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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa os discursos sobre sexualidade e educação sexual encontrados no jornal 
O Comércio, de Porto União, Santa Catarina, no período de 1933 a 1941, com foco nas 
publicações produzidas pelo Serviço Especial do Círculo Brasileiro de Educação Sexual e 
assinadas pelo médico José de Albuquerque. Utiliza como metodologia a análise do discurso a 
partir de Foucault, observando como a educação sexual serviu enquanto política para manter 
ou modificar discursos normativos e disciplinares em relação ao corpo e a sexualidade. 
Observa que essas questões publicadas no jornal O Comércio, no interior de Santa Catarina, 
eram importantes na medida em que buscavam propor soluções para problemas nacionais de 
modo a orientar a sociedade ao longo da década de 1930. 
 
 
Palavras-chave: Imprensa. Discurso. Educação Sexual. Sexualidade. Gênero. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the discourse on sexuality and sex education found in newspaper O 
Comércio, of Porto União, Santa Catarina, in the 1933-1941 period, focusing on publications 
produced by the Special Service of the Círculo Brasileiro de Educação Sexual and signed by 
the doctor José de Albuquerque. Uses methodology as discourse analysis from Foucault, 
observing how sex education served as a policy to maintain or modify regulatory and 
disciplinary discourse in relation to the body and sexuality. Notes that those issues published 
in the newspaper O Comércio, within Santa Catarina, they were important in seeking to 
propose solutions to national problems in order to guide the company during the 1930s. 
 
 
Keywords: Press. Speech. Sexual Education. Sexuality. Gender. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Através de uma abordagem que contempla discussões temáticas sobre sexualidade, 

higiene e educação sexual, o objetivo deste trabalho é, portanto, a partir de uma pesquisa 

histórica, documental e bibliográfica, analisar as notas e artigos sobre educação sexual e 

sexualidade que foram publicados no jornal O Comércio, de Porto União (SC), entre os anos 

de 1933 a 1941, assinadas em sua maioria pelo Dr. José de Albuquerque, a serviço do Círculo 

Brasileiro de Educação Sexual (CBES), percebendo como tais publicações são divulgadas 

enquanto um conjunto de dispositivos de poder que visa disciplinar a sexualidade. Tais 

publicações do jornal são capazes de fornecer elementos para uma reflexão, ainda que parcial 

dentro dos limites da pesquisa, do momento histórico pelo qual o país estava vivendo no que 

diz respeito às questões sexuais. 

O interesse pelo tema proposto nesta pesquisa teve sua origem durante as atividades 

como bolsista no projeto de digitalização do Acervo Histórico do Jornal O Comércio, do 

Colegiado de História da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR – Campus União da 

Vitória) em parceria com o Grupo Verde Vale de Comunicação, atual responsável pelo jornal. 

O projeto que iniciou no ano de 2012, conta com bolsistas que diariamente transformam os 

jornais impressos em arquivos digitais em quatro etapas: 1) limpeza e restauro das edições do 

jornal; 2) fotografia e edição de imagens; 3) transcrição de cada edição e criação de 

instrumentos de pesquisa; 4) gravação em mídia de todos os arquivos gerados. Além da 

conservação do material histórico, tal projeto tem como intuito dinamizar o acesso à 

informação para pesquisas. 

Digitalizar um acervo histórico não é apenas modernizar o acesso a esse material, mas 

diz respeito a uma prática de conservação do papel impresso e primordialmente do seu 

conteúdo1, pois este contém o registro da memória de algo ou alguém, e é com esses 

fragmentos de memória que a História pode ser construída. Logo, o trabalho de digitalização 

do jornal O Comércio proporciona o acesso a fontes de pesquisas que só fazem contribuir para 

a ampliação da memória local e da sociedade como um todo, uma vez que ali estão registradas 

informações culturais, históricas, científicas, técnicas, econômicas e administrativas, que 

                                                           
1 SAMPAIO, Ana Martha M. A digitalização como forma de conservação e disseminação do acervo de jornais 
da Biblioteca Monsenhor Galvão. In: VI ENCONTRO NACIONAL DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 6., 
2005. Salvador. Anais. Salvador, 2005. 12 p. 
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podem servir tanto para a consulta por curiosidade ou resultar em trabalhos acadêmicos de 

pesquisa, como o que se apresenta aqui. 

 Durante o trabalho de digitalização desse acervo histórico do jornal O Comércio, 

verificamos em suas primeiras edições, e por durante quase uma década (de 1933 a 1941), a 

publicação de pequenas notas e artigos que abordavam assuntos relacionados à sexualidade e 

a educação sexual no Brasil, alguns tratando de temas bem específicos como a higiene sexual, 

o combate às doenças venéreas, o exame pré-nupcial, a educação sexual das crianças e jovens, 

a moralidade da educação sexual, entre outros. Após reunir essas publicações, constatamos 

que elas faziam parte de uma campanha empregada pelo Círculo Brasileiro de Educação 

Sexual (CBES), da capital do Rio de Janeiro, uma instituição conduzida pelo Dr. José de 

Albuquerque e principal responsável pela divulgação da educação sexual no país durante a 

década de 1930. O CBES foi uma instituição com influência nos mais importantes círculos 

intelectuais e políticos brasileiros nos anos de 1930, e contrariando a ideia de repressão sexual 

vigente no período, pode difundir seu trabalho orientando a população sobre questões da 

sexualidade2.  

Nesse cenário, o discurso médico-científico foi um dos articuladores das concepções 

que ganhariam legitimidade no país, o que não foi por acaso. O final do século XIX 

acompanhou a emergência da medicina e a incorporação das concepções de corpo que 

visavam moldá-lo como instrumento de aprimoramento e saúde da população, o que acaba se 

traduzindo através da formulação de ações educacionais3. O papel dos médicos tornou-se 

decisivo para o processo de mudança de hábitos e costumes que se configuravam na passagem 

do século XIX para o século XX. Como aponta Matos4, o cientificismo predominante nesse 

período possibilitou que médicos expandissem o controle sobre a vida de homens e mulheres, 

normatizando os corpos e procedimentos, disciplinando a sociedade e ordenando a 

sexualidade. Nesse contexto, o discurso médico apresentava a sociedade como um organismo 

que precisava ser regrado, logo, os médicos se colocaram na posição de guias e mentores de 

                                                           
2 REIS, Giselle Volpato dos; RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. A institucionalização do conhecimento sexual no 
Brasil. In: RIBEIRO, P. R. M. (Org.) Sexualidade e educação: aproximações necessárias. São Paulo: Arte & 
Ciência, 2004. p. 35. 
3 OLIVEIRA, Leandra Sobral. Representação de sexualidade que orienta práticas educativas no Brasil desde o 
final do século XIX. 2007. 81 p. Dissertação (Mestrado em Educação e Cultura Contemporânea). Universidade 
Estácio de Sá. 
4 MATOS, Maria Izilda Santos de. Delineando corpos: as representações do feminino e do masculino no 
discurso médico (São Paulo 1890-1930). In: MATOS, Maria Izilda Santos de; SOIHET, Rachel (orgs.). O corpo 
feminino em debate. São Paulo: UNESP, 2003. 
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um conhecimento aplicado, e só a eles caberia orientar, instruir, sanar e interceder nos hábitos 

e costumes cotidianos, segundo parâmetros médico-sanitarista5.  

A medicina interessada em propagar seus ideais higiênicos interagia com o Estado, 

que por sua vez precisava de um aliado para dar sustentação às mudanças políticas e sociais 

do país no início do novo século. Os médicos, preocupados principalmente com as crianças, 

com as mulheres, e com a educação e a orientação familiar, falavam ao país através da 

Academia Imperial de Medicina e da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com defesa 

pública de teses, discursos acalorados, publicações de livros e artigos em jornais6. 

A proliferação de livros, teses e até periódicos destinados à divulgação de pesquisas e 

estudos envolvendo questões sexuais, apresenta-se como um indício positivo e significativo 

que esse campo de estudo tem assumido no conjunto das ciências sociais e humanas. Porém 

mesmo com uma riqueza de produções, tal período ainda carece de pesquisas mais 

aprofundadas, que dêem conta de resgatar e compor as partes dessa história. São poucos os 

trabalhos atualmente que atendem a essa demanda histórica tão específica. Nunes e Silva7 

apontam para a necessidade de mais estudos que possam recuperar algumas perspectivas 

sobre a história da educação sexual, além das tentativas de institucionalizar tal conhecimento, 

especialmente nas décadas de 1920 e 1930, a educação sexual brasileira ainda não possui uma 

historiografia bem explicitada, mesmo que tal período esteja inserido em um contexto de 

inúmeras reivindicações em prol da instrução sexual no país. Logo, esta pesquisa também é 

uma tentativa, dentro do campo historiográfico, de reafirmar a existência e a popularização de 

uma ciência sexual no país no decorrer da década de 1930. Como afirma Reis8, estudar tal 

período da história é compreender a construção de um conhecimento sexual no país, a 

institucionalização de um saber médico e educacional voltado para as questões sexuais além 

da difusão de ideias que influenciaram conceitos, comportamentos e práticas por várias 

gerações, contribuindo até para a consolidação de uma “cultura sexual” no Brasil. 

A partir de um breve levantamento bibliográfico, verificamos alguns trabalhos que 

abordam mais diretamente a história da educação sexual no Brasil no início do século XX, em 

especial aquela que envolve o Círculo Brasileiro de Educação Sexual, e que serviram de 

                                                           
5 MATOS, Maria Izilda Santos de. Delineando corpos Op. cit. p. 109-110. 
6 RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Os momentos históricos da Educação Sexual no Brasil. In: RIBEIRO, P. R. 
M. (Org.) Sexualidade e educação: aproximações necessárias. São Paulo: Arte & Ciência, 2004. p. 17. 
7 NUNES, César; SILVA, Edna. Sexualidade e Educação: elementos teóricos e marcos historiográficos da 
educação sexual no Brasil. In: LOMBARDI, José Claudinei (org.). Pesquisa em educação: história, filosofia e 
temas transversais. Campinas: Autores Associados – HISTEDBR; Caçador: UnC, 1999. p. 172.  
8 REIS, Giselle Volpato dos. Sexologiae educação sexual no Brasil nas décadas de 1920-1950: um estudo sobre 
a obra de José de Albuquerque. 2006. 92 f. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) – Universidade 
Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara. p. 14. 
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aportes para a pesquisa. Destacamos os trabalhos de Giselle Volpato dos Reis9 que em sua 

dissertação trabalha com a obra do médico Dr. José de Albuquerque, sobre sexualidade e 

educação sexual entre 1920 e 1950; Paulo Rennes Marçal Ribeiro10 que traça alguns 

momentos históricos da educação sexual no Brasil, e Jane Araújo Russo e Sérgio Luís 

Carrara11, que abordam o mercado editorial no período entre guerras, sobre psicanálise e 

sexologia no Rio de Janeiro.  

Para além desse material destacamos ainda dois livros do período, escritos pelo Dr. 

José de Albuquerque: Hygiene Sexual, de 1929, no qual ele aborda a questão da higiene 

sexual no âmbito individual e coletivo; e a obra O sexo em face do individuo, da familia e da 

sociedade, de 1936, que corresponde a um apanhado de pequenas crônicas sobre questões 

sexuais, publicado pela editora do Círculo Brasileiro de Educação Sexual, do Rio de Janeiro. 

Constatamos também que essa obra apresenta algumas das fontes da nossa pesquisa, isto é, 

algumas crônicas reunidas no livro estão também publicadas no jornal O Comércio, e 

assinadas por José de Albuquerque a serviço do CBES, em diferentes edições entre 1933 e 

1941. Ao longo do livro, Albuquerque levanta diversas questões relacionadas à sexualidade, 

se mostrando bastante enfático em relação à necessidade da educação sexual, não apenas no 

que se relaciona às questões fisiológicas, mas defende uma educação sexual capaz de orientar 

questões relacionadas à moral, a conduta e o comportamento dos indivíduos na sociedade e na 

família. Tais obras são importantes para a pesquisa na medida em que permitem perceber o 

discurso médico traçado para orientar a população e as famílias sobre questões do 

comportamento sexual. 

Para nossa pesquisa buscamos construir reflexões sobre os discursos apresentados pelo 

jornal, partindo dos estudos de Foucault sobre sexualidade. Para Foucault: 

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formatação dos conhecimentos, o reforço dos 
controles e das resistências, encadeiram-se uns aos outros, segundo algumas 
grandes estratégias de saber e de poder12. 

 

                                                           
9 REIS, Giselle Volpato dos. Sexologia e educação sexual no Brasil nas décadas de 1920-1950. Op. cit. 
10 RIBEIRO, P. R. M. (Org.) Sexualidade e educação: aproximações necessárias. São Paulo: Arte & Ciência, 
2004. Passim. 
11 CARRARA, Sérgio Luís; RUSSO, Jane Araújo. A psicanálise e a sexologia no Rio de Janeiro de entreguerras: 
entre a ciência e a auto-ajuda. In: História, Ciência, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, v. 9, n. 2, 
2002. p. 273-290. 
12 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1997. p. 
100.  
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Ou seja, a sexualidade é entendida enquanto um dispositivo de poder que produz o 

sexo como algo desejável. Para Foucault, as pessoas fazem parte de uma sociedade “de 

sexualidade13” construída, e que age através de mecanismos de poder atuando de diferentes 

formas sobre o sujeito. O poder que Foucault se refere em sua obra não é aquele formado pelo 

conjunto de instituições e aparelhos que visa garantir a sujeição dos cidadãos em um Estado 

determinado, nem aquele que postula a forma da lei ou a unidade global de uma dominação, 

sendo estas suas formas finais. Entende-se que “[...] o poder não é uma instituição e nem uma 

estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma 

situação estratégica complexa numa sociedade determinada14”. Pensamos o poder enquanto 

uma rede produtiva e produtora de relações com os saberes discursivos de uma época, 

disperso em uma trama social que opera de baixo para cima, formando uma linha geral de 

forças que atravessam os afrontamentos locais e ligando-os entre si. E nessas relações de 

poder, a sexualidade é um dos elementos “dotados de maior instrumentalidade” e “utilizável 

no maior número de manobras”, servindo às diferentes estratégias15.  

Em Foucault, a sexualidade já não deve ser vista como um impulso ou um instinto, 

mas analisada como um dispositivo histórico fundamentalmente sustentado por discursos, que 

ligam poder, saber e sexualidade. Essa abordagem também permite articular o gênero 

enquanto um saber construído sobre as diferenças sexuais, e como categoria útil para a análise 

histórica segundo Joan Scott, e que oferece um meio de distinguir a prática dos papeis sexuais 

atribuídos aos homens e às mulheres, permitindo questionar como essas relações são 

estabelecidas16. Dentro da pesquisa o gênero vai funcionar enquanto uma forma de indicar as 

construções dessas relações sócio-culturais impostas para um corpo sexuado, como por 

exemplo, o discurso médico em relação à educação feminina, no sentido de conduzir ao 

aperfeiçoamento físico e moral da mulher enquanto futura mãe e dona de casa, uma vez que a 

maternidade era entendida enquanto função biológica e moral para o sexo feminino, e 

qualquer outra atividade que não fosse à de mãe e esposa, ou fora do lar, passou a ser 

entendida enquanto desviante para o período17. 

A escolha do jornal como objeto e fonte de pesquisa justifica-se uma vez que a 

imprensa pode ser vista como instrumento de manipulação de interesse e intervenções das 

relações sociais e culturais. 

                                                           
13 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I. Op. cit., p. 138. 
14 Ibid., p. 89. 
15 Ibid., p. 98. 
16 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre, 
vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995. p. 71-99. 
17 MATOS, Maria Izilda Santos de. Delineando corpos. Op. cit. p. 112. 
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A imprensa ocupou um papel estratégico nas primeiras décadas do período 

republicano no Brasil, na elaboração de discursos e valores a serem apreendidos ou 

contestados pela sociedade brasileira, na medida em que se construíam e conquistavam novas 

perspectivas de participação nas esferas públicas e privadas, de acordo com as transformações 

econômicas, políticas e culturais que configuravam o país18.  

O novo cenário que se configurava no início do século XX, com a aceleração do 

tempo e o confronto com artefatos que compunham a modernidade (automóveis, bondes, 

eletricidade, câmaras fotográficas), a difusão de novos hábitos, valores, as demandas sociais, 

políticas e econômicas, os conflitos, os esforços das classes dominantes em impor sua visão 

de mundo e controlar as “classes perigosas”, as intervenções em nome da higiene e do 

sanitarismo, a produção cultural e as renovações estéticas, passaram a compor o interesse dos 

historiadores, que encontraram boa parte das respostas na imprensa periódica, cada vez mais 

profissional, abrigando uma infinidade de publicações, entre jornais, almanaques, folhetos 

publicitários, boletins, revistas, etc.19. 

No decorrer da Primeira República, a imprensa aprimorou suas técnicas e 

sensibilidades para acompanhar a velocidade das mudanças e a transitoriedade do imaginário 

moderno que se configurava. Talvez o maior desafio da imprensa periódica nesse período foi 

suplantar a quantidade de leitores em um país com dimensões continentais, e da mesma 

forma, superar a diferença temporal e material interposta entre as diferentes sociedades e suas 

desigualdades econômicas e culturais. De um lado, as gráficas modernas de jornais e revistas 

dos grandes centros urbanos, de outro, os periódicos e boletins efêmeros produzidos e 

distribuídos muitas vezes artesanalmente, em pequenos centros de convivência de 

trabalhadores, imigrantes, anarquistas, negros e feministas20. 

