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RESUMO 

 

O presente trabalho procurou historiografar a educação sexual e compreender por quem, como 
e com que finalidade ela era abordada no Brasil, no período de 1870 a 1930. O estudo se deu 
através da pesquisa bibliográfica. Considerando os resultados, podemos afirmar que os 
médico-higienistas aliados aos padres católicos foram os principais mentores pela propagação 
da educação sexual na sociedade brasileira, ocasionando com isso, na exaltação e 
permanência de papéis sexuais tipicamente masculinos e femininos, além do que, também 
puniam aqueles que tinham condutas inadequadas no convívio social. É válido frisar, que essa 
propagação e coerção só foram possíveis, mediante o uso das famílias como seu poderoso 
instrumento de poder para esse fim separatista e moralista entre os sexos. 
 
Palavras-chave: História. Educação sexual. Brasil. 
 

ABSTRACT 

 

The present study sought to historiografar sex education and understanding by whom, how 
and for what purpose it was addressed in Brazil, in the period 1870 to 1930. The study took 
place through the bibliographic search. Considering the results, we can say that the medical-
hygienists allies to Catholic priests were the main mentors by spread of sexual education in 
brazilian society, causing this in exaltation and permanence of gender roles typically male and 
female, in addition to that, also punished those who had inadequate social coexistence ducts. 
Is valid, that spread and coercion were only possible through the use of households as its 
powerful instrument of power to this end separatist and moralistic. 
 
Keys words: History. Sex education. Brazil. 
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O presente trabalho teve como objetivos historiografar a educação sexual e ao mesmo 

tempo, compreender por quem, como e com que finalidade ela era abordada no Brasil, no 

período de 1870 a 1930. Os motivos que levaram a realização desse estudo, foi inicialmente 

acreditarmos ser de suma importância para a historiografia da educação brasileira, devido o 

seu recorte temporal e temático, além de contribuir para um aprofundamento nas questões que 

envolvem as áreas da educação, saúde e sexualidade. E para alcançarmos os objetivos 

propostos, utilizamos a pesquisa bibliográfica como procedimento metodológico. 

Contudo, vale à pena explicitar mediante a escolha dessa temática para um estudo 

historiográfico, é que atualmente no Brasil, o campo da História da Educação vem ganhando 

“novos olhares” para os objetos humano e materiais (arquitetura, currículo, livros, revistas, 

etc.) que nos rodeiam, especialmente a educação sexual, sendo assim, faz-se mister entender 

dentro de uma visão ampliada, a existência das continuidades e descontinuidades no tocante 

as suas concepções e perspectivas que geraram e ainda geram muitos embates no que se refere 

ao seu campo de atuação. 

Diante disso, salientamos que a escolha do marco temporal desse estudo também é 

importante, porque o mesmo é marcado por várias mudanças e/ou transformações no 

cotidiano da sociedade brasileira e nelas contida as relações de poder, ou seja, uma época de 

muita turbulência política, econômica, social, cultural e, especificamente, sexual, em virtude 

da tão desejada e sucedida transição e/ou ruptura do regime imperial para o republicano, além 

disso, havia um rápido desenvolvimento industrial e comercial nos grandes centros urbanos 

do país, como também, uma enorme necessidade da população em ser reconhecida como uma 

“nação” estritamente “brasileira”. 

Nessa época, o Brasil também era muito influenciado em diversos âmbitos da 

sociedade, por teorias tanto de pensadores/cientistas quanto de teólogos estrangeiros, que 

eram absorvidas e difundidas, principalmente, pelas pessoas que viajavam para estudar nos 

países do Continente Europeu e nos Estados Unidos da América, e voltavam a residir no país 

após concluírem seus cursos nas áreas do Direito, Medicina, Teologia, Filosofia e Engenharia. 

Nesse estudo, aproveitando a questão das influências recebidas dos 

pensadores/cientistas e teólogos estrangeiros pelo Brasil, e já fazendo uma relação com quem 

abordava o assunto sobre sexualidade e, especificamente educação sexual, podemos delimitar 

nossa análise em três grandes segmentos (profissionais) que absorveram e difundiram essas 

teorias, que são: os magistrados, os médicos e os padres católicos, os quais realmente vão 

propô-la, controlá-la e normatizá-la na sociedade de maneira geral. 
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De acordo com esses três segmentos (profissionais) citados acima e, que foram 

influenciados e difundiram novos conhecimentos a respeito da sexualidade e educação sexual 

no país, iniciaremos pelos magistrados da época, os quais perceberam a necessidade de se 

apropriar do discurso científico da medicina legal, para melhor sentenciar os réus que por 

ventura tivessem cometido algum crime sexual. Podemos citar entre eles, por exemplo, 

Viveiros de Castro (1943) e Gusmão (1981), que vão recorrer, principalmente, aos 

conhecimentos do psiquiatra austríaco Krafft-Ebing para melhor compreendê-los e, com isso, 

requerer a cooperação dos médicos legistas para diagnosticar os casos patológicos e 

psicopatológicos do instinto sexual. 

