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ntre 1870 e 1920, as ta-
xas de natalidade de al-
guns países ocidentais
caíram consideravelmen-
te, assustando intelectu-

ais e políticos, que temiam uma
ameaça à soberania nacional de-
vido à redução populacional. Com
isso, a discussão sobre reprodu-
ção se transformou numa questão
de interesse nacional. O assunto
é o tema do livro A arte de enga-
nar a natureza: contracepção,
aborto e infanticídio no início do
século XX, de Fabíola Rohden, pu-
blicado pela Editora Fiocruz.

A autora desencavou teses
e dissertações da antiga Faculda-
de de Medicina do Rio de Janei-
ro e consultou inquéritos e pro-
cessos judiciais no Arquivo
Nacional. Esse trabalho permitiu
detalhar o discurso oficial sobre
o assunto, desvendando a com-
plexa rede que envolvia a luta
de juízes, delegados, médicos e
políticos contra os meios contra-
ceptivos e a silenciosa resistên-

cia das mulheres da época.
A obra faz um histórico de

como a reprodução se converteu
em problema político importan-
te no início do século 20, após a
queda do índice de natalidade
observada no fim do século an-
terior. Entre as razões para essa
redução estão o maior acesso a
recursos contraceptivos e aborti-
vos e a entrada das mulheres no
mercado de trabalho.

Os discursos produzidos na
academia, nos tribunais, nos jor-
nais e na política mostram uma
reação a esse movimento. A con-
tracepção, o aborto e o infanticí-
dio eram considerados aberrações
diante das leis da natureza, cri-
mes pelas leis dos homens, aten-
tados à moral e ameaça à sobe-
rania nacional e à higiene da raça.
A inserção da mulher no merca-
do de trabalho também era vista
com maus olhos nesse período.

Já a esterilização encontra-
va defensores entre os partidári-
os da eugenia, muito popular

entre os intelectuais do período.
Baseados no determinismo bio-
lógico tão em voga na ciência da
época,  médicos e políticos apoi-
avam a esterilização como ma-
neira de impedir a “procriação
por parte de sujeitos que, por
doença ou defeito transmissíveis
por herança, só podem dar ao
mundo filhos também doentes e
defeituosos”. Entre os males
transmitidos hereditariamente es-
tariam a imbecilidade, a loucura
moral, o alcoolismo, a tuberculo-
se, a paranóia, o cretinismo e a
delinqüência.

Para a autora, essa discussão
acabou por gerar idéias que atri-
buíam à mulher o papel natural
de mãe e a relegava à vida no lar.
Tal ideário está imerso no con-
texto científico e político vivido
no momento, carregado de tons
nacionalistas, eugênicos e machis-
tas. Silenciosamente, as mulheres
resistiam, insistindo que a concep-
ção deveria ser determinada por
escolhas individuais.
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