A esse respeito Nelson Werneck Sodré explica que antes, em períodos históricos de 

condições diversas, existiu a pequena imprensa; mas desde o século XX, porém, figuravam a 

grande e a pequena imprensa, e esta por sua vez, agrupada em dois planos: a que é pequena 

tão somente por suas condições materiais, relegada para o interior do país, e que em nada 

incomoda a estrutura social, econômica e política dominante, nem mesmo a estrutura da 

grande imprensa, e a que agrupa publicações de circulação reduzida e de pequenos recursos 
                                                           
18 DINIZ, Sávia Barros. Mulheres na Imprensa: representações femininas no Correio Oficial, cidade de Goiás 
(1930-1936). 2013. 181 p. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Goiás. 
19 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKI, Carla Bassanezi (org.). 
Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2008. p. 120; MARTINS, Ana Luiza Martins; LUCA, Tania Regina de. 
Introdução: pelos caminhos da imprensa no Brasil. In: MARTINS, Ana Luiza Martins; LUCA, Tania Regina 
de.(orgs.). História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. p 11. 
20 ELEUTÉRIO, Maria de Lourdes. Imprensa a serviço do progresso. In: MARTINS, Ana Luiza Martins; 
LUCA, Tania Regina de.(orgs.). História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. p. 84-86. 
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financeiros, mas que se mantém em uma posição de combate à ordem vigente, e cuja condição 

deriva dessa posição. Assim, o que se via na imprensa era uma “imprensa de classe”: ou da 

classe dominante, ou da classe dominada21. 

Assim, a história da imprensa reflete um luta simbólica entre organizações e pessoas 

de diferentes posições sociais, culturais e políticas e que correspondem a certos interesses e 

aspirações. A imprensa periódica cumpre a função de selecionar, ordenar, estruturar e narrar, 

de determinada forma, aquilo que ela elege como digno para chegar até o público22. Ela é 

capaz de pinçar seus discursos a partir daquilo que convém aos seus interesses para com seu 

público. Foucault explica que dentro do controle dos discursos existe um conjunto de regras 

para o sujeito que fala, ninguém entra na ordem do discurso se não satisfazer certas 

exigências, ou se não for qualificado para fazê-lo, ou seja, nem todas as regiões de discursos 

são abertas e penetráveis, algumas inclusive altamente proibidas, enquanto outras 

permanecem praticamente abertas, sem restrições prévias23.  

Aos historiadores e historiadoras cabe a função de identificar e problematizar o 

conjunto de fontes, que por sua vez adquirem significados de muitas formas. Se tratando de 

jornais é preciso atentar para as motivações que levaram a decisão de dar publicidade ou 

destaque para certos discursos e temas24.  

Nesse contexto verificamos que o jornal O Comércio enquanto imprensa do interior na 

década de 1930, tenta acompanhar os assuntos que circulam não apenas no âmbito regional, 

mas proporcionalmente, discussões de políticas nacionais, como é o caso da campanha pela 

educação sexual no país, empreendida no Rio de Janeiro, pelo CBES, e que vai chegar até a 

população de Porto União, através do seu jornal local.  

O percurso escolhido para esta pesquisa se inicia, portanto, com a imprensa em Porto 

União e como o jornal O Comércio participa nesse contexto do lugar do qual falamos, dentro 

de uma perspectiva que utilizada o jornal como fonte e objeto da pesquisa historiográfica. 

No segundo capítulo vamos ampliar o olhar para as políticas nacionais em relação às 

questões sexuais no decorrer da década de 1930, inserindo nossas fontes no contexto mais 

amplo, para então, no capítulo três, analisarmos especificadamente as discussões trazidas pelo 

jornal O Comércio. 

 

                                                           
21 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. 323. 
22 DE LUCA, Tania Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. Op. cit., p. 139. 
23 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collège de France pronunciada em 2 de 
dezembro de 1970. São Paulo: Edições Loyola, 2009. p. 36-37. 
24 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. Op. cit., p. 140. 



21 
 

CAPÍTULO 1 – IMPRENSA DO INTERIOR: O JORNAL O COMÉRCIO 

 

 

Neste capítulo propomos uma reflexão sobre a imprensa na cidade de Porto União,e 

como o Jornal O Comércio fez parte diretamente deste processo. É interessante voltar nosso 

olhar para esse lugar do qual falamos, afinal o que era a cidade de Porto União quando o 

jornal O Comércio surgiu e começou a circular? Nesse sentido apresentaremos também o 

jornal, fonte da nossa pesquisa, explorando alguns conteúdos trazidos em suas páginas, de 

modo a conhecer melhor os interesses desse periódico. 

O intuito desde capítulo é demonstrar como a imprensa desempenhou o seu papel 

enquanto instrumento de interesses e intervenções das relações políticas, sociais e culturais 

na sociedade local. 

 

 

1.1 REFERÊNCIAS HISTÓRICAS DA FORMAÇÃO MUNICIPAL 

 

Antes de nos debruçarmos propriamente sobre o local e o período compreendido pela 

pesquisa, um breve levantamento das circunstâncias que levaram ao surgimento, ou a 

delimitação do município de Porto União, no Estado de Santa Catarina se faz necessário, 

uma vez que antes de surgir oficialmente como território catarinense, Porto União era União 

da Vitória, no Estado do Paraná. 

O desbravamento do território de Porto União e União da Vitória teve início com o 

aparecimento de bandeirantes interessados em conhecer o percurso fluvial do Rio Iguaçu e 

as terras por ele banhadas. Diversas expedições fluviais desceram o rio no decorrer do 

século XVIII, sem que fossem estabelecidos núcleos de povoamento que pudessem 

caracterizar a fixação populacional no local que viria a ser a cidade de União da Vitória25, 

até que em 1769 a expedição do Capitão Antônio da Silveira Peixoto estabeleceu um 

Entreposto, nomeado Nossa Senhora da Vitória, com desembarque junto à cachoeira do 

atual município de Porto Vitória (PR). Tal Entreposto militar foi importante para o posterior 

                                                           
25 GASPARI, Leni Trentin. Imagens femininas nas “Gêmeas do Iguaçu” nos anos 40 e 50. União da Vitória: 
Kaygangue, 2005. p. 92. 
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surgimento das cidades de Porto União e União da Vitória, servindo de ponto de referência 

para a descoberta do vau do rio Iguaçu26. 

A história dessas cidades limítrofes (Porto União e União da Vitória) tem ligação 

com a ocupação dos Campos Gerais27 e a criação de gado naquele local. O trajeto entre 

Palmas e Palmeiras, por onde eram conduzidas e comercializadas as tropas de gado, era 

longo e difícil. Como aponta Avir Riesemberg28, o transporte por Guarapuava era caro, em 

virtude da extensão e dos terrenos acidentados, além disso, ao chegarem ao Iguaçu, os 

criadores enfrentavam o problema fluvial para atravessar o rio. Diante dessas circunstâncias, 

fazendeiros de Palmas decidiram por abrir uma estrada que facilitasse a comunicação direta 

e fácil com os mercados de abastecimento de víveres e sal. Foi com esse objetivo que em 

1842, Pedro Siqueira Côrtez, partindo do antigo Entreposto de Nossa Senhora da Vitória, 

procurou um ponto em que o Rio Iguaçu desse vau, indo encontrá-lo algumas léguas acima, 

onde surgiu pouco depois o antigo Porto da União. Do descoberto vau, e rumando para o 

noroeste, Siqueira Côrtez conduziu uma picada até Palmeira. Pelo outro lado, os fazendeiros 

abriam outra picada, partindo dos campos e que foi cair diretamente no vau, completando 

assim a antiga estrada de Palmas. Tal caminho merece destaque histórico uma vez que 

representa o primeiro eixo de povoamento do vale. Segundo Hermínio Milis29 o nome Porto 

da União teria nascido do encontro entre as comissões, uma vinda de Palmeira e outra de 

Palmas, ou então da junção de comissões militares que teriam percorrido o rio Iguaçu, uma 

descendo e outra subindo, e ali se reuniram. 

Em 1855, Porto da União teve sua denominação alterada para Porto União da 

Vitória; e em 1877, para Freguesia de União da Vitória. Somente em 1890 a Freguesia virou 

Vila de União da Vitória, na mesma data em que se instalou a Intendência Municipal da 

Vila de União da Vitória, do Estado do Paraná, através dos decretos nº 54, de 27 de março 

de 1890 e nº 55, de 27 de março de 1890, assinados pelo então governador do Estado, Dr. 

Americo Lobo Leite Pereira30, e assim permaneceu até 20 de outubro de1916 quando é 

estabelecido um acordo para a questão dos limites entre os Estados do Paraná e de Santa 

Catarina31, acordo esse que pôs fim ao conflito do Contestado32.  

                                                           
26 MILIS, Hermínio. Origem de União da Vitória. In: FAGUNDES, José; RIBAS, Joaquim Osório (orgs.). 
Monografia de Porto União: Hermínio Milis. Palmas: Kaygangue, 2002. p. 20. 
27 Sobre a ocupação dos Campos Gerais indicamos para leitura: SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem a 
comarca de Curitiba. Tradução de Carlos da Costa Pereira. São Paulo. Companhia Editora Nacional, 1964. 
28 RIESEMBERG, Alvir. A instalação humana no Vale do Iguaçu. União da Vitória: [s. nº], 1973.p. 40-41. 
29 MILIS, Hermínio. Nome da cidade e primeiros habitantes. Op. cit., p. 22. 
30 SILVA, José Cleto da. Apontamentos históricos de União da Vitória: 1768 – 1933. Curitiba: Max Roesner, 
1933. p. 51.  
31 Idem. p. 140. 
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Com o acordo de limites, União da Vitória acabou divida em duas porções: da 

margem esquerda do Rio Iguaçu até os trilhos do trem que passavam pelo meio das cidades, 

ficaria Porto União, incorporada ao território catarinense, a outra porção continuaria sendo 

União da Vitória, no Estado do Paraná. 

Segundo Gaspari33, apesar de política e administrativamente serem duas cidades, 

histórica e culturalmente representam uma só, se consideramos os valores culturais e sociais 

que caracterizam e permeiam o agir e o pensar de seus moradores. Podemos dizer que Porto 

União e União da Vitória compartilham de uma história comum e de atividade que tendem à 

unidade, como por exemplo, o uso popular do apelido de “Gêmeas do Iguaçu”, codinome 

este que foi absorvido pela sociedade local e regional como uma herança simbólica de 

cidades que mesmo separadas geograficamente pelo rio Iguaçu e pelos trilhos do trem, 

permanecem unidas em prol do desenvolvimento da região do Vale do Iguaçu34. 

Nos anos que seguiram após o acordo de limites entre Paraná e Santa Catarina, Porto 

União precisou integrar-se ao território catarinense, bem como superar as consequências 

deixadas pelo conflito do Contestado: o medo, a falta de segurança, a paralisação dos 

negócios35. Levou um tempo para que a cidade afastasse a falsa fama de “um centro de 

desarmonias constantes36”, e começasse a se desenvolver enquanto Município de Santa 

Catarina. 

Esses antecedentes históricos sobre a formação municipal de Porto União são 

importantes no contexto da pesquisa para compreendermos a necessidade do Jornal O 

Comércio, especialmente em sua primeira década de circulação, de se afirmar enquanto um 

periódico pertencente à cidade de Porto União, ressaltando em suas páginas aspectos 

                                                                                                                                                                                     
32 O conflito do Contestado consistiu numa disputada política pela pose de terras, entre os Estados do Paraná e 
Santa Catarina, entre 1912-1916. Segundo Eloy Tonon, a área disputada compreendia cinquenta mil quilômetros 
quadrados de uma região rica em erva-mate, araucárias e pastos nativos. Viviam no território disputado 
aproximadamente vinte mil sertanejos que se dedicavam às atividades de extrativismo da erva-mate, agricultura 
de subsistência e criação de pequenos animais. De acordo com o autor, a questão dos limites entre os dois 
Estados envolveu diretamente o sertanejo nos permanentes confrontos na área litigiada. A presença constante de 
tropas de ambos os Estados na área de conflito gerou um clima de permanente instabilidade política e 
aumentando a violência contra a família sertaneja. Cf. TONON, Eloy. Ecos do Contestado: rebeldia sertaneja. 
Palmas: Kaygangue, 2002. Para saber mais sobre o Contestado indicamos para leitura: PEIXOTO, Demerval.  A 
campanha do Contestado. Curitiba: Fundação Cultural, 1995. FACÓ, Rui. Cangaceiros e fanáticos. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. FRAGA, Nilson (org.). Contestado em Guerra: 100 anos do massacre insepulto 
do Brasil 1912-2012. Florianópolis: Insular, 2012. MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado: a 
formação e atuação das chefias caboclas (1912-1916). Campinas: UNICAMP, 2004. MONTEIRO, Duglas 
Teixeira. Os errantes do novo século. São Paulo: Duas Cidades, 1974. 
33 GASPARI, Leni Trentin. Imagens femininas nas “Gêmeas do Iguaçu” nos anos 40 e 50. Op. cit. p. 95. 
34 MELO JÚNIOR, Cordovan Frederico. Porto União da Vitória: um rio em minha vida. União da Vitória: 
FACE, 2001. p.40. 
35 Ibid., p. 39-40. 
36 MILIS, Hermínio. Evolução social e política. Op. cit. p. 45. 
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políticos, sociais e culturais enquanto cidade catarinense, distanciando-se, sempre que 

possível, da sua “gêmea” paranaense, União da Vitória.  Podemos interpretar tal fato como 

mais uma consequência do acordo de limites que dividiu a cidade em duas: enquanto uma 

permaneceu sob jurisdição paranaense, utilizando inclusive o mesmo nome, a outra precisou 

buscar sua legitimidade enquanto nova partícula adquirida por Santa Catarina. 

A necessidade de afirmar essa identidade enquanto cidade catarinense no jornal O 

Comércio é, de certa forma, movida por interesses políticos locais. Tal afirmação pode ser 

em parte sustentada quando em 1952, por exemplo, a direção do jornal acaba solicitando 

que as Prefeituras tanto de Porto União quanto de União da Vitória, regulamentassem a 

publicação dos atos oficias de ambas através das necessárias verbas repassadas ao jornal, 

uma vez que se tratando de um periódico do interior, as despesas quase sempre são maiores 

do que os gastos, deixando em aberto o pronunciamento dos Prefeitos locais, Srs. Alfredo 

Metzler e Domício Scaramella37. Logo o Prefeito de Porto União, Sr. Alfredo Metzler, 

vetou a proposta declarando que não pagaria qualquer tipo de aumento na subvenção que já 

era paga pelo Município, esclarecendo à Câmara Municipal que “o Município não paga 

subvenção de espécie alguma a esse jornal, e sim tem pago a publicidade dos atos oficiais 

do Município, pois que, o já referido jornal até a presente data ainda não foi declarado ser 

de utilidade Pública”, e qualquer alteração no orçamento em que se enquadram todas as 

verbas disponíveis para a rotina administrativa, prejudicaria o desenvolvimento das obras 

previstas para beneficiamento da população do Município38, sendo o veto mantido pela pelo 

Legislativo Municipal. Defendendo-se O Comércio critica a posição assumida pelo Prefeito, 

e explica aos seus leitores que frente à crise econômica em que se encontra, e sem auxílio da 

Prefeitura de Porto União, voltará a circular apenas uma vez por semana, ao invés de 

edições trissemanais como vinha sendo feito39. 

A partir daí, o jornal passa a publicar apenas os atos oficiais de União da Vitória, 

elogiando a boa administração da cidade vizinha, e apontando os problemas da “má 

administração pública” de Porto União através de uma coluna, Cenas que se repetem. A 

questão é que a cidade paranaense começa a ganhar mais destaque dentro do jornal, se 

comparada com os anos anteriores. Ou seja, aquela necessidade de Porto União em se sentir 

                                                           
37 “Com a palavra os Srs. Prefeitos de Pôrto União e União da Vitória”. Jornal O Comércio. Edição 285, de 22 
de março de 1952. 
38 MILIS, Arí. As “grandes realizações” do Prefeito Alfredo Metzler não permitem auxílio à Imprensa local. 
Jornal O Comércio. Edição 286, de 30 de março de 1952.p. 1.  
39 “O Comércio” passa a circular somente aos domingos. Jornal O Comércio. Edição 286, 30 de março de 
1952.p. 8. 
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parte do estado catarinense parece menor, se não já resolvido, então outros cenários 

(municipais, estaduais, federais), começam a ganhar espaço no jornal. 

Vejamos então, como Porto União aparecia nas páginas de O Comércio, durante a 

primeira década de circulação do jornal. 

 

 

1.2 PORTO UNIÃO NA IMPRENSA LOCAL 

 

Muito pouco se tem escrito sobre Porto União. Uma vez que sua história acaba 

sempre a sombra da sua cidade irmã União da Vitória, são poucas as obras que abordam 

apenas a história de Porto União, especialmente nos seus primeiros 30 anos de fundação. A 

história local neste sentido carece de atenção e valorização, ocupando como aponta Correa40 

uma posição marginal na historiografia brasileira, apresentando quase sempre uma narrativa 

demasiadamente subjetiva, e sem uma análise crítica que convém a pesquisa acadêmica, 

encontrando-se numa posição entre  a História e a Literatura, deste modo distante da 

pretensão científica da primeira, e estilística da segunda41. 

 O que acontece com a escrita da história de Porto União é um problema recorrente 

da escrita da história local no sul do Brasil segundo Correa42, desprovida de teorias e 

métodos reconhecidos pela historiografia, a história local acaba apresentando uma escrita 

individualizada cujo estilo depende da erudição literária de seus autores, produzindo obras 

de caráter mais biográfico ou genealógico, predominantes em comunidades formadas à 

época da imigração europeia.  

Buscamos identificar as obras que abordassem especificadamente a história de Porto 

União a fim de encontrar um suporte historiográfico para falarmos sobre a cidade no 

período discutido pela pesquisa. Porém os livros identificados não dão conta de fornecer 

informações suficientes, uma vez que se tratam em sua maioria de obras memorialistas, 

produzidas por pessoas vinculadas a comunidade, ou organizadas pela prefeitura municipal 

a fim de promover ou exaltar o governo do período em que foram produzidas. 

