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  RESUMO  

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a visão da Igreja Católica sobre a 
educação sexual de crianças e adolescentes durante a década de 1930 e como esse “novo” 
discurso repercutiu no Estado de Pernambuco. Para que pudéssemos adentrar em parte da 
história da educação sexual no Brasil, recorremos, principalmente, a análise de fontes 
primárias do período em questão: desde manuais de educação sexual até jornais e revistas que 
tiveram ampla circulação na época. Utilizamos o terceiro decênio do século vinte, por tratar-
se de um momento extremamente conturbado na história político-religiosa do Brasil, já que 
naquele momento a militância católica buscava incessantemente recatolizar a sociedade 
brasileira. Para tanto, fazia-se necessário a formação de uma juventude cristã, virtuosa e 
ciente dos seus deveres perante a Igreja. Segundo alguns setores da comunidade eclesiástica, a 
construção desse sujeito virtuoso encontrava-se atrelada a uma educação sexual baseada nos 
preceitos católicos, ou seja, uma educação para castidade. A amplitude dessas idéias alcançou 
grande parte dos Estados brasileiros, incluindo o de Pernambuco. Porém, depois de analisar a 
documentação encontrada, foi possível constatar que apesar da Igreja ter aberto espaço para 
uma discussão mais “ampla” em torno da educação sexual de crianças e adolescentes, o tema 
sexualidade, sob muitos aspéctos, continuava a ser visto como um tabú.   

Palavras-chaves: Igreja Católica, recatolização, educação sexual, infância, adolescência  



ABSTRACT 
  

The present work has as main objective to analyze of that it forms the Church Catholic to see 
the sexual education of children and adolescents during years 30 (Century XX) and as this 
"new" speech reed-echo in the State of Pernambuco. So that we could to introduce in part of 
the history of the sexual education in Brazil, we appeal, mainly, the analysis of primary 
sources of the period in question: since manuals of sexual education until periodicals and 
magazines that had ample circulation at the time. We use the third decade of century twenty, 
for being about a moment extremely to trouble in the politician-religious history of Brazil, 
since, at that moment the militancy catholic incessantly searched to Christianize the Brazilian 
society. For in such a way, the formation of a Christian, virtuous and client youth became 
necessary dos its duties before Church. As some sectors of the ecclesiastical community the 
construction of this virtuous citizen met to harness to a sexual education based in the rules 
Catholics, or either, an education for chastity. The amplitude of these ideas reached great part 
of the Brazilian States, including the State of Pernambuco. However, after analyzing the 
found documentation, it was possible to evidence that despite the Church having open space 
for sexual education of children and adolescents, the same one still was seen of sufficiently 
restrictive form. Under many aspects, the sexuality still was seen as one taboo.  

Word-keys: Church Catholic, to Christianize, sexual education, infancy, adolescence 
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Introdução

INTRODUÇÃO 

           O desejo de desenvolver o presente trabalho teve início num estudo monográfico1, 

voltado para algumas das principais ações desenvolvidas pela tradicional Congregação 

Mariana da Mocidade Acadêmica (C.M.M.A.), grupo de militantes (e intelectuais) católicos 

que atuaram ativamente no interior da Interventoria de Agamenon Magalhães durante o 

Estado Novo em Pernambuco.  

           Constatando que os chamados Congregados Marianos, também conhecidos como 

Capangas de Deus, destacaram-se no cenário político-religioso desenhado nos anos 30, 

tivemos que nos debruçar sobre os inúmeros artigos escritos pela imprensa católica do 

período, para que, assim, conseguíssemos adentrar nos discursos construídos pelo grupo em 

questão. Dentre os materiais consultados, destacaram-se as revistas A Ordem, Fronteiras, 

como também, os periódicos A Tribuna e A Gazeta.   

           Chegando ao fim da referida pesquisa, tínhamos contabilizado múltiplas transcrições 

sobre temáticas diversas. No entanto, os artigos relacionados às questões educacionais 

sobressaíram-se de tal forma, que resolvemos iniciar um segundo projeto entitulado “O 

Homem Integral: uma análise da pedagogia católica a partir de recortes jornalísticos”, 

projeto este que nos possibilitou, dentre outras coisas, enxergar o quanto as questões 

relacionadas à educação sexual estavam presentes nos discursos católicos do período.  

           A partir daí, mergulhamos de forma ainda mais profunda nos arquivos católicos 

existentes no Recife. Dentre eles, o Arquivo da Cúria Metropolitana de Olinda e Recife e a 

secular Biblioteca do Mosteiro de São Bento, locais de suma importância para aqueles 

pesquisadores que buscam, a partir de suas inquietações, compreender os aspectos múltiplos, 

como também, as diversas nuances que permeiam a discursividade católica.  
                                                
1 COSTA, Bruno Santos Marones. Agamenon Magalhães e os “Capangas de Deus”: a construção discursiva 
de uma ideologia patriótico-religiosa durante o Estado Novo. 2004. Monografia (Especialização em História do 
Nordeste) – CTCH / PROPESP, Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2004.  
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           Foi nesse mergulho profundo que nos deparamos com livros, artigos e encíclicas que 

nos apontaram um fato extremamente revelador: O final dos anos 20 /início dos anos 30, 

representavam, na história da educação brasileira, um primeiro momento em que a Igreja 

Católica abria espaço para se discutir “a educação sexual na juventude”.  Feita esta 

constatação, foi possível levantar o questionamento norteador da presente dissertação: Como 

a Igreja Católica enxergava a educação sexual de crianças e adolescentes durante os anos 30 

(Séc. XX) e como esse “novo” discurso repercutiu no Estado de Pernambuco? 

Esperamos a partir deste questionamento contribuir para o aprofundamento das 

discussões relacionadas à sexualidade, especialmente quando situadas nas dimensões das 

práticas educativas. 

Entendendo a sexualidade como um evento sócio-histórico, é possível constatar a 

importância da referida temática, mesmo porque, segundo Moser, a sexualidade caracteriza-se 

como sendo uma presença constante em toda história da humanidade, tornando-se 

personagem importante na literatura, nas lendas, nos mitos, nos ritos e na própria religião.  

Sendo assim, “poucas palavras se revestem de um potencial tão rico e tão provocativo 

quanto a palavra sexualidade”2, cujos significados variam de grupo para grupo, constituindo 

assim um importante locus para significativas pesquisas históricas.  

           Estudar a sexualidade é, portanto, transcender as fronteiras do biológico, já que a 

sexualidade enquadra-se num contexto cultural, onde as relações sociais produzem um 

imbricado jogo discursivo, cujo caráter normativo busca reger o comportamento sexual de 

certos grupos.   

No entanto, a análise das práticas e construções discursivas que envolvem a 

sexualidade, só foi possível graças ao alargamento dos temas abordados, como também, das 

fontes utilizadas nas pesquisas científicas. “De objeto prioritário [...] ou privilegiado em 

                                                
2 MOSER, Antônio. O enigma da esfinge: a sexualidade. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 07-16.  
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vários campos do saber – tais como a psicanálise, a psicologia, a antropologia –, a sexualidade 

passa a adquirir um lugar de destaque na história”3, sendo alvo de inúmeros olhares e diversas 

abordagens.  

Especialmente na década de 80, sob a influência da Nova História, sobretudo francesa, 

como também, dos caminhos trilhados por Michel Foucault, a historiografia brasileira passa a 

demonstrar um crescente interesse por temáticas, até então, pouco exploradas, como é o caso 

da sexualidade.  

Entretanto, poucas são as obras que irão utilizar a educação sexual, numa perspectiva 

histórica, como eixo norteador de suas análises. O tema como assunto de pesquisa na área 

relativa à história da educação é praticamente inexistente.  

Dessa forma, buscamos percorrer alguns dos caminhos trilhados pela educação sexual 

no Brasil e, por sua vez, no Estado de Pernambuco durante os anos 30 (séc. XX), período de 

extrema importância no que se refere à história político-religiosa do Brasil. Tratava-se de um 

momento bastante conturbado, visto que a militância católica buscava incessantemente 

recatolizar a sociedade brasileira. Para tanto, fazia-se necessário a formação de uma juventude 

cristã, virtuosa e ciente dos seus deveres perante a Igreja.  

Segundo alguns setores da comunidade eclesiástica a construção desse sujeito virtuoso 

encontrava-se atrelada a uma educação sexual baseada nos preceitos católicos. Apesar destas 

discussões já terem sido iniciadas em 1929, com a publicação da encíclica Divini Illius 

Magistri e aprofundadas no I Congresso Católico de Educação, realizado em 1934, na cidade 

do Rio de Janeiro, os primeiros manuais de educação sexual escritos efetivamente por 

sacerdotes veiculados a Igreja Católica, foram redigidos em 1935 e 1937. São eles 

respectivamente: A solução do problema sexual (Padre Pascoal Lacroix) e Educação Sexual: 

para pais e educadores (Monsenhor Álvaro Negromonte).  

                                                
3 VAINFAS, Ronaldo; CARDOSO, Ciro Flamarion (Orgs.). Domínios da história: ensaios de teoria e 
metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p.297-298.  
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Estamos falando aqui de obras que “condenavam” os silêncios em torno da 

sexualidade. Obras que orientavam especialmente os pais a educar sexualmente os filhos 

desde a infância até a adolescência.   

Cada um destes sacerdotes encarava a educação sexual como sendo uma educação 

para castidade, que deve ser aqui entendida a partir dos preceitos da antropologia paulina. 

Segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo, a virgindade seria para os melhores, ou seja, 

para os que pudessem manter a castidade total. No entanto, para os que não conseguissem 

refrear seus desejos mais íntimos, o casamento representava o melhor caminho em direção a 

uma vida sem pecados, podendo assim o indivíduo preservar sua corporalidade em toda sua 

essência, visto que, o corpo era considerado por São Paulo como sendo “Templo do Espírito 

Santo”, como também, vaso de argila modelado pelo oleiro divino.  

A amplitude dessas idéias alcançou grande parte dos Estados brasileiros, incluindo o 

Estado de Pernambuco, local onde a Igreja Católica exercia influência extremamente 

significativa.  

          Nesse trabalho em específico, utilizamos fontes primárias do período em questão, 

especialmente manuais de educação sexual escritos por sacerdotes que viam nestas obras 

uma forma de reafirmar princípios e estabelecer normas baseadas na doutrina católica. Dentre 

os manuais utilizados no presente estudo, demos principal destaque para as seguintes obras: A 

Solução do Problema Sexual (1935), escrito por Padre Pascoal Lacroix e A Educação 

Sexual (1937), redigida por Monsenhor Álvaro Negromonte. A escolha destas obras, deve-

se basicamente ao pioneirismo e a a difusão das mesmas, já que a partir de suas respectivas 

publicações, outros manuais vieram a ser escritos. 

           Trata-se de uma farta literatura de caráter pedagógico, visto que a sua pluralidade 

temática, constitui-se enquanto lugar, espaço, território de inúmeros olhares por parte de 

pesquisadores das mais diversas áreas, incluindo a história da educação.  
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           Mesmo que as discussões aqui articuladas estejam intimamente presentes no campo da 

educação, não deixamos de lado a historicidade contida nestes manuais, mesmo porque, os 

mesmos encontram-se inseridos em um complexo contexto político-social, precisando ser 

considerados como sendo resultado de um conjunto de normas, como também, agentes desse 

contínuo processo de normatização da sociedade.  

           Entretanto, quando utilizamos a literatura enquanto fonte de pesquisa, devemos atentar 

para as dimensões próprias de cada linguagem. No caso específico da literatura, iremos nos 

deparar com imagens, metáforas, alegorias, enfim, elementos que caracterizam-se como sendo 

recursos históricos. 

“Esses recursos se formulam dentro de um campo conceitual que não é 
apenas filosófico, mas que é também histórico; ou seja, está sendo forjado 
continuamente: são doutrinas, conceitos que se elaboram pela experiência de 
viver de cada época e de seus grupos sociais4.   

           Além dos manuais citados anteriormente, utilizamos também jornais e revistas do 

período em questão, especialmente aqueles que buscassem difundir o ideário católico, como 

por exemplo, os jornais A Tribuna, A Gazeta, ou ainda, os Boletins das Educadoras 

Católicas, as Revistas que compunham o Arquivo da Congregação Mariana, e assim por 

diante.  

Enfim, o presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, “Além dos Conventos e Sacristias: a recatolização da 

sociedade brasileira”, buscamos analisar o cenário sócio-político-cultural na qual a Igreja 

Católica encontrava-se inserida na primeira metade do século XX, especialmente nos anos de 

1930.  

                                                
4 VIEIRA, Maria do Pilar de Araújo; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha; KHOURY, Yara Maria Aun. A 
pesquisa em história. São Paulo: ÁTICA, 1989, p. 22.  
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Já no segundo capítulo, “Corpo-Família-Sexualidade: um triângulo vital no discurso 

republicano”, discutimos os múltiplos discursos construídos sobre a tríade corpo-família-

sexualidade durante as primeiros décadas do século XX.   

E finalmente, no terceiro capítulo, entitulado “O Combate à Hidra Infernal: a 

educação sexual no ideário católico”, abordamos o momento em que a Igreja Católica no 

Brasil abre espaço para se discutir a temática educação sexual. Através da encíclica Divini 

Illius Magistri; das atas do Primeiro Congresso Católico de Educação; e dos primeiros 

manuais escritos por sacerdotes católicos; tentamos entender a forma como a Igreja lidava 

com assunto tão polêmico. Além disso, analisamos, de forma geral, o impacto dessas “novas” 

discussões no Estado de Pernambuco.   
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O período que compreende a Primeira República (1889-1930) foi de suma importância 

no que se refere à história político-religiosa do Brasil. Tratava-se de um momento 

extremamente conturbado, já que a Igreja Católica ainda sentia os reflexos da primeira 

constituição republicana1, cujo conteúdo deixava bastante claro a separação entre Igreja e 

Estado. Criava-se uma República laica onde os católicos, em sua maioria, perdiam cada vez 

mais espaço político. 

Apesar disso, os primeiros anos do século vinte foram marcados pela inércia da Igreja 

frente ao laicismo republicano. Para Francisco Iglesias, a Igreja Católica atravessava um 

momento de pouca expressividade no cenário nacional. O catolicismo era tido como uma 

religião desvitalizada, epidérmica, sem consistência, apegada a exterioridades e convenções2.     

No entanto, a referida situação começa a adquirir novos contornos quando o arcebispo 

de Olinda e Recife, D. Sebastião Leme, passa a organizar um verdadeiro movimento 

cruzadista em nome da recatolização da sociedade. Segundo Almeida3 , a gênesis desse 

processo de recatolização encontrava-se na Carta Pastoral publicada por D. Leme, ainda em 

1916, quando o mesmo faz severas críticas ao comodismo católico, afirmando que “chegamos 

ao absurdo máximo de formarmos uma grande força nacional, mas uma força que não atua e 

não influi, uma força inerte”4  

                                                
1 A primeira constituição republicana foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. In: Cf. CANPANHOLE, 
Adriano; CANPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1981, p. 567.  
2 Cf. IGLÉSIAS, Francisco. História e ideologia. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981, p.130-133. 
3 ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde. A construção da verdade autoritária. São Paulo: Humanitas / 
FFLCH / USP, 2001, p. 70-71.  
4 LEME, D.Sebastião. A Carta Pastoral – 1916. Petrópolis: Vozes, p. 27. 
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No mesmo documento, o sacerdote constata que uma das principais causas deste 

“marasmo atrofiante”5 encontrava-se na ignorância religiosa das classes populares, como 

também, das elites intelectuais. O “catolicismo de clausura”6, ou ainda, o catolicismo que 

resumia-se a “festas de igreja, [...] procissões e novenas”7, deveria de fato ser extirpado. Para 

tanto, fazia-se necessário arregimentar uma intelectualidade que trabalhasse em prol de 

mudanças. Discursos vazios não iriam colaborar para o despertar desse “catolicismo 

dorminhoco”8 que devastava o país. Era preciso reverter a situação que se encontrava a Igreja 

Católica: “Somos uma maioria asfixiada. O Brasil que aparece, o Brasil-Nação, esse não é 

nosso. É da minoria. A nós, católicos, apenas dão licença de vivermos”9. 

                                                
5 LEME, 1916, p.20.  
6 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. Rio de Janeiro: E.P.U., 1976, p. 58.  
7 BELLO, Ruy de Ayres. Memórias de um professor. Recife: Academia Pernambucana de Letras, 1982, p. 129.  
8  NAGLE, op.cit., p. 58. 
9 LEME, apud HORTA, José Silvério Baia. O hino, o sermão e a ordem do dia: regime autoritário e a 
educação no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1994, p. 94.  

“D. Sebastião Leme”. In: GABAGLIA, Laurita 
Pessoa Raja. O Cardeal Leme: homem de 
coração. Rio de Janeiro: Livraria Agir editora, 
1945.  

Carta Pastoral de 1916. Cúria Metropolitana 
de Olinda e Recife.  
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Se a Pastoral de 1916 foi um primeiro passo em direção a mobilização católica, a 

transferência de D. Sebastião Leme para o Rio de Janeiro, em 1921, representou a concretude 

do almejado projeto recatolizador. 

Foi na Capital Federal que D. Leme cercou-se de inúmeros intelectuais. Dentre eles, 

merece especial destaque a figura de Jackson de Figueiredo, já que sua atuação foi 

extremamente significativa no campo da ação católica.  

 Considerado como ponto de referência obrigatório quando se fala na história do 

catolicismo no Brasil10, Jackson de Figueiredo é visto pelos analistas de sua obra como um 

homem em defesa da fé. Na sua concepção, a religião católica seria a principal responsável 

pela formação do homem. Fugir do catolicismo era negar a própria existência11. Não é por 

acaso que o autor afirma ser “um católico, na mais rigorosa significação do nobilíssimo 

termo, um homem que, conscientemente, abdicou do seu individualismo intelectual nas mãos 

amantíssimas da Igreja Católica”12.  

Apesar de sua conversão ter acontecido em 191713, foi no encontro com D.Sebastião 

Leme que Jackson de Figueiredo iniciou efetivamente seu trabalho enquanto militante 

católico. Nessa perspectiva, uma de suas primeiras ações no campo da militância foi a 

publicação da revista “A Ordem”.  

Funcionando como uma espécie de veículo condutor do pensamento católico, “A 

Ordem” fez de suas páginas uma permanente tribuna que abriu espaço para o pensamento 

religioso intelectualizado. 