Segundo Viveiros de Castro (1943, p.297-298),  

 

há o vício e há a perversão. Há o criminoso e há o degenerado. O primeiro 
deve ser punido, o segundo é irresponsável. O papel da justiça portanto deve 
ser a investigação mais completa, mais minuciosa do estado mental do 
acusado. 
Seu dever é requerer o exame médico legal e proceder de acôrdo com as 
conclusões dos peritos. 
Nem se diga que assim procedendo apaga-se o papel do magistrado, 
converte-se êle em um simples rubricador das sentenças dos peritos, 
tornados em definitiva árbitros da repressão. 
A missão da justiça não é condenar a torto e a direito e sim punir criminosos 
e absolver inocentes. Se a ciência nos ensina que a degenerescência mental e 
nervosa produz aberrações sexuais, se tais degenerados não têm ou 
conciência [consciência] dos atos ou vontade para resistir aos impulsos, é de 
rigoroso dever apurar a condição psíquica do acusado. 
E quem mais competente para esse exame do que o médico especialista, que 
tem experiência e prática desses assuntos, que pode descobrir as simulações 
mais ou menos engenhosas? 
Ninguém se rebaixa confiando às autoridades competentes a decisão das 
questões técnicas. Só os ignorantes se atrevem a julgar de coisas que não 
entendem. Se para construir-se uma estrada de ferro recorre-se ao 
engenheiro, como confiar a apreciação de um estado mental a quem não tem 
conhecimentos de psiquiatria? 
Também não tem valor o argumento de que essa teoria, isentando da 
responsabilidade os degenerados, compromete a segurança social pela 
impunidade do crime. O fundamento da pena é a defesa social posta em 
perigo pela temibilidade do delinqüente. Logo que êle se revela um 
indivíduo perigoso, seja criminoso ou louco, a sociedade o seqüestra de seu 
seio no interesse da segurança pública. É certo que êle é degenerado, mas faz 
mal, é perigoso e ninguém se expõe ao sacrifício para divertimento dos 
loucos. 
Reconhecido seu caráter impulsivo, o juiz manda recolhê-lo aos asilos de 
alienados. A sociedade pois não corre o menor risco com a admissão dessa 
teoria. 
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Já Gusmão (1981, p.31), procurando sintetizar a justificativa de Viveiros de Castro 

(1943), vai também reafirmar a necessidade da cooperação entre o juiz e o médico legista 

nesses diagnósticos, onde para ele 

 

o douto e eminente KRAFFT-EBING faz sentir a propósito que ‘uma justiça 
que tenha em vista, unicamente, o delito e não o réu estará sempre na 
iminência de prejudicar os interesses importantes da sociedade (moral 
pública, segurança individual) e os indivíduos (honra)’. 
Em nenhuma parte do Direito Penal é tão indicada a cooperação do juiz e do 
perito médico, como nos delitos sexuais, nos quais somente um exame 
clínico-antropológico poderá trazer as luzes e os esclarecimentos. 

 

Diante de tais relatos, podemos constatar uma enorme aproximação entre o Direito e a 

Medicina nessa época, para solucionar e sentenciar melhor os crimes sexuais, mas ao mesmo 

tempo, também percebemos nessas citações, uma “imposição” do campo médico em relação 

ao campo jurídico, e para que ela surtisse efeito, vai usar do discurso das consideradas 

patologias e psicopatologias do instinto sexual para pressioná-lo e, conseguir assim, se 

adentrar em seu meio, como sendo uma forma de legitimar o seu espaço, lugar e importância 

dentro da sociedade. Já, no tocante à sexualidade, com esses dois campos do conhecimento 

unidos, eles vão procurar regulá-la através de leis e normas mais eficazes o comportamento 

dos indivíduos. 

Nessa compreensão, prosseguindo na análise dos segmentos (profissionais) citados 

nesse trabalho, vamos continuar com os médico-higienistas, assim conhecidos no Brasil de 

acordo com o nosso marco temporal, devido os mesmos serem muito influenciados pelos 

pensadores/cientistas que residiam, principalmente, na Inglaterra, com seus novos 

conhecimentos e perspectivas na área da medicina, o que por sua vez, vai ter também outro 

olhar em relação à sexualidade dos indivíduos na sociedade. 

Dessa forma, buscando compreender e relacionar a influência dos 

pensadores/cientistas ingleses no que tange à medicina no Brasil, vamos analisar a obra 

“Microfísica do Poder”, de Foucault (2002, p.93), onde o mesmo vai relatar que após o 

nascimento da “medicina social”, é possível concebê-la em três momentos distintos no 

decorrer de sua história, como “a medicina dos pobres, da força de trabalho, do operário não 

foi o primeiro alvo da medicina social, mas o último. Em primeiro lugar o Estado, em seguida 

a cidade e finalmente os pobres e trabalhadores foram objetos da medicalização”, com isso, 

aproveitando suas análises, pretendemos dar um maior enfoque no que ele se refere à 
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medicina força de trabalho “sucintamente analisada através do exemplo inglês”, pois é esse 

conhecimento e perspectiva que vai corresponder com o nosso marco temporal. 

Para Foucault (2002, p. 97-98), a medicina dos pobres, da força de trabalho, 

 

