao modo de acção das leis

Mendelianas e das que regulam o

desenvolvimento da raça, o autor

conclue que a affirmação de que em

alguns casos uma raça forte superará

uma mais fraca, é errônea, porque não

se deve descurar de considerar, na

transmissão hereditaria, os caractéres

recessivos, que tornarão a apresentar-

se immediatamente, apenas se unam

dois cônjuges cuja reserva heredita-

ria (bôa ou má) se encontre em estado

de repouso.

Assim, o matrimonio entre con-

sangüíneos, por si mesmo não seria

prejudicial; porém ha sempre proba-
balidades de que os caractéres heredi-

rios (bons ou maus) assumam um

desenvolvimento preeminente, e por
essa razão taes matrimonios não

podem ser aconselhados, a não ser

que se possua um conhecimento com-

pleto dos caractéres atavicos de am-

bas as famílias dos futuros cônjuges .

Pelo que se refere á transmissão

hereditaria das qualidades mentaes,

segundo Fischer a questão deve ser

resolvida absolutamente de modo

affirmativo ; naturalmente é supérfluo

notar que os caractéres mentaes he-

reditarios não são tudo, mas formam

a base ou o substratum de ul-

teriores combinações que poderão ve-

rificar-se por influencia do ambiente

e da educação. Deve-se procurar,

pois, que aquelles que são providos
de qualidade superior, biologicamente

falando, tenham melhores opportuni-

dades de reproduzir-se que os indi-

viduos de qualidade inferior.

Se um operário consegue fazer sua

filha receber uma bôa educação, não

será extremamente deplorável 
que a

geração immediata, justamente quan-
do se subiu, socialmente, venha a

achar-se em condições mais desfavo-

raveis para a reproducção?

Os progressos da medicina, da liy-

giene, dus sports, etc., observa o au-

tor, ,são vantajosos para poucos, re-

ladvamente, emquanto que a abun-

daucia de filhos dotados de boas qua-
lidades hereditárias representa uma

vantagem realmente decisiva para a

a sociedade.

Trad. C. C.

O «Boletim» será remettido gratui-
tamente a quem o solicitar.

Livros sobre eugenia, em portu-

guez: Eugenia e Medicina Social —

Cura da Fealdade — de Renato Kehl.

Livraria Francisco Alves — Ouvidor

160 — Rio de Janeiro.
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ENTRE PRIMOGÊNITOS

CAÇULAS

E

A questão do valor comparativo en-

tre os primeiros e os últimos filhos in-

teressou vivamente aos pesquizailores

eugenistas.

A maioria delles é de opinião

^que os caçulas nascem mais desenvolvi-

dos, mais fortes, menos sujeitos a doen-

ças e a taras herdadas de seus paes, do

que os primogênitos.

Os caçulas fornecem numero relativa-

mente mais elevado de indivíduos me-

lhor dotados. March, porém, é de opi-

nião que, em toda pesquiza 
relativa

ás famílias, é indispensável, para um

calculo rigoroso, tomar em consideração

certo numero de elementos, muitas ve-

zes incompletamente determinados nas

referidas pesquizas. 
Taes conclusões

não devem ser, portanto, consideradas

definitivas. Estas reservas foram judi-

ciosas, porque a verificação de Oonrado

Gini chegou a resultado opposto. Elle
•verificou 

que o numero effectivo dos

professores das Universidades é para os

primogênitos superior ao algarismo theo-

rico, sendo, ao contrario, inferior para

os caçulas, algarismo este que é tanto

mais baixo quanto mais elevado é o ca-

çula 11a serie dos irmãos. Gini pergunta

se esse resultado não se prende a cir-

cumstancias de familia, em particular ao

desejo dos paes de fazer occupar pelos

mais velhos posições sociaes honrosas

para a familia. O Comitê Italiano para es-

tudos de Eugenia occupou-se posterior-

mente com esta questão, fazendo um in-

querito não só entre os professores das

Universidades como entre literatos, ar-

tistas, políticos, campeões de sport, etc.

O Boletim de Eugenia acceita pe-

quenos artigos e notas para serem pu-

blicados em suas columnas.

QÜESTIÜNCULAS

Em São Paulo, como no Rio, ha

sempre numeroso publico para as

questões de vocabulario e de lin-

guagem.

O dr. Renato Kehl creio, não é

de São Paulo, mas, entretanto, deve

ser leitor assíduo do —«Estado» —

pois pede que eu esclareça nesta mi-

nha secção a forma da palavra—«Eu-

getiia»— de largo e diuturno uso en-

tre os homens de saber que tratam de

valorizar a especie e a raça aprovei-

¦ tandopara esse nobre fim os ensina-

inentos das sciencias.