 Além disso, a revista também assumiu a função de porta-voz do recém-criado Centro 

D. Vital , cuja fundação, em 1922, veio a intensificar o processo de vitalização do catolicismo 

                                                
10 Cf. IGLÉSIAS, 1981, p. 110. 
11 Cf. Ibid., p.146.  
12 FIGUEIREDO, Jackson de. Pascal e a inquietação moderna. Rio de Janeiro: Annuario do Brasil, 1922, p. 9. 
13 Antes de converter-se ao catolicismo, Jackson de Figueiredo sofreu inúmeras influências do materialismo, 
como também, do próprio anarquismo. In: Cf. GABAGLIA, Laurita Pessoa Raja. O Cardeal Leme (1882-
1942). Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1962, p. 173-177.  
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brasileiro. Era o início de uma “verdadeira revolução espiritual”, cujo principal objetivo era 

formar uma intelectualidade ávida por defender os interesses de uma instituição que 

paulatinamente vinha perdendo seu poder de influência, ou seja, a Igreja Católica.  

      

Além de Jackson de Figueiredo, eleito presidente do Centro D. Vital, outros 

intelectuais fizeram deste grupo uma referência na luta contra o laicismo republicano. 

Hamilton Nogueira, José Vicente de Souza, Pe. Leonel Franca, Jonathas Serrano, Eugênio 

Vilhena de Morais, José Pirajibe e Francisco Karan, foram alguns destes intelectuais que 

atuaram ativamente no processo de recatolização da sociedade.  

Era dada tamanha importância à figura do intelectual católico, que D. Sebastião Leme 

compõe a chamada Oração dos Intelectuais, clamando assim pela proteção destes homens que 

“Jackson de Figueiredo”.  In: FERNANDES, 
Cléa Alves Figueiredo. Jackson de Figueiredo: 
uma trajetória apaixonada. Rio de Janeiro: 
Editora Forense Universitária, 1989.  

“Propaganda do Centro D. Vital”. A Ordem, Rio 
de Janeiro, out. 1934.  
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buscavam contribuir para construção de um catolicismo que não se resumia a sacristias e 

conventos.  

Lançai um olhar de clemência e misericórdia sobre os nossos intelectuais, 
publicistas, escritores, homens de estudo em geral, e sobre todos, enfim, os 
que labutam no campo das ciências e das letras. [...] Para os nossos 
intelectuais e para nós, obreiros humildes do pensamento católico no Brasil, 
instantaneamente suplicamos a esmola de um raio de vossa luz divina, a fim 
de que, bem servindo a Verdade, possamos servir também os destinos 
espirituais desta pátria incomparável. [...] Iluminai a nossa inteligência, para 
que trilhe sempre a senda da Verdade [...]14

Partindo do pressuposto de que supostas “verdades” podem ser utilizadas como forma 

de controle e regulamentação, é possível afirmar que Jackson de Figueiredo, exercendo 

influência espiritual cada vez maior sobre a intelectualidade católica, utilizasse algumas 

destas “verdades” com o objetivo de fortalecer o catolicismo no Brasil. Nesse ponto, 

concordamos com Noberto Bobbio quando o mesmo coloca que o poder ideológico é aquele 

que consegue “exercer influência sobre o comportamento alheio e induzir os membros do 

grupo a realizar ou não [...] uma ação”15.  

De fato, Jackson de Figueiredo, ao construir discursos marcados pelo caráter 

nitidamente agressivo e reacionário, conseguiu mobilizar inúmeros fiéis ao redor de um 

mesmo ideal, a recatolização do Brasil. 

Intelectual de personalidade complexa, muitas vezes contraditória, foi amado e odiado 

por muitos, sendo responsável, inclusive, pela conversão de um dos principais expoentes do 

catolicismo no Brasil, Alceu Amoroso Lima, mais conhecido como Tristão de Atayde16. As 

inúmeras cartas trocadas entre eles durante quase cinco anos de intensos debates voltados 

                                                
14 ROSÁRIO, apud LIMA, Alceu Amoroso. Notas para história do Centro Dom Vital. Rio de Janeiro: 
Paulinas, 2001, 175-177.  
15 BOBBIO, Noberto. Estado, governo, sociedade para uma teoria geral da política. São Paulo: Ed. Paz e 
Terra, 1987, p. 83.   
16 O nome Tristão de Atayde refere-se a um capitão de conquistas da Índia, conhecido pelo seu caráter duvidoso. 
O pseudônimo foi utilizado por Alceu Amoroso Lima na tentativa de burlar as convenções sociais. Isso porque, 
seu pai havia lhe arranjado um emprego de consultor jurídico em suas empresas, fato que deveria afastá-lo de 
suas atividades literárias. Industriais escritores não eram bem vistos. Vale ressaltar que Alceu Amoroso Lima, ao 
adotar o referido pseudônimo, desconhecia a existência do famoso navegador. In: Cf. BARBOSA, Francisco de 
Assis. Memorando dos 90: entrevistas e depoimentos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 244.  
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essencialmente para as questões religiosas, nos mostram dois intelectuais muito próximos, 

porém, extremamente antagônicos. Enquanto que a liberdade transformara-se na principal 

bandeira de luta empenhada por Alceu Amoroso Lima, Jackson de Figueiredo assumia 

claramente seu posicionamento a favor da estabilidade, da ordem e, principalmente, da 

autoridade.  

                            

Entretanto, as mesmas cartas também deixavam transparecer a lenta conversão de 

Alceu Amoroso Lima, que efetivamente iria acontecer em 15 de agosto de 1928, poucos 

meses antes da morte de Jackson de Figueiredo, considerado por D. Sebastião Leme como 

sendo “o maior defensor da fé que jamais houve no Brasil”17.  

                                                
17 “Centro Dom Vital”. A Tribuna, Recife, 17 nov. 1929, p. 01.  

“Alceu Amoroso Lima”. A Tribuna, Recife, 22 fev. 1933, 
p. 01.  
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A morte prematura de Jackson de Figueiredo [...] constitui uma perda 
irreparável para as letras católicas no Brasil. Pode-se dizer, sem exagero, que 
na atual geração dos nossos homens de pensamento e ação, a sua figura 
destacava-se [...] como um guia destemeroso e inconfundível, arrastando 
com a sua influência uma multidão de jovens e esperançosas inteligências 
[...]18. 

A morte prematura de Jackson de Figueiredo, vítima de afogamento na praia da Barra 

da Tijuca, Rio de Janeiro, levou Alceu Amoroso Lima a ocupar a presidência do Centro D. 

Vital, como também, a direção da revista “A Ordem”, tornando-se um dos principais líderes 

da inteligência católica no Brasil.  

Em entrevista concedida à Revista Manchete19, Alceu Amoroso Lima coloca 

explicitamente que suas posições reacionárias podiam ser consideradas como sendo uma 

imposição póstuma de Jackson de Figueiredo. Analisando seus discursos, percebe-se 

claramente seu posicionamento favorável ao direitismo da Igreja Católica, fato constatado 

através de sua reação frente à Revolução de 3020.  

Para Alceu Amoroso Lima, os processos revolucionários representavam a destruição 

da estrutura política, a ruptura com o passado e a insurreição contra a continuidade, a 

autoridade e a ordem21. Em alguns de seus artigos, como é o caso de “Revolução ou 

regeneração”22, percebemos o quanto este intelectual opunha-se a revolução que se 

desencadeava na época.  

                                                
18 A Tribuna, Recife, 08 nov. 1928, p. 01.  
19 Entrevista para Manchete, 12.10.68 apud BARBOSA, 1984, p. 90.  
20 Os primórdios da Revolução de 30 devem ser compreendidos a partir da política de sucessão presidencial 
vigente no Brasil, ou seja, a “política do café com leite”. Tratava-se de um acordo onde mineiros e paulistas 
deveriam revezar-se na presidência do país. Partindo do pressuposto de que Washington Luís, representante 
paulista, havia terminado seu mandato, o futuro Presidente da República deveria ser oriundo do Estado de Minas 
Gerais. Ao indicar o paulista Júlio Prestes para substituí-lo no poder, Washington Luís desencadeou uma 
verdadeira cisão oligárquica. A nova configuração política estava desenhada da seguinte forma: De um lado o 
paulista Júlio Prestes, do outro o representante da Aliança Liberal (Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba), 
Getúlio Vargas. As fraudes eleitorais criam um clima bastante tenso que acaba desembocando na chamada 
Revolução de 30. No dia 3 de novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas assume o poder, iniciando o “Governo 
Provisório” (1930-1934).  In: Cf. FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e história. São Paulo: 
Brasiliense, 1981.  
21 Cf. LIMA, Alceu Amoroso. Indicações políticas: da revolução à constituição. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1936, p. 20.  
22 Ibid., p. 21.  
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No entanto, é preciso atentar para a mudança de discurso assumida por Alceu no 

transcorrer da revolução. Se num primeiro momento, encontramos um Alceu Amoroso Lima 

totalmente contra o processo revolucionário. Num segundo momento, quando Getúlio Vargas 

sobe ao poder, assumindo o Governo Provisório, encontramos um intelectual que diante das 

circunstâncias acaba reelaborando seus discursos. Agora, temos um Alceu Amoroso Lima que 

consegue distinguir duas correntes de pensamento que teriam co-existido durante a 

efervescência da Revolução: Uma seria a corrente demagógica,  

[...] a corrente [...] do libertarismo que dissemina o veneno da desordem, da 
indisciplina, do messianismo perigoso que espalha entre os simples a 
convicção de que um movimento político liberal [...] pode curar de pronto os 
males profundos da nacionalidade23  

A outra seria a corrente nacional, tradicional e cristã. Na sua concepção, esta deveria 

ser a corrente de pensamento a prevalecer na política nacional. Especialmente naquele 

momento onde se discutia a nova constituição. Era preciso incorporar ao novo Estatuto 

político que iria reger o país, algumas das principais reivindicações católicas24:  

1º Promulgar a constituição em nome de Deus;  

2º Aceitar o catolicismo como religião oficial do povo brasileiro;  

3º Reconhecer oficialmente o casamento religioso; 

4º Incorporar o ensino religioso católico ao ensino primário e secundário oficial;  

5º Autorizar a assistência religiosa às classes armadas, às penitenciárias, aos asilos do Estado;  

6º Não aplicar medidas de exceção política aos membros das organizações religiosas;  

Até a constituição de 1934, a Igreja veio a estabelecer uma teia de relações que, direta 

ou indiretamente, contribuiu para maior viabilização de seus interesses. Buscar no governo 

indivíduos que apoiassem o ideário católico constituía tarefa fundamental. Era por meio 

destes políticos que muitos de seus projetos seriam colocados em prática. Foi o que ocorreu 

quando Francisco Campos chegou ao Ministério da Saúde e Educação no ano de 1931. Por 
                                                
23 LIMA, 1936, p. 31. 
24 Cf. Ibid., p. 31-36.  
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meio dele, a Igreja Católica alcançaria uma de suas primeiras vitórias: a reintrodução do 

ensino religioso facultativo nas escolas públicas. 

Na visão de Alceu Amoroso Lima, o decreto aprovado pelo ministro Francisco 

Campos dava um primeiro passo em direção a única revolução que poderia salvar a 

nacionalidade brasileira: a revolução espiritual. O decreto n. 19.941 representava uma porta 

que se entreabria para que as gerações futuras não fossem submetidas ao “corrosivo modelo 

educacional imposto pelo laicismo republicano”25.   

Porém, é preciso ressaltar que apesar da trajetória crescente que a Igreja Católica vinha 

desenvolvendo, a mesma tinha plena convicção de que ainda era necessário pressionar o 

Governo Getúlio Vargas no tocante a suas reivindicações. Para tanto, foram organizadas duas 

grandes concentrações religiosas no ano de 1931. A primeira delas foi a invocação de N. 

Senhora Aparecida,  padroeira do Brasil26.  

Especificamente no Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 31 de maio, foram feitas 

inúmeras homenagens a Santa Padroeira, sendo a principal delas uma grande procissão que 

percorreu as principais ruas da cidade no último dia do mês.  Em despacho ao secretário do 

Vaticano, Cardeal Paccelli27, D. Leme informou que a procissão foi acompanhada por 

                                                
25 ATHAYDE, Tristão de. Debates pedagógicos. Rio de Janeiro: Schmidt, Editor, 1931, p. 67 e 73.  
26 Até então, o padroeiro principal do Brasil era São Pedro de Alcântara. A escolha do santo protetor estava 
relacionada a uma homenagem ao primeiro e segundo imperador do Brasil, ambos com o nome de Pedro. In: Cf. 
“Evocando as conquistas do catolicismo”. Jornal do Recife, 09 Jun. 1931, p.01.  
27 Elevado a Secretário do Vaticano em Fevereiro de 1930, Eugenio Pacelli dá início a uma ascendente carreira 
sacerdotal junto a Vossa Santidade, o Papa Pio XI. Em cumprimento a suas funções secretariais, Pacelli vem a 
percorrer inúmeros países e continentes ao redor do mundo, incluindo em seu roteiro o próprio Brasil. Isso 
porque, em outubro de 1934, depois de participar do XXXII Congresso Eucarístico Internacional, sediado na 
cidade de Buenos Aires, Pacelli aproveita o fato de estar nas Américas para visitar o Rio de Janeiro, capital do 
Brasil. Recebido com honras de chefe de Estado, Pacelli desfila em carro aberto ao lado do Presidente Getúlio 
Vargas. Era uma clara demonstração do quão estreitos estavam os laços estabelecidos entre Igreja e Estado no 
Brasil. In: Cf. Hospede Ilustre. A Tribuna. Recife, 20 de out. 1934. p. 01 ; Cf. Saudação do Cardeal Pacelli ao 
povo brasileiro. A Tribuna. Recife, 24 de out. 1934. p. 01. O fato é que a figura de Eugenio Pacelli foi (e ainda 
é) alvo de inúmeros debates. Não nos esqueçamos que após a morte de Achille Ratti (Pio XI), Pacelli assume 
(1939) o Pontificado e entra para história com o nome de Pio XII. Um Papa que, diante do seu posicionamento 
“silencioso” frente ao extermínio de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se foco de 
grandes polêmicas. Polêmicas que tiveram início apenas em 1963, ano em que o intelectual alemão Rolf 
Hochhuth escreve a peça-denúncia “O Vigário”. A partir daí, inúmeros historiadores vão se debruçar sobre o 
assunto, seja para defender Pacelli ou para denunciá-lo. Sobre Eugenio Pacelli, é possível encontrar mais 
algumas informações no próprio site do Vaticano http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/index_po.htm; ou 
em livros como: CORNWELL, John. O Papa de Hitler: a história secreta de Pio XII. Rio de Janeiro: Imago, 
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milhares de pessoas, incluindo o Presidente da República, autoridades civis e militares, 

instituições religiosas, núncio apostólico e um grupo de aproximadamente 25 bispos . Na sua 

concepção a procissão equivalia a um plebiscito nacional, cujo voto proclamou N. S. 

Aparecida não só como a padroeira, mas ainda, como a rainha do Brasil28.  

Ao utilizar um teor simbólico extremamente significativo nestas festividades, a Igreja 

conseguiu sensibilizar a grande massa católica da população em torno de seus principais 

interesses, fato que iria repetir-se com a inauguração da estátua em homenagem a Cristo 

Redentor em outubro do mesmo ano.  

No entanto, é importante lembrar que durante as várias etapas que antecederam a 

inauguração do monumento, a mobilização nacional já podia ser vista. No Rio de Janeiro, por 

                                                                                                                                                        
2000; E ainda, em filmes como: AMÉM. Direção: Costa-Gavras. Produção: Claude Berri, Andrei Boncea e 
Michele Ray-Gavras. Roteiro: Costa-Gavras e Jean-Claude Grumberg, baseado na peça teatral de Rolf Hochhuth. 
Interpretes: Ulrich Tukur; Mathieu Kassovitz e outros. Le Studio Canal+, 2001. DVD (130 min.).  
28 Cf. “D. Sebastião Leme fala sobre a solenidade de domingo na capital do país”. Diario da Tarde, Recife, 03 
jun. 1931.p. 01.  

“Maria Santíssima no Coração do Brasil”. Jornal do Recife, Recife, 02 Jun. 1931, p. 01. 

“Evocando as conquistas do catolicismo”. Jornal do Recife, Recife, 09 Jun. 1931, p. 01.  
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exemplo, era possível identificar inúmeros populares percorrendo as ruas da capital em busca 

de doações que pudessem viabilizar a obra29.  

Depois de arrecadado o montante necessário à construção do monumento, o 

engenheiro-arquiteto, Heitor da Silva Costa, juntamente com Albert Caquot, iniciam os 

cálculos relativos à estrutura interna da estátua. Enquanto isso, os trabalhos esculturais eram 

desenvolvidos pelo artista plástico Paul Landowski30.     

No total foram levados aproximadamente seis anos para que o monumento fosse 

concluído (1926-1931). Segundo Cury, a inauguração da imponente obra estatuária no alto do 

Corcovado, mobilizou enormes contingentes católicos em todo país31. De todos os pontos do 

Brasil chegavam imensas levas de peregrinos, sacerdotes e associações religiosas. Também 

assistindo a cerimônia estava o presidente Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório, 

acompanhado de todo o seu ministério.   

                                                
29 Em relação às doações feitas para construção da estátua em homenagem à Cristo Redentor, é interessante notar 
que 50% delas foram provenientes do Rio de Janeiro e o restante dos outros Estados. O engajamento da 
população foi tamanho que, até mesmo os escoteiros, entre eles João Havelange, responsabilizaram-se em bater a 
porta de inúmeras famílias cariocas em busca de doações. In: Cf. SOUZA, Vera de. Pai nosso, que estás no 
Corcovado... Revista Carioquice. Rio de Janeiro, n. 03, p. 45, out./nov./dez. 2004. Trimestral.  
30 Vale ressaltar que tanto Albert Caquot como Paul Landowski eram franceses. In: Cf. BARRETO, Caio. Uma 
história mal contada. Jornal da PUC, Rio de Janeiro, 27 de Abr. 2007. p. 01.  
31 Cf. CURY, Carlos Roberto Jamil. Ideologia e educação brasileira: católicos e liberais. São Paulo: Cortez & 
Moraes, 1978, p. 17.  
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Era o momento exato para que a Igreja Católica pressionasse o governo recém-

instalado a aceitar suas principais reivindicações. Assim, revestido da púrpura cardinalícia, D. 

Sebastião Leme, representando os interesses da Igreja Católica no Brasil, declara: “O nome de 

Deus está cristalizado na alma do povo brasileiro. Ou o Estado reconhece o Deus do povo ou 

o povo não reconhecerá o Estado”32. A advertência foi logo entendida por Getúlio Vargas. Era 

o início, portanto, de uma lenta reaproximação entre os poderes temporal e eclesiástico.  