de maneira geral, pode−se dizer que, diferentemente da medicina urbana 
francesa e da medicina de Estado da Alemanha do século XVIII, aparece, no 
século XIX e sobretudo na Inglaterra, uma medicina que é essencialmente 
um controle da saúde e do corpo das classes mais pobres para torná−las mais 
aptas ao trabalho e menos perigosas às classes mais ricas. 
Essa fórmula da medicina social inglesa foi a que teve futuro, diferentemente 
da medicina urbana e sobretudo da medicina de Estado. O sistema inglês de 
Simon e seus sucessores possibilitou, por um lado, ligar três coisas: 
assistência médica ao pobre, controle de saúde da força de trabalho e 
esquadrinhamento geral da saúde pública, permitindo às classes mais ricas se 
protegerem dos perigos gerais. E, por outro lado, a medicina social inglesa, 
esta é sua originalidade, permitiu a realização de três sistemas médicos 
superpostos e coexistentes; uma medicina assistencial destinada aos mais 
pobres, uma medicina administrativa encarregada de problemas gerais como 
a vacinação, as epidemias, etc., e uma medicina privada que beneficiava 
quem tinha meios para pagá−la. Enquanto o sistema alemão da medicina de 
Estado era pouco flexível e a medicina urbana francesa era um projeto geral 
de controle sem instrumento preciso de poder, o sistema inglês possibilitava 
a organização de uma medicina com faces e formas de poder diferentes 
segundo se tratasse da medicina assistencial, administrativa e privada, 
setores bem delimitados que permitiram, durante o final do século XIX e 
primeira metade do século XX, a existência de um esquadrinhamento 
médico bastante completo. 

 

No Brasil, de acordo com os preceitos da medicina inglesa descrito acima por Foucault 

(2002), também podemos constatar a preocupação dos médico-higienistas brasileiros pela 

camada popular, devido à mesma apresentar riscos a saúde pública. 

Segundo Bonato (1996, p. 73-74), atrelando a preocupação dos médico-higienistas 

com as mazelas sociais e inclusas nelas, a sexualidade da população, vai enfatizar que 

 

devido ao crescimento das cidades, a República surge prenhe de problemas 
sociais e urbanos; a cidade do Rio de Janeiro, palco da proclamação da 
República e tambor nacional, apresentava problemas de abastecimento de 
água, saneamento e higiene urbana, agravados pelo surgimento das 
epidemias de varíola e febre amarela, além das tradicionais malária e 
tuberculose. 
As classes perigosas, as sexualidades periféricas, já vinham há muito sendo 
alvo de preocupação do Estado e dos higienistas. A população pobre vivia 
amontoada em casebres e cortiços, em sua maioria analfabeta, 
principalmente as mulheres. A capital possuía alta densidade demográfica, 
devido à imigração e à recente ‘libertação dos escravos’, o que agravava a 
desigualdade social do país, ainda organizado economicamente em interesses 
agroexportadores. 
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No entanto, apesar de todos os cuidados higienistas implementados na 
República, as sexualidades periféricas afloraram, afetando a moral e os bons 
costumes. O crescimento da população marginal e imigratória, a quantidade 
maior de homens em relação às mulheres, o pequeno número de casamentos, 
o aumento dos nascimentos ilegítimos são testemunhos seguros de costumes 
mais soltos. Com isso, era necessário intervir nas classes mais pobres, que se 
constituíram ao longo do século XIX: ladrões, prostitutas, malandros, 
desertores do Exército, da Marinha e dos navios estrangeiros, ciganos, 
ambulantes, trapeiros, criados, serventes de repartições públicas, floristas, 
bicheiros, jogadores, pivetes - segundo José Murilo, a palavra já existia - e o 
capoeira. 
O 15 de Novembro não modifica em nada o status conseguido pela higiene 
no país, que encontra seu lugar no novo Regime. As idéias importadas da 
Europa atuam nestas ‘classes perigosas’, reconhecendo nelas um corpo, no 
dizer de Foucault, tentando incuti-las dos valores burgueses de família [...]. 

 

Para Bonato (1996, p. 75),  

 

a higiene é a ciência da vida das cidades, das famílias e do saber constituído 
trazido da Europa, do mundo desenvolvido, e, por isso, sadio. Passou pelo 
Império e resistiu à República. Na primeira década do nosso século a prática 
sanitária republicana de urbanização esbarrou com certa resistência às suas 
formas de atuação, vinda, principalmente, de alguns positivistas e de parcela 
da população organizada. O fato histórico mais exemplar de resistência às 
práticas médico-sanitaristas foi ‘A revolta da vacina’, ocorrida já no século 
XX, em 1904, no Rio de Janeiro, no governo de Rodrigues Alves, que tinha 
como prefeito Pereira Passos e como diretor do Serviço de Saúde Pública 
Oswaldo Cruz. A resistência à aplicação da vacina antivaríola era devido ao 
seu caráter obrigatório, a uma certa moral popular em torno da exposição da 
parte do corpo onde ela - a vacina - deveria ser aplicada, e também pela 
violação, por parte do poder público, do espaço privado da família, poder 
público personificado pelos agentes da higiene que iam até as casas. 

 

Aproveitando o ensejo no que se refere à resistência, não só aos médico-higienistas, 

mas também aos políticos, vamos encontrar nesse período, o movimento das mulheres em 

busca de seus direitos, sendo ele conduzido e disseminado, principalmente, por meio de 

jornais impressos na época, como por exemplo, o jornal intitulado “O Sexo Feminino”, de 

1870, publicado no Rio de Janeiro, onde as mulheres através de seus artigos demonstravam 

suas insatisfações ao que eles apregoavam enquanto atividades, espaço e papel sexual da 

mesma na sociedade brasileira. 