Entre as obras identificadas encontramos a Monografia de Porto União, escrita por 

Hermínio Milis. São notas e escritos deixados por Hermínio sobre a trajetória de Porto 

União, desde suas origens remotas até o ano de 1943. Através de seu filho, Ari Milis, tais 

                                                           
40 CORREA, Sílvio Marcus de Souza. História local e seu devir historiográfico. In: Métis. Caxias do Sul: 
EDUSC, vol. 1, jul/dez, 2002. 
41 Ibid. p. 13. 
42 Ibid. p. 14. 
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escritos chegaram às mãos dos professores José Fagundes e Joaquim Osório Ribas, e coube 

a eles a tarefa de organizar tal material em um livro lançado em 2002. Temos a disposição 

outra obra dirigida por Eloir Douglas Ribeiro, a pedido da Prefeitura Municipal de Porto 

União através do seu representante, o Prefeito Victor Buch Filho, pela passagem de 50 anos 

do município em 1967, intitulada Cinqüentenário de Porto União. Tal coletânea traz uma 

série de fotografias relacionadas à cidade, e alguns levantamentos básicos sobre Porto União 

em 1967. Mas os conteúdos contidos no livro carecem de informações ou discussões mais 

aprofundadas sobre o município, em anos anteriores. Mais dois livros foram organizados a 

pedido da Prefeitura Municipal de Porto; um em 1991, durante a gestão do Prefeito Ary 

Carneiro Júnior, Conhecendo Porto União, e outro em 2004, durante a gestão do Prefeito 

Eliseu Mibach, Conhecendo Porto União cidade Amiga sendo esta uma atualização do livro 

publicado em 1991. Tratam-se mais de obras de divulgação da cidade, destacando 

especialmente seus pontos turísticos, mas sem levantamentos sobre a cidade no período 

compreendido pela nossa pesquisa. Uma última obra que encontramos Um pouquinho da 

História de Porto União, de Sylvestre Marcon trata-se de um livro de poesias, publicado em 

2009, sobre aspectos cotidianos da cidade, muitos deles vivenciados pelo seu autor. 

Frente a essa dificuldade em obtermos informações sobre Porto União entre os anos 

de 1932 e 1941 somente através das obras escritas sobre a cidade, optamos por apresentar a 

cidade a partir de uma perspectiva até então nunca escrita em termos de história local sobre 

esse município, ou seja, utilizando aquilo que a imprensa periódica local publicou nesse 

período. O principal objetivo aqui é conhecermos melhor a movimentação social, política e 

econômica da cidade, através de O Comércio, na tentativa de explorarmos e 

compreendermos um pouco mais do que era Porto União na época abordada por essa 

pesquisa, e como o jornal de certa forma, serviu para criar uma identidade própria para a 

cidade. 

No início da década de 1930, Porto União contava com oito distritos43 em uma área 

global de 4.965 quilômetros quadrados, e sua população era estimada em 15.526 habitantes; 

em 1940, esse número passava dos 20.00044. Parte desse movimento de registro civil era 

sempre que possível publicado pelo Jornal O Comércio, através dos números de 
                                                           
43 Eram eles: Porto União, São João dos Pobres, Vila Nova do Timbó, Nova Galícia, Valões, Taquara Verde, 
Santa Cruz e Santelmo. Em 1934, Porto União perde os distritos de Taquara Verde e Santelmo para servirem a 
composição do Município de Caçador; em 1938 extinguiu-se Nova Galícia. Em 1940, o município contava com 
cinco distritos: Porto União, Poço Preto (antiga Vila Nova do Timbó), Matos Costa (antiga São João dos Pobres; 
e atualmente município de Matos Costa), Valões (atualmente, município de Irineópolis) e Santa Cruz. (MILIS, 
Hermínio. Formação distrital. In: FAGUNDES, José; RIBAS, Joaquim Osório (orgs.). Monografia de Porto 
União: Hermínio Milis. Palmas: Kaygangue, 2002. p. 49). 
44 MILIS, Hermínio. Formação distrital. Op. cit., p. 49 et. seq. 
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nascimentos, casamentos e óbitos45. Através desses registros podemos notar que o 1º 

Distrito, Porto União, tendo a frente o Escrivão de Paz Sr. Francisco de Paula Dias, era o 

mais movimentado, e o que passou a receber publicações frequentes no jornal. Anualmente 

O Comércio publicava boletins cedidos pelo Escrivão Francisco de Paula Dias, sobre o 

movimento demográfico no Distrito de Porto União46. Os números podem ser 

acompanhados na tabela abaixo: 

 

TABELA 1 – Registro Civil no 1º Distrito de Porto União 

ANO Nascimentos Casamentos Óbitos 

1932 239 38 67 

1933 348 59 58 

1934 412 62 78 

1935 194 63 96 

1936 223 55 76 

1937 335 102 77 

1938 212 101 75 

1939 1011 96 109 

1940 649 71 103 

Fonte: Boletins de Registro Civil publicados no Jornal O Comércio entre 1933 e 1941. 

 

Se atentarmos especialmente para os registros de nascimentos, vamos perceber quase 

sempre um aumento de um ano para o outro, exceto nos anos de 1935, 1938 e 1940, onde o 

número de nascimentos é menor ao ano anterior. Mas precisamos considerar, especialmente 

em comunidades interioranas, que o registro civil nos cartórios ainda não era prática 

habitual entre os moradores, seja por negligência, miserabilidade, falta de conhecimento das 

leis, ou preconceito de crenças religiosas, além da distância dos cartórios, os registros 

tardios precisavam ser justificados e multas poderiam ser aplicadas, ou seja, diversos fatores 

poderiam dificultar para que um índice maior fosse registrado.  

                                                           
45 Cf. Promotoria Pública de Porto União – Edital de Publicação. Jornal O Comércio. Edição 27, de 1 de maio de 
1932. p. 8.  
46 Cf. Jornal O Comércio. Registro Civil, Edição 7, de 20 de agosto de 1933, p. 4; Registro Civil, Edição 29, de 
21 de janeiro de 1934, p. 3; Registro Civil, Edição 86, de 28 de março de 1935, p. 2; Registro Civil, Edição 135, 
de 29 de março de 1936, p. 2; Registro Civil, Edição 169, de 29 de janeiro de 1938, p. 3; Registro Civil, Edição 
190, de 26 de fevereiro de 1939, p. 1; Registro Civil, Edição 213, de 14 de julho de 1940, p. 3; Registro Civil, 
Edição 231, de 13 de abril de 1941, p. 3. 
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Na tentativa de solucionar essas questões, diversos decretos foram sancionados ao 

longo da década de 1930, incentivando os registros através da obrigatoriedade e da não 

aplicação de multas no caso de registros tardios.  

Analisando a tabela de registro civil no distrito de Porto União, é possível que seu 

índice esteja associado a esses decretos. Notamos por exemplo, que no ano de 1935, um 

número de nascimentos muito baixo foi registrado se comparado com os anos anteriores, 

apenas 194 registros. Em 5 de dezembro de 1935, o Jornal O Comércio publica uma 

pequena nota informativa com o seguinte conteúdo: “Foi sancionado o projecto de lei que 

concede mais um ano para o registro civil, sem multa, em todo o território da Republica47”. 

Então, nos dois anos seguintes vemos um aumento no registro de nascimentos, em 1936 

foram 223, e em 1937 foram 335. Porém em 1938 verificamos uma nova queda, apenas 212 

nascimentos registrados. Mas no ano seguinte, 1939, esse número eleva-se para 1011 

registros. O motivo desse aumento nos registros civis de nascimento em 1939, pode em 

parte ser justificado pelo Decreto-Lei nº 1116, de 24 de fevereiro de 1939, no qual concede 

anistia a população para registros tardios de nascimentos, até a data de 31 de dezembro de 

1939. Logo, esse aumento considerável nos registros de nascimento em 1939, em Porto 

União, pode ser consequência de tal política. Tal decreto foi prorrogado em 29/12/1939, 

para que a população ainda pudesse registrar nascimentos tardios. E mesmo que em 1940, 

esse número tenha reduzido em comparação com o ano anterior, ele ainda se manteve acima 

da média dos anos anteriores a 1939, como observamos na tabela 1, Ou seja, os dados 

demográficos do município acompanhavam as políticas nacionais de registro civil. 

No período que se seguiu a emancipação de Porto União em 1917, até meados de 

1930, a cidade passou por diversas crises, especialmente no comércio. Diversas casas 

varejistas se mudaram para a vizinha União da Vitória, que na época, apresentava um plano 

político-econômico melhor traçado, o que facilitavam as atividades comerciais48. Porém 

muitos comerciantes e prestadores de serviços ainda se mantiveram em Porto União, e estes 

predominavam nas propagandas publicadas no jornal O Comércio. Entre 1932 e 1935 

encontramos no jornal propagandas dos seguintes comércios e serviços especializados em 

funcionamento no centro de Porto União: Farmácia Santa Therezinha, de Artur Santos; 

Secos e Molhados, de Helmuth Klaumann; Armazem Gecy, de Alfredo Matzenbacher; Casa 

Esmeralda, de Salomão J. Khury; Casa Mittag, de Martin Walter Mittag; Casa Chumbita, de 

                                                           
47 Registro Civil. Jornal O Comércio. Edição 122, de 5 de dezembro de 1935. p. 4. Nas citações de trechos do 
jornal, optamos por preservar a grafia original. 
48 MILIS, Hermínio. Evolução social e política. Op. cit., p. 45. 
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João Guilherme Russo; Casa Glória, de Antonio Domit; Confecções Renner; Casa 

Damasco, de Miguel Farah; Sapataria Neumann; Casa de Calçados, de André Dombrowski; 

Alfaiataria Selecta, de Francisco Feijó; Casa Aloysio, relojoaria e ourivesaria, de Aloysio N. 

Friedrich; Casa de móveis, de Valodio Guelmann; Casa Contin; Confeitaria Duvoisin, de 

Francisco Duvoisin & Filho; Café e Restaurante Carvalho, de Lourenço C. Gomes; Padaria 

Santo Antonio; Hotel Sampaio, de Belmiro Sampaio; Avenida Hotel, de Salustiano Costa; 

Tipografia do “O Comércio”; Livraria e Tipografia F. Pacheco Cleto; Impressos João P. 

Gomes; Barbearia Antonio, de Antonio Korch; Casa de Banho; Cine Teatro Palacio; 

Engenheiros: Roberto Portela e Carlos Conti; Médicos: Braz Limongi, P. Hohne e  

Saturnino Von Kersting Maisonnette; Cirurgião Dentista:  Roberto Fetzner; Advogados: 

Alves Pedrosa, Teixeira de Freitas, Carlos Guerreiro Krüger, Luís Wolski, Hortencio 

Baptista dos Santos, Milton de G. Loyola, Saturnino Von Kersting Maisonnette e João Cleto 

Corrêa Mourão. Como aponta Sodré49, a publicidade costuma atender a um conjunto de 

interesses a que o jornal se incorpora, logo, sendo O Comércio um jornal de Porto União, 

notamos a prioridade em publicar propagandas e anúncios locais, atendendo aos interesses 

da cidade na tentativa de garantir um maior fortalecimento econômico e político. 

A crise no período não atingiu a cidade apenas economicamente, mas também 

politicamente, e isto se refletia na falta de serviços e manutenção por parte da administração 

pública, ou seja, faltavam prédios públicos para um fórum e delegacia de polícia, faltavam 

estradas de acesso aos distritos rurais, faltavam verbas para manutenção das ruas no centro 

da cidade. Os impostos arrecadados não eram suficientes para que a Prefeitura mantivesse a 

manutenção do município, muito menos iniciasse novas obras, como verificamos na nota 

publicada pelo jornal O Comércio, em 23 de julho de 1933: 

 

[...] impossível é, pois, ao município tirar da sua minguada renda qualquer 
contribuição, para enfrentar despesas com obras públicas de grande monta. 
E é mesmo impatriotismo dos maiores exigir-se no momento que a 
Prefeitura inicie obras novas, com as quais lhe venham aumentar as 
despesas. Mas, o facto é que o povo contribue regularmente com os seus 
impostos, e sem nenhum proveito para a comuna, porque a arrecadação 
mal chega para se irem amortiazandoas dívidas contraídas pelas 
administrações passadas50 

 

Além disso, Porto União ainda sofria dificuldades para integrar-se ao território 

catarinense, de modo que o Governo Estadual pudesse interceder pela população local, 

                                                           
49 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Op. cit. p. XVI. 
50 Jornal O Comércio. Edição 3, de 23 de julho de 1933. p. 6 
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contribuindo e investindo em melhoramentos públicos: “[...] bem é que Porto União, pela 

voz do seu Prefeito, se esforça por conseguir a sua inclusão no rol dos “filhos do Estado51”. 

E continua:  

 

Mas, enquanto assim, e com muita razão, os barrigas-verdes nos 
consideramos outra gente há, dentro do Estado, que, também plena de 
razões, se julga “engeitada” dêste. E essa gente é a nossa – a de Porto 
União. Vivemos aqui como verdadeiros “filhos engeliados”, a quem Santa 
Catarina foi tirar á “roda”, por méra compaixão, mas desobrigada, desde 
logo, de cuidar da nossa bôa fortuna. E, por tal arte, nada temos, porque os 
nossos governantes nada nos têm dado, nem sequer, indagado do que 
carecemos52. 

 

Ou seja, a cidade ainda sentia-se ressentida e isolada do restante do Estado, e não 

apenas nas questões de auxílios para melhoramentos públicos, mas uma nota publicada pelo 

jornal em 18 de março de 1934 revela o problema da correspondência entre a capital do 

Estado e esta região: “Assim em-quanto temos, de dois em dois dias jornais do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, e, diariamente, os de Curitiba, não é raro passarmos 

semanas inteiras, sem que Florianópolis nos chegue sequer uma folha noticiosa das poucas 

que aqui vêm ter aos assinantes”. A nota intitulada ‘Aumentando o insulamento’53, faz uma 

crítica a dificuldade diária de serem remetidos jornais de Florianópolis para Porto União, 

em especial a folha Imprensa Oficial do Estado, na qual eram publicados os atos oficiais do 

governo, e desta forma privando esta região do conhecimento sobre tais atos 

governamentais. 

Diversas promessas de melhorias foram feitas pelo governo de Santa Catarina em 

prol da região de Porto União. Em 1934, O Comércio54 publicou uma série de melhorias 

públicas a serem levadas a diante pelo governo de Santa Catarina, por intermédio do seu 

Interventor Federal no Estado, Cel. Aristiliano Ramos, para Porto União. Como dizia o 

jornal em nota publicada na Edição 6 de 13 de agosto de 1933, “[...] na crença do povo, o 

prometido é sempre devido55”, mas a realidade mostrada pelo jornal eram apenas de 

promessas, sem prazos determinados para sua efetivação. Tais promessas iam desde a 

ampliação do prédio em que funcionava o Grupo Escolar Professor Balduino Cardoso, até a 

abertura da rodovia que ligaria Porto União ao distrito de São João, obra esta considerada 

                                                           
51 Jornal O Comércio. Edição 7, de 20 de agosto de 1933. p. 1.  
52 Ibid. 
53 Aumentando o insulamento. Jornal O Comércio. Edição 37, de 18de março de 1934. p. 1. 
54 Os grandes melhoramentos públicos prometidos a Porto União. Jornal O Comércio. Edição 38, de 25 de 
março de 1934. p. 1.  
55 Jornal O Comércio. Edição 6, de 13 de agosto de 1933. p. 1. 
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fundamental para os núcleos coloniais56, incluindo também a construção do prédio para o 

Fórum bem como a instalação de um quartel57. 

Sabemos da importância das estradas de rodagem no município estar em boas 

condições de tráfego, especialmente nas áreas rurais, e sabendo que o governo do período 

preocupava-se com investimentos na educação em todo Estado, com a construção de 

escolas, manutenção das já existentes e contratação de professores, nos questionamos o 

motivo da cobrança assídua por um quartel e delegacia de polícia na cidade em meados de 

1930.  

Porto União encontrava-se nesse momento buscando soluções para superar a crise, 

bem como acabar com a má fama deixada pelos resquícios do Contestado, de que era uma 

área de conflito, perigosa, isolada. Entretanto faltavam policiais para dar conta do 

policiamento em todo município. Porto União em meados de 1933, contava com apenas 8 

oito praças para realizar todo policiamento, como apontado pelo O Comércio58, em 3 de 

setembro de 1933: 

 

[...] oito homens a dobrarem diariamente os serviços de guarda e patrulha, 
e a cidade exposta a acção franca dos larápios, porque seria injustiça das 
maiores exigir-se mais do que vem fazendo, neste sentido, o Sr. Tenente 
Delegado Especial. Ainda agora, firam as nossas autoridades obrigadas a 
transferir, para a cadeia de S. Francisco, vários pronunciados, que, nesta 
comarca, aguardavam julgamento, só porque o numero de policiais vinha 
sendo assas insuficiente [...] 

 

A “Taxa de Policiamento” cobrada pela Prefeitura não era suficiente para cobrir as 

despesas e o aumento da Força Policial na cidade, logo furtos, roubos e brigas eram queixas 

bastante recorrentes. Nem os postes da iluminação pública eram poupados. Ao fim do mês 

de agosto de 1933, a Tesouraria da Prefeitura precisou pagar a Empresa de Luz, uma 

determinada quantia proveniente do custo de 17 lâmpadas roubadas dos postes de 

iluminação da cidade59.  

                                                           
56 Sobre estradas de rodagens e/ou melhoramentos das já existentes, o jornal, na sua edição nº 3 de 23 de julho de 
1933, já havia publicado apelos para que a Prefeitura intercedesse junto ao governo do Estado. Parte da nota 
publicada dizia: “Sem esses benefícios públicos de que tanto e tanto carecemos, estaremos, daqui a pouco, 
reduzidos a verdadeiros mendigos, porque, sem vias de comunicação para o interior, tudo já nos vem 
escassamente das colônias”. Ou seja, as estradas de acesso aos distritos rurais precisavam estar em boas 
condições para manter o município funcionando como um todo. 
57 Sobre a instalação do quartel em Porto União indicamos para leitura: SANCHES, Eros José (org.). 5º Batalhão 
de Engenharia de Combate Blindado: 100 anos de combate – Tomo I. União da Vitória: UNIUV, 2014. 
58 Jornal O Comércio. Edição 9, de 3 de setembro de 1933. p. 1 
59 Ibid. 
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A movimentação da estação ferroviária favorecia a circulação de pessoas pelos 

centros de Porto União e União da Vitória, e a chegada e saída de trens era motivo de 

encontro dos moradores locais60. Mas nem sempre as pessoas “encontradas” nos 

desembarques eram bem vindas, pois algumas delas eram indivíduos perigosos, 

despachados pela polícia de outras cidades pelos trens, até a estação de Porto União. Essa 

prática era comum entre as autoridades de Joinville (SC), segundo consta em uma nota 

publicada pelo O Comércio, em 193461: 

 

É habito antigo das autoridades policiais de Joinvile “deportarem” para 
Porto União os indivíduos perigosos, que ali passam por simples prisões 
correccionais, e, até mesmo gatunos profissionais, os quais, em lugar de 
serem devidamente processados, e naquela cidade, ou na Penitenciária, 
cumprirem as penas merecidas, são livre e desembaraçadamente enviados 
para aqui, como “castigo”. 

