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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo coloca-se a escuta de homens e mulheres brasileiros, intelectuais e estudiosos 

dos temas referentes à educação da sexualidade, no período de 1928 à 1945, delineando seus 

argumentos sobre a importância da ação educacional na área da sexualidade com dois sentidos: 

naturalização dos temas da sexualidade e a modificação dos padrões de comportamento sexual anti-

eugênicos e higiênicos. O interesse pelo tema pode ser identificado desde a década de 10, porém a 

seleção das fontes considerou as que tratavam diretamente da educação sexual, fosse utilizando 

diretamente o termo, ou a ele atribuindo como sinônimos as expressões iniciação sexual e instrução 

sexual, de modo que foram considerados no trabalho 7 teses dos educadores presentes à I 

Conferência Nacional de Educação, em 1928,1 e autores brasileiros que publicaram livros 

destinados à educação sexual, fazendo uma concessão ao francês Jean Marestan, no livro Educação 

Sexual, por ele ter sido publicado duas vezes2 no período referido, e contar com o comentário de 

Porto-Carreiro, professor na época atuante na área de educação sexual.  

No que se refere ao marco temporal, convém esclarecer que este foi estabelecido 

considerando que entre fins do século XIX, e meados do século XX, surgem inúmeras iniciativas de 

formulação de estratégias disciplinares da sociedade brasileira, que incide, de modo especial, sobre 

o controle do corpo, o que pode ser atestado pelo empenho da Editora Calvino, no Rio de Janeiro ao 

editar a “Coleção de Cultura Sexual”, com 20 títulos e “Freud ao alcance de todos”, com 13 títulos. 

Além disso, começa a crescer a influência da área médica, na normalização do que é saudável, 

normal ou anormal em relação à sexualidade e ao ambiente familiar, caracterizando-se como um 

período rico de contradições e conflitos, cenário de disputa política e econômica, de embates entre 

as razões teológica e moderna, no qual se constroem muitos significados novos, entre eles, da 

família, da sexualidade, do adolescente, da mulher e do homem. 

O intento do trabalho é entender porque se falava de educação sexual e quais os saberes 

gerados a partir da colocação da educação sexual no centro dos discursos educacionais e higiênicos 

da época, pois o interesse pelos discursos destes intelectuais não partiu de uma condenação 

apriorística dos saberes presentes naquele momento, ou julgamento de suas verdades, mas 

sobretudo de “levar em consideração o fato de se falar de sexo, quem fala, os lugares e os pontos de 

                                                 
1 Compilação do INEP, da I Conferência Nacional de Educação, de 1997. 
2 Em 1930 é publicado fazendo parte da Biblioteca de Educação Sexual, pela Editora Freitas Bastos, no Rio 
de Janeiro e republicado em 1941, pela Editora Calvino como um dos títulos da Coleção de Cultura Sexual. 



vista de que se fala, as instituições que incitam à fazê-lo, que armazenam e difundem o que dele se 

diz” (FOUCAULT, 1997, p.16), ou seja, buscar as instâncias de produção discursiva, organizadora 

também de silêncios, para compreender o saber que se formava à partir das relações entre os 

discursos, seus efeitos de regulação e normalização3 que sustentava  as publicações acerca da 

educação sexual na primeira metade do século XX no Brasil. Esta disposição considera que nesse 

período falar sobre sexo, ou defender a educação sexual, é resultado de um processo crescente de 

crença no poder da ciência e na moral leiga resultante desse novo regime de verdade, e a moral 

cristã. 

Ao localizar esse conflito podemos dizer que os discursos e os silêncios não são submetidos 

simplesmente ao poder, mas que compõem “um jogo complexo e instável em que o discurso pode 

ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de 

resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta” (FOUCAULT, 1997, p.96), de modo que as 

tensões entre permitir o saber sobre a sexualidade ou omiti-lo, a quem se destina, ou o local em que 

deve ser realizado são temas importantes para os autores, que de acordo com suas formações e 

orientações teóricas divergem quanto ao que, a quem, e onde pode acontecer a educação sexual. 