 

[Para ilustrar essa situação, encontramos] durante a segunda metade do 
século XIX, um pequeno grupo pioneiro de feministas brasileiras [que] 
proclamou sua insatisfação com os papéis tradicionais atribuídos pelos 
homens às mulheres. Principalmente por meio de jornais editados por 
mulheres, agora esquecidos, surgidos nessa época nas cidades do centro-sul 
do Brasil, elas procuraram despertar outras mulheres para o seu potencial de 
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autoprogresso e para elevar seu nível de aspirações. Tentaram incitar 
mudanças no status econômico, social e legal das mulheres no Brasil. 
Confiantes no progresso, buscaram inspiração e promessas de sucessos 
futuros nas realizações de mulheres em outros países. Bastante conscientes 
da oposição masculina, e da indiferença feminina, e da aceitação limitada de 
suas próprias idéias, essas mulheres corajosas se mantiveram convencidas da 
importância de sua causa e de seu sucesso futuro. Ao contrário de muitos de 
seus caluniadores masculinos, que afirmavam que as mulheres seriam 
facilmente corruptíveis se pusessem o pé para fora de casa e que a família 
enfraquecer-se-ia e estaria necessitada de defesa, essas feministas 
manifestaram sua confiança nas mulheres e em suas aptidões (HAHNER, 
1981, p.25-28). 

 

Dessa forma, podemos notar mediante as citações acima que o país passava realmente 

por muitas mudanças e/ou transformações políticas, sociais, econômicas, culturais e sexuais, e 

em muitas delas tinham a presença direta ou indireta dos médico-higienistas, para decidirem 

os rumos da sociedade. 

Tal afirmativa pode ser ressaltada, quando percebemos que os médico-higienistas vão 

conseguindo penetrar e se fixar no início do regime republicano, na maioria dos setores 

controlados pelo Estado, faltando apenas estreitar os laços com a Igreja Católica. Todavia, é 

importante frisar que até o momento de transição e/ou ruptura do regime imperial para o 

republicano, quem tinha em si o princípio da “verdade” e o dever de conduzir a população 

para a salvação era a Igreja Católica, sendo ela representada pelos padres católicos, que por 

sua vez, estavam aliados em muitos momentos da nossa história, com os ditames do Governo 

Imperial. 

Segundo Bonato (1996, p.77), às primeiras aproximações dos médico-higienistas com 

a Igreja Católica não foram nada amistosa em relação ao entendimento e destino da 

sexualidade da população no início do regime republicano, como podemos notar que 

 

havia, já no final do século XIX, uma quantidade maior de homens em 
relação às mulheres. Este desequilíbrio entre os sexos provocava um número 
significativamente baixo de famílias formalmente constituídas, com um alto 
índice de concubinato. Neste sentido, o projeto republicano investiu sobre a 
família, seguindo a prescrição higienista. Tendo de neutralizar o poder da 
Igreja Católica, que ameaçava a hegemonia do Estado no final do Período 
Imperial, um dos primeiros atos do Governo Provisório foi separar o 
casamento civil do religioso, tornando aquele obrigatório. O casamento 
civil é instituído, segundo a forma monogâmica e indissolúvel, pelo Decreto 
nº 181 de 24 de janeiro de 1890. Tenta-se com isso garantir o modelo de 
família burguesa apregoado pela higiene. 
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Mas, com o passar dos anos, percebemos a existência de um consenso entre os 

médico-higienistas e os padres da Igreja Católica a respeito das questões que envolvem a 

sexualidade e, mais precisamente, sobre a educação sexual das crianças e dos jovens, além do 

que na obra “A Educação Sexual”, de Negromonte (1961, p.47-48), o mesmo descreve como 

deveria ser o papel do médico nessa missão, pois, 

 

êrro perniciosíssimo seria, porém, supor que o papel do médico é puramente 
higiênico, sanitário – sem qualquer ligação, sem compromisso algum com a 
Moral. Caem neste êrro homens da elevação de Havelock Ellis. Como 
separar uma atividade humana da sua feição moral? Como reputar o médico 
um educador, dar-lhe uma função tão alta em momentos tão decisivos da 
vida, e fechar-lhe as portas da formação moral? Não falar em moral, só 
porque se está no consultório médico, é dar a impressão errada e muito 
perigosa de podermos deixar a Moral em casa ou guardá-la na igreja. Não é 
honroso para a ciência dizer que ela nada ganha em associar-se à Moral. Não 
quero confundir a ação do médico com a do sacerdote ou a do professor de 
religião; quero que a ação dêsses formadores morais não separe e menos 
ainda se oponha. 
Sem o fundo moral, a ação do médico será contraproducente. É o caso dos 
que não querem ver os direitos do espírito, e se preocupam apenas com os 
instintos aos quais concedem tôdas as liberdades, desde que se acautelem os 
interêsses da saúde. Não faltam infelizmente médicos que vão ao criminoso 
extremo de aconselhar os meios de evitar os contágios, para que os jovens 
possam continuar, sem perigos para o corpo, a vida de perdição moral. E 
ainda mais nefastos se tornam os que, sob o errado pretexto da nocividade da 
continência, prescrevem o pecado como meio de cura de certas depressões 
morais e psíquicas. Seriam insustentáveis essas atitudes, ainda que lograssem 
o visado, não só porque o fim não justifica os meios, como também porque é 
absurdo que se pretenda sanar um mal por outro, maior e de mais alta esfera. 
Quando, pois, reputamos o médico um auxiliar na educação sexual, supomos 
que êle esteja disposto a contribuir para a educação da castidade. Supomos 
que não esqueça que a educação é sempre integral e que não se pode educar 
somente uma faculdade, isolando-a, principalmente quando se trata de um 
instinto poderoso e envolvente como êste. Supomos que não esquecerá a 
necessidade da formação da vontade, antes de tudo, para chegar a qualquer 
resultado digno da verdadeira educação. 