 

E também pelas autoridades policias de Ponta Grossa (PR), como consta em outra 

publicação do jornal, em 1938: 

 

Da cidade de Ponta Grossa e enxotados pela polícia local, continuam a 
chegar-nos elementos, que, sobre porem a população em permanentes 
sobresaltos, dão, ainda, penosos serviços ao nosso pequeno Destacamento 
policial. [...] resolveu a Policia de P. Grossa mandar ali organizar duas 
“Canoas” e fazer telas até nós, onde são despejados, senceremoniosamente 
perigosos desordeiros e refinados larápios, como provam os constantes 
registos, feitos ultimamente na Delegacia Regional de Policia desta 
cidade62. 

 

No momento em que Porto União tentava superar a crise, na qualidade de cidade 

pacata e ordeira, tais indivíduos certamente não eram bem-vindos nem bem vistos pela 

população local. Na mesma nota em que o jornal criticou a atitude adotada por parte das 

autoridades policiais de Joinvile63, ele sugeriu que o Delegado de Porto União, Sr. Nito 

Gaspari fizesse como no tempo em que serviu de Delegado Especial de Polícia, o Capitão 

Vergilio Dias: fazendo com que retornassem a Joinvile pelo mesmo trem, os indivíduos que 

de lá eram “deportados” para esta cidade, afinal Porto União não poderia servir ou ser 

equiparada com uma colônia correcional. Na segunda reclamação feita em 1938, o jornal 

                                                           
60 GASPARI, Leni Trentin. No tempo dos trens nas “Gêmeas do Iguaçu”: uma viagem ao passado. União da 
Vitória: FAFIUV, 2011. p. 168. 
61 Porto União não pode servir de abrigo aos indivíduos perigosos, que a policia de Joinvile de lá enxota. Jornal 
O Comércio. Edição 44, de 3 de maio de 1934. p. 2. 
62 Medidas Prejudiciais. Jornal O Comércio. Edição 182, de 21 de agosto de 1938. p. 2. 
63 Jornal O Comércio. Edição44, loc. cit. 
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sugere que o Chefe de Polícia do Paraná, em Curitiba, seja acionado para resolver a questão. 

Destacamos inclusive nesta segunda reclamação, que o serviço policial em Porto União 

ainda era pequeno em 1938; notadamente a questão da segurança pública era um problema 

recorrente na cidade. 

Frente a essas questões percebemos como a imprensa assume um papel 

preponderante na sociedade, ao se impor enquanto força política em prol das necessidades e 

desejos e de um determinado grupo social. No seu papel de lembrar, pedir, cobrar e exigir 

das autoridades um posicionamento em nome do povo e para o povo, o jornal permite ao 

historiador identificar os acontecimentos culturais, sociais e políticos da cidade, em uma 

determinada época, e transforma-se em fonte histórica64. Os textos publicados em jornais 

adquirem significados de muitas formas, e a ênfase em certos temas, discursos, linguagens e 

conteúdos não se dissociam do público que o periódico pretendia atingir65. Sabemos que a 

história da imprensa reflete uma luta simbólica entre organizações e pessoas de diferentes 

posições (sociais, culturais, políticas), que diz respeito a certos interesses e ideais. “Pode-se 

admitir [...] que a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura e narra, de uma 

determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar até o público66”.  

Após essa apresentação, ainda que breve, de Porto União, podemos perceber 

algumas particularidades da cidade registradas pelo jornal O Comércio ao longo dos anos de 

1930, de uma imprensa local capaz de pinçar discursos a partir daquilo que convém aos seus 

interesses para com seu público. Nesse contexto, o próximo tópico dedicar-se-á 

especialmente para falar deste jornal que surgiu em Porto União, ao menos durante a sua 

primeira década de funcionamento, uma vez que ela abrange o recorte temporal de nossa 

pesquisa. 

 

 

1.3 A PRIMEIRA DÉCADA DO JORNAL O COMÉRCIO DE PORTO UNIÃO, SANTA 

CATARINA 

 

O Jornal O Comércio surgiu quase quinze anos depois da criação do município de 

Porto União, em 11 de junho de 1931, tendo como fundador o professor e jornalista 

Hermínio Milis. Nesse início, o jornal encontrou várias dificuldades, pois era difícil para a 

                                                           
64 GASPARI, Leni Trentin. No tempo dos trens nas “Gêmeas do Iguaçu”. Op. cit. p. 156-157.  
65 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. Op. cit. p. 140. 
66 Ibid., p. 139. 
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época editar um jornal de tamanho tão avançado para uma cidade do interior do Estado67. 

Como aponta Nelson Werneck Sodré68 com a passagem do século XIX para o XX se viu 

uma transição da pequena para a grande imprensa. Nas cidades grandes, pequenos jornais, 

de estrutura simples com folhas tipográficas cedem lugar para as empresas jornalísticas com 

uma estrutura bem específica. O jornal como um empreendimento individual acaba sendo 

relegado ao interior. 

O início conturbado de O Comércio culminou com a prisão do seu Fundador e 

também Escrivão do Crime de Porto União, Sr. Hermínio Milis, pouco tempo depois do 

surgimento do jornal, ainda em 1931. Implicado na Revolução Constitucionalista, Hermínio 

e outros funcionários estaduais e federais foram recolhidos ao Sobrado Schmidt69, em Porto 

União, presos e mandados para Florianópolis70. E assim, foi suspensa pela primeira vez a 

circulação normal deste jornal.  

Ao ser liberado, Hermínio retornou para Porto União e o jornal foi reaberto em maio 

de 1932. Em nota, na primeira edição de retorno, o jornal justifica a sua volta: “Após alguns 

meses de férias forçadas, reaparece hoje, impresso em oficinas próprias, o nosso 

semanário71”.  E continua, na mesma nota, explicando seu programa de ação de trilhar o 

caminho da boa imprensa “que é o zelo pelos interesses da colectividade, da qual seremos 

acérrimos defensores72”.  

Habermas73 explica que os jornais passaram de meras instituições publicadoras de 

opinião pública para se tornarem porta-vozes da opinião pública. A imprensa politizou-se 

evoluindo para uma espécie de mediador e potenciador da esfera pública, e não apenas um 

mero órgão de transporte de informações. O propósito de O Comércio nessa nova fase é, 

portanto, trabalhar como um instrumento mediador entre a esfera pública e privada, 

contando fundamentalmente com o apoio de seu público leitor: “esperamos que o bondoso 

povo portuniense não nos falte como seu precioso apoio, apoio esse do qual dependerá a 

vida de “O Comércio”, que renasce, para colaborar desassombradamente em prol do 

Município, e, consequentemente, da sua laboriosa gente74”. 

                                                           
67 CINQÜENTENÁRIO DE PÔRTO UNIÃO. Porto União: Uniporto, 1967. p. 70-71. 
68 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Op. cit.. p. 275. 
69 “O Sobrado Schmidt localizado na época a Rua Dr. Prudente de Morais, em Porto União, foi transformado em 
presídio de políticos constitucionalistas”. SILVA, José Cleto da. Apontamentos históricos de União da Vitória: 
1768 – 1933. Op. cit. p. 209. 
70 Ibid., p. 209. 
71 O COMÉRCIO. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 27, de 1 maio de 1932. 
72 Ibid. 
73 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública.Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 2003. p. 215-
216. 
74 Jornal O Comércio. Porto União. Edição 27, de 1 de maio de 1932. 
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O Comércio não era o único jornal de Porto União durante a década de 193075, mas 

foi o único que conseguiu manter um fluxo mais contínuo de publicações, e que se mantém 

em circulação até os dias de hoje.  

Não havia um limite fixo de páginas impressas, então as edições publicadas 

semanalmente poderiam variar entre quatro, seis e oito páginas. Dependendo da quantidade de 

informações a serem publicadas, ou até mesmo da disponibilidade de papel em estoque, como 

alertava O Comércio em uma nota publicada na edição 38, de 17 de julho de 1932: 

  

Aos nossos favorecedores, 
Estando o nosso “stock” de papel já bastante reduzido, e não nos sendo 
possível refazê-lo agora, por falta de comunicações para a praça, em que nos 
abastecemos dêste material, avisamos, por isso, aos nossos favorecedores 
que ficará, provisoriamente, reduzido o numero de paginas deste semanario, 
até que se normalize a actual situação do País76. 

 

As páginas do jornal geralmente eram dividas em quatro colunas. Mas esse formato 

também não era regra, pois o espaço podia ser readequado de acordo com a quantidade de 

informação por edição, em duas ou três colunas, e até mesmo para acomodar anúncios 

publicitários, que podiam ter vários formatos e tamanhos, com um layout bem diferente do 

empregado atualmente. Tal mudança justifica-se em parte com a evolução dos grandes 

jornais, hoje, grandes empresas capitalistas. Como afirma Sodré77, a imprensa nasce e evolui 

com o capitalismo, sempre acompanhando o seu desenvolvimento e as necessidades do 

período, tal como a publicidade, atendendo um conjunto de interesses a que o jornal se 

incorpora. No caso do jornal O Comércio, as propagandas apresentadas como falamos 

anteriormente, são direcionadas especialmente para comunidade local, destacando 

estabelecimentos comerciais de Porto União, possivelmente como uma forma de fortalecer e 

ressaltar o comércio local. 

Durante toda década de 1930 o jornal O Comércio acabou seguindo um padrão de 

diagramação com poucas variações. As modificações são facilmente notadas nas capas. As 

primeiras edições78 traziam o nome do jornal com uma ortografia diferente: O Commercio. A 

partir da edição nº 7, de 23 de julho de 1931 o jornal adotou as regras do novo acordo 

                                                           
75 Encontramos na Homeroteca Digital Catarinense alguns outros jornais de Porto União que circularam 
principalmente no início de 1930. Entre eles destacamos: A Nota, Terra Livre e A Voz do Oeste. Tais jornais 
abordavam temas políticos, literários, e informações de cunho noticioso.  O jornal A Voz do Oeste teve como 
Diretor Gerente Hermínio Milis, que posteriormente teria fundado O Comércio em 1931.  
76 Jornal O Comércio. Porto União. Edição 38, de 17 de julho de 1932. 
77 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Op. cit., p. X-XIV. 
78 Cf. Imagem 1 - Recorte da capa da primeira edição do Jornal O Commercio. 
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ortográfico vigente no período, e o seu nome passou a ser escrito como O Comércio79, como 

observamos nas imagens a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente o jornal apresentou mais duas mudanças de diagramação na capa. A 

partir de 1932 até 1936, destacava-se na parte superior80 o nome do jornal, logo abaixo a 

qualidade de “periódico independente” com mais algumas informações gerais tais como o 

número da edição correspondente, a data de publicação, o nome do Diretor e gerente 

Hermínio Milis, e os redatores, que no período eram vários. Uma função que deixa de ser 

registrada nessas informações a partir de 1932 é a de diretor comercial. Se compararmos as 

imagens 1 e 2 com as imagens 3 e 4, notamos que em 1931 além do nome do Hermínio Milis, 

como fundador e responsável pelo jornal, o nome de Nicola Codagnone estava publicado 

enquanto diretor comercial. Identificamos ainda em 1931 o nome de outro diretor comercial, 

Osvaldo Pereira81, que supostamente sucedeu o cargo ocupado por Codagnone. A partir das 

edições de 1932, provavelmente tal função deixou de existir dentro do expediente de O 
                                                           
79 Cf. Imagem 2 – Recorte da capa da edição nº 7 de 23 de julho de 1931, do Jornal O Comércio. 
80 Cf. Imagem 3 – Capa da primeira edição de 1932 do Jornal O Comércio. 
81 O nome de Osvaldo Pereira enquanto Diretor Comercial foi localizado na edição número 20, de 25 de outubro 
de 1931, do Jornal O Comércio, de Porto União. 

Imagem 1 – Recorte da capa da primeira edição do Jornal O Commercio 

Fonte: Homeroteca Digital de Santa Catarina. Endereço eletrônico: 
http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/jornais/ocommercioporto/COM1931001.pdf 

Imagem 2 – Recorte da capa da edição nº 7 de 23 de julho de 1931, do Jornal O Comércio 

Fonte: Homeroteca Digital de Santa Catarina. Endereço eletrônico: 
http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/jornais/ocommercioporto/COM1931007.pdf 
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Comércio, ou continuou existindo, mas essa informação apenas deixou de ser registrada pelo 

jornal em suas edições. 

 

 

 

 

Em 22 de novembro de 1936 o jornal publicou sua edição de número 165, mas a 

edição seguinte, a de nº 166, foi publicada quase um ano depois em 19 de novembro de 1937, 

Imagem 3 – Capa da primeira edição de 1932 do Jornal O Comércio. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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com uma nova formatação tipográfica que observamos logo na capa82: mudaram a fonte 

tipográfica, mas mantiveram as mesmas informações básicas de identificação na parte 

superior destacando o nome do jornal, a data de publicação, a edição correspondente, data de 

fundação, fundador e diretor responsável, além da informação sobre o registro do jornal 

segundo a Lei Federal nº 24.776, de 14 de julho de 1934. Tal decreto, aprovado durante o 

Governo Provisório de 1930 sob o comando de Getúlio Vargas, regulava a liberdade de 

imprensa e outras providências necessárias para o funcionamento dos jornais. 

 

 

                                                           
82 Cf. Imagem 4 – Capa da primeira edição de 1937 do Jornal O Comércio.  

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 

Imagem 4 – Capa da primeira edição de 1937 do Jornal O Comércio. 
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Não sabemos por que O Comércio ficou sem circular entre 1936 e 1937. O jornal não 

publicou nada especificando ou justificando esse seu desaparecimento, apenas informou na 

edição de retorno83, que ainda não dispunha de condições, possivelmente financeiras, para 

fazer com que O Comércio circulasse regularmente, isto é, semanalmente, mas que ao menos 

seriam publicadas duas edições por mês.  

Essa fase de publicações mais esparsas de O Comércio estendeu-se de 1937 até o fim 

de 1939 abrangendo parte da década de 1940. O que sabemos dentro da história da imprensa 

no Brasil sobre esse período é que o Governo passou a censurar de uma forma mais intensa os 

meios de comunicação criando inclusive órgãos específicos dedicados à propaganda e ao 

controle da informação84, especialmente para difundir uma imagem positiva do regime do 

Estado Novo que se instalava. Como ressalta Sodré85, “os jornais passaram, assim, por gosto 

ou a contragosto, a servir à ditadura”, e com a desculpa de garantir a paz, a ordem e a 

segurança pública, a censura prévia a imprensa cerceava tudo aquilo que julgasse impróprio, 

ao mesmo tempo em que aproveitava esses meios de comunicação para se promover e 

enfatizar o regime político vigente.  

O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), chefiado por Lourival Fontes, foi o 

principal órgão criado no período, responsável por listar os assuntos proibidos de serem 

abordados pela imprensa. Frente às novas exigências jurídicas, os periódicos eram obrigados a 

se registrar no DIP e como aponta Tania R. de Luca86, estimativas indicam que 

aproximadamente 30% não conseguiu obter a licença necessária, sendo assim, deixaram de 

circular. O que se viu, nas palavras de Sodré87 foi “a proibição de novos jornais” e “o 

fechamento de outros”. 

Notamos que O Comércio acabou servindo nesse período como instrumento de 

divulgação e exaltação do Estado Novo, e os esforços para construir uma imagem positiva de 

Getúlio Vargas e do regime são facilmente identificados no jornal. Temos por exemplo, uma 

nota publicada com o seguinte conteúdo: 

 

ALTA DISTINÇÃO CONFERIDA A ESTA FOLHA 
Do exmo.sr. Dr. Getulio Vargas, o grande Brasileiro que norteia, com 
provado e comprovado patriotismo, os destinos da República, recebeu esta 

                                                           
83 Jornal O Comércio. Porto União. Edição 166, de 19 de novembro de 1937, p. 1. 
84 LUCA, Tania Regina de. A grande imprensa na primeira metade do século XX. Op. cit. p. 170. 
85 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Op. cit., p. 382. 
86 LUCA, Tania Regina de. A grande imprensa na primeira metade do século XX. Op. cit., p. 172. 
87 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Op. cit., p. 381. 
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folha o seguinte telegrama, que estampamos altamente honrados, e 
justamente envaidados: 
“Rio, 16. Periodico “O Comercio”. Punião.Tenho muita satisfação em 
agradecer e retribuir os vossos votos de felicidades no decorrer do novo ano 
(a) Getulio Vargas88”. 

 

Percebemos que não bastava ao jornal apenas publicar o telegrama recebido com o 

agradecimento por felicitações enviadas, era preciso reforçar e enaltecer Vargas enquanto 

figura patriótica e líder da nação. Encontramos em várias edições, esse modelo de publicação: 

“O actual presidente não representa hoje, apenas o governo do Brasil, elle é o symbolo do 

próprio Brasil, forte, calmo, consciente da sua força, confiante no seu futuro, cioso da 

independencia e da dignidade nacional89”.  Ou seja, O Comércio cumpriu um papel enquanto 

órgão de imprensa a serviço do Estado, cedendo espaço no jornal para publicação de 

comunicados do governo, e sempre engrandecendo o “excelso Presidente Dr. Getúlio 

Vargas”.  

Mesmo se afirmando como um órgão independente e sem ligações político-partidárias, 

tais questões acabavam, inevitavelmente, sendo publicadas bem como deixavam claras o 

posicionamento adotado pelo jornal. A justificativa utilizada pela direção de O Comércio era 

que “[...] embora o nosso semanário não seja filiado a nenhum partido politico, seria, contudo, 

verdadeiro impatriotismo se nos dispusessemos a olhar indifferente para o que se vai 

realizando em torno da nova administração da Republica90”. A mesma nota continua:  

 

[...] Assim, neste momento, em que cada Brasileiro deve prestar, sem favor, 
o seu curso a obra iniciada pelo Governo Provisorio, afim de que o Pais 
tome, effectivamente, o lugar que lhe está reservado entre as demais Nações, 
nós, tambem, estaremos a postos, para emprestarmos, com a lealdade, que 
sempre nos caracterizou, e sem o menos interesse pessoal, a nossa modesta 
contribuição ao novo regime político-administrativo do Brasil91. 