Divido em três partes o trabalho mostra primeiro as defesas sobre a necessidade da 

educação sexual, localizando no discurso dos educadores da I Conferência Nacional de Educação, 

em 1928, as vantagens higiênicas e eugênicas, apontando as diferenças em relação aos discursos 

que circulam o final dos anos 40.  Em seguida são delineadas as posições dos congressistas e dos 

autores, sobre o objeto da educação sexual, seus argumentos para garantir à menina e ao menino o 

direito de saber, ou de negá-lo especialmente à menina, traçando ainda os embates entre a moral 

leiga e a moral cristã que perpassam as suas posições. Finalmente na terceira parte, apreende-se de 

suas falas qual é o lugar destinado para a execução da ação educacional na área da sexualidade, 

mostrando que para os intelectuais dos anos 20 a escola tem um papel representativo, e que nos 

anos 30 e 40 há divergências quanto à adequação do espaço para realizá-la. 

 

1. A necessidade da educação sexual 

Que se deve entender por educação sexual? Por que é ela útil ou 
necessária? Quais os males de sua ausência? Quais os fins a serem 
atingidos? Deve como mero corolário, depreender-se da instrução sexual? 
Instrução e educação devem ser ministradas contemporaneamente? De 
que devem elas constar, qual a extensão a dar-lhes ? Deverão ser as 
mesmas e pelos mesmos métodos para ambos os sexos, em todas as 
condições sociais, em todas as idades, a todos os temperamentos e 

                                                 
3 Sobre essa afirmação pode-se consultar Foucault, 1997. 



constituições individuais? A quem cabe ministrá-las? (BARROSO, 1935, 
p.21) 

 
Estas inquietações são certamente comuns a vários colegas educadores ligados à 

área da educação sexual atualmente, uma vez que há, de modo geral, muitas dúvidas sobre 

a realização de um trabalho pedagógico na área da sexualidade, acompanhadas de 

confessadas incertezas sobre o que e quando ensinar, a diferença entre educação sexual e 

orientação sexual, quem é o responsável pela atividade, quais os cuidados com as 

informações a serem repassadas, entre outras. 

Os congressistas de 28 consideravam que a necessidade da educação sexual era 

gerada pelo avanço dos conhecimentos científicos fosse na área da biologia, história natural 

ou psicanálise, e pela urgência em gerar indivíduos mais saudáveis. Para eles os atos 

pertinentes à vida sexual não carregavam em si nada de pecaminoso, logo, os preconceitos 

criados em torno do assunto seriam geradores de conflitos e problemas desnecessários que 

poderiam ser evitados, se houvesse uma formação educacional na área. Por outro lado 

identificavam a urgência em obter indivíduos mais saudáveis para uma sociedade higiênica. 

A tarefa fundamental da Educação Sexual, portanto, seria formar indivíduos educados 

sexualmente para construir uma sociedade organizada, funcional e eugênica. Além disso 

consideravam que a educação sexual se tornava necessária pela falta de preparo dos pais 

pois estes não estariam aptos a apresentar os temas da vida sexual com base científica, o 

que deixaria meninos e meninas suscetíveis a pessoas com formação moral duvidosa ou 

sem conhecimento específico. 

Na Tese 74, “Sobre a educação sexual”, Celina Padilha defende a necessidade da 

educação sexual evidenciando que esta idéia encontrava muitas resistências no âmbito 

familiar. Sugere que a curiosidade não satisfeita comum a meninos ou meninas, levaria à 

sentimentos confusos e contraditórios com relação ao corpo e à vida sexual. 

Categoricamente afirma: 

Há pais que conseguem, à custa de inúmeros cuidados, 
disciplinando-se para não falar diante dos filhos no que não convém, 
segregando-os quase completamente do convívio de outras crianças, 
fiscalizando-os cautelosamente nas visitas aos primos, trancando livros, 
conservá-los numa falsa inocência que é a quase completa ignorância em 
matéria de sexualidade. É como procedem também os mestres, temerosos 
de entrar em assuntos não permitidos. 



Mas não está essa gente iludindo a si própria, pois nessas crianças 
a própria natureza não gritará? Não se vê uma só, e muitos perigos 
aparecem logo ao primeiro exame. 

Um falso pudor, criado pela educação, impede a franqueza entre 
pais e filhos que ficam privados de conselhos muito úteis na adolescência. 
E se os mais tendentes ao bem livram-se de possíveis vícios, não se 
previnem, entretanto, contra outros perigos a que a ignorância os expõe. 
(PADILHA, 1997, p. 430) 

 

Ela discursou do lugar de quem sabe, de quem tem conhecimento científico na área 

da educação sexual, e, por isso, explicou que o perigo referente ao “não saber”. Ter 

conhecimento sobre a sexualidade seria a única possibilidade de ter um comportamento 

adequado e livre dos perigos inerentes àqueles que não sabem. Essa posição é reafirmada 

também no que se refere as meninas ao dizer que os pais “esquecem-se também de que a 

ignorância de suas filhas, por eles confundida com inocência, não pode ser mantida, pois na criança, 

com o desenvolvimento das faculdades intelectuais, as curiosidades vão se despertando” 

(PADILHA, 1997, p. 429). 