O termo — «Eugenia — é o mesmo

que adoptam os italianos que prefe-

rem pronunciar 
— «Eugênia» — e que

ha muitos annos suggeri como sendo

o mais conforme com a índole da

nossa língua.

O designativo — «eugenia» — é

mais euphonico e mais característico

que 
— «eugénica»—como querem al-

guns que nesse ponto seguem a lição

ingleza desde Francis Galton.

Em nossa lingua, porém, a termi-

nação — «ia» —é a mais cotnmum e

representa um velho habitualismo de

que nos dão exemplo a «philosopbia»,

a «geographia», a «physiologia», etc.

Temos egualmente designações que

são puramente adjectivas e usadas

nessa duplica categoria grammatical,

como por exemplo «botanica» ou «me-

chanica» que são mais adjectivos que

substantivos.

Parece que a minha opinião preva-

leceu pelo menos nas differentes obras

do dr Renato Kehl e é a designa-

çâo adoptada no excellente «Boletim»

que se edita da «Eugenia» neste 1110-

mento.

As palavras novas quando 
appare-

cem devem naturalmente seguir os

moldes já determinados pela analogia

em suas derivações e assim é que

adoptamos «economia e não «econo-

mica», para nome da s^iencia.

Apenas ha divergencia quando 
o

suffixo — «ia» —se torna cacophonico;

então a forma adjectiva logra maior

êxito : a estatística, a política, a es-

tilistica. São casos que ficam fóra da

tradição onomastica.

Não se compadecem com a nossa

prosodia derivações insólitas como

as de «policia» (que exste no caste-

lhano) «estatistia» ou «estilistia».

João Ribeiro.

I)'«0 Estado de S. Paulo»—G-2-192Í).

NOTA: 0 Dr. R. Kehl é paulista, com muita

honra, nascido em Limeira.

alguns interessados á viva força de-

sejavam conseguir, abrindo as por-
tas da lei para os condemnaveis ca-

samentos entre tios e sobrinhos. Os

effeitos da propaganda eugenica fize-

ram se também sentir no seio de muitas

famílias que jí se preoccupam, seria-

mente, com o perigo dos maus ca-

samentos corno se preoccupam com

outros motivos eugenicos de preser-
vação da próle.

Vejamos, rapidamente, o que se

tem verificado nalguns paizes onde

mais se cuidam de hygiene e euge-

nia : a Allemanha e a Dinamarca.

A duração media da vida hu-

mana era em 1900. em toda Europa,

de 45 annos. elevando-se, na Alie-

manha, de 1900 a iqi 1 para 49 annos.

Actualmente essa media continua a

elevar-se.

Na Dinamarca, no periodo de

1906-1910, a media vital era de

54,9 annos para os homens e 57,9

para as mulheres.

A mortalidade na Allemanha em

1872 era de 30,6 por 1.000, em 1925

cahio a 12,6 por mil.

Com as medidas sanitarias ulti-

mamente postas em pratica, e com a

intensa propaganda eugenica desen-

volvida esperam-se, cada anno, me-

lhores resultados, comprovados pelas

estatisticas.

Pelo que foi conseguido justifi-
cam-se as esperanças optimistas.

R. K.

0 PROGRESSO RACIAL

Examinando as estatisticas de

alguns annos a esta data verifica-se

quanto a hygiene tem concorrido

para melhorar as condições de vida

de nossos semelhantes. Se os resul-

tados continuarem assim favoraveis,

dentro de alguns annos attingiremos

o «optimo sanitario». Também 110

Brasil a situação tem melhorado

consideravelmente. Os resultados dos

combates, em larga escala, em todo

paiz, ás verminoses, ao impaludismo

á syphilis e ás doenças venereas, já se

fazem sentir, também em nossas es-

tatisticas. Do mesmo modo a compa-

nha pela eugenia, que ainda está

em seu periodo 
inicial, já

apresenta resultados apreciaveis.

A intensa campanha feita na Socieda-

de Eugenica de São Paulo, em

1918, evitaram que fôsse modificado

o artigo 183-1V do Codigo Civil, que

Scenas deprimentes

Não são poucos os brasileiros que se

envergonham com as scemis deprimeu-

tes que se assistem nas ruas do Rio de

Janeiro nos dias de carnaval. A feal-

dade physica e a degradação moral

aproveitam a opportunidade para se ex-

hibirem com todo seu repugnante e

verdadeiro aspecto. Os indivíduos não

põem mascara, — tiram-na. Todo o

resíduo informe da plebe, por influencia

diabólica dos maus instinctos, do álcool

e do vicio, sobrenada, vem á tona, para

misturar-se com a parte melhor do povo

e contaminal-a pelo delírio das baixas

paixões. Asneiras de toda sorte são

commettidas pelos indivíduos apparente-

mente ajuizados, mas que perdem, fa-

cilmente, o controle e cahem no do-

minio dos instinctos.