 

A partir disso podemos identificar o posicionamento de direita do jornal em relação ao 

que acontecia politicamente no país, bem como compreender o porquê de alguns conteúdos 

publicados, muitos dos quais, fazendo apologia a Getúlio Vargas.  

Notamos também que O Comércio apresentava diversas informações em relação ao 

comunismo, especialmente notícias que se relacionava ao seu combate e o perigo que este 

poderia representar para a nação. O jornal publicou no início de 1934, um artigo intitulado 

                                                           
88 Jornal O Comércio. Porto União. Edição 128, de 19 de janeiro de 1936, p. 1. 
89 O Brasil unido e forte. In. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 138, de 30 de abril de 1936. p. 1-2. 
90 Jornal O Comércio. Porto União. Edição 1, de 11 de junho de 1931. p. 1.  
91 Ibid. 
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‘Conferência sobre o comunismo’, dividido em uma série de seis textos, escrito por Moacir 

Gaia. O conteúdo apresentava o ponto de vista de seu redator em relação ao comunismo, que 

para ele “é o latrocínio legalizado [...] O comunismo traz a decadência física e moral do 

individuo. Diminui o trabalho e esfôrço, e deste modo cercea o progresso92”. Ao longo das 

publicações, o autor vai tecendo, ainda que de uma forma bastante breve, sua visão em 

relação ao comunismo, alegando o quanto este pode ser prejudicial para a sociedade, para 

então chegar à experiência da Rússia, “[...] fadada a ser a primeira nação ocidental, a receber 

um governo e uma ordem social tão má93”. Moacir Gaia vai apontando questões em relação 

aos problemas enfrentados pelos operários dentro do sistema comunista na Rússia94, o 

sofrimento do camponês e a decadência da agricultura com o advento do comunismo95, o total 

controle da imprensa pelo Estado, a destruição da instituição familiar e o problema da 

instrução pública oferecida por esse sistema:  

 

Os filhos são propriedade do Estado. Os professores tem o encargo de 
inculcar na alma das crianças, a não existencia de Deus e de instruí-las desde 
cedo sobre as funções sexuais. Pasmai ante os belos e grandiosos resultados 
que produz o comunismo na juventude: tira ás crianças todo o amor e todo o 
respeito aos pais: crea cidadãos imoraes, atêus, sem creças e sem fé: 
transforma os jovens em féras e as moças em prostitutas96. 

 

Através das descrições de Moacir Gaia nos textos publicados, percebemos a intenção 

do autor em desmoralizar completamente o regime comunista na Rússia, apelando ao final 

para questões de ordem moral e como a instituição familiar foi a que mais sofreu com o 

comunismo: “Pai e mãe e filho já não se pertencem Tudo é do Estado. Entre os bárbaros, pai e 

mãe deviam amar seus filho, na Russia não. Ela caiu, portanto, mais baixo que os selvagens 

de outróra. O amor materno, segundo êles, é um sentimento próprio só dos animais e 

irracionais97”. 

Mesmo que tais textos fossem assinados, o jornal ao publicar esses conteúdos acaba de 

certo modo compactuando com tais ideias. Notadamente O Comércio assume uma posição 

anticomunista, mesmo que isso não seja dito de uma forma direta, mas através das suas 

publicações percebemos claramente tal postura. 

                                                           
92 CONFERÊNCIA SOBRE O COMUNISMO, por Moacir Gaia. Jornal O Comércio. Edição 27 de 7 de janeiro 
de 1934. p. 4. 
93 Idem. Jornal O Comércio. Edição 28 de 14 de janeiro de 1934. p. 8. 
94 Idem. Jornal O Comércio. Edição 31 de 4 de fevereiro de 1934. p. 6. 
95 Idem. Jornal O Comércio. Edição 32 de 11 de fevereiro de 1934. p. 6. 
96 Idem. Jornal O Comércio. Edição 37 de 18 de março de 1934. p. 2. 
97 Ibid. 
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Apesar de ser editado e impresso em Porto União, e trabalhar para atender as 

necessidades da sua população, O Comércio adquiriu no seu primeiro decênio uma circulação 

que foi além dos limites municipais. Isso pode ser em parte comprovado através do contato e 

da circulação de folhetos e periódicos de outras cidades e estados, que atendiam a diversos 

interesses, e que chegavam até a redação do jornal, muitos dos quais eram divulgados nas 

edições de O Comércio, seja em forma de anúncio e venda de assinaturas ou através das 

colunas ‘Publicações Recebidas’ ou ‘Pela Imprensa’. Tais publicações serviam tanto para 

acusar o recebimento de jornais vindos de fora, quanto para divulgar alguma publicação sobre 

o recebimento de O Comércio, por outras redações.  

Através dessas seções identificamos jornais vindos de diversas cidades catarinenses 

como Florianópolis (A Patria; Republica; Dia e Noite; A Gazeta), Itajaí (O Libertador; O 

Tempo; Jornal do Povo), Joinville (O Popular; Folha Nova; A Notícia; Folha da Tarde, A 

Vespera), Lages (A Época), Mafra (A Nação; O Trabalho), Jaraguá (Gazeta de Jaraguá), São 

Francisco do Sul (O Liberal), Cruzeiro do Sul (Cruzeiro; Cruzeiro do Sul), Campo Grande 

(Folha da Serra), Rio do Sul (O Agricultor), Canoinhas (Avante; O Triunfador), Chapecó (A 

Voz de Chapecó); assim como periódicos de outros estados: Paraná (O Estilete; Correio do 

Sul), Rio Grande do Sul (Jornal da Serra; A Notícia; A Verdade; O Gaúcho; O Taquariense), 

Rio de Janeiro (O Jornal; Bôa Nova; Boletim de Educação Sexual; Gazeta Carioca), São 

Paulo (A Cidade; O Ferreirense; O Grêmio, A Cidade; O Comércio), Minas Gerais (Centro 

de Minas; Correio de Coimbra; Tribuna do Povo), Bahia (O Idealista; Jornal do Operario), 

Ceará (O Estado), Pernambuco (Correio de Limoeiro; Jornal do Povo). Com isso deduzimos 

que O Comércio, mesmo atendendo aos interesses do planalto catarinense e da sua localidade 

(Porto União), era um jornal conhecido além dos limites municipais. 

Algumas seções apareciam com maior frequência no jornal. São elas: ‘Pela Instrução’; 

‘Vida Social’ e/ou ‘Viajantes’; ‘Notas forenses’ ou ‘Notas Policiais’; ‘Pagina Literaria’, além 

das ‘Secções livres’, geralmente pagas. Nem sempre todas estavam presentes em uma mesma 

edição. Mas era comum o registro de pelo menos duas ou mais delas.  

‘Pela Instrução’ trazia informações relacionadas à educação e a instrução pública tanto 

no município quanto na região e no Estado de Santa Catarina. Nesta seção o jornal 

apresentava nomeações, exonerações, transferências e substituições de professoras e 

professores, notícias sobre construção, reformas e ampliações de grupos escolares, 

informações sobre exames escolares finais e de admissão, e assuntos gerais relacionadas ao 

ensino. 
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 O espaço ‘Vida Social’ ou ‘Notas Locais’ dentro do jornal era dedicado as 

informações sobre nascimentos, aniversários, festas, casamentos, falecimentos e tudo que se 

relacionasse a movimentação social nas cidades.  

A seção ‘Viajantes’, que também poderia ser encontrada nas ‘Notas Locais’, era 

utilizada para informar sobre visitantes que estavam na cidade ou passando por ela, ou então 

de moradores de Porto União ou União da Vitória que estariam seguindo viagem para algum 

lugar. Por conta dos trens, a movimentação de pessoas nas “Gêmeas do Iguaçu” era muito 

intensa. A Estação-Férrea, ponto de referência na divisa das cidades, também era referência 

dos principais eventos da época. A chegada e a saída de trens era motivo de encontro dos 

moradores locais, e também uma forma de se manter informado, constituindo-se em espaço de 

sociabilidade98. Dificilmente uma edição de O Comércio deixava de registrar sobre algum 

viajante, seja ele da cidade, visitando ou apenas passando por ela.  

Nas seções ‘Notas forenses’ ou ‘Notas policiais’, encontramos registros policiais, 

prisões, denúncias, habeas corpus, informações do juízo criminal, autos arquivados, penhora 

de bens, etc.  

 Destacamos ainda a ‘Pagina Literaria’, coluna em formato de suplemento dirigida por 

Juvêncio Braga que aparece em algumas edições de 193299. Tal seção era dedicada à 

publicação de crônicas e poesias de autores locais. Como podemos observar na imagem 5, a 

página se destacava por sua diagramação, toda ornamentada com arabescos e linhas abstratas 

de modo a valorizar o seu conteúdo, bem como chamar a atenção do leitor. Posteriormente tal 

seção deixou de existir enquanto suplemento dentro de O Comércio, que passou a publicar 

poesias e crônicas aleatoriamente em suas edições, no sentido de que já não faziam parte de 

uma seção específica dentro do jornal.  

                                                           
98 GASPARI, Leni Trentim. No tempo dos trens nas “Gêmeas do Iguaçu”. Op. cit. p. 168 – 171. 
99 Página Literaria. In: Jornal O Comércio: Edição 31, de 29 de maio de 1932; Edição 35, de 26 de junho de 
1932; Edição 40, de 31 de julho de 1932; Edição 44, de 28 de agosto de 1932. 
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Imagem 5 – Página Literária, de O Comércio. Edição 40, de 31 de julho de 1932. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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Nas ‘Secções Livre’, geralmente pagas, encontramos informações diversas. Sempre 

assinadas, apresentavam comunicados, esclarecimentos, advertências, avisos gerais, 

discussões políticas, religiosas, etc.  

 Por fim, destacamos a ‘Secção Metodista’, da Igreja Metodista do Brasil. Por se tratar 

de uma seção paga, logo entendemos o porquê das constantes publicações no jornal entre 

1933 e 1935. Quase todas as edições nesse período apresentavam tal seção ou qualquer outra 

nota informando sobre as ações da Igreja Metodista, inclusive propagandas e convites para 

cultos e estudos bíblicos. A outra parte dessas publicações traz esclarecimentos sobre a 

doutrina metodista, citações e/ou interpretações de trechos da Bíblia. A partir de 1936 O 

Comércio deixou de publicar a ‘Secção Metodista’, mas continuou eventualmente publicando 

notícias sobre a movimentação do Templo Metodista de Porto União, informando sobre 

cultos, festas e promoções da igreja, cursos de formação dos seus pastores, etc. 

 Sobre publicações de cunho religioso a direção do jornal acabou mediando de forma 

mais direta, selecionando e definindo normas éticas para tais publicações: 

 

Aos nossos colaboradores.  
 
Com o fim de evitarmos polêmicas religiosas, avisamos aos nossos 
colaboradores que resolvemos só dar publicidade aos trabalhos que, sôbre 
essa matéria, sejam redigidos em caracter doutrinário, sem ofensas a essa ou 
àquela seita100. 

 

A nota continua informando que sendo assim, deixará de publicar dois textos enviados 

a redação, um assinado por “Milis Cristi” e outro por “Torquemada”. Logo, as publicações 

religiosas que aparecem em O Comércio, seguem esse padrão: textos de caráter doutrinário, e 

que não ofendam outras religiões. Notamos também que a Igreja Católica não era absoluta nas 

páginas do jornal. Ela vai aparecer em algumas notas informativas, sobre festas religiosas ou 

missas, mas não chega a ocupar um espaço específico e significativo dentro do jornal. 

Diversas outras mudanças foram operadas na estrutura do jornal desde a sua 

composição, redação, impressão, etc. após a década de 1930, mas não nos cabe nesse 

momento analisar todas elas, dado o recorte temporal definido para nossa pesquisa. 

Atualmente, ainda em circulação, O Comércio é impresso em tamanho tabloide, 

dividido em cinco colunas, impresso diariamente, contando com a tecnologia digital e 

atendendo não apenas aos interesses de Porto União (SC), mas de outras cidades vizinhas, 

especialmente União da Vitória (PR). 

                                                           
100 Aos nossos colaboradores. Jornal O Comércio. Edição 31, de 4 de fevereiro de 1934. p. 1.  
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Após essa apresentação sobre a cidade de Porto União (SC), local onde surgiu e 

circulou o jornal O Comércio no início da década de 1930, a proposta seguinte dentro da 

nossa pesquisa é a de ampliar nosso olhar para as políticas sobre sexualidade no Brasil, no 

início do século XX, de modo a conhecer os discursos que circulavam pelo país, bem como o 

papel que o Círculo Brasileiro de Educação Sexual teve nesse contexto, no sentido de 

propagar através das mídias, especialmente da imprensa, assuntos relacionados à educação 

sexual. 
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CAPÍTULO 2 – POLÍTICAS SOBRE SEXUALIDADE NO BRASIL NA DÉCADA 

DE 1930 

 

 

Neste capítulo pretendemos ampliar nosso olhar para as políticas sobre a sexualidade 

e a educação sexual no Brasil ao longo da década de 1930. Para isso começaremos com os 

antecedentes dos discursos que envolvem as questões sexuais no final do século XIX e 

início do XX, a fim de identificar o que era discutido a respeito do corpo, gênero e 

sexualidade, para num segundo momento verificarmos o que foi apropriado e serviu para a 

criação de uma política sexual nacional.  

Tal percurso possibilitará uma discussão acerca da governamentabilidade, da ciência, 

e da medicina naquilo que se relaciona a sexualidade, para desse modo, entender a 

necessidade que levou a criação de um órgão que se dedicou exclusivamente as questões da 

educação sexual no país, o Círculo Brasileiro de Educação Sexual (CBES). 

 

 

2.1 CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

Ao longo da história, as sociedades foram criando regras e princípios que 

regulassem, ou ao menos orientassem a vida social dos grupos. O corpo se encontra no 

centro de toda essa dinâmica social e cultural.  

A cultura relaciona-se ao corpo a fim de modelá-lo e socializá-lo a partir de suas 

regras e normas101. Ele sempre foi alvo e reflexo de pressões e múltiplas transformações 

fundadas em valores e crenças promulgadas pelas sociedades ao longo dos séculos. Cada 

imagem de corpo foi pensada e desejada em sua época, e acabou muitas vezes sendo 

repudiada depois da transição para um novo modelo. 

O corpo pode ser pensado como um manifesto do estilo de vida que cada indivíduo 

assume frente ao simbolismo elaborado pelo autocontrole e pela civilidade; “[...] o corpo é 

ao mesmo tempo receptáculo e ator face as normas prontamente enterradas, interiorizadas, 

privatizadas102”. Ele transformou-se em objeto de admiração, programação, decomposição 

                                                           
101 MARZANO-PARISOLI, Maria Michela. Pensar o corpo. Petrópolis: Vozes: 2004. p. 26. 
102 CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges. Prefácio à História do corpo. In: 
_____. História do corpo: Da Renascença às Luzes. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 11. 
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e recomposição103. Tornou-se produto pelo qual o indivíduo é convidado a conservar sua 

forma, modelar sua aparência, ocultar possíveis anomalias ou fragilidades. É um conjunto 

que forma uma identidade, nas palavras de David Le Breton, “é a peça principal da 

afirmação pessoal104”.   

A relação com o corpo se manifesta através do domínio de si, mesmo que essa 

relação se dê por estruturas simbólicas do ser ou ter um corpo, afinal ele é a evidência 

pela qual a relação com o mundo é construída105. De acordo com Le Breton, 

 

Os usos físicos do homem dependem de um conjunto de sistemas 
simbólicos. Do corpo nascem e se propagam as significações que 
fundamentam a existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação 
com o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência toma forma 
através da fisionomia singular de um ator. Através do corpo o homem 
apropria-se da substância de sua vida traduzindo-a para os outros, 
servindo-se dos sistemas simbólicos que compartilha com os membros da 
comunidade106. 

 

Marcel Mauss107 ao falar de “técnicas do corpo”, que podem ser entendidas como 

modos de agir, diz que o corpo como primeiro e mais natural instrumento que o homem 

dispõe, acaba servindo de objeto técnico para sua construção social e cultural dentro dos 

limites possíveis impostos pela comunidade humana. Toda postura e movimento corporal 

é resultado de uma construção social. As atitudes adotadas pelas pessoas numa dada 

sociedade, ainda que possam parecer espontâneas e respondam a uma lógica gestual, 

constituem apenas técnicas culturalmente construídas num dado espaço social. Através da 

corporeidade as pessoas são capazes de fazer do mundo a extensão de sua experiência, 

produzindo sentidos e significações108. 

Ainda sobre as técnicas corporais, Mauss continua dizendo que ao longo do tempo, 

elas acabaram por impor aos indivíduos uma educação rigorosa na forma com que 

utilizam seus corpos. “Tudo em nós todos é imposto [...] Temos um conjunto de atitudes 

permitidas ou não, naturais ou não109”, e é através dessa imposição de um conjunto de 

atitudes, positivas ou negativas, de um complexo de atos montados no indivíduo pela 

                                                           
103 MARZANO-PARISOLI, Maria Michela. Op. cit., p. 65. 
104 LE BRETON, David. Adeus ao corpo: Antropologia e sociedade. Campinas: Papirus, 2003. p. 28. 
105 Idem. A sociologia do corpo. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 7. 
106 Ibid., loc. cit. 
107 MAUSS, Marcel. As técnicas do corpo. In:_____ Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 
2003.p. 407. 
108 LE BRETON, David; A sociologia do corpo. Op. cit., p. 8. 
109 MAUSS, Marcel. Op. cit., p. 408. 
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estrutura social na qual está inserido, é possível identificar um “sistema de montagens 

simbólicas”. 

Os conhecimentos sobre o corpo dependem de um estado social, de uma visão de 

mundo e de uma definição da identidade de cada um. Assim como para Le Breton110, 

entendemos que o corpo é, pois, uma região simbólica, efeito de uma estrutura social e 

cultural. É do corpo que surgem as significações que fundamentam a existência, 

individual e coletiva, produzindo sentidos num dado espaço.  