Outro congressista Renato Kehl, argumenta sobre a necessidade da educação sexual 

quando apresenta a Tese N.º 75, “O problema da educação sexual: Importância eugênica, 

falsa compreensão e preconceitos - como, quando e por quem deve ser ela ministrada”: 

Como se julga mal o mais sério ato da vida humana! 
Tem sido muito debatida a questão se se deve ou não revelar às 

crianças noções da vida sexual. A maioria dos educadores, psicólogos e 
médicos está de acordo sobre a utilidade deste ensino. As exceções 
contam-se apenas entre as pessoas que não estudaram ou não 
compreendem suficientemente sua alta finalidade, bem assim entre as que 
supõem que esta instrução deve compreender conselhos sobre doenças 
venéreas, o que representa um contra-senso em relação às crianças. 

Não mais se discutem as vantagens higiênicas e eugênicas da 
educação sexual. Elas são ultra-evidentes. Para avaliar o seu efeito 
profilático é necessário examinar a questão sem preconceitos, ‘fazendo 
tábula rasa de toda concepção hipócrita’ e mantendo o espírito preparado 
para um julgamento são. (KEHL, 1997, p.433) 

 
Ele relaciona, assim como sua colega, a formação intelectual e a compreensão da 

necessidade da educação sexual, apesar de indicar que esta não é uma posição social 

homogênea, ao chamar atenção para as exceções entre os que têm escolaridade, mas 

conhecimento limitado da sexualidade, e reafirma a posição de que é preciso abandonar o 

preconceito que tangencia o tema, pois é preciso “falar com naturalidade, como se estivesse 

explicando o fenômeno da visão ou audição” (KEHL, 1997, p.436), de modo que  



Impõe-se como medida de preservação individual e coletiva, 
baseada no mais alto interesse da espécie, que se proceda à educação 
sexual gradual e paulatina das crianças, dos jovens e mesmo dos adultos, 
afim de que o mais nobre ato, que é o da geração, não continue a 
processar-se apenas sob o impulso instintivo, só compreensível e 
admissível entre os animais irracionais (KEHL, 1997, p.437) 

 
Tanto Celina Padilha, quanto Renato Kehl, consideram possuir um conhecimento 

especial e específico, e que este merecia uma atenção maior por parte de seus colegas e 

contemporâneos. Os seus discursos na Conferência revelam as influências higienistas e 

eugênicas que circulavam amplamente entre os intelectuais de seu tempo. 

Na Tese N.º 1, “ Por que se impõe a primazia da Educação Higiênica Escolar”, 

apresentado por Belisário Penna, apesar de não trabalhar propriamente com o tema da 

‘educação sexual’, aborda o corpo como um elemento importante da formação educacional. 

Como seus colegas, analisa a importância do conhecimento acerca do corpo para obter o 

máximo de organização da energia que seja canalizada para a saúde do indivíduo e da 

sociedade, defendendo que havia 

necessidade dos conhecimentos biológicos do mecanismo humano, do seu 
funcionamento e resistência, dos meios de conservação, defesa e 
melhoramento incessante, para obter sem fadiga, o máximo rendimento 
útil em trabalho mecânico e em energia psíquica; do modo de evoluir e 
reproduzir-se eugenicamente; do estudo psicológico das aptidões, a fim de 
orientar cada qual no meio de vida com o qual possa obter o máximo 
rendimento individual e de benefícios à comunidade; e dos conhecimentos 
cívico - sociais que a nenhum homem cabe desconhecer, como membro 
que é da coletividade, para cujo aperfeiçoamento deve contribuir 
conscientemente  (PENNA, 1997, p.31 - 32). 

O conhecimento sobre a mecânica do corpo humano, o saber sobre seus limites e 

possibilidades permitiria o controle de suas operações e de suas potencialidades físicas e 

psíquicas. Seria possível inscrever no corpo de cada indivíduo uma relação de docilidade - 

utilidade, através do domínio das manifestações de seus desejos e vontades. Através da 

educação higiênica, o controle sobre o corpo, se construiria ao longo das ações familiares, 

da escola e da vida social, de tal modo que em seu conjunto fosse possível compor uma 

sociedade higienizada e funcional. Defendendo o disciplinamento mecânico, de seus 

movimentos, gestos e atitudes, controlando-o, estabelecendo poderes sobre seus desejos, 

atos, pensamentos, o congressista demonstra que "em qualquer sociedade, o corpo está 



preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou 

agregações" (FOUCAULT, 1987:118 ). 