 

Segundo Bonato (1996, p.79-80), os médico-higienistas vão concordar com os padres 

da Igreja Católica em relação ao destino a ser dado à sexualidade da população brasileira, e 

vai afirmar que 

 

a forte influência da Igreja sobre a sexualidade dos casais, prescrevendo 
comportamentos e punindo transgressões, levou o discurso higienista a 
aproveitar o que lhe interessava dos preceitos religiosos, lançando um novo 
olhar sobre esta sexualidade para melhor controlá-la: 
Continuou a reprimir o prazer gratuito e irresponsável. Passou, porém, a 
exaltar a sexualidade conjugal, assinalando-lhe um papel nevrálgico na 
coesão do casal e na concretização do casamento modelo. O sexo, dentro da 
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legalidade do matrimônio, tornou-se objeto de regulação médica, não por 
excessos mas por suas deficiências. 
Ser pai e mãe constitui o papel social e emocional de homens e mulheres, e 
desde a mais tenra idade preparam-se meninos e meninas para o desempenho 
de tais papéis sociais, presentes em nossa sociedade e, conseqüentemente, 
reforçados nas escolas até os dias atuais. Os que fogem à regra, tida como 
universal e normal, são considerados desviantes, anormais. 
Naquele modelo higiênico familiar, os que não se prestavam ao papel social 
determinado de pai eram classificados como ‘anormais’ - no princípio 
higiênico (...) o homem íntegro era o pai. Os libertinos, celibatários e 
homossexuais eram apontados pela higiene como seres abomináveis, um 
perigo para a saúde e o convívio social. Colocar o corpo individual em 
perigo, significa colocar também em perigo o corpo social. Os libertinos - 
devido a sua incontinência sexual - e os celibatários - os que não queriam se 
casar - corriam os riscos do contágio das doenças venéreas, em especial a 
sífilis, além de poderem se apaixonar por prostitutas. Explicações médicas 
foram dadas, uma série de moléstias foram apresentadas para tais 
comportamentos e internalizadas pela sociedade burguesa.  
Destes ‘perversos’, o homossexual foi o mais execrado, pois sua condição 
negava a máxima da higiene que era a vocação ‘natural’ do homem à 
paternidade. Segundo Jurandir Freire Costa, a prática homossexual existia 
desde a Colônia, onde a sodomia era tratada pejorativamente, muitas vezes 
punida violentamente e motivo de zombaria; no entanto, tal comportamento 
não implicava finalidades disciplinares:  
O sodomita colonial, quando punido, era evidentemente usado como modelo 
de transgressão e castigo. Mas dessa represália não eram extraídas 
conseqüências 'preventivas' para o comportamento homossexual. 
Ou seja, não se criava um discurso científico, verdadeiro, racional sobre esta 
prática em si. Foi a higiene que instaurou este último tipo de prática ou de 
relação poder-saber sobre a sodomia, de modelo disciplinar e normativo. 
Para a higiene, a homossexualidade feria a natureza supostamente universal 
do homem, por isso era ‘repugnante’ e ‘infame’. Elabora-se todo um 
discurso científico e fornecem-se explicações para tal ‘doença sexual’ que 
podia crescer [...]. 

 

Assim, para resolver essa situação que acometia a sexualidade da população, a melhor 

estratégia encontrada, segundo Stephanou (apud TOTTA, 2005, p. 143), foi através da 

“educação sexual para levantar o véu da hipocrisia, para opor o dique da resistência 

incoercível à enxurrada das perversões, dos vícios, dos males venéreos, dos descalabros e dos 

instintos desenfreados”. 

Segundo Negromonte (1961, p. 34-37), a maioria dos médico-higienistas e dos padres 

católicos vão ser favoráveis com essa estratégia e corroborar no que concerne à educação 

sexual destinada às crianças e aos jovens, designando assim, quem, como e a sua finalidade, 

pois,  

 

a formação para a castidade cabe àqueles a quem compete por natureza o 
dever de educar. Ora, o dever de educar corre primeiramente aos pais. 
Portanto, é aos pais que cabe a educação sexual dos filhos. Juntam, como é 
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natural e ordenado, ao dever de gerar os filhos o de educá-los. Para isto foi a 
família instituída por Deus. E por isso só na constituição da família é 
legítima a geração dos filhos, que, sem a ação dos pais, não podem ser 
educados. 
Neste delicado setor da educação, ainda mais se mostra a necessária e 
exclusiva competência dos pais. Se todo educador precisa pôr-se em 
determinadas condições, sem o que fracassará o seu trabalho – aqui com 
maioria de razão, porque nesses assuntos todo fracasso determina uma ruína 
moral, que justamente desejamos evitar. Um conhecimento sério da vida, 
uma perfeita liberdade de espírito, uma autoridade reconhecida e acatada, 
uma delicadeza de sentimentos capaz de falar sem ferir a quem ouve, a 
convivência de tôdas as horas para saber dizer o que fôr necessário e só isto, 
no momento oportuno, e tudo servido ademais pela absoluta confiança do 
educando – eis o de que precisa quem deve fazer a educação. Ora, isto, de 
modo geral, só encontramos nos pais. 
O educador nunca dê a entender (como o fazem alguns otimistas) que a 
virtude se consegue sem trabalho e sem luta. Falam da castidade como quem 
fala da mansidão de um cordeiro, quando mais acertado seria falar de uma 
fera domesticada. Assim dariam a verdadeira impressão de terem domado os 
impulsos vigorosos da tendência pela fôrça disciplinadora da vontade. Do 
contrário, os jovens ficarão pensando que o educador é casto por não ter 
sentido a plenitude das fôrças naturais, e que não o poderão ser os que a 
experimentam. 
Além do que a educação sexual exige uma convivência de tôdas as horas, 
para poder-se dizer o necessário sem chamar a atenção, aproveitar as 
oportunidades sem criá-las artificialmente, para se fazer naturalmente, 
insensivelmente, sem perigos, com aquela prudência que é alma de tudo e 
sem a qual tudo estaria perdido. 
Cuidado, para não ferir a sensibilidade de quem a ouve, não precipitar a 
curiosidade, e, principalmente, não dar lugar a qualquer falta. Sem esta 
delicadeza, sem êste tato, tôda tentativa seria mais para desencadear as 
paixões que para contê-las. 
Diante de tão numerosas e sólidas razões, concluiremos que são os pais os 
indicados e competentes para fazer a educação sexual. Os outros, nós os 
rejeitaremos como incapazes e nocivos, ou os admitiremos, como auxiliares 
dos pais, reconhecendo, aliás, os grandes serviços que nesta condição, 
podem prestar. Na ausência dos pais, por exceção, também lhes podem fazer 
as vêzes. 
Conhecemos as dificuldades que levantarão contra esta conclusão. Negamos, 
porém, que nelas se possam basear os que propugnam a educação pela escola 
ou por preleções científicas e técnicas [...]. 