Ao falarmos do corpo, não escapamos a necessidade de relacioná-lo às questões de 

gênero, entendidas nesta pesquisa a partir das concepções de Joan W. Scott111 para se 

referir ao modo como a cultura organiza a hierarquia entre as pessoas em função do sexo. 

O corpo como construção simbólica abre possibilidades para a constituição de identidades 

subjetivas de homens e mulheres. O gênero nesse contexto vai funcionar como uma forma 

de indicar essas construções culturais impostas para um corpo sexuado, criando ideias 

sobre os papeis adequados para homens e para mulheres. 

Segundo Foucault112 o sexo é produto de um dispositivo de sexualidade113, e que 

surge depois do século XIX. Para ele o discurso sobre sexualidade não se aplicava 

inicialmente o sexo, mas ao corpo, aos órgãos sexuais, os prazeres, às relações de aliança, 

etc., todo um conjunto heterogêneo, recoberto pelo dispositivo de sexualidade, 

responsável pela produção da ideia de sexo114. No momento que a ciência passou a tratar 

do sexo, e que a atividade sexual foi vista e classificada em termos normal e anormal, sã e 

patológica, requerendo cura e normatização, criou-se um dispositivo de sexualidade115.  

A abordagem apresentada por Foucault pressupõe que a sexualidade foi sendo 

construída através de vários mecanismos de poder, atuando de diferentes formas sobre os 

sujeitos. A sexualidade, não é o elemento mais rígido dentro das relações de poder, mas 

constitui-se um dos elementos mais eficazes de controle sobre o sujeito e a sociedade. 

Nessas relações de poder, a sexualidade é um dos elementos “dotados de maior 

instrumentalidade” e “utilizável no maior número de manobras”, servindo às diferentes 

                                                           
110 LE BRETON, David. Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002. p. 13-14. 
111 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Op. cit. 
112 FOUCAULT, Michel. Sobre a história da sexualidade. In:_____. Microfísica do Poder. São Paulo: Graal, 
2012. p. 384. 
113 Foucault entende o dispositivo de sexualidade enquanto um conjunto heterogêneo que inclui discurso, 
instituições, organizações, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. O dispositivo funciona como uma rede da qual todos esses 
elementos estão interligados (FOUCAULT, M. Microfísica do Poder Op. cit., p. 364-368). 
114 FOUCAULT, Michel. Sobre a história da sexualidade. Op. cit., p. 384. 
115 ARAÚJO, Inês Lacerda. Foucault e a crítica do sujeito. Curitiba: Editora da UFPR, 2008.p. 160. 
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estratégias116. Os estudos de Foucault a respeito de uma história da sexualidade serão 

entendidos e utilizados nesta pesquisa, como um ponto de partida pelo qual o indivíduo 

passa a ser reconhecido enquanto sujeito de uma sexualidade diretamente integrada ao 

corpo, e como tal, precisa decididamente ser controlada, educada e condicionada às 

convenções sociais e culturais. 

Em ‘O orgasmo e o Ocidente’, Robert Muchembled117 aponta que as burguesias 

ocidentais do final do século XIX parecem conformar-se ao processo de civilização dos 

costumes118, “a fim de mostrar na existência o domínio de um papel público e privado”, no 

qual deveria prevalecer o domínio das pulsões corporais. Esse indivíduo é convidado a 

demonstrar a superioridade da sua civilidade frente à natureza selvagem e primitiva do ser 

humano ou sobre a grosseria dos camponeses e operários, revelando suas potencialidades 

dentro de um papel social bem definido, sem se deixar levar por suas necessidades, 

instintos, desejos ou paixões. Segundo Muchembled119, a vontade de controlar a 

sexualidade decorre de tais noções. 

É também no final do século XIX que a medicina dá um passo decisivo em relação 

às questões sexuais. Ela assume para si os discursos sobre sexualidade para dela falar de 

maneira racional e científica, mas sempre com o cuidado de vigiar e orientar as condutas; 

pois a sexualidade era definida pelos médicos como uma força potencialmente perigosa para 

a saúde, e como tal deveria ser imperativamente vigiada e enquadrada120. 

Falar, portanto sobre questões sexuais era algo delicado e potencialmente perigoso, 

mas a ciência médica oferecia certas vantagens. Só a ela era permitido observar a intimidade 

dos corpos, a fim de tratá-los. E se ela transformou-se no principal guia de leitura do corpo, 

é porque sua ciência se elabora no seio da sociedade e como resposta a seus 

questionamentos, e não como um mundo científico totalmente subtraído da realidade121. A 

medicina ocidental tornou-se não apenas o principal recurso em caso de doenças, “mas um 

guia de vida concorrente das tradicionais direções de consciência122”, ou seja, mais do que 

                                                           
116 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I. Op. cit. p. 98. 
117 MUCHEMBLED, Robert. O orgasmo e o Ocidente: uma história do prazer do Século XVI a nossos dias. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.  p. 214. 
118 Sobre a civilização dos costumes. Cf. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador, volume 1: uma história dos 
costumes. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 
119 MUCHEMBLED, Robert. Op. cit., p. 216. 
120 Ibid., p. 216-217. 
121 FAURE, Olivier. O olhar dos médicos. In.: Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges. 
História do corpo: Da Revolução à Grande Guerra. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 15. 
122 MOULIN, Anne Marie. O corpo diante da medicina. . In.: Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, 
Georges. História do corpo: As Mutações do Olhar. O Século XX. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 15. 
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medicalizar o corpo doente, ela promulga regras de comportamento, censura os prazeres, 

mantém o cotidiano envolto em uma rede de conselhos de moderação. 

Com a desculpa da higiene sexual, os médicos poderiam falar sobre as questões 

sexuais sem serem taxados de indecentes ou imorais, afinal eles estavam apenas prestando 

um trabalho de utilidade pública e saúde familiar. Mas vale ressaltar que nem todos os 

médicos do final do século XIX e início do XX estavam preocupados com as práticas de 

higienistas, ou com as questões sexuais, especializações estas pouco prestigiosas dentro do 

campo médico, tanto que aqueles que se dedicavam a elas o faziam mais por acaso ou por 

necessidade, do que por opção. Médicos que se dedicavam a doenças como a loucura, 

doenças venéreas, aos partos, doenças das mulheres e das crianças permaneceram por muito 

tempo às margens da medicina123. 

O médico das famílias passou então a intervir na organização do lar com conselhos 

educativos sobre higiene, em especial sobre as doenças venéreas, empreendendo campanhas 

de higienização da sexualidade124. O que se viu foram esforços constantes de colocar na 

pauta dos discursos médicos, as questões sexuais, e fazer com que esses discursos não 

ficassem apenas no âmbito acadêmico, mas que servissem de alguma forma, para o bem da 

população e consequentemente do Estado.  

 O Estado moderno, preocupado com o desenvolvimento industrial, tinha 

necessidade de controlar demográfica e politicamente a população. Tal controle exercido 

junto às famílias também buscou disciplinar a concepção, os cuidados físicos com os filhos, 

e no caso das famílias não-burguesas, a tentativa de evitar a miséria. Dessa forma, dois tipos 

de intervenções foram criadas em defesa da saúde física e moral das famílias. Uma delas se 

deu pela medicina doméstica. No interior da família burguesa, esta medicina estimulava 

uma política populacionista reorganizada em torno dos cuidados e da educação das crianças. 

A segunda intervenção foi dirigida as famílias menos abastadas, e se deu através de 

campanhas de moralização e higiene coletiva125.  

Basicamente, era necessário educar sexualmente à população sob a luz da ciência 

médica-higienista, sem deixar de lado a moralidade e a virtude familiar. Dessa forma a 

medicina manipulando a religião se insinuava no espaço moral ao mesmo tempo em que 

lançava as bases para uma educação higiênica dos corpos126. 

                                                           
123 FAURE, Olivier. Op. cit. p. 25-26. 
124 DONZELOT, Jacques. A Polícia das Famílias. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986. p. 157. 
125 COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. p. 51-52. 
126 Ibid., p. 66. 
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Todo trabalho de persuasão da higiene dos corpos desenvolvida ao longo do XIX, foi 

sendo construída sobre a ideia de que a saúde e a prosperidade da família dependiam se sua 

sujeição ao Estado. Logo, a família estaria inserida na estratégia de nacionalização dentro de 

uma lógica de troca de favores entre a medicina e o Estado, de forma que um fenômeno 

físico, cultural ou emocional ao ser aspirado e convertido em fato médico, depois de 

“tratado”, seria reinjetado no tecido social, isto é, condutas antes administradas pela família 

passam a ser encampadas pela medicina, e através dela, são devolvidas ao controle 

estatal127.  

Tal processo também pode ser entendido dentro do contexto de 

governamentalidade, de Foucault128, ou seja, a partir da gestão da população e de um 

controle das estratégias que os indivíduos podem ter em relação a eles mesmos e uns em 

relação aos outros. Isso se reflete nas táticas de governo que permitem definir a cada 

instante o que compete ou não ao Estado, o que é público ou privado, o que é ou não 

estatal, etc. Veremos que esse exercício de poder do Estado, preparado para gerir a 

população minuciosamente, pode ser assistido nas primeiras décadas do século XX, no 

Brasil.  

É nesse período também que vão surgir tanto no Brasil quanto na Europa, e até nos 

Estados Unidos, uma grande quantidade de discursos especializados sobre sexo, 

principalmente articulados por médicos; “Tais discursos emergiam de uma espécie de 

nebulosa, cujos vapores emanavam da agitação que a ‘questão sexual’ produzia em 

diferentes pontos do campo intelectual de então129”. 

Mas é na década de 1930 que o Brasil pode acompanhar os primeiros profissionais 

da área médica que se designavam como especialistas em sexologia. Esses profissionais, 

além de trabalharem para constituir uma disciplina bem específica dentro da área médica e 

lutar para adquirir prestígio científico, atraíam para si, suspeitas e desconfianças que o 

estigma da sexualidade herdara.  

E embora a anatomia e a fisiologia dos órgãos sexuais fossem o que geralmente 

dava uma aura de cientificidade para essa nova especialidade médica, os primeiros 

sexólogos tentaram criar uma ciência que fosse além do estudo do corpo e do seu instinto 

sexual, “Desde o início, a sexologia parece ter sido uma especialidade que, embora tivesse 

                                                           
127 COSTA, Jurandir Freire. Op. cit., p. 64. 
128 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Op. cit. p. 429-430. 
129 CARRARA, Sérgio Luís; RUSSO, Jane Araújo. A psicanálise e a sexologia no Rio de Janeiro de 
entreguerras: entre a ciência e a auto-ajuda. In: História, Ciência e Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, v. 9, n. 2, 2002. p. 274. 
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médicos como principais adeptos, apresentava fronteiras bastante porosas, em constante 

comunicação com as chamadas ‘humanidades’130.” Podemos dizer que a sexologia foi uma 

disciplina militante, preocupada com uma série de questões e reformas sociais, se 

envolvendo na defesa de intervenções como a derrubada das leis que ainda 

criminalizavam a homossexualidade, na Inglaterra ou na Alemanha, até a luta no Brasil 

pelo divórcio, ou o controle de natalidade nos Estados Unidos131.  

Apenas dois médicos na primeira metade do século XX podem ser classificados 

como sexólogos no Brasil132; são eles: o gaúcho Hernani de Irajá e o carioca José de 

Albuquerque.  

Hernani de Irajá formou-se médico pela Faculdade de Medicina, em Porto Alegre. 

Transferiu-se para o Rio de Janeiro onde se popularizou pela extensa produção sobre 

sexologia e por seu trabalho artístico. Suas obras possuíam um apelo comercial, adotando 

um projeto gráfico bastante ousado para a época, utilizando, por exemplo, fotos de 

mulheres nuas em poses insinuantes ou sensuais, ou seja, bem diferente das obras de 

autores contemporâneos a ele133. José de Oliveira Pereira de Albuquerque se formou em 

medicina no Rio de Janeiro, e alcançou notoriedade ao longo da década de 1930 ao lutar 

em prol da campanha pela educação sexual no país, e pela institucionalização da 

Andrologia, especialidade médica dedicada aos estudos dos problemas sexuais dos 

homens. Foi o fundador de periódicos especializados e instituições voltadas para a área da 

sexologia e da andrologia, publicando dezenas de livros134.  

O que nos cabe aqui ressaltar é que tanto Albuquerque quanto Irajá, “nunca 

pertenceram a quaisquer das prestigiosas academias ou sociedades médicas brasileiras135”.  

Podemos concluir com isso que o reconhecimento profissional no Brasil dentro área de 

sexologia era bastante restrito e difícil de alcançar nessa primeira metade do século XX. 

 A sexologia ainda estava muito distante das áreas médicas de destaque, portanto, 

era preciso popularizá-la, tornando-a palpável e acessível não como algo estranho, sórdido 

ou vulgar, mas como fundamental para a higiene e para a moral da sociedade, das 

famílias, dos jovens e até das crianças. Acreditava-se que era preciso educar sexualmente 

                                                           
130 CARRARA, Sérgio Luís; RUSSO, Jane Araújo. Op. cit., p. 275. 
131 Ibid., loc. cit. 
132 Ibid., p. 276. 
133 EZABELLA, Alessandro. Hernani de Irajá: arte e ciência de um sexólogo brasileiro. 2010. 116 f. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 17.  
134 Cf. CARRARA, Sérgio Luís; RUSSO, Jane Araújo, 2002. Cf. REIS, Giselle Volpato dos; RIBEIRO, Paulo 
Rennes Marçal, 2004.  Cf. REIS, Giselle Volpato dos, 2006.  
135 CARRARA, Sérgio Luís; RUSSO, Jane Araújo. Op. cit., p. 277. 
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as pessoas com a justificativa de que elas não caíssem em devaneios ou fossem 

acometidas por desvios sexuais ou por doenças venéreas.  

Vemos ao longo da década de 1930, frente a essa necessidade de firmar a sexologia 

enquanto campo legítimo do saber médico-científico no Brasil, uma intensa campanha em 

prol da educação sexual, e que se espalhou por todo território nacional, tantos nas capitais 

quanto nas cidades do interior, chegando inclusive em Porto União, através do seu jornal 

local, O Comércio. 

A importância de uma pesquisa sobre a história da sexualidade e da educação 

sexual no país nesse período é fundamental, pois revela aspectos até então, pouco ou 

mesmo nunca antes analisados pelo olhar histórico. No caso da presente pesquisa, 

tamanha é sua especificidade uma vez que trata um jornal do interior, publicando e 

divulgando aspectos discutíveis sobre sexualidade por um período de quase uma década. 

 

 

2.2 BRASIL: DA BELLE ÉPOQUE A ERA VARGAS 

 

Um fluxo intenso de mudanças atingiu o Brasil em vários níveis da experiência 

social, econômica, política e científica entre o fim do século XIX até meados do século XX. 

Não apenas no Brasil, tais mudanças foram sentidas em todo mundo resultante dos impactos 

causados a partir da chamada Segunda Revolução Industrial, também conhecida por 

Revolução Científico-Técnológica, já em meados do século XIX, com mais plenitude em 

1870136. Tal momento não foi apenas um desdobramento da Revolução Industrial do XVIII, 

sua realidade foi muito mais complexa: 

 

[...] ela possibilitou o desenvolvimento de novos potenciais energéticos, 
como a eletricidade e os derivados de petróleo, dando assim origem a 
novos campos de exploração industrial, como os altos-fornos, as indústrias 
químicas, novos ramos metalúrgicos, como os do alumínio, do níquel, do 
cobre, e dos aços especiais, além de desenvolvimentos nas áreas da 
microbiologia, bacteriologia e da bioquímica, com efeitos dramáticos sobre 
a produção e conservação de alimentos, ou na farmacologia, medicina, 
higiene e profilaxia, com um impacto decisivo sobre o controle das 
moléstias, a natalidade e prolongamento da vida137. 

 

                                                           
136 SEVCENKO, Nicolau. Introdução: o prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. In: 
NOVAIS, Fernando A. (coord.); SEVCENKO, Nicolau (org.). História da vida privada no Brasil, 3. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. p. 8. 
137 Ibid., p. 8-9. 
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Além dessas, outra característica marcou a Revolução Científico-Tecnológica, e 

constitui-se no grande impulso que ela deu para a consolidação do mercado capitalista. A 

ampliação na escala das demandas e das exportações gerou um avanço acelerado sobre as 

sociedades tradicionais, e estas se viram cercadas pelo dinamismo da industrialização. Mas 

para as grandes potências, expandir os mercados e incorporar novos territórios as suas 

possessões não eram suficientes, “era necessário transformar o modo de vida das sociedades 

tradicionais, de modo a instilar-lhes os hábitos e práticas de produção e consumo conformes 

ao novo padrão da economia de base científico-tecnológica138”. Porém esses novos ideais de 

transformações incentivados pelo capitalismo encontraram no Brasil um grande impasse, 

afinal, o país ainda vivia sob a égide de um regime escravocrata. Com a abolição desse 

sistema em 1888, seguida da proclamação da República em 1889, as novas elites que 

assumiam a frente do país incentivavam a sua industrialização e a modernização a todo 

custo. Porém o efeito desse processo de alteração dos quadros hierárquicos, dos valores 

sociais e da consolidação do trabalho assalariado gerou uma desestabilização social e 

cultural e consequentemente resultou em vários episódios de manifestações e revoltas 

populares (a exemplo: Revolta de Canudos, Revolta da Vacina). Em nome do progresso, era 

necessário adequar o país as exigências globais, mesmo que isso significasse oprimir uma 

parcela da população (sem instrução e alheia aos processos decisórios) para favorecer as 

novas elites republicanas139. O período que se seguiu ao advento da República representava 

na virada do novo século, talvez a única oportunidade para o país se integrar de forma 

definitiva ao mundo ocidental, e toda geração de intelectuais, jornalistas e pensadores 

brasileiros que assistiram ao nascer da República esforçavam-se para forjar um 

conhecimento sobre o Brasil em todas as suas peculiaridades140. 

 Podemos dizer que a instauração da República no Brasil teve grande significado 

enquanto regime político capaz de promover uma modernização no país, associada a 

concepções burguesas de progresso e civilização, a exemplo das sociedades europeias141. 