Ciente do potencial que tinha nas mãos, a Igreja passa a articular uma estratégia mais 

agressiva no intuito de impor suas propostas no espaço político nacional. Surge então a Liga 

                                                
32  HORTA, 1994, p. 110.  

“O Cardeal D. Sebastião Leme e o Presidente Vargas na inauguração do Cristo Redentor”. In: FAUSTO, Boris 
(Org.). O Brasil Republicano (Tomo III). São Paulo: DIFEL, 1984. v. 4, p. 295.  
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Eleitoral Católica (LEC)33, órgão extra-partidário que teve influência decisiva nas eleições 

para Assembléia Nacional Constituinte, em 1933. 

Buscando mobilizar o maior número possível de eleitores, a LEC recorreu, 

principalmente, às organizações leigas. Esse foi o caso da J.F.C. (Juventude Feminina 

Católica), e, sobretudo, da A.U.C. (Ação Universitária Católica), organizações que buscavam 

levar às paróquias mais distantes, a idéia do quão importante era o voto para a grande massa 

da população. Ir às urnas era um dever de consciência. Uma forma de impedir que os 

“inimigos de Deus”34 dominassem a Constituinte e as demais Assembléias Legislativas. 

No entanto, foi a habilitação do eleitorado feminino35 que mereceu os maiores 

cuidados da LEC. Isso por que, a Igreja via nas mulheres seu maior apoio na luta por 

modificações na legislação familiar e escolar, como também, no combate ao laicismo 

constitucional. Segundo Nair de Andrade, o “mundo católico feminino” tinha naquele 

momento deveres imperiosos para chegar às urnas.  

Moralizar a sociedade brasileira, fragilizada em seu organismo social, 
resultado de décadas vivendo sob o domínio de uma ordem social e política 
laica, eis o dever das mulheres católicas: ‘Somos católicas e não 
compreendemos as reivindicações femininas fora desses princípios. Somos 
pela indissolubilidade do matrimônio como condição máxima da garantia da 
família, da estabilidade do lar, [enfim] da moral social36

As mulheres, portanto, consideradas “guardiãs” da família, tiveram importância 

fundamental nas eleições de 1933, visto que a maioria dos candidatos apoiados pela LEC 

conseguiu eleger-se. Dessa forma, as principais reivindicações da Igreja seriam inclusas na 

futura Constituição. Para os católicos, o resultado obtido nas urnas não era apenas uma vitória 

eleitoral, mas principalmente, uma vitória doutrinária. 

                                                
33 A LEC foi inaugurada no ano de 1932.  In: Cf. MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. Igreja Católica do Brasil: 
uma trajetória reformista (1872-1945). 1988. Dissertação (Mestrado em História) – Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, p. 73.  
34 “Liga Eleitoral Católica”. A Tribuna, Recife, 11 jan. 1933, p. 04.  
35  As eleições de 1933 foram as primeiras em que as mulheres tiveram acesso às urnas. In: Cf. MIRANDA, 
1988, p. 74.  
36 PEREIRA, apud ARAÚJO, Rita de Cássia Barbosa de. O voto de saias: a Constituinte de 1934 e a 
participação das mulheres na política. Disponível na Internet. http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n49/18401/pdf.  
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Porém, com a implantação da ditadura Vargas, em 1937, a Igreja perde a maioria das 

prerrogativas que havia inserido no texto constitucional de 1934. Ao desenhar a nova 

configuração política do país, Vargas comprometia-se a assegurar à Igreja a liberdade que ela 

necessitava para agir e ambiente propício a esta ação. No entanto, a atuação da Igreja deveria 

limitar-se à esfera religiosa. Além disso, o Estado esperava que o clero, através de eficiente 

evangelização, ensinasse a família cristã a obediência às leis, a ordem e a disciplina. Era 

através de uma sólida estrutura familiar que seriam plasmados os “bons cidadãos”37.  

                                                
37 BEOZZO, José Oscar.  A Igreja – História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III, 4º vol. São Paulo: 
DIFEL, 1984, 324-325.  

“Eleitora carioca nas eleições de 1933”. Nosso 
século. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 85.  

“Sessão da Assembléia Constituinte, 1934, RJ. Presente a 
deputada Carlota Pereira de Queirós, única mulher eleita”.  
Nosso século. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 87.  
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Durante a primeira metade do século XX, o discurso republicano foi marcado pelo 

binômio família – ordem social. Através do Código Civil de 1916, por exemplo, a instituição 

família ganhava maior visibilidade. “A mulher, com o casamento, assume a condição de 

companheira, consorte e colaboradora do marido nos encargos da família [...]”1.  A ela cabia a 

preservação da espécie, como também , a educação dos filhos. Razão que justifica o combate 

empreendido pela Igreja Católica às teses divorcistas durante os anos 30 (Séc.XX). Para 

Igreja, o divórcio tinha de ser extirpado por que: 

É a decadência de um país; é a lei da libertinagem; é o código da escravidão; 
é a ruína da pátria; é o cancro da sociedade; é a perversão da moralidade; é o 
triunfo da devassidão; é a porta do adultério; é o inimigo da paz doméstica; é 
a desmoralização da família; é a morte da fidelidade conjugal; é a extinção 
do amor mútuo; é o rebaixamento da mulher; é a escravidão da esposa; é o 
desterro da mãe; é a desgraça dos filhos; [...] é a devassidão dos maridos; é a 
recompensa da infidelidade; é o veneno do matrimônio; [...] é a limitação da 
natalidade; [...] é a perda do pudor; é o reino da imoralidade [...]2.  

  Da mesma forma que a Igreja, o Estado também via na instituição família a celula-

mater da sociedade. Não é por acaso que a subida de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, e a 

imposição do Estado Novo, em 1937, abriu caminho para que diversos órgãos governamentais 

trabalhassem na legitimação, como também, no fortalecimento do edifício familiar.  

Nesse ponto, trazemos à luz algumas reflexões levantadas por Reich3, quando o 

mesmo constata o quanto os regimes nazi-fascistas colocavam a instituição família num 

patamar extremamente elevado. O espaço familiar era visto como sendo uma verdadeira 

fábrica. Um local onde eram produzidos corpos marcados pela submissão. 

Tratava-se de uma estratégia extremamente eficaz utilizada pelos regimes autoritários, 

uma vez que as relações familiares eram responsáveis pela perpetuação dos códigos morais 

que regiam a sociedade e suas relações com a sexualidade humana.  

                                                
1 BRASIL. Código Civil. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 55.  
2 MARIA, apud AZZI, Riolando. Família, mulher e sexualidade na Igreja do Brasil (1930-1964). In: 
MARCÍLIO, Maria Luiza (Org.). Família, mulher, sexualidade e Igreja na história do Brasil. São Paulo: 
Edições Loyola, 1993, p. 108-109.  
3 REICH, Wilhelm. Psicologia de massas do fascismo. São Paulo: Martins Fontes, 1972.  
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Apesar de estarmos falando de uma sociedade patriarcal, a mulher exercia nesse 

processo um papel fundamental. Isso porque, segundo Reich, a base dos vínculos familiares 

encontrava-se na figura da “mãe”4.  

No manifesto eleitoral, escrito por Adolf Hitler para as eleições presidenciais de 1932, 

fica bastante claro o papel da mulher nos regimes autoritários:  

A mulher é, por sua natureza e destino a companheira do homem. [...] Por 
mais que se alarguem os campos de atividade da mulher, o fim último de 
uma evolução orgânica e lógica terá de ser sempre a constituição da família5.  

Estamos falando, portanto, de uma mulher que não tinha (ou não deveria ter) 

consciência da própria sexualidade. Conhecer o próprio corpo ou até mesmo os prazeres que 

ele poderia proporcionar, era algo impensável numa sociedade, onde a mulher não era vista 

como um ser sexual, mas como uma procriadora. Enquanto que o prazer no ato sexual 

desonrava a mulher, a maternidade a enobrecia.  

Diante de tantos códigos morais, crianças e adolescentes eram educados num ambiente 

permeado pela inibição sexual. Na Alemanha, quando Adolf Hitler sobe ao poder, são 

implantadas diversas medidas voltadas para o fortalecimento moral da nação6. Esperava-se da 

juventude uma “pureza” que refletisse a ideologia sexual defendida pelos regimes autoritários. 

Uma ideologia que tinha na eugenia seu principal objetivo.  

O termo eugenia (eu: boa; genus: geração) foi criado pelo cientista britânico Francis 

Galton. Depois de ler a obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin, Galton escreveu o 

livro Hereditary Genius (1869), até hoje considerado o texto fundador da eugenia. Nele, o 

autor tentava provar que a capacidade humana era função da hereditariedade e não da 

                                                
4 Cf. REICH, 1972, p. 54.  
5 HITLER, apud Ibid., p. 57-58.  
6 “Demos como exemplo a notificação publicada em Hamburgo, em Agosto de 1933: Campos de Concentração 
para os atletas ‘imorais’ de esportes aquáticos [...]. ‘A polícia de Hamburgo ordenou aos seus agentes que 
prestassem particular atenção ao comportamento dos praticantes de esportes aquáticos, que frequentemente não 
observam os princípios naturais da moral pública. A polícia de segurança pública faz saber publicamente que 
intervirá sem hesitação e que internará em campos de concentração os utilizadores de canoa que infringirem as 
suas ordens, a fim de que aprendam a comportar-se com decência e moralidade’”. In: HITLER, apud Ibdem., p. 
110.  
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educação. Dessa forma, a proibição dos casamentos inter-raciais, as restrições que incidiam 

sobre “alcoólatras, epiléticos e alienados” visavam, segundo essa ótica, a um maior equilíbrio 

genético, “um aprimoramento das populações”7.  

Segundo Francis Galton, a eugenia determinava as condições para se avigorar 

“grandes famílias progressistas”, estudando as influências que afetam o matrimônio, a herança 

genética, as causas do atraso do indivíduo. Apontando a influência da eugenia, Galton 

enfatizava o seu lado prático no cotidiano familiar, fazendo-a entrar na consciência geral, 

como se fosse uma religião. Essa “religião” da saúde era incentivada pelos mais distintos 

discursos, visando a formação de sujeitos “bem aprimorados” que determinariam a elevação 

do padrão eugênico da nação8.  

A repercussão da teoria galtoniana foi tamanha que as teorias eugênicas chegaram a 

diversas partes do mundo. O Brasil, por exemplo, foi o primeiro país sul-americano a ter um 

movimento eugenista organizado, a partir da fundação da Sociedade Eugênica de São Paulo

(1918), associação que pautava suas atividades nos estudos sobre hereditariedade, educação 

moral, educação higiênica e sexual9.  

                                                
7Sobre o assunto ler: SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão 
racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993; SANTOS, Edna Maria dos. Sexualidade 
e saber: “monstros”, mistérios e encantamentos na educação brasileira. 1996. Tese (Doutorado em Educação) – 
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996.  
8 Cf. GALTON apud OLIVEIRA, Iranilson Buriti de. Façamos a família à nossa imagem: a construção de 
conceitos de família no Recife moderno (décadas de 20 e 30). Tese (Doutorado em História) – Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, 2002, p. 204.  
9 Cf. MARQUES, Vera Regina Beltrão. A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso eugênico. 
São Paulo: Editora da UNICAMP, 1994, p. 54.  
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No entanto, é importante lembrar que o desenvolvimento dos processos eugênicos 

sempre despertou inúmeros debates no Brasil. Enquanto alguns afirmavam que “sifílicos, 

tuberculosos, indivíduos tarados [...], melhor fariam resignando-se ao celibato, desviando as 

vistas para outro lado, do que casarem-se e propagarem uma prole sofredora e inútil”10, outros 

questionavam essas práticas. Alceu Amoroso Lima, no livro “O problema sexual”, escreve um 

capítulo entitulado “O eugenismo é aceitável?”.   

Tentando responder a esta questão, Alceu coloca que os católicos, em geral, também 

são favoráveis ao aperfeiçoamento do homem integral, porém, determinados limites deveriam 

ser respeitados. Segundo o autor,  

[...] devemos considerar o eugenismo dentro dos seus limites [...] Para nós o 
verdadeiro eugenismo estabelece-se numa aliança entre a razão verdadeira e 
a fé verdadeira. [...] ‘Deus é então considerado como o princípio e o fim do 

                                                
10 Eugenia. O Braço verde, Caruaru, 7 set. 1935, p. 03.  

Annaes de eugenía. Sociedade Eugênica de São Paulo. São Paulo: Edição da ‘Revista do 
Brasil’, 1919, p. 01. 
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progresso racial. É Ele quem melhora a raça [...]. Somos nessa obra simples 
cooperadores’11  

Para os católicos, o homem não se resumia a um “cabide de células germinativas”12, 

submetido ao determinismo das leis biológicas ou à fatalidade hereditária. O ser humano 

deveria ser entendido em sua realidade mais complexa, ou seja, um composto envolvendo 

corpo e alma.  

Na perspectiva católica, certas questões eugênicas não podiam escapar à fiscalização 

da teologia13. Assuntos como os exames pré-nupciais, estavam no centro dessas discussões. 

                       

                                                
11 ATAYDE, Tristão. O eugenismo é aceitável? In: LACRETELLE, Jacques de ; ATAYDE, Tristão de. (Orgs.). 
O problema sexual. 4ª ed. Porto: Livraria Tavares Martins, 1947, p. 89-92.  
12 SOUZA, José Pedro Galvão de. A família em face da questão social. A Ordem. Rio de Janeiro, out. 1934, p. 
303.    
13 Cf. Ibid., 1934, p. 303.  

KEHL, Renato. Lições de Eugenia. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves, 1929, p. 263.  
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Despistar a tempo as enfermidades contagiosas ou as taras transmissíveis 
que podem comprometer a saúde das famílias e o vigor físico e moral da 
prole é essencialmente a finalidade do exame pré-nupcial. [...] É, em síntese, 
o que dizem os eugenistas em prol da medida que se pretende introduzir em 
nossa legislação14  

Mesmo que favoráveis a estes exames, os católicos não aceitavam a possibilidade do 

Estado o impor a todos os cidadãos. Segundo Pe. Leonel Franca, negar ao indivíduo a 

possibilidade de construir uma família, significaria um abuso de poder por parte do Estado15.  

Além dos exames pré-nupciais, alguns educadores, como Fernando de Azevedo, 

passam a defender a educação sexual no ambiente escolar, visando o “interesse moral e 

higiênico do indivíduo”, como também, o aprimoramento da raça16. Nessa mesma direção, 

iremos encontrar o Círculo Brasileiro de Educação Sexual (C.B.E.S.), organização criada, em 

1933, pelo médico andrologista Dr. José de Albuquerque17.     

Formado por médicos, juristas e educadores, o C.B.E.S. tinha como principal objetivo 

a desconstrução do conceito de que sexualidade era sinônimo de imoralidade18. Segundo Reis, 

José de Albuquerque destacou-se por suas idéias e iniciativas pioneiras. Através de suas ações 

conseguiu levar a educação sexual para o grande público, não restringindo seu trabalho 

apenas a médicos, estudantes de medicina ou a jovens do sexo masculino19.  

Na visão de Albuquerque, a função sexual nada tinha de imoral quando orientada 

pelos preceitos da psicologia e da higiene.  

No dia em que o brasileiro for um povo sexualmente educado, o Brasil não 
será mais esse aglomerado étnico sem perfil característico e sem 

                                                
14 FRANCA, P. Leonel. Exame pré-nupcial. A Ordem. Rio de Janeiro, Set - Out. 1936, p. 151.   
15 Cf. Ibid., p. 164. 
16Cf. AZEVEDO, apud VIDAL, Diana Gonçalves. Educação sexual: produção de identidade de gênero na 
década de 1930. In: SOUZA, Cynthia Pereira de. História da educação: processos, práticas e saberes. São 
Paulo: Escrituras Editora, 2003, p. 57.   
17 José de Albuquerque formou-se sob a égide do eugenismo e do higienismo, sendo uma de suas obras mais 
antigas a “Introdução ao estudo da pathologia sexual”, publicada em 1928. No mesmo ano, o autor escreve “Da 
impotência sexual do homem”, livro que enfatiza a importância de uma vida sexual “normal” e regrada para o 
bom desenvolvimento dos indivíduos. Nessa mesma linha, Albuquerque redige o “Jornal de Andrologia”, como 
também, o livro “Higiene Sexual”. In: Cf. REIS, Giselle Volpato dos. Sexologia e educação sexual no Brasil 
nas décadas de 1920-1950: um estudo sobre a obra de José de Albuquerque. Dissertação (Mestrado em 
Educação Escolar) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2006, p. 15.  
18 Cf. BOLETIM [de educação sexual] 1 (1): 1, set. 1933, apud VIDAL, 2003, p. 53.  
19 Cf. REIS, op.cit., p. 16.  
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personalidade coletiva, mas um modelo de raça forte, ativa e empreendedora. 
A educação sexual concorre para harmonia conjugal: para evitar as proles 
taradas e para indicar aos pais as normas a seguir para a educação de seus 
filhos. Ela beneficia a todos, mas sobretudo a mulher. A mulher-noiva, a 
mulher-esposa, a mulher-mãe, a mulher-cidadã. Todas elas serão olhadas 
com muito mais respeito no dia em que a educação sexual for uma 
realidade20

Educar para sexualidade, portanto, tornara-se uma medida profilática. Uma forma de 

proteger a instituição família, consequentemente, o Estado e a Pátria. No entanto, qual seria a 

melhor forma de educar a população? Qual seria a melhor estratégia a ser utilizada?  

Inicialmente, Albuquerque, através do C.B.E.S., organizou uma série de reuniões 

culturais, conferências, como também, reuniu inúmeros intelectuais interessados em estudar e 

divulgar questões relacionadas à educação sexual. Além disso, entre os anos de 1933 e 1939, 

editou o chamado Boletim de Educação Sexual21,  

um jornal [em] formato tablóide com oito páginas, impresso em papel linha 
d’água e submetido a todas as exigências que as leis e regulamentos 
impunham para circulação dos grandes órgãos da imprensa, inclusive a 
famigerada censura do DIP22.  

Outra iniciativa bastante eficaz do C.B.E.S. foi a inauguração, em 1934, da chamada 

Pinacoteca de Educação Sexual.  

Através de seus 48 quadros, a exposição estimulava o visitante a refletir sobre a 

relação educação-sexualidade através da imagem.  