A nossa plebe é feia, desengonçada e

doente: — imagine-se «caricaturiza-

pintada com farinha ou cal e bor-

ada com tinta vermelha, — vestida an-rs

drajosamente de trapos, a tremelicar e

a saracotear-se pelas nossas ruas!

Será isto o carnaval digno de ser

conhecido e apreciado pelos estran-

geiros?
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HEREDITARIEDADE DA EPI-

LEPSIA

A hereditariedade da epilepsia é

sustentada em um estudo do Dr. J.
Nockin, baseado nos seguintes da-

dos: Em 40 mulheres epilépticas, reco-

Ihidas em estabelecimentos públicos,
examinadas pelo autor, resultou uma

hereditariedade positiva em 21 casos

e em 6 casos uma hereditariedade si-

rnilar; além disso, em 20 % do nu-

mero total e em 38 % das mulheres

cuja hereditariedade se pôde conhe-

cer, verificaram-se nos ascendentes

fôrmas nervosas ou deficiencia mental.

Treze das mesmas pacientes tinham

em sua historia o alcoolismo dos ante-

passados, a saber 2,5 % sobre o nu-

mero total dos doentes, e 48,1 %, so-

bre o grupo das de hereditariedade

conhecida. A frequencia de alcoolis-

mo foi um pouco mais alta do lado

paterno. Quanto á historia pessoal,

somente em um caso se descobriu a

intemperança alcoolica como uma

das causas determinantes-, em ou-

tros 4 casos o álcool parece ter sido

antes um factor que accelerou o ap-

parecimento da doença. Cinco pa-
cientes (12%) tinham na historia um

accidente traumatico da cabeça, em

um periodo antecedente ao inicio

dos ataques convulsivos; nenhuma

revelara signaes de epilepsia jackso-
niana. Uma das doentes soffrera rheu-

matismo articu lar agudo no periodo
immediatamente precedente á mani-

festação dos ataques epilepticos; ou-

tra, chorea, e outra diversas formas

rheumaticas.

Quanto á nacionalidade das 40

pacientes, 13 eram irlandezas, 9 he-

breas, 7 de raças mixtas, 4 allemãs e

4 slavas; as nacionalidades franceza,

italiana e ingleza, diz o autor, eram

representadas por uma só paciente,
mas sem precisar qual a nacionalida-

de particular.

Quanto ao inicio dos ataques em

relação á idade. 29 tiveram o pri-
meiro ataque aos 20 annos; 5 entre

20 e 30; 3 entre 30 e 34 annos.

E' notável o facto que, nos ca-

sos em que as convulsões surgiram

depois dos 30 annos. a historia da

doente revelava sempre intoxicação

alcoolica. Somente em 5 casos a

data da primeira menstruação coin-

cide com o anno em que se deu o

primeiro ataque epiléptico. Das 40

pacientes, 21 tinham regulares as

funcções menstruaes, 5 as tinham

irrregulares e achava-se 14 r>o pe-
riodo da menopausa, quando vieram

a exame.

(Journal oj. Nev. and. Ment. Dis.

Abril 1928).

UMA VERDADE

O Parlamento brasileiro está co-

gitando do exame pre-nupcial. Quem
ouvir falar nisso, acreditará que o

nosso paiz vae dar mesmo um passo
avante na defesa eugenica da raça;

se, porém, meditar um pouco
sobre os termos dos projectos
apresentados á Camara, verificará,

desde logo, que tudo não passa de

mera ficção, pois que a não obriga-

toriedade dessa medida fal-a ineffi-

caz, tornando-se inútil a lei, tão inu-

til como tantas outras que possuímos,
em matéria de saúde publica, 

— al-

gumas até esquecidas.