Essa dinâmica de uma nova ordem promovida pelo estabelecimento do regime republicano 

intensificou os contatos e as trocas internacionais e naturalmente acelerou o curso de 

transformações históricas. Houve uma ampliação da construção de uma consistente esfera 

                                                           
138 SEVCENKO, Nicolau. Introdução. Op. cit., p. 12-13. 
139 Ibid. Op. cit. p. 16 et. seq. 
140 SALIBA, Elias Thomé. A dimensão cômica da vida privada na república brasileira. In: NOVAIS, Fernando 
A. (coord.); SEVCENKO, Nicolau (org.). História da vida privada no Brasil, 3. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998.  p. 296. 
141 CORREA, Silvio Marcus de Souza. Sexualidade e Poder na Belle Époque de Porto Alegre. Santa Cruz d Sul: 
UNISC, 1994. p.22. 
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pública, reforçada pelo expansionismo da imprensa e das oportunidades de convívio 

cultural, bem como a possibilidade de desfrutar de novas circunstâncias da experiência 

privada142. 

Essa relação entre esfera pública e privada foi abordada por Jürgen Habermas, em 

Mudança estrutural da Esfera Pública. Tal obra permite diversas reflexões, entre elas um 

esquema de setores sociais, na qual uma linha divisória entre Estado e sociedade civil, 

separa a esfera pública do setor privado143. Esse entremeio, representada pela esfera pública 

política, pode sofrer a interferência dos meios de comunicação de massa (estrutura pública 

literária) que consequentemente através da opinião pública, atuar como intermediário das 

relações entre o Estado e as necessidades da sociedade burguesa.  

Passada a fase eufórica do início do novo regime político, o Brasil passou a desfrutar 

mais ou menos entre os anos de 1900 a 1920, do seu período de Belle Époque144. Esse 

momento marcou a esfera pública, influenciando diretamente a sociedade civil burguesa 

com novos padrões de consumo, especialmente incentivados por uma onda publicitária 

através da imprensa145, da difusão das modernas revistas ilustradas, das propagandas, da 

criação de um mercado musical mais ritmado e com danças sensuais, com a popularização 

do cinema, e a difusão das práticas desportivas. O cinema, o esporte e a dança estavam 

diretamente articulados ao imaginário da modernidade nesse início do século XX146. 

Um novo modelo de vida se instaurava e encontrava forças em discursos higienistas 

e eugenistas para se estabelecer como novo padrão de vida familiar: disciplinado, 

moderado, higiênico e saudável. Nesse momento coube aos médicos e as suas instâncias 

normativas, a tarefa de promover uma ação saneadora a fim de rever as questões que 

envolviam a formação dos brasileiros e todas as ambiguidades que cercavam esse debate147. 

A higiene representaria, como afirma André Mota148, a mola propulsora de todo 

andamento dado aos propósitos eugênicos, uma vez que a posição assumida pelo higienismo 

naquele momento era a de uma ciência independente, que contribuía para o 

desenvolvimento teórico e prático de outras esferas do conhecimento (psicologia, biologia, 

sociologia, patologia, geologia, etc.). 

                                                           
142 SEVCENKO, Nicolau. Op. cit., p. 30. 
143 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da Esfera Pública. Op. cit., p. 45. 
144 SEVCENKO, Nicolau. Op. cit., p. 36-37. 
145 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 213 et seq. 
146 PRIORE, Mary del. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. São Paulo: Editora 
Planeta do Brasil, 2011. 
147 MOTA, André. Quem é bom já nasce feito: sanitarismo e eugenia no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 
19-21. 
148 Ibid. p. 43. 
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Como apontado por Giselle V. dos Reis149: “A higiene abarca para si problemas 

ligados à moral e aos costumes, às doenças físicas e mentais, enquanto a eugenia se volta 

para problemas da raça, em que a anormalidade física ou psíquica se manifesta e necessita 

de solução”. Dessa forma, a higiene pretendia atingir um domínio mais amplo do sujeito, 

em suas dimensões individuais e sociais bem como do ambiente em que ele estaria inserido, 

ou seja, dentro de um campo de ação ligado a higiene do meio (estudo do solo, da água, do 

ar e da habitação), a higiene individual (biometria, cuidados corporais, vestuário) e a 

higiene pública (características etnográficas, inclui problemas sociais enfeixados pela 

eugenia, na puericultura, luta contra doenças transmissíveis e no alcoolismo)150.  

 As questões do sanitarismo aliadas às ações eugênicas possuíam um forte caráter 

nacionalista, e portando, deveriam ser encarados naquele momento histórico, como um pilar 

sobre o qual se iniciaria a construção de um novo Brasil151. 

A medicina social higienista estava diretamente relacionada à conversão dos sujeitos 

a essa nova ordem social urbana152, adequada para servir a esfera pública do Estado, através 

de um sutil proselitismo político-higiênico. Uma tática empregada para submeter os 

indivíduos à órbita do novo Estado era que, ao declarar seu amor à nação, o indivíduo não 

estaria fazendo por uma obrigação política, mas por impulso natural do corpo e do espírito, 

ou seja, o amor a pátria não representava uma enfermidade, e os higienistas não tardaram 

em declarar isso como sinal de sanidade, “a submissão do indivíduo ao governo estatal não 

era sintoma de anulação política mas prova de boa saúde”, logo, demonstrar a incapacidade 

de amar o Pátria sim, caracterizava-se uma doença153.  

Observamos então, a ocorrência do processo de governamentalidade, que como 

apontamos no tópico anterior, trata-se de um exercício bastante específico e complexo de 

poder atuando através de dispositivos de segurança, que tem como alvo o gerenciamento da 

população. 

A partir do combate às doenças (principalmente as infecto-contagiosas), a área da 

saúde pública passou a constituir-se como responsabilidade do Estado154. O programa de 

                                                           
149 REIS, Giselle Volpato dos. Sexologia e educação sexual no Brasil nas décadas de 1920-1950: um estudo 
sobre a obra de José de Albuquerque. 2006. 92 f. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) – Universidade 
Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara. p. 37. 
150 MOTA, André. Op. Cit., p. 43-44. 
151 Ibid., p. 50. 
152 COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e Norma Familiar. Op. cit., p. 36. 
153 Ibid., p. 67. 
154 Cf. PONTE, Carlos Fidelis. Entre a saúde pública e a medicina previdenciária. In: PONTE, Carlos Fidelis; 
FALLEIROS, Ialê (orgs.).  Na corda bamba de sombrinha: a saúde no fio da história. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2010.  p. 113 -120. 
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saúde pública trazido pela Era Vargas favoreceu a criação de mecanismos de controle da 

população a partir da implantação de políticas sanitárias destinadas a coletividade e ao 

fortalecimento da unidade nacional155.  

 O Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) foi criado por Getúlio Vargas 

logo após assumir o Governo Provisório (1930 – 1934). Afinal, o objetivo do governo era 

constituir uma elite intelectualmente sofisticada, e através da educação inserir no seio da 

sociedade os novos valores hierárquicos nacionais, e conservadores por influência da Igreja 

Católica.  

Atrelada à educação, coube ao MESP agregar a saúde pública, isto é, tudo aquilo que 

dissesse respeito à saúde da população e que não estivesse integrada a abrangente área da 

medicina previdenciária. Ao ser criado, tal Ministério serviria para atuar como ferramenta 

burocrática com o objetivo de consolidar uma estrutura de serviços que abarcasse todas as 

regiões do Brasil, inclusive nas áreas rurais, geralmente excluídas dos programas de ação 

dos organismos previdenciários, além de servir como sustentáculo para o atendimento de 

uma grande parcela da população, bastante diversa e dispersa pelo território nacional156. 

 Os primeiros anos de funcionamento do MESP se caracterizaram pela mutabilidade e 

indefinição de projetos e propostas. Podemos observar uma evidência dessa instabilidade a 

partir da rotatividade de Ministros que estiveram a sua frente nesse início. Nos quatro 

primeiros anos o MESP foi conduzido por Francisco Campos, Belisário Penna e 

Washington Pires, sucessivamente157.  

Porém esse quadro de instabilidade e sucessões de cargo ministerial mudou 

consideravelmente quando em 26 de julho de 1934, Gustavo Capanema tomou posse 

enquanto novo Ministro da Educação e Saúde Pública, inaugurando assim, uma nova fase 

na história da saúde no país158. Tendo como chefe de gabinete, seu amigo Carlos 

Drummond de Andrade, Capanema permaneceu no cargo até final do primeiro governo de 

Vargas, quando a pedido, foi exonerado em 13 de março de 1945159. 

                                                           
155 Cf. FONSECA, Cristina M. Oliveira. Saúde no Governo Vargas (1930-1945): dualidade institucional de um 
bem público. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. 
156 FONSECA, Cristina M. Oliveira. Saúde pública no Governo Vargas. In: PONTE, Carlos Fidelis; 
FALLEIROS, Ialê (orgs.).  Na corda bamba de sombrinha: a saúde no fio da história. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2010. p. 138. 
157 FONSECA, Cristina M. Oliveira. Saúde pública no Governo Vargas. Op. cit.,p. 138. 
158 HOCHMAN, Gilberto. Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930 – 1945). In: Revista 
Educar. Curitiba. n. 25, 2005. p. 129. 
159 HORTA, José Silvério Baia. Gustavo Capanema. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 
2010. p. 19.  
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Na área da saúde pública, Capanema empreendeu reformas importantes 

consolidando uma nova estrutura administrativa que perdurou, quase sem alterações até a 

criação do Ministério da Saúde em 1953160. A estrutura da saúde reorganizada por ele foi 

orientada pela preocupação do governo em se fazer presente em todo o país, logo era 

preciso centralizar e nacionalizar a política da saúde, partindo das capitais, investindo no 

interior dos municípios e articulando uma rede integrada de serviços de saúde161.  

Com uma reforma implantada em 1937, o MESP de Capanema transformou-se em 

Ministério da Educação e Saúde (MES). No processo de definição dos novos rumos da 

política de saúde, o território nacional foi dividido em oito regiões, cada qual com uma 

Delegacia Federal de Saúde, que funcionariam como um braço direito do Ministério nas 

determinadas regiões, e tinham por função fiscalizar as atividades necessárias para 

colaboração da União com serviços locais de saúde pública e assistência médico-social, 

além de inspecionar os serviços federais de saúde162. 

Tal processo foi conduzido pelo médico João de Barros Barreto, ao ser nomeado 

diretor do Departamento Nacional de Saúde (DNS) em fevereiro de 1937, logo que a 

primeira reforma ministerial da gestão de Capanema foi aprovada. Barreto teve um 

importante papel no período como principal responsável pela execução das reformas na área 

da saúde pública163. A partir de então, teve início um período de intensos trabalhos 

normativos no setor da saúde, com a elaboração de leis, regulamentos e códigos sanitários a 

fim de padronizar as atividades dos vários serviços de saúde nos estados164. 

No que corresponde à criação institucional na área da saúde, a gestão de Capanema 

ficou marcada por três estruturas: as Delegacias Federais de Saúde; os Serviços Nacionais e 

a instituição das Conferências Nacionais de Saúde (CNS)165. Mas a sua permanência no 

Ministério não rendeu apenas modificações da área da saúde. Capanema também se 

esforçou no sentido de privilegiar a educação, elaborando leis orgânicas para o ensino e 

tomando diversas iniciativas no campo da cultura no país166. 

 Segundo Horta167, Capanema valorizava a educação como um dos instrumentos do 

governo capaz de fazer com que este progrida, dilatando os limites de seu poder e glória. 

Assim, o Ministro defendia que “a educação não pode ser neutra no mundo moderno”, mas 
                                                           
160 FONSECA, Cristina M. Oliveira. Saúde pública no Governo Vargas. Op. cit. p. 138. 
161 Ibid., p. 139. 
162 HOCHMAN, Gilberto. Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930 – 1945). Op. cit., p. 132. 
163 Ibid., p. 131. 
164 FONSECA, Cristina M. Oliveira. Saúde pública no Governo Vargas. Op. cit. p. 139-140. 
165 HOCHMAN, Gilberto. Op. cit., p. 131. 
166 HORTA, José Silvério Baia. Op. cit. p. 19. 
167 Ibid. p. 50. 
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que deveria estar a serviço da nação. A educação era importante, mas “não no sentido de 

preparar o homem para uma ação qualquer na sociedade”, e sim prepará-lo para uma ação 

enfática e necessária, de forma que ele possa construir uma realidade moral, política e 

econômica capaz de integrar e engrandecer a nação. 

 Logo, a educação não contribuiria apenas para a formação pessoal, mas para a 

construção de um ideal nacional a partir de indivíduos capazes de promover a nação. A 

educação seria responsável pela oportunidade de fornecer para o meio social e também 

político, indivíduos “melhorados” como aponta Cynthia Vilhena: 

  

O meio social, enquanto espaço onde se desenrola a vida dos indivíduos, é 
responsável pela acentuação das boas ou más tendências, do bom ou mau 
fenótipo – conjunto dos caracteres exteriores do indivíduo que são os 
hábitos, as condições de vida, os costumes e práticas sócio-culturais. A 
educação inscrever-se-ia, portanto, no conjunto desses elementos que 
atuam exteriormente ao indivíduo, sendo capaz, evidentemente, de 
concorrer para a transformação do patrimônio hereditário, que é imutável. 
A educação, concebida de modo amplo, é responsável pela oferta de 
oportunidades de melhoramento do indivíduo enquanto ser social, do 
mesmo modo que a sua falta ou estruturação deficiente podem impedir o 
aparecimento de seres altamente capazes168. 

  

Uma vez que a educação integrava-se a saúde com o mesmo fim de promover a 

construção nacional e a valorização da pátria, as questões relacionadas à sexualidade e a 

educação sexual emergem nesse período com o mesmo propósito, visando o bem estar 

social, físico e moral dos indivíduos e do país169.  

Caulfield170 mostra que a partir de 1937, com Getúlio Vargas no controle nacional, a 

relação entre honra sexual e intervenção do Estado em prol da manutenção de uma ordem 

social baseada nas questões de gênero se torna cada vez mais importante.   

Se modernidade trazia em si uma conotação de progresso cultural e social, 

desenvolvimento econômico e das relações sexuais familiares saudáveis e racionais, ao 

mesmo tempo, trazia ambiguidades em relação à “degeneração moral”, degradação dos 

“valores familiares tradicionais” e dissolução dos “bons costumes”.  

Observamos um forte apelo ao discurso de gênero: se por um lado a modernidade 

quando atribuída aos homens era entendida de forma positiva dentro de uma racionalidade 
                                                           
168 VILHENA, Cynthia Pereira de Sousa. Práticas eugênicas, medicina social e família no Brasil republicano. In: 
Revista da Faculdade de Educação. São Paulo. v. 19. nº 1, 1993. p. 88-89. 
169 FELICIO, Leandro Alves. Um projeto de Educação sexual para o Brasil: O Círculo Brasileiro de Educação 
Sexual (1933 - 1945). Anais do XXVI Simpósio Nacional de História (ANPUH). São Paulo, julho de 2011. p. 11. 
170 CAULFIELD, Sueann. Em defesa da honra.  Moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1918-
1940). Campinas: Editora da UNICAMP, Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, 2000. 
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progressiva; quando atribuída a mulher, a modernidade implicava em uma moral libertina 

associada a um estilo de vida degenerado171. 

O perigo não era tanto com a modernidade propriamente dita, mas com o despreparo 

das massas brasileiras para com as novas liberdades de uma sociedade moderna. O medo 

que as massas populares e as mulheres modernas172 ameaçassem a ordem social fazia com 

que juristas, políticos, médicos e autoridades policiais trabalhassem juntos, dividindo 

coletivamente a responsabilidade de preservar e proteger as famílias, bem como empreender 

várias campanhas para “regenerar” o Brasil173. 

Era necessário educar as mulheres para que elas soubessem como lidar com as 

exigências e tentações da nova sociedade moderna sem se corromperem; ao mesmo tempo 

era preciso conter os excessos dos instintos sexuais masculinos e atitudes sexuais 

predatórias que perturbavam a virtude e a honra das moças honestas174. 

Como aponta Estacheski175, havia uma diferença no que corresponde ao 

entendimento de moralidade e honra para homens e mulheres no período. Para os homens, 

tais conceitos eram utilizados para se referir à postura de provedores e defensores do lar; 

para as mulheres relacionavam-se à vivência de uma sexualidade regrada. Eram 

considerados honrados os homens que conseguissem sustentar suas famílias, se fossem 

trabalhadores honestos e capazes de atitudes de coragem para proteger a honra da família, 

que estava também vinculada à moralidade das mulheres. Tal moralidade tinha relação com 

a conduta sexual. Eram consideradas exemplos de conduta ideal: mulheres solteiras virgens, 

casadas e fieis ou viúvas castas.  

Sidney Chalhoub ao estudar os padrões de comportamentos de homens e mulheres, 

da classe trabalhadora no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, argumenta que 

dentro desse modelo ideal de mulher, esposa, mãe, dócil e submissa, o homem acaba se 

definindo principalmente pela sua obrigação de prover a subsistência da família, logo, surge 

uma imagem desigual na relação homem-mulher, onde o homem aparece exercendo uma 

dominação sobre a mulher. Essa dominação é ressaltada quando inserida no contexto da 

honra, já que a honra masculina dependia absolutamente da conduta da mulher, que devia 

                                                           
171 CAULFIELD, Sueann. Em defesa da honra. Op. cit., p. 186. 
172 “Em 1920, o termo ‘mulher moderna’ referia-se não somente às trabalhadoras das fábricas, mas às mulheres 
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173 Ibid., p. 167. 
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126 f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Paraná. p. 12. 
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ser fiel, e é essa relação de dependência que legitimava o poder do homem sobre a 

mulher176. 

Uma vez que a modernidade tornou-se para as mulheres um sinônimo de 

independência e liberdade, em outro contexto acabavam por deturpar sua imagem, livres da 

disciplina da família177. As mulheres modernas não apenas trabalhavam fora de casa, como 

perturbavam os limites dos papeis sociais, pervertendo sua feminilidade e sua honra ao se 

misturarem com prostitutas nos lugares públicos de lazer e também ao exigir igualdade com 

os homens178.  