                                                
20 BOLETIM [de educação sexual], apud SANTOS, 1996, p. 105.  
21 Cf. RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal; REIS, Giselle Volpato dos.  José de Albuquerque e a educação sexual 
nas décadas de 1920-1950: um estudo bibliográfico. In: 26ª REUNIÃO ANUAL ANPEd, 2003.  
22 ALBUQUERQUE, José. Quatro letras, cinco lustros. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Jornal do Comércio, 
1958, p. 33.  
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Catálogo dos Quadros de Grande Formato”23   

                                                
23 ALBUQUERQUE, José (Org.). Pinacoteca de educação sexual do Círculo Brasileiro de Educação Sexual. 
Rio de Janeiro: Rodrigues & CIA, 1938.  

CATÁLOGO DOS QUADROS DE GRANDE FORMATO 

1- Em todos os códigos religiosos se encontram esboços de ética sexual: mas, nenhuma voz 
mais eloqüente que a da ciência, para ditar a conduta sexual que cada indivíduo deve seguir. 

2- A biologia nos ensina que o ser nasce, cresce, reproduz-se e morre; e desses quatro 
grandes ciclos da vida, sobre dois, os falsos moralistas exigem que se faça silêncio: Nascer e 
Procriar.  

3- Na escola, o professor ensina a seus alunos a nomenclatura de todos os órgãos do corpo 
menos dos sexuais, deixando esta tarefa a cargo dos companheiros libertinos e rameiras de 
baixa classe.   

4- A primeira pergunta que todo pai deve fazer ao pretendente de sua filha, não é, se dispõe 
de meios para lhe dar conforto físico, mas, sim, se possui condições de sanidade, capaz de 
garantir uma descendência sem taras.   

5- Subindo a mesma montanha, o homem que recebeu educação sexual, pode se desviar das 
pedras do caminho, atingindo incólume o seu cume; enquanto que o outro, o que não 
recebeu educação sexual, tropeça na primeira pedra que encontra e rola despenhadeiro 
abaixo 

6- Assim como a luz da estrela guia os passos do peregrino no deserto; a luz da educação 
sexual guia os passos da criatura humana na trajetória da vida.  

7- Quem quer que propague os ensinamentos sexuais, longe de receber os apupos das 
multidões, se verá envolvido por uma aureola de gloria e aclamado como benfeitor da 
humanidade! 

8- Quando as verdades sexuais são encobertas pelo véu da hipocrisia, despertam 
curiosidades e concupiscência; quando são apresentadas ao natural, despidas do véu que as 
encobriam, não despertam senão respeito e acatamento. [...] 

11- O indivíduo que foi esclarecido pela verdadeira luz da ciência sexual, não corre o risco 
de se deixar seduzir pelas vãs promessas de gosos sensuais, condizindo sua vida sexual, 
inspirado exclusivamente nos ditames da biologia e da higiene.  

15- Assim como a luz do farol indica ao navegante o perigo na escuridão da noite, a luz da 
educação sexual indica ao homem o perigo no torvelinho da vida. [...].  

18- Enquanto o homem que recebeu educação sexual, foge do perigo; o outro que não a 
recebeu, se dirige inconscientemente para ele.  

19- Todo brasileiro deve se insurgir contra a cegueira sexual que o preconceito impõe, 
abrindo sua inteligência, para nela penetrar vigoroso e radiante clarão da verdade.  
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Através de seus 48 quadros, a exposição estimulava o visitante a refletir sobre a 

relação educação-sexualidade através da imagem.  

Além de educar pela imagem, o C.B.E.S. também veiculou suas idéias através de 15 

palestras radiofônicas na Rádio Cajuti, PRE2, Rio de Janeiro, onde o médico José de 

Albuquerque defendia a educação sexual como principal instrumento de combate à 

lubricidade, como também, a concupiscência24.  

Na visão de Albuquerque, a educação sexual tinha de começar na infância, devendo 

ser ministrada com naturalidade, sem fantasias, em linguagem acessível à mentalidade do 

educando. Dessa forma, a criança iria encarar com naturalidade sua função sexual25. 

                                                
24 Cf. ALBUQUERQUE, José. Educação sexual pelo rádio. Rio de Janeiro; Ed. Círculo Brasileiro de Educação 
Sexual, 1935, p. 01-02.  
25 Idem. Educação sexual. Rio de Janeiro: Calvino Filho, 1934, p.57.  

ALBUQUERQUE, José. Pinacoteca de 
Educação Sexual do Círculo Brasileiro de 
Educação Sexual. Rio de Janeiro: Rodrigues & 
Companhia, 1938. 

ALBUQUERQUE, José de. Educação 
Sexual pelo rádio. Rio de Janeiro: Círculo 
Brasileiro de Educação Sexual, 1935.  
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No entanto, era necessário que os pais soubessem aproveitar as oportunidades, ou seja, 

o momento em que a criança demonstrasse interesse por tais assuntos.  

Se a educação sexual na infância já despertava grandes debates, na puberdade o 

assunto era ainda mais polêmico, já que a idade exigia uma nova postura dos próprios pais. 

Atingindo a puberdade, naturalmente que a conduta pedagógica deve ser 
outra, visto ser nesta idade que o filho, via de regra, se lança no burburinho 
da vida sexual, levado por seu próprio instinto e auxiliado grandemente pelas 
condições do meio social em que vive26.  

 Para Albuquerque, a adolescência era um período de grandes transformações. Razão 

porque a escola tinha de ser vista como instrumento complementar no processo de formação 

sexual do púbere, mesmo porque, a educação sexual nesse período visava a preparação do 

homem e da mulher “para construir [a família] sob as bases mais seguras, garant[indo] não só 

o estado de sanidade da prole, como o de maior harmonia dos cônjuges”27.  

Era através de um intenso processo educativo que os jovens seriam transformados em 

futuros reprodutores. Homens e mulheres que através de uma descendência saudável iriam 

garantir o futuro da nação. Para tanto, seus corpos deviam ser higienizados, sanitarizados, 

eugenizados. Buscava-se na juventude uma “normalidade” que não admitia desvios ou 

transgressões.   

Nesse ponto, convém lembrar que o indivíduo somente é considerado “normal”, 

porque existe um discurso, tido como científico, afirmando que o sujeito com características 

diferenciadas deveria ser dotado de alguma “anormalidade”, devendo portanto ser mantido 

sob o severo olhar “inquisidor” da sociedade.  

Moldar o “homem ideal”, educando seus passos e monitorando seus gestos, eis o 

grande objetivo da educação sexual na escola. Através de uma espécie de bio-poder, a 

                                                
26  ALBUQUERQUE, 1934, p. 58-59.  
27  Idem., apud VIDAL, 2003, p.66.  
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educação sexual atuava sobre o conjunto de indivíduos, fazendo da sala de aula um imenso 

corpo que precisava ser medicalizado.  

O assunto “Educação Sexual” gerava tamanha polêmica, que suas discussões foram 

colocadas entre os “problemas educacionais” que deveriam ser debatidos nas chamadas 

“Conferências Nacionais de Educação”, promovidas pela A.B.E. (Associação Brasileira de 

Educação) entre os anos de 1922 e 1937.  Enquanto que alguns educadores defendiam que a 

escola deveria auxiliar os pais na educação sexual de seus filhos, a Igreja Católica via com 

muito receio essa aproximação.  
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3.1. Educação Sexual: um debate necessário 

A sexualidade, para o catolicismo, representa uma questão extremamente complexa, já 

que, ao longo dos séculos, sua vivência foi normatizada por inúmeros códigos de moralidade.1

Códigos que, por sua vez, estão inseridos num imenso campo discursivo, onde iremos 

constatar o que pode ser dito em determinados momentos, quais são os discursos 

pronunciáveis e quem pode proferi-los.  Estamos falando, portanto, de uma sexualidade 

construída socialmente e distribuída numa série de discursos2.  

                           

A encíclica Divini Illius Magistri, escrita pelo Papa Pio XI , no ano de 1929, pode aqui 

ser encarada como sendo parte dessa produção discursiva. Isso porque, além de estabelecer os 

‘direitos’ da Igreja Católica sobre a educação juvenil, o referido documento também irá 

abordar algumas questões relacionadas à educação sexual de crianças e adolescentes.  

                                                
1 Cf. RIBEIRO, Lúcia. Clero católico e sexualidade: o discurso dos sacerdotes da Baixada Fluminense. In: 
LIMA, Lana Lage da Gama. et al. (Orgs.). História & Religião. Rio de Janeiro: FAPERJ: Mauad, 2002, p. 259.  
2 Cf. FRAGA, Alex Branco. Corpo, identidade e bom-mocismo: cotidiano de uma adolescência bem-
comportada. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 131.  

“Papa Pio XI”. A Tribuna, Recife, Set. 
1930.  



46 
CAP. III: O COMBATE À HIDRA INFERNAL: a educação sexual no ideário católico

Quem deveria ministrá-la? Quais seriam seus locais de fala? Em que momento 

deveríamos iniciar os jovens nos assuntos referentes à sexualidade? 

Segundo Pio XI, em tempo oportuno, alguma instrução individual, acerca deste 

delicadíssimo assunto, deveria ser dada por aqueles que receberam de Deus a missão 

educadora, ou seja, os pais3.  

Educar para sexualidade, segundo os preceitos católicos, seria incutir nos jovens, 

desde a infância, os ideais de virtude, honestidade, mas, principalmente, a importância de se 

preservar a castidade.  

Através de uma educação cristã tradicional, o jovem deveria fortalecer sua vontade, já 

que, segundo algumas interpretações bíblicas, a fragilidade faz parte da natureza humana. 

Sendo filhos do “pecado original”, estamos sujeitos aos desejos contrários, mais 

especificamente, à desordem do instinto sexual.  Não é por acaso que Pio XI, na encíclica 

citada anteriormente, faz referência ao capítulo 7, versículo 23, da Epístola de Paulo aos 

Romanos: “Vejo [em] meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, 

me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros”4.  

Diante deste choque de forças, aliado a sua fraqueza de vontade, o jovem poderia 

facilmente pecar contra a honestidade dos costumes.  

Partindo desta premissa, a educação sexual torna-se um instrumento que a Igreja 

Católica utiliza nos anos 30, com o objetivo de formar uma mocidade cristã, virtuosa e 

consciente dos seus deveres perante a Igreja.  

No entanto, eram necessários alguns cuidados no momento em que os pais 

adentrassem neste ramo da educação.  

[...] Tal e tão grande é a nossa miséria e inclinação para o mal, que muitas 
vezes até as coisas que se dizem para remédio dos pecados são ocasião e 

                                                
3 Cf. RATTI, Achille. Divini Illius Magistri. In: Idem. Documentos de Pio XI. São Paulo: Paulus, 2004, 189.  
4 BÍBLIA. Romanos. Português. Novo Testamento. Trad. João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade do 
Brasil, 1993. p. 165.  
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incitamento para o mesmo pecado. Por isso, importa sumamente que um 
bom pai, quando discorre com o filho em matéria tão lúbrica, esteja bem 
atento, e não desça a particularidades e aos vários modos pelos quais esta 
hidra infernal envenena uma tão grande parte do mundo [...]5

Ao falar na hidra infernal, Pio XI, citando Antoniano, refere-se à mitológica Hidra de 

Lerna. Criada pela deusa Hera com o intuito de colocar a ‘prova’ o famoso Héracles, esse 

monstro em forma de serpente ameaçava a todos que estavam a sua volta. Na interpretação de 

Paul Diel6, as inúmeras cabeças desse monstro configuravam os múltiplos vícios que se 

prolongavam num corpo de perversão. Quando se decapitava alguma delas, duas outras 

nasciam em seu lugar. Daí porque, além de cortá-las, Héracles, com o auxílio do sobrinho 

Iolau, veio a cauterizar com uma tocha flamejante todas as feridas desse animal pantanoso, 

impedindo assim que suas cabeças voltassem a renascer. Para Diel, a chama era como a água, 

símbolo da purificação sublime7.  

Metaforicamente falando, a Igreja Católica utiliza, em meados dos anos vinte, a 

educação sexual como forma de eliminar este monstro serpentiforme que ameaçava 

constantemente a juventude.  

Estamos falando, portanto, de um período extremamente relevante, no que se refere ao 

binômio Igreja Católica-Educação Sexual, visto que, a discussão iniciada por Pio XI veio a 

estimular um debate que durante muito tempo era impensado por membros da comunidade 

eclesiástica.  

No Brasil, por exemplo, o I Congresso Católico de Educação, realizado em 1934, na 

cidade do Rio de Janeiro, veio a solidificar algumas idéias que a Igreja vinha defendendo 

sobre o tema “sexualidade” e suas implicações no contexto educacional. 

                                                
5 ANTONIANO, apud RATTI, 2004, 189. 
6 Cf. DIEL, Paul. O simbolismo na mitologia grega. São Paulo: Attar, 1991, p. 198. 
7 Cf. Ibid., p. 198. 
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Sendo organizado por alguns dos principais nomes da intelectualidade católica 

brasileira, como foi o caso de Padre Leonel Franca, Alceu Amoroso Lima e Everardo 

Backheuser, o I Congresso Católico de Educação apresentou como tema geral: “O catolicismo 

como base filosófica, como fundamento pedagógico, como laço social, como solução dos 

problemas educacionais contemporâneos”8.   

Dentre as considerações levadas a plenário no referido congresso, destacamos aqui a 

tese defendida pelos Drs. Paulo Sawaya e Enéas Martins Filho: “A Chamada Educação 

Sexual – como e quando ministrá-la”9.  

Ao falar sobre assunto tão polêmico, Sawaya e Martins Filho, destacam, tal qual a 

encíclica Divini Illius Magistri, a importância da família na educação de seus filhos. Delegar à 

escola a missão educativa, no tocante aos assuntos relacionados à sexualidade, seria um 

                                                
8 “1º Congresso Católico de Educação”. A Tribuna, Recife, 09 mai. 1934.p. 01.  
9 “Primeiro Congresso Católico de Educação”. Revista Brasileira de Pedagogia. Rio de Janeiro, ano I, n. 9 e 
10, p. 305-306, out-nov. 1934. .   

Anais do Primeiro Congresso Católico de 
Educação (1934).                                                         
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equívoco, já que a mesma deveria assumir apenas um papel auxiliar neste processo. Somente 

através dos pais, os educadores poderiam contribuir para formação de seus alunos.  

A partir destes referenciais, os autores da tese em questão, propõem a organização de 

centros de aproximação entre educadores e pais, para que estes fossem esclarecidos e guiados 

na pedagogia sexual10.  

Comungando com estas idéias, iremos encontrar, nos anos 30, alguns sacerdotes a 

redigir manuais de educação sexual baseados nos preceitos católicos. Pelo seu pioneirismo, 

destacamos as seguintes obras e seus respectivos autores: Solução do Problema Sexual11

(1935), escrita por Padre Pascoal Lacroix e A Educação Sexual12 (1937), redigida por 

Monsenhor Álvaro Negromonte.  

3.2. Padre Pascoal Lacroix: um defensor das vocações brasileiras  

Antes de analisar a obra de Padre Lacroix no Brasil, como também, sua contribuição 

no campo da educação sexual, faz-se necessário discorrer sobre a congregação da qual este 

sacerdote dedicou grande parte de sua vida, ou seja, a Ordem do Sagrado Coração de Jesus, 

cuja história confunde-se com a trajetória de seu fundador, Padre Leão João Dehon. 

Nascido em La Capelle, França, em 14 de março de 1843, Padre Dehon reservou os 

primeiros anos de sua carreira sacerdotal aos estudos eclesiásticos na cidade de Roma. 

Depois de concluídos os doutorados em Filosofia, Teologia e Direito Canônico, Dehon 

foi transferido para a cidade de Saint-Quentin (Norte da França).  

Durante sua permanência neste pequeno centro industrial, Dehon observou, com 

bastante atenção, as péssimas condições de vida e trabalho da grande maioria dos operários 

que residiam naquela diocese. 

                                                
10 Cf. Revista Brasileira de Pedagogia, 1934, p. 305-306. 
11 LACROIX, P. Pascoal. Solução do Problema Sexual. São Paulo: Edições Próprias, 1935.  
12 NEGROMONTE, Álvaro. A Educação Sexual (para pais e educadores).  10 ed. Rio de Janeiro: Edições 
Rumo, 1963.
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[Suas] habitações são infectas; verdadeiras tocas de ratos. Na Igreja não há 
operários; lêem jornais anticlericais e nutrem ódio à sociedade atual, 
antipatia ao patrão, aversão ao clero, que não age eficientemente em favor 
deles13  

Complementando suas observações, Dehon constata que eram os jovens as principais 

vítimas deste imbróglio social, já que a intensa rotina das fábricas não permitia que seus pais 

lhes dessem uma educação que a Igreja Católica considerasse adequada. Assim, isentos de 

uma orientação familiar mais expressiva, estes jovens passam a perambular pelas estradas, 

onde precocemente, em companhias inconvenientes, aprendiam o caminho do vício e da 

revolta14. Como agravante desta situação, Dehon também chama atenção para a ineficácia da 

instrução moral e religiosa existente nas escolas públicas da cidade15.  

Temendo por estes jovens, mas principalmente, buscando formar apóstolos que 

trabalhassem em prol da Igreja Católica, Padre Dehon inaugura, em 1872, uma instituição de 

assistência a menores que atendia aproximadamente a quatrocentos meninos por dia. Segundo 

Dehon, “dos meninos de hoje formaremos os operários e empregados cristãos de amanhã”16

Entretanto, é importante lembrar que além destas ações catequéticas, outras estratégias 

de evangelização foram desenvolvidas na cidade de Saint-Quentin. Dentre elas, destacamos 

aqui a fundação do Círculo de Operários Católicos, a criação do jornal ‘Le Conservateur de 

L’aisne’, como também, a construção do Colégio São João, local onde Dehon gostaria que “se 

formasse e plasmasse uma bela juventude, disposta a caminhar [...] na atmosfera das virtudes 

cristãs e no âmbito notabilíssimo da cultura tradicional”17

                                                
13 DEHON, apud BOSCHINI, Pe. Aurélio. Padre Dehon. Taubaté: Editora S.C.J., 1954, p.37.   
14 Cf. Ibid.,p. 37.
15 Cf. ALMEIDA, João Carlos. Léon Dehon: educação integral: ideário pedagógico e missão institucional. 2007. 
Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 59.  
16 DEHON, apud BEUMAN, Pe. Hipólito. Padre Dehon: um apóstolo do nosso tempo. Salvador: Editora 
Mensageiro da Fé, 1948, p. 49. 
17 BINET, apud BOSCHINI, 1954, p. 49.  
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Apesar de não termos acesso aos documentos que poderiam nos revelar o cotidiano 

dessa instituição de ensino, Beuman, em sua obra, traz algumas informações que podem nos 

guiar neste caminho: 

Cada manhã, Pe. Dehon [...] dava [aos meninos] uma pequena meditação 
[...]. No recreio do meio-dia, [...] muitos alunos costumavam fazer uma 
pequena visita ao SS. Sacramento. No fim do estudo da tarde, faziam uma 
leitura espiritual. A maioria dos meninos confessava-se todas as semanas e 
nos domingos havia sempre uns 50 que comungavam. [O jornal escolar] ‘A 
Águia de São João’ [...] publicava os resultados das provas e composições, 
quadro de honra dos alunos, relatórios das visitas aos pobres e trabalhos 
literários. Cada semana, ‘A Águia’ era esperada pelas famílias. Parentes e 
alunos gostavam [...] de procurar nestas páginas não só os resultados do 
trabalho escolar, mas também os artigos dos maiores no terreno apologético 
e social [...]18

Foi neste espaço sócio-educativo que nasceu a Congregação dos Padres do Sagrado 

Coração de Jesus. Partindo do pressuposto de que esta Ordem Religiosa fora gestada no 

interior de uma instituição de ensino, é bastante plausível que sua principal ocupação esteja 

relacionada à educação cristã da juventude.  