A Tese N.º 84 “A higiene nos internatos: Estudo das condições sanitárias dos 

internatos de São Paulo”, apresentada por Eurico Branco Ribeiro, há a afirmação de que 

“Não se compreende mais, hoje em dia, o deixar-se aos próprios adolescentes o 

arregaçamento súbito ou paulatino desse véu de misteriosidade que envolve as questões 

sexuais” (RIBEIRO, 1997,  p.511), pois inclui no item ‘Programa Escolar’, a educação 

sexual, revelando que alguns o censuraram pelo uso da expressão ‘educação sexual’, 

considerada muito forte e que deveria ser substituída pela expressão ‘educação moral. 

Assim como seus colegas, também faz a crítica da omissão desse aspecto da formação dos 

adolescentes, já que o comportamento sexual do jovem é considerado como um importante 

componente da estruturação da sociedade moderna. O discurso higienista tendo 

influenciado na organização das cidades, hospitais, espaços públicos e casas, suscita 

também a necessidade de reeducação da sexualidade, do conhecimento da fisiologia sexual, 

da educação com princípios higiênicos, como elementos fundamentais para que a sociedade 

caminhasse em direção à saúde física e social. 

A partir da década de 20, a discussão em torno da problemática da educação sexual 

toma corpo, de tal modo que em julho de 1933, é criado o Círculo Brasileiro de Educação 

Sexual - CBES, no Rio de Janeiro, com atuação ampla e intensa. desenvolveu uma 

campanha pela educação sexual com as mais variadas atividades, entre palestras, 

conferências, semanas de educação sexual, posto de atendimento gratuito sobre higiene e 

psicologia sexual chegando a constituir o ‘Circuito Jornalístico’ do CBES, com a filiação 

de 700 jornais que publicavam quinzenalmente artigos sobre o assunto4. 

Em Educação Sexual, José de Albuquerque, no Rio de Janeiro, faz a defesa da 

educação sexual do povo através de uma grande campanha com diversos níveis de atuação 

como a educação sexual pelo rádio, a realização de palestras realizadas no centro e 

subúrbios das cidades, além dos dispensários para conselhos sexuais, disponibilizando 

desenhos, gráficos e cartazes, que seriam recursos a serem afixados nos diversos lugares. 

Porém lembra que “nenhuma imoralidade existe na função sexual, que entretanto, como 

                                                 
4 Cf. Vidal, 1998. 



qualquer das outras funções do organismo é susceptível de ser imoralizada” 

(ALBUQUERQUE, 1934, p.42).  

Arthur Porto no livro “Conselhos à escolares (sobre educação sexual)”, publicado 

em Belém, defende a necessidade da educação sexual, referindo-se ao trabalho de José de 

Albuquerque frente ao Círculo Brasileiro de Educação Sexual. Para ele a educação sexual 

relaciona-se, especialmente, com a normalização dos comportamentos de meninos e 

meninas, para obediência dos padrões morais, pois “como hoje explica a doutrina psicanalítica 

de Freud, é mister que tomeis conhecimentos preliminares de educação sexual, que se deve integrar 

na vossa formação moral e personalidades próprias” (PORTO, 1938, p.11). 

 

2. Quem deve receber educação sexual 

O campo discursivo dos intelectuais na área da educação sexual, nas primeiras 

décadas do século XX no Brasil, tem como uma de suas preocupações centrais o controle 

dos corpos, a partir do domínio da energia sexual e da normalização das relações entre 

homens e mulheres. Para alguns educadores meninos e meninas deveriam receber 

informações sobre o sexualismo; para outros, porém, só os meninos deveriam ser 

instruídos, já que à eles caberia a maior responsabilidade para com a família. 

No grupo de educadores da I Conferência Nacional de Educação há o consenso de 

que meninos e meninas deveriam ser educados sexualmente, tendo em vista que ambos 

deveriam compreender as suas responsabilidades na construção da família e do país. Em 

nenhum dos discursos defende-se a exclusão das meninas ainda que seja possível delinear 

em outras falas, uma compreensão contrária à emancipação da mulher em teses que não 

eram especificamente ligadas à educação sexual. Para Celina Padilha e Renato Kehl ambos 

devem ser educados, tem direito a receber as “verdades científicas”, porém, eles se opõem 

quanto à forma, ou seja, se deveriam estar ou não juntos ao receber tais ensinamentos.  