 

Mas, para Bonato (1996, p.82), os médico-higienistas além de propor a 

responsabilidade da educação sexual para os pais ou as famílias em conjunto com a Igreja 

Católica, vão ampliar o seu raio de controle em relação à sexualidade da população, pois 

 

além de levar a família para dentro de casa, a pedagogia médico-higiênica 
definia também os papéis sexuais. Numa sociedade feita e pensada por 
homens, as concepções higienistas vieram explicar e fixar cientificamente as 
características supostamentes típicas de cada sexo e apresentou-as como 

imperativos da natureza. No homem, predominava o vigor físico e 
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intelectual, o andar seguro, o comportamento seco, racional, autoritário, 
altivo, menos amoroso, mais duro, macho, viril. Segundo a higiene, sua 
inclinação ‘natural’ é para o prazer sexual. Neste sentido, a conduta machista 
do homem foi realçada, podendo não só ser infiel, como também abordar a 
mulher, que, por sua vez, era considerada ‘propriedade’ de outro homem - do 
pai, do marido - e até de Deus, a esposa do Senhor. Para ela, predominavam 
as ‘faculdades afetivas’, cultivava-se a imaginação, a doçura, a indulgência, 
a submissão, a idéia de fragilidade, do amor, da castidade, a preservação da 
virgindade antes do casamento e a fidelidade. A higiene encontrava 
ressonância. 
A castidade feminina era um valor inquestionável, acentuado pelo fato de a 
população brasileira ser maciçamente filiada à Igreja Católica, cujo culto à 
Virgem elimina a possibilidade de quebrar o mito da virgindade. 
Com respeito à capacidade intelectual da mulher, a higiene informava que, 
mesmo aquelas que apresentavam tal capacidade, a apresentavam de forma 
inferior à dos homens. Esta distinção entre os gêneros faz surgir, por 
exemplo, o machismo do homem e as categorias de ‘mulher-fácil’, adúltera, 
venal, irresponsável, ‘amante’, da mulher. O machismo surge como uma 
prática do homem denunciadora da mulher. Se ela, enquanto propriedade de 
outro homem, cedia ao galanteio, passava a ser considerada inferior àquela 
‘mulher-mãe’. 

 

Segundo Carvalho (1998, p.307-311), apesar dos médico-higienistas e os padres 

católicos, em sua maioria, comungarem a respeito da divisão de papéis sexuais e de quem, 

como e com que finalidade se deve abordar a educação sexual na sociedade, a mesma se 

tornou um ponto polêmico de discussão entre os membros (intelectuais da educação) da 

Associação Brasileira de Educação – ABE, nas primeiras Conferências Nacionais de 

Educação, como podemos notar 

 

em agosto de 1928, o Boletim da ABE apresentou uma ‘breve exposição dos 
trabalhos realizados e das resoluções tomadas’ na Primeira Conferência 
Nacional de Educação, que se dera em Curitiba de 20 a 27 de dezembro de 
1927.  
[Nesse evento], o temário oficial proposto para a Primeira Conferência foi 
assim estabelecido: 
‘1º) A Unidade Nacional a) pela cultura literária; b) pela cultura cívica; c) 
pela cultura moral. 
2º) A uniformização do ensino primário, nas suas idéias capitais, mantida a 
liberdade dos programas. 
3º) A criação das Escolas Normais Superiores, em diferentes pontos do país, 
para preparo pedagógico de nosso professorado do ensino secundário e 
normal. 
4º) A organização dos quadros nacionais, corporações de aperfeiçoamento 
técnico, científico e literário’. 
Foi Fernando Magalhães quem, como presidente da Comissão Organizadora, 
estabeleceu os temas oficiais e designou seus expositores. [...] Os temas 
propostos traduziam o programa que [...] priorizava: o da uniformização 
doutrinária da escola como instância de disseminação do que era proposto 
como patriotismo fundado na tradição. [Mas,] como não era 
regimentalmente vedado apresentar teses sobre temas não estipulados, outras 
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propostas fizeram-se presentes delineando outras estratégias. [...] Algumas 
propostas apresentadas contrariavam, em pontos relevantes, o programa de 
Magalhães: [como] a de Celina Padilha, que propunha a inclusão de 
educação sexual no currículo das escolas [...]. 