Depois de sua oficialização, em março de 1884, surgem os primeiros membros da 

Ordem: Padre Afonso Rasset, Padre André Prevot e Padre Cláudio Charcosset. A partir daí, 

inúmeros sacerdotes de quase toda Europa juntam-se aos ‘Dehonianos’ numa ampla atividade 

missionária que chega ao Brasil no ano de 189419.  

A estadia destes religiosos em terras brasileiras está intimamente relacionada à figura 

do industrial pernambucano, Carlos Alberto de Menezes20.  

Sendo diretor-engenheiro da Fábrica de Tecidos da Companhia Industrial 

Pernambucana, localizada no município de Camaragibe, Carlos Alberto, em viagem a França, 

entrou em contato com as obras sociais desenvolvidas nas fábricas de Leon Humel, na região 

                                                
18 BEUMAN, 1948, p. 71.  
19 Cf. SILVA, Pe. Rinaldo Guimarães da. Padre Dehon. Mossoró: Convento do Sagrado Coração de Jesus, 
1954, p. 50-51. 
20 Cf. BEUMAN, op. cit., p. 161.  
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de Val-des-Bois. Eram obras que objetivavam a recristianização da grande massa operária que 

trabalhava no local. 

Bastante impressionado com os resultados obtidos nessas fábricas, especialmente no 

que concerne a parte social, que ficou a cargo de um sacerdote da Congregação de Padre 

Dehon, Carlos Alberto não exitou em solicitar a presença de um capelão dehoniano em suas 

fábricas.  

Portanto, de acordo com os estudos desenvolvidos sobre a presença da Ordem do 

Sagrado Coração de Jesus no Brasil, “o primeiro filho espiritual que Dehon enviou à Terra de 

Santa Cruz”21 foi o Padre Sebastião Miquet.   

Depois dele, a presença dehoniana no Brasil tornou-se uma realidade. Inúmeros 

sacerdotes da Ordem vieram aqui desenvolver sua missão apostólica. Padre Pascoal Lacroix

foi um deles.  

Depois de trabalhar por alguns anos na região africana do Congo-Belga, este francês, 

nascido na cidade de Mancher-Lorena, mudou-se para o Brasil no ano de 191522.  

Tendo como eixo norteador de seu apostolado a Obra das Vocações Sacerdotais, P. 

Lacroix estende sua missão evangelizadora para diversos seminários do país, incluindo o 

Seminário dos Padres do Sagrado Coração em Taubaté.  

Tratava-se de um espaço de formação presbiterial que necessitava de urgentes 

ampliações, como também, de verbas para sua manutenção. Para tanto, Lacroix inicia a venda 

de alguns opúsculos, que apesar de bem recebidos pelo público leitor, não tiveram o impacto e 

o retorno esperados.   

Segundo o próprio Lacroix, era necessário “uma obra de maior valor real, que 

correspondesse, possivelmente ao mesmo tempo, a uma séria necessidade do povo, como dos 

nossos seminaristas”23.   

                                                
21 BEUMAN, 1948, p. 161.  
22 Cf. PADRE Lacroix. Revista Ir ao Povo, out. 2005, p. 40.  



53 
CAP. III: O COMBATE À HIDRA INFERNAL: a educação sexual no ideário católico

A obra em questão foi publicada em 1935, sendo entitulada “Solução do Problema 

Sexual”24. Para Everardo Backheuser, na época ocupando a presidência da Confederação das 

Associações de Professores Católicos, como também, a direção da ‘Revista Brasileira de 

Pedagogia’, Lacroix  

[...] empresta a sua argumentação [...] uma forma elegante e um severo modo 
de explanação. Concatena bem as idéias. Não se cansa de insistir sobre a 
necessidade de sólida formação moral para todos os indivíduos que com ela 
se salvarão e [...] melhorarão a sociedade em que vivem25.    

Dessa forma, alicerçado no discurso da moralidade cristã, Padre Lacroix garante 

ampla repercussão para este livro que chega a sua terceira edição, em 1948, com uma tiragem 

de aproximadamente vinte mil exemplares26.  

Vale ressaltar que a publicação dessa terceira edição ficou a cargo da Editora Sagrado 

Coração de Jesus, empreendimento criado por Lacroix no ano de 1938.  

Funcionando num espaço anexo ao Seminário de Taubaté, a Editora S.C.J. tinha por 

finalidade a promoção da pastoral vocacional, e ainda, a ampla divulgação da literatura 

católica por todo Brasil.  

De acordo com Almeida27, a presente editora influenciou por muitos anos a catequese 

no Brasil com as traduções dos catecismos de Spirago e Thiamer Toth, como também, foi 

uma das pioneiras na publicação de livros voltados para formação da juventude. 

Todavia é importante salientar que as ações desenvolvidas por este sacerdote 

estenderam-se a outras casas editoriais do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, Padre 

Lacroix veio dirigir a Coleção Pensamento Cristão.  

                                                                                                                                                        
23 LACROIX, P. Pascoal. O Mais Urgente Problema do Brasil: o problema sacerdotal e sua solução. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1936, p. 203.  
24  Idem. Solução do problema sexual. Taubaté: Edições Próprias, 1935.   
25 BACKEUSER, Everardo. Parecer crítico. In: Ibid., p.09.  
26 Cf. SCHIMITT, Pe. José Francisco.  Padre Pascoal Lacroix, 29 de nov. 2006. E-mail.  
27 Cf. ALMEIDA, João Carlos. 28ª Sessão solene em homenagem à Congregação dos Padres do Sagrado 
Coração de Jesus, pelo centésimo aniversário de sua chegada ao Brasil. Disponível na Internet. 
http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/integra_sessao/028aSS020614.htm . Acesso em: 20 de dez. 1996. 
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[...] em consideração [...] as imperiosas necessidades do mundo 
contemporâneo, resolvemos, de acordo com a benemérita Livraria José 
Olympio [...], editar uma coleção de livros denominada ‘Pensamento 
Cristão’. Aceitamos este título, porque exprime exatamente o nosso ideal, a 
natureza e a finalidade de nosso tentame. Isso porque [...] há uma 
contradição profunda entre o pensamento cristão e o pensamento pagão. A 
luta entre estes dois pensamentos não admite tréguas nem concessões. Ceder 
a um é fugir do outro. Resistir ao suave influxo de Jesus é retornar ao 
paganismo.28

Assim, imbuído desse espírito quase cruzadista, Lacroix difundiu seu ideário por 

quase todo Brasil, sendo inclusive precursor da presença dehoniana nos mais diversos meios 

de comunicação29.   

Apesar de ter contribuído de forma bastante significativa para maior visibilidade das 

letras católicas no Brasil, são pouquíssimos os artigos ou trabalhos acadêmicos preocupados 

em analisar a figura deste sacerdote.  

Talvez por falta de documentação, a própria historiografia da educação sexual 

praticamente negligencie o fato de Lacroix ter sido um dos primeiros sacerdotes católicos a 

escrever, efetivamente, um livro voltado para sexualidade de crianças e adolescentes. Na 

grande maioria das vezes, é Álvaro Negromonte o sacerdote mais citado quando o assunto em 

discussão refere-se à educação sexual construída nos moldes da Igreja Católica30.  

3.3. Monsenhor Álvaro Negromonte: o catequista da juventude  

 Nascido em Timbaúba (PE), mais especificamente nas terras do Engenho Gameleira, 

Álvaro Negromonte deu os primeiros passos em direção a carreira sacerdotal quando tinha 

apenas treze anos de idade, momento em que ingressou no tradicional Seminário de Olinda31.   

                                                
28 LACROIX, Padre Pascoal. Prefácio. In: KOLOGRIVOF, Ivan (Org.). Ensaio de Suma Católica contra os 
Sem-Deus. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1939, p. 07.  
29 Hoje, a Ordem Dehoniana se faz sentir em rádios, jornais, livros, como também na Rede Vida, Canção Nova, 
TV Século XXI e assim sucessivamente. 
30 A maior vizibilidade de Álvaro Negromonte pode estar relacionada ao sucesso dos inúmeros livros que 
escreveu na área da catequese. Como veremos mais adiante, as obras de Negromonte influenciaram grande parte 
do movimento catequético em todo Brasil.  
31 Cf. NEGROMONTE, Mons. Álvaro Negromonte. O caminho da vida. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio 
Editora, 1959, p.09. 
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Depois de sua ordenação em 1924, tornou-se coadjutor da Paróquia de Nazaré da 

Mata, assumindo também as funções de Capelão do Colégio Santa Cristina e Diretor do 

Colégio Diocesano Bento XV32.   

           

          

A partir dessas informações, fica bastante claro que desde os primórdios de sua 

trajetória, Álvaro Negromonte manteve estreita relação com as atividades educacionais, 

especialmente com a educação catequética.  

No entanto, por motivos de saúde, o referido sacerdote teve que mudar-se para Belo 

Horizonte em 1927, ano em que o Estado de Minas Gerais transformara-se em palco de um 

intenso debate no campo educacional.  Isso porque, nesse mesmo ano, o político Francisco 

                                                
32 Cf. NEGROMONTE, 1959, p. 10 

Fotos atuais do Colégio Santa Cristina (Nazaré da Mata) 
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Campos, então secretário do Interior, responsável pela pasta da educação, tinha dado início a 

um amplo processo de renovação de todo o ensino primário e normal do Estado. Uma 

renovação que buscava introduzir na educação mineira algumas das práticas pedagógicas do 

chamado movimento escolanovista33. Para tanto, alguns profissionais da educação foram 

incentivados a estagiar nos Estados Unidos como bolsistas do governo estadual. Além disso, 

em consonância com os novos preceitos higienistas, o Governo de Minas convida a psicóloga 

Helena Antipoff, assistente de Edouard Claparède na França, a assumir a cadeira de Psicologia 

Educacional na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Minas Gerais, como também, a 

direção do Laboratório de Psicologia na mesma instituição.  

Paulatinamente, Helena Antipoff entra em contato com quase todas as áreas da 

educação em Minas Gerais. No entanto, ao realizar a pesquisa entitulada “Ideais e Interesses 

das crianças em Belo Horizonte”, a psicóloga, de origem russa, desagrada profundamente 

alguns setores da Igreja Católica. Isso porque, a pesquisa realizada diagnosticou que o ensino 

religioso era aquele que despertava menor grau de interesse nas crianças do Estado. Enquanto 

que a Aritmética figurava com 33% entre as preferências dos meninos, as aulas de religião 

representavam apenas 0,3%. A hipótese levantada por Antipoff era de que a não receptividade 

dos jovens para com as aulas de religião devia-se a maneira erudita e enfadonha de como os 

livros de catequese eram escritos34.  

Se num primeiro momento, Álvaro Negromonte aparece como sendo um dos maiores 

opositores à Helena Antipoff. Logo em seguida, o sacerdote reconhece a necessidade e a 

urgência na reformulação dos livros de religião. Razão porque Álvaro Negromonte passa a 

escrever nos anos 30 uma série de livros voltados à formação cristã da juventude.  

                                                
33 Cf. CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL. 
Francisco Campos: reformador do ensino. Banco de dados. Disponível na Internet. 
http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/verbetes_htm/1005_2.asp . Acesso em: 15 jun. 2007.  
34 Cf. ANTIPOFF, DANIEL I. Helena Antipoff: sua vida, sua obra. Belo Horizonte: Editora Itatiaia LTDA, 
1996, p. 131.  
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Entretanto, além dos inúmeros catecismos35 que compunham grande parte de sua 

extensa obra, o sacerdote publica, em 1937, o livro A Educação Sexual36. Na opinião do 

intelectual católico Tristão de Atayde, um livro extremamente bem escrito,  

não só pelo estilo corrente, mas ainda pela lógica de sua argumentação e a 
franqueza com que encara um problema que em geral procuramos resolver 
pela tática dos avestruzes, que escondem a cabeça em baixo da asa, quando 
vêem o inimigo [...]. O Pe. Negromonte combate, com razão, esta tática que 
nada resolve, e numa série de capítulos de argumentação cerrada e espírito 
realista, o que não exclui uma austeridade e delicadeza de expressão, - 
mostra como é dever elementar dos pais dizerem a verdade aos filhos, em 
matéria sexual, de modo inteligente e discreto, antes que eles venham a 
tomar conhecimento dessa delicada verdade de modo clandestino, malicioso 
e perturbador [...]. Os pais, as mães e os educadores muito encontrarão de 
útil e mesmo indispensável na leitura deste livro, que só um homem de alma 
intrépida como o Pe. Negromonte teria coragem de escrever, contra os 
preconceitos dos charlatões da educação sexual materialista e generalizada, e 
contra a timidez ou a rotina de muitas consciências honestas37.  

Compartilhando da mesma opinião estava o então Padre Helder Câmara. Na época, 

ocupando as funções de Assistente Eclesiástico do Secretariado Nacional da Ação Católica e 

Técnico do Ministério da Educação e Saúde:  

O fato do livro [A Educação Sexual] ser escrito por um padre será uma 
segurança para os educadores católicos, receosos de abrir um livro qualquer 
sobre educação sexual. [...] Não vacilarei em recomendar aos Superiores 
Maiores de Ordens Religiosas masculinas e femininas que tornem o novo 
livro do Pe. Negromonte conhecido pelos religiosos que cuidarem da 
educação. O livro, porém, não será lido apenas pelos nossos. Haverá 
curiosidade de ver o que um padre escreveu sobre educação sexual. E que 
prazer pensar que, longe de encontrarem visão estreita, falha, errada, ou 
largueza excessiva e capaz de fazer mal, os sem-fé encontrarão uma palavra 
segura e precisa, capaz de fazer bem!38

O sucesso alcançado pelo livro A Educação Sexual39 pode aqui ser considerado como 

sendo uma pequena mostra do quanto às idéias construídas por Álvaro Negromonte vieram a 

                                                
35 Alguns destes catecismos foram: NEGROMONTE, Álvaro. A pedagogia do catecismo. Rio de Janeiro: 
Livraria José Olympio Editora, 1938 ; Idem. Manual de religião. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1938.  
36 Idem. A Educação Sexual: para pais e educadores. Rio de Janeiro: Edições RUMO, 1961.  
37 ATAYDE, Tristão. ‘A Educação Sexual’ do Monsenhor Negromonte. In: Idem. Noivos e esposos: problemas 
do matrimônio. Rio de Janeiro: Edições RUMO, 1963. 
38 CÂMARA, Helder. Parecer de S. EXA. REVma. D. Helder Câmara. In: NEGROMONTE, 1961, p. 07-08.   
39 Um dos indicativos deste sucesso encontra-se no fato de que o livro continuou a ser publicado até os anos 60.  
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influenciar a educação católica no Brasil40.  Segundo Padre Casemiro Campos de Araújo, 

“muitos pais e mães brasileiras, depois dos livros Pe. Negromonte e Pe. Lacroix já se 

convenceram da necessidade de orientar os filhos em relação a pureza”41  

3.4. O CAMINHO DA PUREZA: uma análise dos manuais de educação sexual de Lacroix e 

Negromonte  

Na tentativa de instrumentalizar pais e educadores no intuito de saber lidar com os 

“problemas” relativos à sexualidade infantil e adolescente, uma intensa bibliografia sobre o 

tema educação sexual é produzida pela Igreja Católica a partir dos anos 30. 

                                                
40 Vale ressaltar que a sua influência de Álvaro Negromonte foi tamanha que o mesmo assumiu a função de 
Diretor Arquidiocesano do Ensino Religioso durante os anos 30, em Belo Horizonte, como também no Rio de 
Janeiro nos anos 50. In: NEGROMONTE, Mons. Álvaro, 1959, p.10-11.  
41 ARAÚJO, Pe. Casemiro Campos. Educação sexual: à luz dos princípios cristãos. Minas Gerais: Editora O 
Lutador, 1958, p.26.  

LACROIX, Pascoal. Solução do Problema 
Sexual. Taubaté: Edições Próprias, 1935.  

NEGROMONTE, Álvaro. A Educação Sexual: 
para pais e educadores. Rio de Janeiro, 1961. 
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 Dentre os livros publicados, destacamos aqui “A Solução do Problema Sexual”

(1935), escrita por Padre Pascoal Lacroix e “A Educação Sexual: para pais e educadores” 

(1937), redigida por Monsenhor Álvaro Negromonte.  

Estamos falando aqui de obras pioneiras no campo da educação sexual católica. Obras 

escritas por sacerdotes que viam nesse ramo da educação uma espécie de caminho em direção 

à castidade, ou ainda, um importante instrumento na luta contra “a maior de todas as forças, o 

instinto sexual”42.  

Segundo Negromonte: 

O estado de desorganização em que nos deixou o pecado original, 
enfraquecendo-nos a vontade, colocou-nos em verdadeira situação de 
inferioridade em face da poderosa tendência. Há um momento na vida em 
que tudo corre tranquilamente porque dormem ainda as forças. Então, a 
castidade é facílima, porque é simplesmente negativa. Mas, quando as forças 
acordarem, ou estaremos formados para não sermos por elas arrebatados ou 
iremos de roldão43.   

Portanto, era necessário que todas as famílias cristãs estivessem abertas a educação 

sexual católica. Silenciar sobre assunto tão polêmico era um equívoco, cujas conseqüências 

poderiam ser fatais no processo formativo de crianças e adolescentes44.   

  Para Negromonte, quase sempre a curiosidade insatisfeita, o silêncio ou a evasiva dos 

pais precipitava os jovens em mãos mal intencionadas. Educar para sexualidade, portanto, 

tornava-se uma necessidade, uma forma de ensinar os jovens a assumir perante o instinto 

sexual uma atitude essencialmente cristã. Não bastava apenas que a juventude fosse 

“instruída”. Era necessário estar preparada para resistir aos atrativos do vício, dominando 

assim os impulsos cegos do instinto genésico45.   