Para Celina Padilha a educação deveria ser em conjunto. Vejamos o que ela diz: 

Sou favorável, nesse caso como em todos os outros pontos de 
educação, a que seja feita em conjunto, pois se um dos objetivos, 
instruindo-os nas coisas da reprodução, é conservá-los puros! Se os 
separarmos por sexos para tais aulas, fatalmente estabeleceremos a 
maldade, quando assim não deve ser; devem habituar-se a ouvir com 
naturalidade, pois o inocente não cora; só o maldoso se sente 
envergonhado diante da ciência (PADILHA, 1997, p.432). 



Porém, Renato Kehl apesar de ser favorável a que garotos e garotas recebessem 

educação sexual, considera que “Convém que as lições sejam separadamente para os 

meninos e para as meninas, e adaptadas ao interesse dos respectivos sexos. O sucesso do 

ensino depende sempre do tato e da habilidade do mestre” (KEHL, 1997, p.436). 

O posicionamento de Celina Padilha e de Renato Kehl era corajoso e audacioso para 

a época, já que se pode localizar entre os conferencistas a preocupação quanto aos novos 

rumos da educação da mulher e do homem, e a posição contrária à emancipação da mulher. 

Na Tese Nº 27 “Uma palavra de atualidade”, Amélia de Rezende Martins afirma que a 

moral, decorrente dessa compreensão científica, conteria ‘princípios pervertedores’, que 

atuariam sob a criança de modo a corrompê-la com facilidade. 

Entre os autores das décadas de 30 e 40 há a polêmica sobre favorecer ou não o 

acesso das meninas aos conhecimentos sobre sexualidade. Pode-se localizar como traço 

comum nos textos de Arthur Porto (1930) em Belém, Jean Marestan (1930) no Rio de 

Janeiro, Othon Chateau (1935) em Belém, Sebastião Mascarenhas Barroso (1935) em São 

Paulo e em José de Albuquerque (1940) no Rio de Janeiro, a defesa da educação sexual da 

mulher, fundada na compreensão das modificações sociais correntes na sociedade da época 

e que influenciavam diretamente o comportamento das meninas. No outro grupo de 

intelectuais composto por Oswaldo Brandão da Silva (1938) no Rio de Janeiro, Eugênio 

Mesonero Romanos (1941), no Rio de Janeiro, e Ernesto Then de Barros (1945), em São 

Paulo, pode-se perceber a exclusão da mulher como alguém a ser educado sexualmente. 

Para eles o garoto é quem deve ser preparado para a vida sexual, pois é ele que teria a 

responsabilidade maior no casamento no que se referia às relações sexuais e ao provimento 

dos filhos e da esposa. Estes autores julgavam que a mulher necessitava da orientação do 

homem, e este é quem deveria se responsabilizar pela vida sexual do casal, ao mesmo 

tempo em que consideravam que o menino deveria controlar seus próprios desejos. 

Oswaldo Brandão da Silva, no livro Iniciação Sexual Educacional (Leitura 

reservada), no Rio de Janeiro, assegura que “imaginar desejo sexual no olhar amigo de uma 

jovem honesta (o que equivale a dizer ignorante daquele assunto) é errar profundamente e 

desconhecer a psicologia feminina” (SILVA, 1938, p.20), e considera que a ‘ignorância’ 

em matéria sexual é um distintivo moral que asseguraria a estabilidade da família e a vida 



em sociedade, pois preservaria a mulher dos conhecimentos professados pela ‘pseudo-

ciência eugênica’.  

Ernesto Thenn de Barros, em A juventude e a vida sexual: livro destinado aos 

estudantes do 2º ciclo colegial e aos acadêmicos, bem como aos pais e educadores, 

publicado em São Paulo, dirige-se exclusivamente ao menino, explicando detalhes da vida 

sexual. Dirigindo-se ao garoto e não à menina, o autor, pretende preparar o menino, para, 

identificar, os ‘tipos’ de mulheres: a nova mulher, moderna, culta também nos assuntos do 

corpo e que seria um “joguete para as necessidades sexuais masculinas (...) Passando de mão em 

mão, dentro em pouco, vai acabar como prostituta” (BARROS, 1945, p.51), e aquela ignorante 

nos assuntos sexuais, honesta e inocente, característica essencial da sua natureza, apta 

portanto para ser mãe e esposa, pura, imaculada, o modelo de virtude, que combinaria e 

completaria o homem. 