O parecer da Commissão dejus-

tiça, sobrepondo-se ao trabalho da

Commissão de Saúde, affirma que
não seria a obrigatoriedade do exa

me que haveria de tornar victoriosa

a conquista. Acha o relator que só

teria esse poder mágico uma propa-

ganda dos princípios eugenicos e

uma preliminar educação do povo.
Evidentemente, o mesmo se illude

com essa educação, para um povo ao

qual ainda não se conseguiu desanal-

phabetizar, e com o substitutivo que
apresenta, apenas altera em pontos
secundários o trabalho de Amauiy de

Medeiros que, aliás, é também de

caracter facultativo. O facto é que.

por um ou outro dos projectos, ra-

rissimos serão aquelles que se vale-

rão do dispositivo legal, como se

acha redigido, e tão raro quanto o

são os casos em que as opposições

de familia impedem, realmente, um

casamento, pois, em nossos dias, o

matrimonio, sendo de vontade dos

dois nubentes, será consumado, por
esta ou por aquella forma, cêdo ou

tarde, haja ou não doença transmissi-

vel á prole. Se, porém, a lei exigisse

que entre os documentos do art. tal do

Cod. Civil, para habilitação ao casa-

mento, figurasse o certificado de

exame prenupcial favoravel, 011 que
a cerimonia não se realizasse sem

esse attestado então, sim, poderíamos
dizer que tínhamos feito uma verda-

deira conquista na defesa eugenica

da familia brasileira.

Uma das emendas apresentadas

ao projecto substitutivo, pelo Depu-

tado Galdino Filho que, além de legis-

Iador, é medico, visa tornal-o obriga-

torio; e quando a l?i quer, não ha

principio, doutrina, argumento, pre-
conceito desta ou aquella natureza,

nem pretextos de que a decantada

liberdade individual ficará em jogo.
Pode ser um ponto de vista erra-

do. mas nos termos em que se acha a

questão, nada teremos feito; tudo

continuará na mesma.

Dr. Peapeguara Bricio.

HEM0PHILIA

A hemophilia, — doença que se ca-

racteriza 
pela particularidade que apre-

sentam certos indivíduos, desde o nasci-

mento, a hemorrhagias difficeis de estan-

car, mesmo nos casos de ferimentos muito
leves, — é hereditaria e se manifesta

quasi que exclusivamente entre os ra-

pazes. Convém assignalar, entretanto,

que ella se transmitte 
por uma mulher

de familia hemophilica, não obstante ella
nao ser portadora desta doença, em-

quanto que o homem não transmitte se-
não quando elle é pessoalmente um he-
mophilico.

0 caso clássico da familia deTenua

(cantão de Grissons) fez com que se

creasse o termo de «conductor» dado

aos membros femininos da familia, que se
tornam indemnes, mas transmittem a

doença de uma geração a outra. Nesta

familia não se conheceu nenhum «con-

ductor» homem Todos os observadores

estão de accordo a este respeito, 
posto

que pesquizas mais minuciosas demons-
trassem algumas variações a esta regra.

PETITES NOUVELLES

La première conférence sur l'Eugénie, au
Brésil, a été faite en 1917 par Mr. le Dr. R.
Kehl, qui au cours de 1'année snivante, fonda
la première soeieté eugénique de 1'Amerique du
Sud, intitulée «Sociedade Eugenica de São
Paulo» avec 140 membres, tous médecins. En
1919 ilafait aussi imprimer les «Annales d'Eu-

genie» et publia son livre «Eugénie et Méde-
cine Sociale».

Mr. le Docteur Aniaury de Medeiros 
(deputé

recemment décédé) défendit, 1'année dernière,
un projet de loi sur 1'exanien pré-nuptial facul-
tatif, qui obtint 1'approbation de toute la Com-
mission de Justice de la Chambre.

Pendant la même année législative, le de-
puté Dr. 0. P. Pontenelle présenta deux pro-
jets à fins eugéniques: a) 1'enseignement de
1'éducation sexuelle dans les lycées, b) loi
sur le delit de contamination.

Dans les premiers jours de Juin se reunira
le premier congrôs brésilien d'Eugénie, sous les
auspices de Mr. Le Présidant, de La Républi-

que, en commémoration du centenaire de l'Aca-
demie Brésilienne de Médecine.

En Decembre dernier a eu lieu á S. Paul (Bré-
sil)un concours d'eugénie pour les enfants en bas
âge. De serieuses investigations ont été faites
sur 1'ascendence des candidats, afin de rendre

parfaite la sélection.

Dans le prochain Bulletin nous en donnerons
les résultats.

Sur demande,

publication.

nous enverrons grátis cette-

Prestarão um bom serviço ao Brasil os

jornaes e revistas que auxiliarem a propaganda
da eugenia transcrevendo em suas columnas os
artigos, topicos e noticias deste Boletim.

Apparecerá provavelmente dentro de dois
mezes o novo livro do Dr. Renato Kehl —
«Lições de Eugenia» no qual o autor estuda to-
das as principaes questões ligadas á hereditarie-
dade e á Sciencia de Galton.