Mas a quem cabia ministrar a educação sexual de crianças e adolescentes? Seguindo a 

mesma linha defendida pela encíclica Divini Illius Magistri, escrita pelo Papa Pio XI, a 

                                                
42 Cf. NEGROMONTE, 1961, p. 11 
43 Ibid
44 Esse parágrafo é uma síntese de alguns discursos construídos nos manuais de Lacroix e Negromonte.  
45 Cf. NEGROMONTE, op.cit., p. 15.  
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formação para castidade cabia primeiramente aos pais. Segundo Lacroix, “a única iniciação 

admissível nas escolas é a iniciação indireta, devendo a iniciação direta ser tratada 

individualmente e ficar reservada aos pais ou a quem os substituir”46. 

           Quando os sacerdotes referem-se a uma educação indireta, os mesmos estão afirmando 

que o professor deveria preocupar-se em ministrar uma educação geral, onde o aspecto moral 

deveria estar intrinsecamente presente. 

“A preocupação de fazer o aluno dirigir a vida pelos interesses elevados do 
espírito, a convicção prática de que somos especificamente homens na 
medida em que dominamos os instintos, o ideal de uma vida pura, o sentido 
das responsabilidades sociais decorrente das atitudes individuais, a firmeza 
de caráter [...], o amor aos prazeres elevados, a fuga de tudo que é baixo e 
grosseiro, a orientação do educando para vencer a natureza desorganizada e 
viver segundo a razão e a fé, eis, numa palavra, a grande tarefa do 
professor”47

A educação direta, portanto, cabia primacialmente aos pais. No entanto, era necessário 

que os mesmos estivesse imbuídos de uma certa dose de sensibilidade, naturalidade, descrição 

e, acima de tudo, discernimento. Era preciso que os pais soubessem detectar o momento mais 

oportuno para que o infante tivesse acesso aos chamados “mistérios da vida”48.   

Segundo Pascoal Lacroix, a criança tinha de ser mantida afastada o maior tempo 

possível do conhecimento sobre a vida sexual.  

Para o seu desenvolvimento normal, a ignorância sexual é uma necessidade 
natural. Enquanto ninguém lhes rasga o véu da inocência, a natureza lhes 
vela os mistérios sexuais e conserva-as, por muitos anos, numa benfazeja 
ignorância e inevitável felicidade. Rasgar-lhes esse véu natural seria uma 
crueldade e uma impiedade! Seria destruir a criança na própria criança. 
Equivaleria a matá-la moralmente, a tirar-lhe o que ela tem de mais precioso, 
o que lhe dá valor, encanto e felicidade: a candura, a ingenuidade, a 
inocência49.   

                                                
46  LACROIX, 1935, p. 198.  
47  NEGROMONTE, 1961, p. 36.  
48  Cf. Ibid., p. 65-68.   
49  LACROIX, 1935, p. 222. 
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Compartilhando das mesmas idéias, Negromonte afirmava que as crianças tinham de 

ficar na ignorância enquanto essa ignorância não fizesse mal a sua inocência.50 Na visão do  

sacerdote, o infante era naturalmente curioso. Porém, quando essa curiosidade apontasse para 

as questões sexuais, era chegada a hora de orientar cuidadosamente os filhos51. Caso 

contrário, a tão falada inocência infantil estaria seriamente ameaçada.  

Nesse ponto, convém lembrar que os conceitos de infância e inocência são construções 

sócio-históricas. O próprio Phillippe Ariès, no livro História social da criança e da família52

revela que a idéia de infância, no sentido de diferenciação do adulto, é uma construção da 

modernidade53. De acordo com o autor, até o século XVII, as crianças eram tratadas como 

adultos em miniatura54. Desde sua maneira de vestir-se até sua participação em festas e 

reuniões. Adultos relacionavam-se com crianças sem qualquer tipo de discriminação. Não 

havia ainda a preocupação em proteger a criança dos “segredos adultos”: falava-se de sexo, e 

quiçá fazia-se sexo na presença de crianças – como sugere Ticiano no quadro Bacanal of the 

Andrians (1518-1519), onde o pintor retrata uma criança, aparentando dois anos de idade, no 

meio de adultos nus se tocando com extrema eroticidade.  

                                                
50  Cf. NEGROMONTE, 1961., p. 74.  
51  Cf. Ibid., p. 78.  
52 Ariès, Phillippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.  
53 Apesar de alguns teóricos questionarem a tese de que a infância é uma construção da modernidade, Walter 
Kohan nos lembra que mesmo não sendo a modernidade européia a responsável pela invenção da infância, foi 
nesse período que ocorreu uma fortíssima intensificação de sentimentos, práticas e idéias em torno da infância 
(mais do que em qualquer outro período da história humana). In: KOHAN, Walter Omar. Infância. Entre 
educação e filosofia. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 66-67.  
54 As crianças, tal como as compreendemos atualmente, permaneciam por pouco tempo no espaço familiar. Tão 
logo o pequeno pudesse abastecer-se fisicamente, o mesmo passava a transitar naturalmente pelo mundo dos 
adultos, confundindo-se inclusive com eles. In: ARIÈS, apud Ibid., 2005, p. 64.  
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              .  

Situação semelhante é possível observar nos quadros de Brueghel, quando o mesmo 

demonstra a incapacidade e falta de vontade em esconder qualquer coisa das crianças. A idéia 

de camuflar os impulsos sexuais era estranha aos adultos, como também, o hábito de proteger 

o infante dos assuntos sexuais55. Tudo era permitido na presença deles: o descontrole dos 

impulsos sexuais, o linguajar considerado vulgar, as brincadeiras voltadas aos órgãos genitais, 

enfim, todos os hábitos e atitudes que os séculos posteriores viriam a condenar. Isso ocorria 

porque não se acreditava na possibilidade de uma inocência pueril, ou na diferença de 

características entre adultos e crianças. 

Mas em que momento começa a desenhar-se o conceito de infância?  Para Postman, 

É a partir do impresso e da escolarização que a vida adulta passa a ser 
conquistada, torna-se uma realização simbólica e não biológica. Depois da 
prensa tipográfica, os jovens teriam que se tornar adultos e, para isso, teriam 
que aprender a ler, entrar no mundo da tipografia. E para realizar isso 
precisariam da educação. Portanto, a civilização européia reinventou as 
escolas. E, ao faze-lo transformou a infância numa necessidade56. 

                                                
55 Cf. POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia Editorial, 1999, p. 30-31.  
56 POSTMAN, apud CORSINO, Patrícia. Infância, linguagem e letramento: educação infantil na rede 
municipal de ensino do Rio de Janeiro. 2003. Tese (Doutorado em Educação) – Departamento de Educação, 
Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2003, p.14.  

VECELLIO, Ticiano. Bacanal of the Andrians. História da Arte (Tomo 6). São Paulo: Salvat 
Editora do Brasil Ltda., 1978, p.136 
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O texto impresso trouxe consigo um novo mundo de conhecimentos. Com a leitura, a 

comunicação entre pessoas tornou-se ainda mais ampla. Ser alfabetizado tornava-se condição 

fundamental para um melhor convívio em sociedade. A escola então ganha novos contornos, 

tornando-se lugar de preparação para vida adulta, com divisões por faixa-etária e gradação de 

conteúdos.57  

Segundo Postman, a exigência social de que a criança fosse formalmente educada por 

longos períodos levou a uma reformulação no relacionamento entre pais e filhos. A família 

agora tinha como função garantir a educação escolar dos filhos e proporcionar uma educação 

suplementar em casa. Pais e mães haviam se transformado em tutores, guardiões, protetores, 

mantenedores, punidores, árbitros do gosto e da retidão58. Nesse sentido, a família deixa de 

ser apenas uma instituição jurídica, voltada à transmissão dos bens e do nome, e assume uma 

função moral e espiritual, passando a formar os corpos e as almas59.  A antiga liberdade que o 

jovem usufruía havia sido abolida e o conceito de inocência estendido à sexualidade. Se por 

um lado, era permitido ao infante ascender a uma maior maturidade; por outro lado, era-lhe 

solicitado não saber, não agir, não desejar, não sentir60. O universo sexual dos adultos havia 

sido interditado aos olhos e ouvidos da criança.  Isso porque, os perigos que ameaçavam a 

inocência eram considerados cada vez mais numerosos: 

[...] não só os atos (os contatos ou as carícias) podiam maculá-la, [mas] 
também as palavras, os pensamentos, os desejos e os sonhos. Observa-se 
uma evolução do físico para o psíquico, do consciente para o inconsciente, 
do exterior para o interior. Na segunda metade do século XVIII já não 
bastava que uma criança ou um adolescente continuasse a ser puro nos seus 
atos: saber, por si só, já era um sinal de contaminação. O conhecimento de 
fenômenos sexuais equivalia à perda da inocência e marcava o início da 
imoralidade61.  

                                                
57 Cf. POSTMAN., p. 15.  
58 Cf. Ibid, p. 58.  
59 Cf. ARIÈS, 1981, p. 277.  
60 Cf. USSEL, Jos Van. Repressão sexual. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1980, p. 123.  
61 Ibid. 
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A Igreja Católica, na sua grande maioria, também defendia essa mesma idéia. Porém, 

no século XX, um novo olhar é lançado sobre a temática em questão. Na visão dos sacerdotes 

Pascoal Lacroix e Álvaro Negromonte, as crianças eram seduzidas, cada vez mais cedo, pelo 

“perigo” dos cinemas, das revistas ilustradas, da seminudez das praias e piscinas, ou ainda, 

pela companhia de outras crianças “sabidas” e mal-acostumadas. Assim, a inquietação sexual, 

que só deveria chegar na puberdade, antecipava-se e batia inesperadamente à porta do mundo 

infantil62. Preservar então os filhos da chamada precocidade sexual tornava-se uma tarefa das 

mais urgentes. 

Como já foi dito anteriormente, o “normal” no discurso cristão era que a criança fosse 

mantido afastada o maior tempo possível de qualquer conhecimento prematuro sobre a vida 

sexual. No entanto, quando a ignorância infantil viesse a ocasionar maiores prejuízos, o muro 

de silêncio em torno da sexualidade tornava-se “imprudente e vicioso”63.  Era chegado então o 

momento de falar. Como fazer? 

Às crianças, ensinava Negromonte, dever-se-ia responder sempre com naturalidade a 

suas primeiras indagações.  

[...] Nos mistérios da vida, [por exemplo],uma das primeiras preocupações 
das crianças é a origem dos bebês. Apareceu mais um nenê em casa ou na 
casa de um vizinho ou parente. É o momento de saírem as [primeiras] 
perguntas. Querem saber de onde veio, quem trouxe, quem mandou. [...] Não 
[...] iremos dar [as crianças] noções científicas, explicações técnicas ou 
minuciosas sobre a concepção. [Porém], não lhes negaremos a verdade, 
embora não lhes possamos dar toda a verdade [...].64  

À medida que os questionamentos fossem aumentando, as respostas seriam graduadas 

conforme a idade do educando. Porém, era na adolescência que as dúvidas tornavam-se mais 

freqüentes. Segundo Alceu Amoroso Lima, a adolescência era: 

[...] a mais perigosa das idades [...]. É na adolescência que o nosso 
temperamento, que o nosso modo de ser particular se afirma, em traços 
gerais, por toda vida. É portanto uma idade capital de nossa existência [...]. 

                                                
62 Cf. NEGROMONTE, 1961, p. 74.  
63 Cf. LACROIX, 1935, p. 224.  
64 NEGROMONTE, op.cit., p. 80-81.  
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Basta dizer que é nela que começa realmente a memória a fixar as 
impressões recebidas. [...] É a idade, por excelência, da imaginação. E não 
são as coisas reais que mais nos encantam [...] e sim a ruminação pela 
memória ou pela fantasia do que passou e do que vai vir. [...] Tanto tem o 
adolescente de fechado aos mais velhos e aos mais novos, quanto aberto à 
atuação dos seus companheiros de geração. A criança vive no seu eu, a 
adolescência no seu nós. A primeira pessoa do plural é o pronome 
adolescente por natureza. Nós queremos, nós fazemos, nós pensamos, nós 
decidimos – é assim que falamos nessa idade de fraternizações fáceis e de 
entusiasmos contagiosos65.  

Ser adolescente, no entanto, nem sempre foi uma realidade. Em testemunhos do século 

XVI, por exemplo, se denominava enfant pessoas de 13, 15, 18 e 24 anos66. Na época, “só se 

saía da infância ao se sair da dependência, ou, ao menos, dos graus mais baixos de 

dependência”67.  

Gradativamente, a adolescência vai adquirindo maior destaque no contexto social. De 

praticamente ausente na Idade Média, a adolescência transforma-se na idade favorita do 

século XX. Tal prestígio social tomou maior impulso no período do entre guerras, quando se 

acreditava que a capacidade de contestação e de transformação atribuída à adolescência 

emergente seria de fato uma alternativa diante do sentimento de descrença que assolava as 

perspectivas futuras68. “Daí em diante, a adolescência se expandiria, empurrando a infância 

para trás e a maturidade para frente”69.  

De acordo com os manuais que estão sendo aqui analisados, a visão da Igreja Católica 

sobre a adolescência, nos anos 30, não apresentou grandes avanços ou retrocessos em relação 

ao discurso corrente na época. A adolescência continuava sendo vista como um período de 

grandes transformações, onde o jovem despertava para um mundo cheio de mistérios, 

angústias, impulsos e desejos. Do mundo exterior, preocupação quase exclusiva da criança, 

voltava-se o adolescente para o interior. Tornava-se inquieto, sonhador, independente e cioso 

                                                
65 LIMA, Alceu Amoroso. Idade, Sexo e Tempo (três aspectos da psicologia humana). Rio de Janeiro: Livraria 
José Olympio, 1938, p. 50-51. 
66  Cf. KOHAN, 2003, p. 64-65. 
67  ARIÈS, 1981, p. 42.  
68 Cf. FRAGA, Alex Branco. Corpo, identidade e bom-mocismo: cotidiano de uma adolescência bem-
comportada.  Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 55.  
69  ARIÉS, apud Ibid.  
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de si. Meninos e meninas sentiam o despertar do sexo; notavam a grande diferença que existia 

entre eles; pressentiam que foram feitos um para o outro, e, embora experimentassem uma 

mútua atração, se afastavam70. Era a idade dos contrastes, das contradições.  Um período em 

que o jovem tornava-se mais arisco e fechado. Razão porque a tarefa de educar sexualmente 

os filhos tornava-se ainda mais complexa para os pais71.  

Se na infância, a educação sexual podia ficar sob a responsabilidade materna, na 

adolescência a divisão por gênero tornava-se primordial, ou seja, cabia ao pai educar o rapaz e 

a mãe educar a menina72.   

Para a Igreja Católica, aumentavam na puberdade as preocupações sexuais. O que na 

infância era visto com simplicidade, na adolescência adquiria enormes proporções. Era 

necessário, portanto, que os pais soubessem educar os filhos em sua corporalidade. Alertá-los 

sobre os chamados vícios impróprios, especialmente a masturbação, tema frequentemente 

associado apenas ao sexo masculino.  

Segundo Álvaro Negromonte, o vício solitário (o onanismo) trazia em sua prática 

inúmeras conseqüências no processo formativo de crianças e adolescentes. Para o sacerdote,  

Não é da idade, mas do vício, se o [adolescente] torna-[se] pálido, 
desconfiado, evitando olhar-nos; se perde a capacidade de trabalho, 
principalmente intelectual; se foge dos camaradas e prefere a solidão; se já 
não tem as expansões de alegria, próprias da idade. São sintomas do vício73.  

Compartilhando das mesmas idéias, Pascoal Lacroix afirmava que 

O onanista, enfraquecido, só pode ter filhos raquíticos, si é que já não se 
tornou incapaz de procriar, ou de cumprir o dever matrimonial, o que é 
motivo de desprezo, de mágoa, de dissídio intransigente da parte da esposa. 
Que responsabilidade para o homem! Quão grande sentirá então o castigo 

                                                
70 Cf. NEGROMONTE, 1961, p. 87.  
71 Cf. Ibid., p. 88.   
72 Cf. VIDAL, Diana Gonçalves. Educação Sexual: produção de identidades de gênero na década de 1930. In: 
SOUZA, Cynthia Pereira de.  História da educação: processos, práticas e saberes. São Paulo: Escrituras, 2003, 
p. 62.  
73 NEGROMONTE, op.cit., p. 93.  
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dos pecados de outrora! O arrependimento é inútil, a felicidade própria e da 
família estão arruinadas!74

O que se percebe nos discursos supracitados são ainda alguns resquícios da campanha 

anti-masturbatória que mobilizou grande parte da sociedade européia a partir do século 

XVIII, momento em que inúmeros profissionais da medicina fizeram da masturbação um 

monstro capaz de prejudicar a saúde física, moral e intelectual de crianças e adolescentes. As 

descrições dos onanistas eram as mais tenebrosas.  

Os indivíduos dados à masturbação [...] ‘emagrecem quase rapidamente, os 
olhos tornam-se turvos, cercados por uma fita lívida, tristes, as pálpebras 
ingurgitadas, vermelhas, pesadas, sobretudo as superiores, coladas ao 
despertar, olhar fixo e atoleimado, dirigido para o chão, fisionomia triste e 
taciturna, estado de languidez, aumento do apetite [...], andar cambaleante, 
falta de coordenação nos movimentos, fraqueza muscular na região lombar, 
tremor nos ombros, suores noturnos, urina turva e sedimentosa, calafrios 
quase contínuos, voz rouca, palidez [...]75  

Na maioria das vezes o jovem masturbador, apresentava constante esgotamento, corpo 

inerte e debilitado, escorrimento perpétuo, enfim, segundo relatos médicos, a morte parecia 

estar ao seu lado76. O grau de histeria em torno da masturbação chegara a tal ponto que, 

segundo Foucault, o onanismo tornara-se presença constante no quadro etiológico de quase 

todas as doenças existentes.  Era necessário, portanto, que os pais exercessem constante 

vigilância sobre os filhos. Na hora do banho, de deitar, de acordar, durante o sono, em suma, 

os corpos infanto-juvenis tinham de ser objeto de atenção permanente77.  Corpos esmiuçados; 

corpos esquadrinhados. Corpos que durante os primeiros decênios do século vinte figuraram 

entre as páginas de uma farta literatura sobre educação sexual.  