Apressadamente, poderíamos concluir, que seriam “liberais” com a vida sexual dos 

meninos, atribuindo-lhes todos os direitos de saber e fazer, entretanto atribuem ao homem 

maior responsabilidade sexual, relacionando o direito de saber com o dever de controlar 

seus instintos. Caberia ao menino “desde logo por obrigação impor normas severas aos seus 

sentidos, para não deixar desordenar-se o desenvolvimento normal do corpo, transformando-o numa 

inutilidade para o resto da vida. (SILVA, 1938, p.14), inclusive buscando o “jovem formar 

amizades entre os seus camaradas que como ele aspiram à disciplina sexual, e isto afastará 

de seu caminho muitas causas de tropeço” (BARROS, 1945, p.56). Para estes autores, o 

menino não é senhor de si e de sua vontade ou desejo, mas alguém que deveria estar atento 

ao padrão de normalidade e códigos de moralidade, obedecendo-os inquestionavelmente, 

para inscrever no corpo, marcar, delinear o homem digno, provedor financeiro e moral, o 

elo entre a mulher e o projeto eugênico. 

 

3. O lugar em que a educação sexual deve acontecer 

Apesar dos intelectuais terem uma posição consensual em torno da necessidade de 

saber, de ensinar, de formar, de favorecer o acesso ao conhecimento científico em termos 

de sexualidade, é possível identificar no mesmo grupo de educadores posições contrárias no 

que se refere ao lugar apropriado para o desencadeamento da educação sexual. Em todos os 

discursos, cabe à família, a tarefa da educação sexual, porém na I Conferência Nacional de 



Educação alguns consideram, que os pais não vêm desempenhando a contento seu papel, e 

sugerem o professor como a pessoa preparada e a escola como o lugar mais adequado para 

ministrar os conhecimentos ligados ao sexualismo, os intelectuais das décadas seguintes 

contudo tem outro posicionamento.  

O não saber, é o entrave apontado pelos congressistas Celina Padilha e Renato Kehl 

para que a ação pedagógica na área da educação sexual se realize pela família. Para eles há 

um conhecimento científico a ser ministrado, uma verdade sobre o sexo que se contrapõe 

aos preconceitos gerados pela falsa compreensão, por certezas de ordem mítica ou religiosa. 

Defendem a escola como um lugar com preparo e organização ideais para que se realize a 

educação sexual, contudo é preciso prepará-la para este tema. 

Na Tese N.º08, “A atividade da Associação Brasileira de Educação durante o ano 

de 1927”, que é o relatório sobre as atividades das oito seções da entidade, é possível 

localizar dois momentos diferentes: um em que a educação sexual é relacionado à escola, 

no sentido de preparar a escola para atuar na área sexual e um em que há a preocupação de 

formar as mães para tal tarefa. No relatório encontramos o posicionamento da Seção de 

Ensino Primário, por Celina Padilha, na função de presidente. No item “Problemas da 

educação na escola”, ela informa que há muitos problemas no ensino primário à espera de 

soluções, e que “Sobre o mesmo capítulo estão em elaboração uma Tese sobre educação 

sexual” (PADILHA, 1997, p.84). Ao mencionar a educação sexual como um problema da 

escola, demonstra que de alguma maneira as questões sexuais eram identificadas nas salas 

de aula e enfrentadas pelos professores e professoras, reconhecendo porém as limitações 

desta atuação. 

Deodato de Moraes Tese N.º65, “A Psicanálise na Educação”, afirma que a 

“iniciação sexual na escola, é de crer, pelos motivos expostos, ser ela mais delicada do que 

se pensa, salvo fazendo parte do ensino de anatomia e fisiologia.” (MORAES, 1997, p.384) 

e que nem o professor, nem a escola estão preparados para trabalhar, considerando os 

conhecimentos trazidos pela psicanálise, pois que “só este estudo dará um conhecimento 

bem profundo da alma da criança e resolverá a contento uma série muito grande de 

problemas educacionais até hoje insolúveis” (MORAES, 1997, p.387). 