 

 

Mas, para Carvalho (1998, p.311), “a escassez da documentação disponível sobre a 

Primeira Conferência dificulta a detecção da tônica principal dos debates ocorridos nas 

sessões plenárias [...]”. Dessa forma, não conseguimos saber se foi aprovada ou não a 

inclusão da educação sexual no currículo escolar. 

 

Nesse sentido, Carvalho (1998, p. 335-339) analisando a Segunda Conferência, vai 

encontrar novamente outra discussão entre os membros (intelectuais da educação) da ABE 

sobre a educação sexual, e é interessante observar que 

 

a Seção de Educação Sanitária foi a que recebeu o maior número de 
inscrições. Por isso, mais de 100 foram as conclusões extraídas pela 
Comissão, que resolveu ‘resumi-las’ em 20. Na maior parte delas, 
procurava-se assentar a necessidade da educação sanitária nas escolas como 
meio de formar o que era chamado ‘consciência sanitária’ e de incutir nas 
crianças ‘hábitos higiênicos’ prescrevendo algumas providências para 
efetuar esse desideratum, como cursos de puericultura, criação de pelotões 
de saúde, distribuição de prêmios entre ‘os mais diligentes no cumprimento 
dos preceitos de higiene’, criação de Centros de Saúde etc. Duas das teses 
apresentadas à Comissão tratavam de Educação Sexual e haviam sido 
apresentadas por dois conferencistas de posição totalmente antagônica: 
Fernando Magalhães e Carlos Süssekind de Mendonça. A Comissão 
resumiu-as, ocultando o antagonismo delas pela supressão de quatro das seis 
conclusões propostas por Süssekind. 
[...] Na tese apresentada à Segunda Conferência, Carlos Süssekind não 
poupava o catolicismo, associando-o a tudo quanto identificava como 
retrógrado na sociedade brasileira [...]. 
A tese de Carlos Süssekind não chega a ser apresentada ao plenário. O 
relator da Comissão, no parecer apresentado à Assembléia, pronuncia-se 
favoravelmente à tese de Magalhães em seus pontos fundamentais: a 
educação sexual não deveria ser feita na escola, mas no lar, e não poderia 
deixar de ser, simultaneamente, educação moral. Retém, entretanto, 
desfigurando-as pela exclusão das outras, duas das recomendações de 
Süssenkind nas Conclusões que submete à aprovação da Assembléia: 
‘A educação sexual pode e deve ser ministrada no Brasil’; ‘Ela 
compreenderá três fases – uma preliminar que prepara a infância para a 
compreensão esclarecida dos destinos do sexo; outra que se propõe a 
ministrar aos educandos nas próprias aulas de ciências naturais do curso 
secundário o conhecimento das generalidades fundamentais, e uma última 
que proporcionará ao adolescente, fora de qualquer curso coletivo, a 
especialização complementar que constitui a educação sexual propriamente 
dita’. 
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Incorporadas ao conjunto das conclusões sobre educação sanitária, estas 
duas recomendações de Carlos Süssekind de Mendonça lograram aprovação 
da Assembléia, apesar de contrariarem o parecer do relator, que se 
manifestara contra a educação sexual nas escolas. Isto foi garantido pela 
intervenção de Vicente Licínio Cardoso que antecipando-se ao debate da 
Assembléia, propôs que a discussão e a votação das conclusões fossem feitas 
em bloco. Aprovado o procedimento, as recomendações de Süssekind foram 
aprovadas, apesar das resistências que se manifestaram, no debate, contra a 
concepção de educação sexual implicada nelas e favoravelmente à posição 
expressa no parecer da Comissão, que prescrevia a educação sexual no lar, 
como educação moral. 
O patriotismo católico espraiava-se, assim, vigilante por micro-dispositivos 
de controle nos quais a família era acionada. 

 

Dando continuidade, Carvalho (1998) analisando mais três Conferências Nacionais de 

Educação que sucederam as duas já explicitadas, não encontrou mais debates a respeito da 

educação sexual. Mas, o que chama a atenção nas citações acima sobre esse assunto, é que 

não havia o consenso entre os intelectuais da educação, no que se refere a quem cabe, como e 

com que finalidade deve ser educada sexualmente as crianças e os jovens no Brasil. 

Para Negromonte (1961, p.38-39), enaltecendo e reafirmando os posicionamentos dos 

médico-higienistas, dos padres católicos e, nesse caso, de uma enorme parcela de intelectuais 

da educação, vai expressar que nas 

 

escolas e colégios – A educação sexual há de ser rigorosamente individual. 
Aliás estamos falando da educação, de que a iniciação é apenas uma parte, e 
não a mais importante. Tratássemos da iniciação feita em classe pelo 
professor, diríamos desde logo, com absoluta segurança, que deve ser 
rejeitada. 
Mas o professor, embora não seja o encarregado direto desta educação nem a 
pessoa inteiramente em condições de fazê-la, tem nela papel não pequeno. É 
o da formação geral – base e garantia de tôda a educação sexual. É, pois, 
indireta a ação do professor. E só poderia ser direta em casos excepcionais, 
em que êle agiria individualmente sobre o aluno, prevalecendo-se, sem 
dúvida, da autoridade de mestre, mas já quase em caráter particular. 
Poderiam argumentar os que querem a educação sexual feita na escola, que o 
papel dos professôres é continuar ou, muitas vêzes, suprir a educação do lar. 
E que, portanto, lhes é dever cuidar desta educação como das demais. 
Responderíamos com o que acima dissemos sôbre a formação da vontade, do 
caráter – e isto se realizarem os professôres, terão feito o melhor para 
auxiliar os pais, como realmente lhes é dever. 
Os defensores da educação sexual na escola – falamos da educação e dos 
bem intencionados – argumentam que os professôres estão em melhores 
condições intelectuais do que os pais. Intelectuais, sim, em geral. Mas esta 
não é a primeira condição, embora não seja desprezível; antes se devem 
deter em conta as condições morais. 
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Segundo Stephanou (2005, p.159-160), analisando as condições dos professores nessa 