Nas obras de Lacroix e Negromonte, por exemplo, a masturbação ainda era vista de 

forma extremamente negativa, visto que o ideal de sexualidade para o catolicismo centrava-se 

na prática da continência. Para Igreja, o corpo casto, o corpo estimulado pelo espírito, era 

                                                
74 LACROIX, 1935, p. 143.   
75 CAMILLO, apud COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
p. 187.  
76 Cf. FOUCAULT, Michel. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 302.  
77 Cf. Ibid., p. 311.  
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aquele que trabalhava de forma plena, completa78. Opinião, que de certa forma, também era 

defendida por vários profissionais da medicina. Dentre eles, destacamos aqui o médico 

Georges Surbled79, cujos livros80 aparecem constantemente, em forma de citação, nos 

manuais aqui analisados. Para Surbled, o adolescente desde a entrada na puberdade até o 

casamento, tinha por obrigação manter-se celibatário, ou seja, “reservar para o leito conjugal 

as primícias do seu primeiro amor e toda virilidade do seu corpo”81

Porém, a castidade era considerada uma vitória. E toda vitória supõe luta. Portanto, os 

que quisessem ser castos teriam de viver em contínua guerra. Ou, ao menos, numa paz 

armada, à espera do inimigo82. Vencida a batalha, o jovem (o rapaz) tinha a possibilidade de 

chegar ao matrimônio. Mas antes era necessário escolher aquela que seria a “mãe de seus 

filhos”: 

A escolha da esposa devia ser feita a sangue-frio, calculadamente, e não ao 
acaso dos encontros, ou por critérios desprezíveis. Sendo o homem mais 
forte, menos sentimental e mais raciocinador, ser-lhe-ia mais fácil dominar-
se e escolher a donzela em condições de lhe dar uma progênie sã de corpo e 
pura de espírito. Questão de querer, empregando os meios para isto. Bastava 
escolher primeiro a jovem e depois namorá-la83.  

O que se percebe então, nas primeiras décadas do século vinte, é que a mulher 

continuava sendo vista sob o prisma dos estereótipos. Era o sexo frágil.  Um dos pilares da 

instituição família. Aquela que vai gerar, cuidar e exercer grande influência sobre a educação 

dos filhos.  

Portanto, era fundamental que a jovem / menina-moça estivesse preparada para 

transpor as portas do casamento. Uma preparação que começava desde a infância, mas que na 

adolescência tornava-se mais urgente. Era o momento de conhecer mais “detalhadante” o 

                                                
78 Cf. NEGROMONTE, 1961, p. 163.  
79 Georges Surbled era médico do Hospital Anne-Marie de Paris.  
80 Alguns de seus livros são: SURBLED, Georges. Conselhos aos adolescentes. Porto: Editora Educação 
Nacional; Idem. A moral nas suas relações com a medicina e a higiene. Porto: Editora Educação Nacional, 
1945.  
81 SURBLED, op.cit., p. 15. 
82 Cf. NEGROMONTE, 1961, p. 171.  
83 Ibid., p. 104.  
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próprio organismo, “sem excetuar os órgãos que Deus reservou para geração”84. Saber que o 

próprio corpo tinha algumas especificidades, como é o caso da menstruação. “A menina deve 

ser prevenida. A mãe lhe dirá antes que aconteça. Coisa normal e não mórbida, sinal de que 

ela já não é [mais] uma menina”85. 

Apesar de tão importante quanto à educação sexual direcionada aos rapazes, a 

educação feminina ainda era alvo de muitos silêncios. Nas obras de Pascoal Lacroix e Álvaro 

Negromonte, grande parte das observações sobre o sexo feminino recaiam principalmente 

sobre os deveres da mulher no âmbito matrimonial, especialmente no que concerne a 

maternidade.  

O fato é que mesmo em se tratando de obras pioneiras no campo da educação sexual 

católica, os manuais escritos por Pascoal Lacroix e Álvaro Negromonte, ainda carregavam o 

conservadorismo de uma instituição que, sob muitos aspectos, continuava a tratar o assunto 

sexualidade de forma bastante restritiva. Porém, é importante lembrar que as obras “Solução 

do Problema Sexual” e “Educação Sexual (para pais e educadores)” vieram a estimular, 

ainda mais, os debates em torna da temática educação sexual de crianças e adolescentes.  

É sabido que estas obras chegaram, praticamente, em todo Brasil, inclusive no Estado 

de Pernambuco. Mas qual terá sido o impacto dessas discussões entre o clero pernambucano? 

Será que estas obras foram amplamente divulgadas? Ou simplesmente permaneceram 

“escondidas” nas prateleiras de arquivos e bibliotecas de orientação católica?  

3.5. A IGREJA CATÓLICA E A EDUCAÇÃO SEXUAL EM PERNAMBUCO 

Em Pernambuco, no final dos anos 20 / início dos anos 30, a Igreja Católica alcançou 

um de seus momentos áureos. Um período de grande efervescência religiosa. Período onde 

eclodiram inúmeros movimentos que militavam a favor da Igreja, dentre os quais a 

                                                
84 NEGROMONTE, 1961, p. 110.  
85 Ibid.
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Congregação Mariana da Mocidade Acadêmica (C.M.MA.)86, grupo de intelectuais católicos  

que reuniu em torno de si uma série de organizações de cunho religioso. Dentre elas a “Liga 

para Restauração dos Ideais” (L.R.I.), associação que defendia a existência de um Brasil 

unificado pelo binômio Catolicismo-Patriotismo.  

O ditado “para ser brasileiro verdadeiro tem que ser católico” refletia perfeitamente 

a visão cultural da Liga87. Para L.R.I.,  

                                                
86 A Congregação Mariana deu início a suas atividades em 30 de março de 1924. Suas primeiras reuniões 
acorreram na capela do antigo Palácio da Soledade (Colégio Nóbrega). In: Cf. MIRANDA, Carlos Alberto 
Cunha. Igreja Católica do Brasil: uma trajetória reformista (1872 – 1945). 1988. Dissertação (Mestrado em 
História) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 1988, p.60.  
87 Cf. AZEVEDO, Ferdinand. A missão portuguesa da Companhia de Jesus no Nordeste (1911-1936). 
Recife: FASA, 1986, p. 131.  

“Associados da Liga para Restauração dos Ideais”.  In: Arquivo da Congregação Mariana da Mocidade 
Acadêmica. Recife, v.2, 1939.                                                                                                                                    
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[...] o patriotismo não pode consistir simplesmente em dar vivas ao Brasil, 
soltar foguetes, celebrar festas [ou] pronunciar discursos altissonantes. Tudo 
isto é muito bom e louvável, mas não basta. O verdadeiro patriotismo visa 
mais alto. Esforça-se por estudar quais os fatos que possam concorrer para o 
engrandecimento do Brasil, e quais os germens demolidores que por ventura 
venham a enquistar-se no seu organismo [...]. Sabe-se, por exemplo, que a 
sensualidade ameaça arruinar a constituição juvenil dos estudantes; torná-los 
membros raquíticos, definhados, inúteis à sociedade [...]. A esse inimigo 
nacional, a nossa Liga declara guerra de morte [...]88.   

A partir do discurso transcrito acima fica bastante clara a preocupação da Liga em 

relação à formação da juventude. Preocupação também compartilhada por outras organizações 

atreladas a C.M.M.A., como era o caso da Associação Desportiva Acadêmica (A.D.A.).  

Fundada em 1929, a A.D.A. tinha por finalidade que seus associados, paralelamente 

ao desenvolvimento físico, através da prática de esportes, cultivassem idéias que 

fortalecessem a virtude, os bons hábitos, a retidão, enfim, os princípios básicos do 

catolicismo89. 

  

                                                
88 ARQUIVO da C.M.M.A., V.1, p. 42.  
89 Cf. MIRANDA, 1988, p. 62.  

“Integrantes da Associação Desportiva Acadêmica (A.D.A.)”.  In: Arquivo da Congregação Mariana da 
Mocidade Acadêmica. Recife, v.2, 1939.                                                                                                              
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 Segundo a A.D.A.,  

Na [...] exuberância juvenil há necessidade de fazer cansar o corpo, sacudir e 
expelir os humores. Esta profilaxia diminui os estímulos da carne. A 
preocupação entusiástica dos jogos e das competições moderadas, absorve a 
mente e afasta o pensamento dos objetos maus. [...] É motivo porque todos 
os colégios católicos fazem tanta questão de jogos para os seus alunos90.  

Sabendo o quão importante era a educação cristã da juventude, a C.M.M.A. inicia, em 

Janeiro de 1931, uma intensa campanha em prol do ensino religioso facultativo nas escolas 

públicas do Estado de Pernambuco91. Segundo os Congregados, era preciso combater as 

“fontes envenenadoras do laicismo e do liberalismo pedagógico que, por tantos anos, 

desfiguraram a fisionomia espiritual do Brasil”92. 

Tendo a frente o professor Laurindo de Oliveira, inúmeros Congregados passam a 

percorrer as ruas da Capital distribuindo boletins pró-ensino religioso. No entanto, um 

incidente iria radicalizar a campanha: membros da C.M.M.A., em número de vinte, resolvem 

assistir a uma sessão pública na Loja Maçônica Conciliação, situada na atual Av. Conde da 

Boa Vista, local onde discursava o Sr. Nilo Câmara, presidente do Instituto da Ordem dos 

Advogados. Indignados com determinadas colocações feitas por Câmara, os Congregados 

interrompem a reunião com o grito de “não apoiado”, gerando assim um conflito de grandes 

proporções93.   

                                                
90 BEZERRA apud MIRANDA, 1988, p. 63.  
91 Cf. Ibid. 
92 ARQUIVO DA C.M.M.A., V.2, p. 129.  
93 Cf. op.cit.  
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Após o referido episódio, os Congregados decidem criar uma verdadeira tropa de 

choque capaz de defender os seus principais interesses. Surgia então, a União Nacional 

Católica por Deus e pela Pátria (U.N.C.D.P.), cujos membros, chamados Soldados de Cristo, 

entoavam a cada novo embate a Marcha de Cristo Rei, de autoria dos Católicos Mexicanos94 :  

Avante por CRISTO!/Pois é nosso REI! / Que impere na Pátria / Jesus e sua 
Lei! / Viva CRISTO REI!/ VIVA! / VIVA CRISTO REI! // Brasileiros, 
Jesus aclamai / Como REI da gigante nação. / Hinos mil a tal REI entoais, / 
Tremulando Seu régio pendão. // Nossa Pátria, a Pátria da Cruz, / Que 
embalou nosso berço ao nascer, / Recebeu vida e ser de Jesus/ P’ra com Ele 
viver e morrer. // Ruja em vão o inimigo infernal/ Contra nós defensores de 
DEUS! / De JESUS a corte imortal / O triunfo terá lá nos céus. // 
AGUERRIDOS soldados do céu, / Ao combate por CRISTO correi! / A Sua 
Cruz seja o vosso troféu! / GLORIA A CRISTO JESUS NOSSO REI!95  

Segundo Miranda, a campanha feita pelos católicos, em prol do ensino religioso, foi 

intensificada com a prática de comícios realizados pela U.N.C.D.P. em bairros e cidades 

vizinhas ao Recife. Eram comícios realizados aos domingos à tarde. Imprimiam-se milhares 

                                                
94 Cf. MIRANDA, 1988, p. 64.  
95 ARQUIVO DA C.M.M.A., v. 2, p. 130-131.  

“Loja Maçônica “Conciliação”.  “Membros da Congregação Mariana envolvidos no 
conflito da Conciliação”. In: Arquivo da 
Congregação Mariana, Recife, vol. 02, 1939.  
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de folhas volantes e nas tardes de sábado e manhãs de domingo, os próprios Congregados iam 

pessoalmente entregá-las às portas das Igrejas, praças e bondes96.  

Além da U.N.C.D.P., outros movimentos veiculados a Igreja também buscaram 

combater o laicismo educacional. A Cruzada das Educadoras Católicas (C.E.C.)97, por 

exemplo, tinha como principal objetivo recristianizar a sociedade brasileira através da 

educação. Enquanto estratégia de combate, a Cruzada organizou periodicamente, junto ao 

professorado, círculos de estudo e retiros espirituais que visavam a doutrinação de professores 

e professoras do Estado de Pernambuco98.  

Num tempo em que o comunismo era visto como um terrível monstro a ameaçar a 

família brasileira, a CEC afirmava que cabia a escola difundir entre os jovens a importância 

da família, dos valores morais e a necessidade da disciplina99. Era através da educação que a 

sociedade iria vencer o comunismo (o monstro moscovita). 

  

                                                
96 Cf. MIRANDA, 1988, p. 64.  
97 A Cruzada foi inaugurada no ano de 1931, tendo sede no Instituto Nossa Senhora do Carmo.  
98 Cf. ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde. A construção da verdade autoritária. São Paulo: 
Humanitas / FFLC / USP, 2001, p. 82.  
99  Cf. Ibid

COMÍCIO EM OLINDA 
PRÓ-ENSINO RELIGIOSO CATÓLICO NAS ESCOLAS 

Em Olinda, na Praça do Carmo, realizar-se-á Domingo, 22 de Fevereiro, às 4 horas da tarde, mais um 
comício em prol do ensino religioso nas escolas. É dever de todo católico assistir ao comício e apoiar as 
justas reivindicações da Igreja. A hora não é de hesitações. É um crime de Lesa Pátria ficar indiferente 
perante os ataques dos inimigos de DEUS contra a educação cristã nas escolas. Católico povo 
Pernambucano, que tão gloriosamente tens conservado pura e vigorosa a fé que os teus heróicos 
antepassados defenderam com o seu sangue, mais uma vez se te oferece ocasião de mostrar ao mundo que a 
religião católica foi sempre o mais sagrado patrimônio do teu invicto Estado.  

                                 CATÓLICOS DE OLINDA E RECIFE, NÃO FALTEIS AO COMÍCIO 
                                                        
                                                                            AVANTE POR CRISTO!  

 “Panfleto Pró-Ensino Religioso (U.C.D.P.). In: ARQUIVO DA C.M.M.A., v.2, p. 128-129.  
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Não nos esqueçamos de que após a Intentona Comunista, ocorrida em 1935, o clero 

pernambucano buscou incessantemente persuadir a população de que os comunistas estavam 

prestes a dominar os cargos públicos, especialmente na educação, transformando assim o 

Estado em uma nova Rússia100. Segundo Almeida, esse discurso “cruzadista” acabou gerando 

inúmeros conflitos junto ao Governador de Pernambuco, Carlos de Lima Cavalcanti. Acusado 

de entregar parte das Secretarias do Estado em mãos pouco confiáveis de ateus e comunistas, 

Lima Cavalcanti é afastado do governo estadual, sendo substituído pelo Interventor 

Agamenon Magalhães no dia 02 de Dezembro de 1937101.  

                                                
100 Cf. ALMEIDA, 2001, p. 86.  
101 Cf. Ibid., p. 87-88.  

“Boletim das Educadoras Católicas”. Ano I. N. 03, Set. 
1932.  
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Ao assumir o governo, o chamado “China Gordo”, procurou estabelecer de imediato 

fortes vínculos entre a Interventoria e a Igreja Católica. Assim, quase todo o secretariado de 

Agamenon Magalhães foi composto por jovens católicos oriundos da Congregação Mariana: 

Manuel Lubambo ocupava a Pasta da Fazenda; Etelvino Lins, a de Segurança Pública; 

Apolônio Sales, a da Agricultura; Arnóbio Tenório Wanderley, a da Secretaria de Governo; e 

Nilo Pereira, o Departamento de Educação102. Estávamos diante, portanto, de uma verdadeira 

simbiose entre o político e o religioso. Simbiose esta que pôde ser vista claramente no hino de 

um dos principais eventos organizados pela Igreja em Pernambuco durante o Estado Novo, o

III Congresso Eucarístico Nacional 103:  

Aos clarins do Congresso Sagrado / Pernambuco se ergueu varonil, / E o 
Recife se fez lado a lado / Catedral onde reza o Brasil. // Eis, sus, ó Leão, 
Leão do Norte! / Ruge ao mar o teu grito de fé! / Creio em ti, Hóstia Santa, 
até a morte, / Quem não crê, brasileiro não é! // Viva a Hóstia e na praia tão 
linda / A onde em lírios se lhe abre a cantar: / Cante o mar e os coqueiros de 
Olinda / Batam palmas aos hinos do mar! // Viva a Hóstia e nos rasgue 
horizontes / Nestes céus do Cruzeiro do Sul / Onde mais do que todos os 
montes / Guararapes rebrilham no azul! // Viva a Hóstia a seus pés lhe 
roguemos / Sob as benções da Virgem no além / Pela Pátria que tanto 
queremos / E respondam os anjos: amém!104  

Ao justificar a letra do Hino, D. Mario Villas Boas, Arcebispo de Garanhus afirmava 

que no Brasil “quem não crê, será, materialmente brasileiro, como a árvore e a pedra o são 

[...]. Espiritualmente, porém, alienígena será. ‘Brasileiro não é’ ”105 .  

A partir dessas colocações ratificamos a força da Igreja Católica em Pernambuco 

durante os anos 30. Não só pelo fato da militância católica integrar o Secretariado de 

Agamenon Magalhães durante o Estado Novo, mas também pela influência exercida pela 

comunidade eclesial durante quase todo terceiro decênio do século vinte.  

                                                
102 Cf. PANDOLFI, Dulce Chaves. Pernambuco de Agamenon Magalhães. Recife: Editora Massangana, 1984, 
p. 48.  
103   A grandiosidade e dimensão do evento levou o Governo a construir o Parque 13 de Maio, local onde iriam 
acontecer algumas das principais solenidades do Congresso, como foi o caso da Missa as Crianças.  
104   ANAIS DO III CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL [1939]. 1940. p. 36.  
105 ANAIS DO III CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL [1939]. 1940. p. 95. Sobre o tema ler 
ALMEIDA, 2001, 116.  
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A Igreja Católica, durante esse período, vai desenvolver uma série de estratégias 

político-religiosas com o intuito de formar corpos marcados pela submissão. Corpos 

subservientes. Corpos que enquadravam-se dentro de um modelo educacional que buscava a 

ordem, a disciplina, enfim, a obediência aos preceitos católicos. A educação sexual, por 

exemplo, pode ser vista como uma dessas estratégias de formação para corporalidade.  

Em Pernambuco, as discussões em torno da educação sexual já vinham acontecendo 

desde 1929, ano em que foi publicada a encíclica Divini Illius Magistri, escrita pelo Papa Pio 

XI. Desde a publicação do referido documento, os principais jornais religiosos em circulação 

no Estado, como é o caso da Tribuna passam a publicar, de forma seriada, trechos da encíclica 

em questão.  