Entre os intelectuais das décadas de 30 e 40, não há consenso quanto ao lugar da 

educação sexual. Mesmo mantendo a tese de que era necessário educar sexualmente, é 



possível perceber em seus textos a modificação paulatina dos argumentos e, 

consequentemente, do espaço apropriado ao conhecimento dos temas ligados ao 

sexualismo. São múltiplos os lugares, as alternativas e alegações apresentadas. 

Othon Chateau, no livro “Traços de Higiene”, em Belém considera que deveria 

existir uma atuação pedagógica na área da sexualidade, que exigia conhecimentos 

científicos e preparação metodológica presentes somente na escola, já que desde cedo a 

sexualidade se manifesta “muito antes da puberdade, explode aos primeiros vagidos” 

(CHATEAU, 1935, p.150).  

Em Barroso (1935) a critica em torno da falta de preparo dos pais é arrefecida, 

entretanto, a escola continua proposta como o lugar preparado, para tratar os temas do 

sexualismo. A ação pedagógica surge como uma tarefa para suprir a carência, a falta, e só 

assim, na falta da educação de origem familiar, deverá acontecer uma interferência da 

escola. Ele indica ainda os internatos, Liceus e a Universidade como lugares para educar as 

crianças e jovens de ambos os sexos na área da higiene e do sexualismo.  

Há também a posição que defende que a educação sexual seja ministrada em escolas 

confessionais, já que não seria unicamente tarefa da família. Para Sávio de Almeida em 

“Prática de Educação Sexual”, publicado na Bahia, é preciso falar de sexo com crianças e 

adolescentes mas sempre atendendo os princípios da educação moral e cristã, e para isso 

defende que “devem acabar com esta balela de deixarem a iniciação sexual unicamente aos 

pais, ou de só irem em auxílio dos meninos quando forem interrogados por eles” 

(ALMEIDA, 1946, p.44). Porém não defende qualquer escola que deve, mas “escolas 

dirigidas por padres e religiosos e deve ser dada a meninos e meninas” (ALMEIDA, 1946, 

p.45), já que a educação sexual só seria possível se estivesse enraizada nos fundamentos da 

religião e educação geral. 

Ainda há aqueles que compreendem que a educação sexual deveria ser 

ministrada na família e na escola.  Em José de Albuquerque é possível localizar essa 

compreensão quando ele afirma que “a educação sexual deve ser cuidadosamente 

ministrada, pelos mestres e pelos pais, em se tratando de crianças do sexo masculino e pelas 

mestras e mães, em se tratando de meninas” (ALBUQUERQUE, 1934, p.54). Para ele, pais 

e professores estariam bem preparados para atender as questões infantis, resguardados as 

diferenças de sexo. Em outro texto, José de Albuquerque discute se os pais deveriam ou 



não ser orientadores da educação sexual de seus filhos e de que conhecimentos precisariam. 

Em sua opinião, acreditar que os pais não tinham o conhecimento necessário para educar 

seus filhos, era um erro, pois na educação sexual das crianças o que mais deveria preocupar 

os pais não era o aspecto científico, mas sim o aspecto moral, “sem entretanto serem 

deturpadas as verdades fundamentais sobre as quais repousam os fatos da vida sexual” 

(ALBUQUERQUE, 1940, p.69), já que “em nome de preconceitos bolorentos de uma 

moral caduca, não se pode sacrificar o futuro de um ser, que tem o direito de ser educado 

para ser feliz” (ALBUQUERQUE, 1940, p.73). 

Porto (1938) tem o mesmo posicionamento de José de Albuquerque, pois 

considera que pais e professores deveriam estar unidos na educação de jovens saudáveis 

física, moral e sexualmente. Ele é contrário à criação de espaços definidos, contínuos ou 

permanentes na escola para a educação sexual. 

Finalmente há aqueles que defendem que a educação sexual só tem 

sentido na família, no recôndito do lar e sob orientação cristã. Para Barros (1945) o trabalho 

de educação sexual feito no lar teria que atender a moral sexual, o que implica conceber 

que o ‘ideal familiar’, pois a família cristã seria o lugar adequado para as necessidades 

afetivas da alma feminina, e também da satisfação do impulso sexual do homem, um 

ambiente que também favoreceria a criação e educação das novas gerações. Para ele, 

portanto, a educação sexual exige todo um ambiente baseado na moralidade cristã e cercado 

de princípios e comportamentos atinentes à suas prescrições, o que seria ‘bem difícil’ de se 

ter no ambiente escolar, já que a escola é um lugar de circulação de várias pessoas que 

poderiam ter uma moral duvidosa, ou pelo menos de outra ordem, leiga, onde poderia 

existir a defesa da ‘completa liberdade sexual’. Tomando essas premissas avalia que a 

escola não é o lugar mais recomendado para a educação sexual, e sim a família higiênica e 

eugênica, base da ‘ordem social’. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os discursos dos intelectuais brasileiros na primeira metade do século XX, no 