época, vai expor que os mesmos, 

 

[...] aliados de indiscutível eficácia, estariam sempre subordinados à 
orientação do médico escolar. Ele detinha os saberes científicos que lhe 
conferiam competência para compreender os problemas ligados à saúde e a 
doença dos escolares. Detinha da mesma forma o discurso autorizado para 
classificar o normal e o patológico, prescrever condutas, ditar a verdade, 
tendo-lhe sido delegada a autoridade para intervir na instituição escolar por 
meio de uma extensa pauta de ações: 
[...] o papel do médico nas escolas pode ser comparado ao de um agente 
catalítico numa reação química ou melhor para identificá-lo com o processo 
da própria vida, ao de uma fermentação diastásica na qual a quantidade 
infinitamente pequena de fermento pode produzir resultados infinitamente 
grandes. Compreende-se, assim, por que, enquanto para um grupo de 40 
escolares é preciso um professor, bastem 2 ou 3 médicos para uma 
população escolar de 15 mil [...]. 
Esse conjunto de referências do discurso médico sobre a escola como lócus 
educativo, ou melhor, sobre a atuação médico-escolar, pode parecer genérica 
e efêmera. Entretanto, permite vislumbrar seus modos de realização, que 
foram se constituindo e tornando intensa e extensa a presença dos saberes 
médicos no cotidiano escolar. Essa presença, por vezes conflitiva, por vezes 
colaborativa, instaura também um processo de produção de saberes e 
poderes, consolidando o discurso médico sobre a Educação. Assentados na 
inspeção médico-escolar, nos exames clínicos e psicológicos dos estudantes, 
no ensino da higiene e de preceitos de urbanidade, ou mais especialmente na 
educação sanitária, os médicos puderam formular um discurso com tal força 
de verdade que persiste e sustenta práticas pedagógicas ainda hoje 
reconhecidas como legítimas e eficazes, sob o enunciado de ‘fazer saúde 
pela educação’. 

 

Dessa maneira, apesar de ter sido aprovada na Segunda Conferência Nacional de 

Educação, em 1928, as propostas de Carlos Süssekind de Mendonça, em relação à educação 

sexual ser ministrada nas escolas, podemos afirmar que os professores anteriormente a esse 

período, tiveram uma função secundária na educação sexual das crianças e dos adolescentes, 

ou melhor dizendo, segundo os padres católicos, tinham uma função “auxiliar” nessa tarefa, 

além do que, havia também a presença dos médicos-escolares nas instituições de ensino, que 

por sua vez, também entendiam que a mesma deveria ser realizada no lar, ou seja, pela 

família. 

Diante do exposto, podemos considerar que a educação sexual no Brasil, no período 

de 1870 a 1930, foi proposta, controlada e normatizada pelos profissionais que tinham muito 

prestígio e influência nos âmbitos social, político, cultural e econômico, sendo eles, os 

médico-higienistas, os padres católicos e os magistrados, com isso, os mesmos conseguiram 
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mudar e/ou transformar os hábitos e costumes da população no que diz respeito aos aspectos 

“higiênicos sexuais”. 

Porém, para que essas mudanças e/ou transformações ocorressem de fato na 

sociedade, esses profissionais vão responsabilizar as famílias para esse fim, que era de educar 

sexualmente seus filhos e suas filhas, além disso, os mesmos consideravam que essa educação 

só poderia realmente ser propagada no lar. Nesse sentido, ampliando o seu controle sobre as 

famílias, também foram taxativos em relação a essa educação, pois ela tinha que ter como seu 

maior propósito para suas proles, a formação para a castidade, como também, tinham que 

direcioná-los a assumir os papéis sexuais que eram designados para cada sexo e caso eles se 

negassem em assumi-los, eram vistos e tratados como anormais ou desviantes pela sociedade. 

Todavia, para que todas essas intenções dessem certo, proibiram a participação dos 

professores e professoras dos colégios e escolas nessa atividade, alegando que eles (as) 

tinham a função de meros auxiliares ou secundária nessa educação, pois entendiam que os 

pais (as famílias) eram os (as) principais responsáveis, ou seja, queriam que apenas esse 

segmento social assumisse essa função, porque saberiam rapidamente a quem recorrer para 

exaltar ou culpar por qualquer eventualidade que as crianças ou jovens pudessem manifestar 

sexualmente na sociedade. 

Portanto, consideramos que os médico-higienistas aliados aos padres católicos foram 

os principais mentores pela propagação da educação sexual na sociedade brasileira, 

ocasionando com isso, na exaltação e permanência de papéis sexuais tipicamente masculinos 

e femininos, além do que, também puniam aqueles que tinham condutas inadequadas no 

convívio social. É válido frisar, que essa propagação e coerção só foram possíveis, mediante o 

uso das famílias como seu poderoso instrumento de poder para esse fim separatista e 

moralista entre os sexos.  
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