“Missa realizada para aproximadamente 15 mil crianças no Congresso Eucarístico Nacional”. In: Anais do III 
Congresso Eucarístico Nacional, Recife, 1940, p. 201.  
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Relembrando um dos principais momentos da Divini Illius Magistri, Pio XI afirmava 

que a educação sexual era dever dos pais, devendo ser ministrada apenas no âmbito familiar. 

Não é por acaso que no final dos anos 20 / início dos anos 30, o clero pernambucano e parte 

da sociedade local fica bastante transtornada com a polêmica Reforma Carneiro Leão.  

           Ao propor a introdução da educação sexual no ambiente escolar, Carneiro Leão foi 

alvo de inúmeras críticas. Segundo o professor Waldemar Valente, “o povo, sob a influência 

de velhos tabus e preconceitos, considerava intocáveis os problemas do sexo. Daí, a imensa 

repulsa que a Reforma provocou no campo da educação sexual”106. Repulsa esta que 

culminaria com uma série de boatos de que a Fazenda Modelo, localizada na cidade de 

                                                
106 VALENTE, apud CAVALCANTI, Zaida Maria Costa. DEC: a biografia de uma instituição cinqüentenária.  
Recife: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, 1986, p. 19  

“Acerca da Educação Cristã da Juventude”. A Tribuna, Recife, 17 Abr. 1930, p. 01.                                         
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Tejipió, seria palco de inúmeras demonstrações sobre sexualidade, baseadas na fisiologia dos 

sapos e na fecundação das ratas. Vale ressaltar, que tais boatos levariam as alunas da Escola 

Normal a parodiar a música “Gosto que me enrosco”, compondo os seguintes versos: 

“Dizem que o programa da Normal / tem coisas que eu não posso acreditar, / 
que tem sapos, minhocas e lagartixas, / e como o rato faz pra se casar. // 
gosto que me rosco / de pensar só / no que lá em casa vai dizer vovó / 
quando a Ziza contar o que viu / e que assistiu em Tejipió”107     

           A reação negativa do clero pernambucano, liderado por D. Miguel Valverde108, como 

também, os protestos de centenas de mães de família no jornal Diário de Pernambuco, podem 

atestar o impacto da Reforma Carneiro Leão na sociedade local109.  

           Se nos anos vinte, a educação sexual já dividia opiniões, durante anos 30 o debate 

torna-se ainda mais acirrado, já que, os moralismos e convenções sociais, continuavam a 

servir de justificativa para perseguição de alguns intelectuais. Dentre eles, destacamos o 

médico Ulisses Pernambucano. 

           Conhecido, principalmente, pelas contribuições na área da psiquiatria, Ulisses 

Pernambucano, baseado nas idéias de Freud, sairá em defesa da educação sexual, afirmando 

que “a sexualidade sadia é quase sempre garantia de um perfeito equilíbrio mental”110.  

           Nos famosos Boletins de Higiene Mental, publicados em Pernambuco durante os anos 

30, Ulisses Pernambucano irá argumentar que,  

“[...] as crianças adivinham tudo. Elas não crêem que é a ‘comadre’ que traz 
na bolsa o novo irmãozinho ou que ele veio do céu. [...] Elas adivinham 
tudo, menos o motivo porque os grandes querem enganá-las. [...] Assim 
começa a menina a fazer-se moça e menino, rapaz: ignorando o que os pais 
deviam dizer-lhe sobre a vida sexual. O rapazola já em véspera da calça 
comprida vai ser ‘esclarecido’ pelo moleque que lhe traz as compras ou pelo 
colega debochado. A moça vai ser instruída pelas colegas sapecas ou pela 
copeira [...]. Salvemos desta degradação ao menos os rapazes [...]. Já que os 

                                                
107 ALUNAS DA ESCOLA NORMAL, apud CAVALCANTI, 1986, p.19.  
108 D. Miguel Valverde, durante os anos em que ocupou o cargo de arcebispo de Olinda e Recife, entre 1922 e 
1951, procurou, através de inúmeras ações, defender e propagar o ideário católico. Por isso, criou a Associação 
da Boa Imprensa; o Boletim Mensal da Arquidiocese de Olinda e Recife, cujo material publicado, em sua 
maioria, era retirado da revista A Ordem, dentre outras ações.  
109 CAVALCANTI, op.cit., p. 20.  
110 Educação sexual. Boletim de Higiene Mental. Recife, n. 2, ano 2, fev. 1934, p. 04.  
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pais não cumprem com o seu dever, vamos nós neuro-higienistas ao 
encontro desses jovens para dizer-lhes: não vos envergonheis de consultar-
nos sobre os problemas gerais da sexualidade ou sobre os vossos particulares 
[...]”111  

           A tônica destes discursos podia ser encontrada em grande parte dos Boletins de 

Higiene Mental, onde se afirmava, que os pais, em sua maioria, relegavam o exercício da 

educação sexual a um plano secundário. Dessa forma, os mistérios em torno da sexualidade, 

transformavam-se em enigmas no cérebro infantil.  

            Ao buscar satisfazer sua curiosidade natural, a criança, e, posteriormente, o 

adolescente, é seduzido pela influência, como também, pelos “perigos” dos grandes centros 

urbanos. Não é por acaso que inúmeros artigos do Boletim são focados nos perigos que o 

cinema e, até mesmo, a literatura de caráter obsceno poderiam proporcionar. 

“Um dos mais chocantes espetáculos para quem atravessa as ruas centrais do 
Recife, é a facilidade com que [...] certos livreiros e pontos de jornais, 
[vendem] uma torpíssima literatura obscena, exposta sem o menor recato 
[...]. Já por vezes, alguns dos nossos jornais, preocupados com esse estado de 
coisas, inserem notas sobre o perigo que tal exposição degradante representa, 
especialmente para pessoas jovens, pois é notório [...] como diante dos livros 
pornográficos, estacionam sempre ‘grupos boquiabertos de menores’. 
Permanecem, até adquirir o volume de historietas fesceninas, que constituirá 
uma fonte de excitação perigosa e um estímulo para os desvios da 
sexualidade [...]”112  

           Para que estes desvios fossem evitados, Ulysses Pernambucano recomendava aos pais 

o início de um diálogo mais aberto com seus filhos, onde os questionamentos relacionados à 

sexualidade, fossem respondidos de forma bastante natural. Assim procedendo, na visão do 

psiquiatra, estaríamos contribuindo para a criação de hábitos mentais sadios na juventude.  

Apesar dos ataques da Igreja a Ulysses Pernambucano, foi possível constatar, através 

de jornais e revistas locais, que não havia uma recusa do clero à educação sexual, mas as 

maneiras como ela era abordada pelo discurso laico.  

                                                
111 Educação sexual. Boletim de Higiene Mental. Recife, n.2, ano 2, fev. 1934, p. 04.  
112 Literatura obscena e cinema ‘científico’. Boletim de Higiene Mental. Recife, n. 4, ano 2, abr. 1934, p. 02. 
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Mediante a pouca documentação que foi encontrada sobre a temática educação sexual, 

foi possível constatar que apesar da discussão em Pernambuco realmente ter existido, a 

mesma não foi tão ampla como em outros Estados. Os manuais de Lacroix e Negromonte, por 

exemplo, apesar de terem sido encontrados nas prateleiras de arquivos e bibliotecas católicas 

do Estado, contraditoriamente não foram discutidos na imprensa religiosa local. Não sabemos 

exatamente o porque. Os silêncios dos corredores e arquivos da Igreja ainda são muitos. Faz-

se necessário, portanto, que outras pesquisas sobre o tema sejam realizadas, já que a relação 

Igreja-educação-sexualidade é muito mais ampla do que se possa imaginar.  
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       CONCLUSÃO  

           Entendendo que o estudo da sexualidade nos leva a um profundo mergulho no âmago 

das relações humanas, é possível vislumbrar a importância deste trabalho, como também, a 

sua complexidade. 

           Na verdade, não podemos esquecer “de que já temos, em nós, uma sexualidade agindo 

desde a infância. Uma sexualidade feita de nossos desejos e de nossas frustrações, de nossas 

idéias e de nossas fantasias, de nossas experiências e de nossas interrogações”92. Mesmo que, 

historicamente falando, estejamos abordando um período que, sob alguns aspectos, distancia-

se de nossa realidade, as reflexões que emergem das fontes utilizadas nesta pesquisa, nos 

fazem refletir sobre nossas vivências, nossas crenças e sobre nosso próprio corpo. Um corpo 

profundamente marcado pela educação que nos é dada. No caso específico de uma educação 

sexual, estas marcas podem chegar a definir o comportamento do indivíduo ao longo de uma 

vida. 

           No entanto, os processos educacionais não devem ser analisados de forma isolada, mas 

como reflexo de um contexto sócio-político-cultural. No que se refere aos anos 30, recorte 

temporal de nosso estudo, percebemos a força da educação enquanto objeto de construção do 

ser humano.  

Falar dos anos 30 é discutir um momento em que a Igreja Católica buscava 

incessantemente combater o laicismo republicano, especialmente no campo educacional. Não 

nos esqueçamos de que o embate entre católicos e escolanovistas alcançou nesse período o 

auge de sua discussão. Enquanto que a Igreja, com base em princípios conservadores, buscava 

                                                
92 VASCONCELOS, Naumi. Sexo: questão de método. São Paulo: Moderna, 1994, p. 10. 
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doutrinar a população, o movimento Escola Nova trazia consigo o ideal de modernidade, o 

desapego ao passado e às tradições. A educação era vista como instancia principal no 

processo de ordenação social e mola propulsora do desenvolvimento urbano93.

Segundo Silva, a Escola Nova organizou os padrões de civilidade, de moralidade e de 

comportamento social a serem seguidos por uma burguesia que surgia com o advento da 

modernidade.  Uma burguesia que encarava a educação como forma de mobilidade social. 

Não é por acaso que, em grande parte dos discursos dos reformadores escolanovistas, o saber 

aparece como virtude necessária ao desenvolvimento pessoal e social, criando assim as 

condições necessárias para ascensão e emancipação da espécie 94.  

Para Igreja Católica, esse novo olhar acerca da educação era visto quase sempre com 

desconfianças, incertezas, relutâncias, pois o novo assusta as tradições, desestabiliza o 

historicamente estabilizado, desconstrói as certezas que giravam em torno da fé, do altar, do 

ritual, do costume e dos hábitos. Olhar para modernidade assustava os olhos dessa instituição 

que buscava reconquistar seu espaço na sociedade brasileira95.  

No entanto, a reconquista destes espaço não seria feita “apenas” com a formação de 

uma intelectualidade católica que agisse especificamente nos anos 30. Era preciso construir o 

militante católico de amanhã. Era necessário formar uma juventude cristã, virtuosa e ciente 

dos seus deveres perante a Igreja.  

            Nessa perspectiva, a Igreja vai desenvolver uma série de estratégias que buscavam a 

construção desse corpo virtuoso e temente a Deus. Dentre as estratégias utilizadas, 

destacamos no decorrer desse trabalho a chamada educação sexual católica. Um importante 

                                                
93 Cf. SANTOS, 1996, p. 114-124.   
94 Cf. Ibid., p. 125-126. 
95 Inúmeros pontos no ideário escolanovista desagradavam a Igreja. Dentre eles, a defesa que o Movimento 
Escola Nova fazia em relação à co-educação dos sexos. Os católicos eram contra a escola única, onde alunos e 
alunas convivessem o dia inteiro; o que poderia levar os jovens a prática da imoralidade.  
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ramo da educação que entrou “definitivamente” nas discussões da Igreja Católica desde 1929, 

com a Encíclica Divini Illius Magistri e, nos anos 30, com o I Congresso Católico de 

Educação, mas principalmente, com a publicação dos manuais de Pascoal Lacroix e Álvaro 

Negromonte.     

           Num primeiro contato mantido com a obra destes sacerdotes, tivemos a nítida 

impressão de que o seu discurso tinha como principal objetivo a repressão de tudo aquilo que 

pudesse despertar o desejo dos jovens que começavam a descobrir o próprio corpo. Porém, 

depois de uma análise mais aprofundada, chegamos à conclusão de que a educação sexual 

católica veio a estimular o jovem a conhecer o próprio corpo, a própria sexualidade. Porém, 

no momento certo, através das pessoas certas. A educação para sexualidade, na perspectiva 

católica, deveria ser ministrada pelos pais, no âmbito familiar. Eram eles que iriam formar os 

filhos para uma sexualidade “sadia e cristã”.  

           Apesar do conservadorismo encontrado nas obras de Lacroix e Negromonte (temáticas 

como a masturbação, a menstruação ainda eram cercadas de tabus), não podemos esquecer 

que foram obras pioneiras. Lembremos que, durante sua história, a Igreja Católica buscou, 

incessantemente, construir uma barreira de silêncio que impedia a população de externar seus 

desejos, e até mesmo, suas dúvidas sobre o sexo. Crianças e adolescentes, considerados por 

muitos como seres assexuais, não deveriam ter contato com nenhuma destas questões. Para a 

Igreja Católica, sobre “certos assuntos” era melhor calar.  

           Portanto, ao nos deparar com membros da Igreja, escrevendo manuais de educação 

sexual, prática não muito corrente no seio da Igreja Católica, concluímos estar diante de 

sacerdotes que, apesar de ainda carregarem em seus discursos diversos mitos e tabus, estavam 

dando sua contribuição para que fosse quebrado o muro de silêncio em torno da sexualidade.   
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           No que se refere à história de Pernambuco, ainda existem muitas lacunas sobre a 

educação sexual. Pouquíssimos são os documento que revelam o pensamento do clero 

pernambucano sobre a forma de educar sexualmente crianças e adolescentes. Talvez o estado 

de má conservação de alguns de nossos arquivos tenha impossibilitado encontrar parte da 

história da educação sexual em nosso Estado.  

Como já foi dita ao longo da dissertação, acreditamos que muitas pesquisas sobre o 

binômio Igreja Católica-Educação Sexual ainda devem ser feitas. Muitas perguntas ainda 

estão sem respostas. Muitos espaços devem e merecem ainda ser pesquisados.  

Dentre as perguntas que surgiram no decorrer da presente pesquisa, uma delas 

continua a nos inquietar. Trata-se de um questionamento que surgiu em algumas de nossas 

incursões nos principais colégios católicos do Recife. Cada um deles, em maior ou menor 

número, apresentou uma quantidade bastante significativa de manuais de educação sexual

escritos por sacerdotes católicos durante os anos 60. A partir dessa constatação, começamos a 

nos questionar o que teria estimulado essa produção?   

Dentre as hipóteses levantadas, uma delas adquire maior consistência, ou seja, nos 

anos 50 e 60, o mundo ocidental viveu o auge da Revolução Sexual. Era necessário, portanto, 

que a Igreja Católica se instrumentalizasse para combater determinados “excessos ou 

desvios”. Seguindo essa mesma linha de pensamento, lembremos que um dos principais 

eventos organizados pela Igreja durante o século vinte, aconteceu nessa mesma época, isto é, 

o Concílio Vaticano II. Em análise muito superficial dos documentos produzidos no Concílio, 

concluímos que uma das principais temáticas colocadas na pauta das discussões relacionava-

se a corporeidade, mais especificamente à educação sexual. O que teria sido dito sobre o 

assunto? Até que ponto o Concílio modificou (se é que modificou) a visão da Igreja sobre a 
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educação sexual de crianças e adolescentes? São muitas perguntas? Perguntas que desejamos 

responder em futuras pesquisas.  
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COISAS FEIAS 

                             (Mário Prata) 

          - Você fez coisas feias? 

          - Você olhou para coisas feias? 

          - Você deixou que fizessem coisas feias com você?  

          - Você pensou em coisas feias? 

          - Você viu coisas feias? 

Eu tinha sete anos e estava me preparando para fazer a primeira comunhão há uns três 

meses. Confesso que não consegui entender o que era coisa feia. Respondi tudo com vários 

nãos e fui me informar o que eram as tais coisas feias que o padre tanto insistia. E, é claro, a 

partir daquele dia passei a fazer coisas feias, olhar para coisas feias, pensar em coisas feias. E, 

confesso também, levei umas duas décadas para perceber que aquelas coisas feias não eram 

tão feias assim. Eram bonitas.  

Os padres eram Salesianos, a cidade era o interior de São Paulo, e os anos 50/60 

explodiam no ar com ares de novidade. Pensei que o problema fosse só meu, só daqueles 

padres, só de uma cidadezinha do interior. Mas depois fui percebendo que a repressão sexual 

em cima da minha geração (a que nasceu nos anos 40) era universal. No Brasil, então, nem se 

fala. Os únicos beneficiados foram os analistas que hoje vivem às nossas custas. Ou melhor, 

ás custas dos padres dos anos 50/60. 

Depois foi a zona. Na casa da Gaúcha, uma peituda. A gente ia para lá com mil 

informações “corretas” dos amigos. Não beijar na boca, lavar logo depois e, na primeira 

urinada, tapar a saída até não agüentar mais para soltar tudo num jato só, para não pegar 

gonorréia. E as putas queriam fazer o serviço rápido. Tinha gente na sala esperando. Pronto, a 

minha geração toda foi educada na base da ejaculação precoce. Amor com sexo? Imagina. O 

negócio era depositar logo os espermatozóides lá dentro. Nem beijo, nem carinho, nenhuma 

palavra. Jogo rápido, jogo sujo, jogo feio. Isso, sem contar os campeonatinhos para ver quem 

gozava, mais rápido, se masturbando.  

Se nós, os meninos, tínhamos a zona da cidade, as meninas nem isso. Faziam o curso 

“normal” e esperavam maridos, sem nenhuma informação sobre o que fosse sexo. E olha que 

isso não foi no começo do século, não. Foi outro dia. O que acontecia então? Na noite de 
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núpcias as meninas assustadas com aquilo, os meninos naquela rapidez de zona. Começava 

tudo errado. Alguns casais estão assim até hoje. Vinte anos de um casamento desinformado e 

infeliz. Mas a maioria se separou e partiu para aventuras mais sadias, menos feias, menos 

tortas, mais saudáveis.  

Hoje, escrevendo uma peça (Papai & Mamãe), com Marta Suplicy, vejo que as coisas 

melhoraram. Mas não muito. Tem muita gente ainda sofrendo por aí com as tais coisas feias. 

É que, de lá para cá, [...] sofremos todo tipo de repressão.  Sexual, inclusive. Mas está 

melhorando. Vai chegar o dia que as mães não vão mais ficar preocupadas com a filhinha de 

dois anos se masturbando, os rapazes não vão mais se iniciar na zona e há de surgir um papa 

que diga que fazer amor, fazer sexo, não é feio e não deve ser feito apenas para a reprodução.  

            (Revista Interação. São Paulo, Difusão Nacional do Livro, ano 1, n. 6, out./84)  
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