Brasil, relacionam de modo diferente o discurso higiênico e eugênico, e a moral cristã e 

leiga. As posições dos congressistas na I Conferência Nacional de Educação são muito 

similares às empreendidas por Albuquerque, Porto e Barroso no tocante a importância de 



formar um novo posicionamento frente às questões da sexualidade e ao mesmo tempo 

imprimir normas de comportamento higiênico e eugênico através do processo educacional. 

A fisiologia sexual é entendida como um conteúdo importante da formação sexual, sua 

necessidade se refere portanto às modificações possíveis de ser empreendidas junto aos 

padrões de higiene individuais e familiares, que tivessem sido herdados do Brasil-Colônia. 

É possível constatar também que para esses educadores um dos objetivos da educação 

sexual era a modificação das práticas em torno da sexualidade, com a finalidade de obter 

um indivíduo com um corpo forte, sadio e produtivo, que, em conjunto com outros, iguais 

em condições de saúde e moral, formariam uma nova sociedade brasileira, moralizada, 

higienizada e funcional. 

Assim parece, que a necessidade de educar sexualmente tem dois sentidos: a 

realidade biológica, tida como natural, e, a necessidade de modificar padrões de 

comportamento sexual anti-eugênicos e higiênicos, e ainda os considerados imorais e 

nocivos ao equilíbrio da sociedade. 

No que se refere à educação sexual de meninos e meninas pode-se localizar duas 

vertentes básicas: Aqueles que defendem que todas as crianças são naturalmente curiosas e 

que sendo o corpo um componente essencialmente biológico, as informações sobre ele não 

poderiam ser negadas. E de outro mesmo que tenham direito a saber, meninos e meninas 

devem ser educados para “domar” sua energia sexual, tendo em vista a manutenção da 

saúde individual, da prole e portanto da família. A base de seus argumentos, parece estar 

ligada à satisfação da curiosidade infantil, procurando moralizar a criança e discipliná-la, 

nesse sentido o direito a saber implicava no dever de fazer, de manter-se sadio e apto para a 

vida em sociedade. 

Como diferencial importante à essa compreensão é preciso destacar que no discurso 

da educação sexual destinado exclusivamente aos meninos, a relação de domínio sobre si 

mesmo é ainda mais enfatizada. Controlar o instinto sexual é uma intenção que se refere à 

uma relação de dominação constante do corpo e de seus impulsos, desenvolvendo uma 

relação de renúncia dos próprios sentidos e desejos, em nome de um ideal que é a vida 

conjugal. Tomando a perspectiva foucaultiana seria a disciplinarização do corpo com a 

tarefa de tornar o corpo submisso, dócil e obediente. 



Os embates acerca do lugar destinado à escola na tarefa de educar sexualmente, se 

referem aos embates entre a ordem moral científica e leiga e a ordem moral cristã. A escola, 

a família ou ambas, são lugares que devem estar atentos ao comportamento das crianças de 

modo a instruí-las e formá-las, preparar seu futuro, vigiar e estabelecer limites quanto ao 

seu comportamento sexual. O lugar adequado corresponde aos entraves entre construir o 

homem e a mulher do Brasil moderno, informados, saudáveis e portanto “produtivos” do 

ponto de vista geracional, e a manutenção dos princípios patriarcais de submissão do 

homem e da mulher às normas de comportamento, que sobrevivem curiosamente no 

interior de uma concepção civilizatória e modernizante de educação. 

Assim, localizou-se nesses intelectuais as tensões entre o discurso médico-higiênico, 

sustentado, pelos conhecimentos científicos da época acerca da sexualidade e o discurso 

religioso, baseado na moral cristã, ambos associados à um projeto educacional. Com isso, 

ressaltou-se algumas das especificidades, do campo discursivo da educação sexual, presente 

nos autores estudados, bem como, sua interação com outros campos, como a discussão 

eugênica, onde a educação sexual tem o caráter de divulgação de princípios higiênicos, 

prevenção dos males sociais ligados à saúde e manutenção de princípios eugênicos, 

destinadas a consolidar o controle sobre o corpo de homens e mulheres. 
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