Era frequente a associação entre a mulher no trabalho e a questão da moralidade 

social. A crescente presença de mulheres no mercado de trabalho e na esfera pública de um 

modo geral poderia representar uma ameaça à honra feminina. Como destaca Margareth 

Rago179, “o trabalho fora do lar passou a ser amplamente discutido, ao lado de temas 

relacionados à sexualidade: adultério, virgindade, casamento e prostituição”. Se as mulheres 

eram vistas como naturalmente feitas para a vida doméstica, para muitos médicos e 

higienistas do período, o trabalho feminino fora do lar poderia levar a destruição da família, 

afinal como as mulheres que passariam horas fora de casa, trabalhando, poderiam se 

preocupar com o marido, cuidar da casa e educar os filhos?  

Tais observações levavam, portanto, aos discursos moralizadores, à delimitação dos 

espaços públicos e a elaboração de rígidos códigos de conduta para as mulheres de todas as 

classes sociais, sobretudo para mulheres pertencentes às elites e às camadas médias, já que 

as trabalhadoras pobres eram consideradas ignorantes, irresponsáveis e incapazes180.  

Constatamos, portanto, que esses todos esses discursos nas primeiras três décadas do 

século XX visavam à construção de uma Nação brasileira moderna, porém integrada a um 

jogo de regras sociais, condutas morais e normas de civilidade, fortemente influenciados 

pelos discursos de gênero e controle dos espaços públicos e privados. 

Se a posição tomada pelo Estado Novo era a de se constituir enquanto um estado 

forte, para tal, era igualmente necessário ter um povo forte, constituídos de indivíduos fortes 

e disciplinados. Logo, “A educação sexual vindo concorrer para a defesa e salvaguarda do 
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indivíduo que povoa nossa terra, se acha por conseguinte perfeitamente enquadrada dentro 

do espírito do Estado Novo181”. 

Entendemos que educar sexualmente, dentro dos parâmetros sociais e morais da 

honra, era tanto uma questão de saúde quando de educação, e que se relacionava 

diretamente a formação física e moral dos indivíduos que compunham o elemento de força, 

dentro das premissas do Estado Novo. Nesse contexto, seria o caso de pensar a 

possibilidade da criação uma política sexual, capaz de amparar por lei, os direitos 

biológicos do ser humano.  

Para José de Albuquerque182, entre as sugestões para a tal política sexual, enquadrar-

se-iam a questão eugênica, o controle de natalidade, a difusão da educação sexual, regular a 

vida sexual dos detentos, o controle do exercício da prostituição (sem ver isso como um 

incentivo a prática), regular a questão do divórcio, regular o delito de contágio venéreo e 

instituir a difusão de postos de profilaxia antivenérea.  

A proposta de uma política sexual era de que, além de estar contribuindo para a 

construção de uma nação de indivíduos fortes e saudáveis, tal política também contribuiria 

para libertar a sociedade moderna da “tirania sexual”, no sentido de repensar e discutir sem 

subjugar, as questões sexuais; no lugar de uma moral sexual preconceituosa, ensinar uma 

moral sexual com fundamentos científicos183. 

Para tal propósito, diante das mudanças sociopolíticas ocorridas no Brasil na virada 

do século XIX até meados do XX, surgiu em 1933 na capital Rio de Janeiro, uma entidade 

que pensou a possibilidade de uma reforma na educação e cultura sexual, e que se definiu 

enquanto responsável pela propagação da educação sexual no país: o Círculo Brasileiro de 

Educação Sexual (CBES).  

Vejamos a seguir como o CBES atuou nesse processo de educar sexualmente a 

população, utilizando especialmente a imprensa, representada nesta pesquisa pelo Jornal O 

Comércio, como instrumento de campanha para divulgar e popularizar suas ações. 

 

 

 

                                                           
181ALBUQUERQUE, José de. A Educação Sexual e o Estado Novo. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 
172, de 03 de abril de 1938. p. 3. 
182 Idem. As Questões Sexuaes em Face da Política. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 23, de 10 de 
dezembro de 1933. p. 3. 
183 Idem. Como destruir os preconceitos sexuaes? In: ALBUQUERQUE, José de. O sexo em face do indivíduo, 
da família e da sociedade. Rio de Janeiro: Círculo Brasileiro de Educação Sexual, 1936. p. 13-14. 
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2.3 POR UMA POLÍTICA SEXUAL: O CÍRCULO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 

SEXUAL E A IMPRENSA 

 

Com características filantrópicas, o Círculo Brasileiro de Educação Sexual foi uma 

entidade que tinha como objetivo primordial promover uma reforma sobre a educação e a 

cultura sexual da população brasileira através de campanhas que instruíam sobre cuidados 

com a higiene dos corpos, da raça e da moral sexual, buscando abranger todo o território 

nacional184.  

 A campanha de caráter nacional teve início com uma reunião no dia 03 de julho de 

1933, no consultório do médico e sexologista José de Albuquerque, para definir sobre a 

criação de tal entidade e as funções de seus membros. Estiveram presentes no encontro 

diversos profissionais de várias áreas que pudessem compartilhar do interesse pela educação 

sexual, “Assim os objetivos do CBES estiveram ligados a um projeto nacionalista 

civilizatório científico orquestrado por médicos, advogados, engenheiros, professores, 

sociólogos, entre outros intelectuais brasileiros185”, enfim, o CBES integraria uma 

multiplicidade de ramos do conhecimento que pudessem contribuir com a sua criação e com 

a propagação da educação sexual pelo país.  

E assim, às 17 horas do dia 05 de julho de 1933 foi oficialmente fundado no Rio de 

Janeiro, o Círculo Brasileiro de Educação Sexual186, que nas palavras de José de 

Albuquerque, surgiu da “necessidade da fundação de uma instituição que propagasse entre o 

povo brasileiro os conhecimentos básicos da educação sexual187”. 

 Hoje, poucos trabalhos tem se dedicado a pesquisar especificadamente sobre o 

CBES. Talvez por falta de interesse ou pelas dificuldades em encontrar mais fontes que 

deem suporte para abordar tal assunto. Ou até mesmo pelo fato da sexualidade no Brasil, 

herdeira do conservadorismo da Igreja Católica, durante muito tempo foi vista com 

desconfiança mesmo entre o meio científico. Tal evidência pode em parte ser confirmada, 

através da dificuldade em se reconhecer a profissão de sexólogo no país no início do século 

XX. Segundo Carrara e Russo tal reconhecimento profissional veio antes, de fora, ficando 

                                                           
184 FELICIO, Leandro Alves. Um projeto de Educação sexual para o Brasil. Op. cit., p. 1-2. 
185 Ibid., p. 5. 
186 REIS, Giselle Volpato dos; RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. A institucionalização do conhecimento sexual 
no Brasil. Op. cit., p. 32-33. 
187 ALBUQUERQUE apud REIS, Giselle Volpato dos. Sexologia e educação sexual no Brasil nas décadas de 
1920-1950. Op. cit., p. 58. 
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restrito à rede de sexologistas188, como atestamos pelo fato de José de Albuquerque ter sido 

eleito membro em 1937, da Société de Sexologie de Paris189, entre outros feitos 

conquistados internacionalmente, no decorrer da década de 1930, tais como: delegado junto 

à Union Internationale contrele Peril Vénérien190, membro honorário da Sociedade 

Mexicana de Eugenesia, membro de honra estrangeiro do 1º Congresso de Eugenia de Lima, 

membro honorário da 2º Jornada Peruana Antivenérea, membro honorário do 1º Congresso 

de Medicina Interna do México, membro correspondente do Instituto Argentino de La 

Población, presidente honorário do Comitê de Sexologia do 1º Congresso Interamericano de 

Higiene Mental, membro honorário da Sociedade Médica de Valparaíso, membro honorário 

da Assemblée Générale Contre Le Peril Vénérien191 reunida em Haia e Amsterdã em 

1936192. 

 O CBES acabou tomando para si a responsabilidade de difundir entre a sociedade 

brasileira, a educação sexual. Mas era preciso encontrar uma forma de fazer com que 

questões primordiais de interesse sexual chegassem a todos, inclusive até as camadas 

populares, e o discurso médico se fizesse entender para toda população. E o principal meio 

encontrado pelo CBES de se fazer presente e atingir o maior número de pessoas na sua 

campanha pela educação sexual, foi através da mídia impressa. 

Sabemos que enquanto instituição independente, tendo a frente o Dr. José de 

Albuquerque durante todo o período que corresponde a nossa pesquisa (1933 – 1941), o 

CBES não mantinha qualquer vínculo com nenhuma religião ou partido político, sendo 

puramente inspirado pela ciência193, e tendo como principal aliada, a imprensa.  

Livros e folhetos também eram produzidos e distribuídos pelo CBES, porém para os 

propósitos da instituição, a imprensa periódica chegaria de forma mais efetiva para toda 

população. O jornal se transformou no meio mais eficiente para alcançar o público, uma vez 

que, como escreve Albuquerque194, “Um artigo bem lançado num órgão de imprensa, é 

muita vez a semente de uma arvore frondosa a cuja sombra se abrigará a humanidade 

                                                           
188 CARRARA, Sérgio Luís; RUSSO, Jane Araújo. A psicanálise e a sexologia no Rio de Janeiro de 
entreguerras. Op. cit., p. 277. 
189 “Sociedade de Sexologia de Paris”. 
190 “União Internacional contra o Perigo Venéreo”. 
191 “Assembleia Geral contra o Perigo Venéreo”. 
192  ALBUQUERQUE apud CARRARA, Sérgio Luís; RUSSO, Jane Araújo. Op. cit., p. 277. 
193  REIS, Giselle Volpato dos. Sexologia e educação sexual no Brasil nas décadas de 1920-1950. Op. cit., p. 33. 
194 ALBUQUERQUE, José de. A imprensa e a Educação Sexual. Jornal O Comércio. Edição 238, de 27 de julho 
de 1941. 
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inteira”. Com tal afirmação entendemos que os periódicos impressos circulavam de forma 

intensa, chegando a todas as camadas sociais alfabetizadas195. 

Se o livro geralmente era procurado apenas por uma pequena parcela de pessoas, 

mais cultos e com poderes aquisitivos maiores, o jornal era procurado por todas as camadas 

sociais, para os mais diversos fins, e por isso demonstra resultados mais eficazes e 

imediatos: “Si ha lares em que nunca entrou um livro, não o haverá de certo em que nunca 

houvesse entrado um jornal196”. Para Albuquerque o jornal era muito mais atrativo para a 

população do que o livro; enquanto o livro parece viver enclausurado em livrarias e 

bibliotecas, o jornal vive e circula pelas ruas, “lado a lado com o povo”. Logo a imprensa 

assumiu um papel fundamental de colaboradora na campanha do CBES: “O beneficio que a 

imprensa brasileira tem prestado e poderá ainda prestar por muito tempo ao povo de nossa 

terra, coadjuvando-nos na campanha da educação sexual, é por conseguinte, de grande 

alcance pratico197.” 

Desde o seu início em 1933, o CBES contou com o apoio de toda imprensa da 

capital Rio de Janeiro. Foi no salão nobre da sede da Associação Brasileira de Imprensa no 

dia 20 de julho de 1933, que se realizou a sessão de instalação e pose da primeira Diretoria 

eleita do Círculo198. O Jornal O Comércio acabou publicando até 1940, os resultados das 

eleições para Diretoria do CBES. Em tais publicações199 podemos verificar os nomes de 

pessoas que passaram pela Diretoria da instituição, entre eles destacamos a presença 

constante como presidente da instituição, o Dr. José de Albuquerque; como representantes 

da classe médica, citamos o Dr. Renato Kehl200 e o Dr. Júlio P. Porto-Carrero201; 

                                                           
195 Ressaltamos que entre 1920 e 1940 mais da metade da população brasileira não sabia ler nem escrever. 
Segundo os índices apresentados pelos censos demográficos do IBGE, em 1920, 35,06% pessoas recenseadas de 
15 anos ou mais, declararam que sabiam ler e escrever, e 64,94% informaram que não sabiam nem ler, nem 
escrever. Em 1940, o índice de pessoas que sabiam ler e escrever subiu para 43,78%; e 55,97% que não sabiam 
nem ler nem escrever; 0,25% não se declararam. Cf. BRASIL. IBGE. Conselho Nacional de Estatística. Serviço 
Nacional de Recenseamento. Censo Demográfico. Rio de Janeiro, 1956. 354 p. 
196 ALBUQUERQUE, José. A Imprensa e a Educação Sexual. Op. cit. 
197 Ibid. 
198 Cf. Pela Imprensa – Boletim de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 15, de 15 de 
outubro de 1933. p. 2. 
199 Cf. A eleição da nova directoria do Circulo Brasileiro de Educção Sexual. Jornal O Comércio. Porto União. 
Edição 108, de29 de agosto de 1935. p 1.; Circulo Brasileiro de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Porto 
União. Edição 215 de 11 de agosto de 1940. p. 2. 
200 Formou-se farmacêutico em 1909, pela Escola de Farmácia de São Paulo, e médico em 1915 pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro. Famoso eugenista brasileiro, Renato Kehl foi quem melhor planificou e 
expressou os desejos e anseios de todos os eugenistas do país. Autor de uma vasta obra bibliográfica sobre a 
temática eugênica, Renato Kehl foi eternizado como o grande representante da eugenia no Brasil, merecendo seu 
lugar na lista de intelectuais que influenciaram e contribuíram para o pensamento brasileiro do início do século 
XX (Cf. DIWAN, Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São Paulo: Contexto, 2011. 
p. 123-134). Podemos entender que a participação de Kehl no CBES demonstra que a instituição compactuava 
com os ideais higiênicos e eugênicos no período. 
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encontramos ainda a participação de jornalistas, como Mazzini Serôa da Motta, de 

advogados como Pontes de Miranda202, o editor de livro José de Freitas Bastos, e inclusive 

representantes femininas, como a escritora Rachel Prado203 e a professora Armanda Álvaro 

Alberto204. Entre muitos outros integrantes, diretos ou indiretos, o CBES congregou uma 

pluralidade de elementos para levar seu plano médico-científico-educacional a diante.  

Notamos, porém que com o passar dos anos, o número de membros que integraram a 

Diretoria do CBES, de 1935 para 1940, reduziu consideravelmente, especialmente entre os 

membros do Conselho Consultivo. Se para o biênio de 1935 a 1937 as eleições 

apresentaram para a Diretoria dez membros, e para o Conselho Consultivo dezesseis 

membros, para o período administrativo a partir de 1940, esse número de integrantes 

reduziu para oito pessoas na Diretoria, e apenas quatro no Conselho Consultivo205. 

É difícil afirmarmos exatamente o motivo dessa redução. Mas para tal evidência 

podemos supor que, com o passar dos anos o CBES conseguiu se consolidar tão bem, que 

dispensou o apoio de um grupo tão grande de conselheiros para compartilhar de ideias, 

informações, planejamentos, etc., ou então, seria essa redução no número de membros, 

                                                                                                                                                                                     
201 Um dos pioneiros da psicanálise no Brasil, ao lado de Gastão Pereira da Silva. Via na teoria psicanalítica um 
poderoso instrumento promotor da civilidade e da ordem. Teve um papel bastante ativo nas instituições fundadas 
no decorrer da República que procuram discutir e propor projetos para a nação. A participação de Porto-Carrero 
na instituição criada por José de Albuquerque demonstra a questão da aproximação entre a sexologia e a 
psicanálise logo nas primeiras décadas do século XX. É interessante destacarmos que embora Porto-Carrero 
fosse bastante citado pelos sexologistas brasileiros, o contrário não se verificasse (Cf. CARRARA, Sérgio Luís; 
RUSSO, Jane Araújo. Op. cit., passim.). 
202 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Recife (PE) em 1911, Francisco Cavalcanti Pontes de 
Miranda difundiu novos métodos e concepções do direito no Brasil. Com uma vasta produção bibliográfica, além 
do direito, Pontes de Miranda passeava por temas como sociologia, filosofia, política e poesia. Sua maior 
contribuição situa-se no campo do direito público, em especial no direito constitucional. Para saber mais 
indicamos o endereço eletrônico do Instituto Pontes de Miranda: http://www.ipm.al.org.br 
203 Virgília Stella da Silva Cruz ou Rachel Prado, pseudônimo pelo qual ficou nacionalmente conhecida, seguiu 
uma carreira sem precedentes para uma mulher de sua época. Escritora, jornalista e líder feminista Rachel 
reivindicava outro lugar para as mulheres, aquele que extrapola os muros do lar. Para ela, “a mulher dever ser, 
em qualquer país, uma unidade econômica, independente, e só o será quando de posse de seus direitos políticos”. 
Tais reivindicações eram a base para várias feministas da sua época: a autonomia econômica feminina diante do 
poder dos homens (NASCIMENTO, Alcileide Cabral do Nascimento. O bonde do desejo: o Movimento 
Feminista no Recife e o debate em torno do sexismo (1927-1931). Revista Estudos Feministas. Vol. 21, nº 1. 
Florianópolis. Jan./Abril, 2013. p. 45; BRANTES, Carlos Alberto. Quem foi Rachel Prado? Disponível em: 
http://www.parana-online.com.br/canal/opiniao/news/146737/. Último acesso em 16/07/2015). 
204 Educadora e militante feminista. Criou em 1921 a primeira escola no Brasil a praticar métodos modernos, 
fundamentados nos conceitos pedagógicos de Maria Montessori, a Escola Proletária de Meriti. Armanda criou 
também a União Feminina do Brasil (UFB), entidade feminista brasileira que defendia mudanças na legislação 
brasileira a fim de dar às mulheres, direitos como o de manter a guarda dos filhos após o divórcio, receber 
salários iguais aos dos homens e gozar de licença-maternidade; e o Círculo de Mães, o primeiro no país que 
estabeleceria o elo escola-família. Foi presa entre 1936 e 1937, acusada de envolvimento com o Partido 
Comunista. Para saber mais indicamos para leitura: LAZARONI, Dalva. Mate com Angu – A História de 
Armanda Álvaro Alberto. Rio de Janeiro. Editora Europa, 2010. 
205 Cf. A eleição da nova directoria do Circulo Brasileiro de Educção Sexual. Jornal O Comércio. Porto União. 
Edição 108, de 29 de agosto de 1935. p 1.; Circulo Brasileiro de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Porto 
União. Edição 215 de 11 de agosto de 1940. p. 2 
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resultado de uma decadência institucional interna. Porém não compete a nossa pesquisa nem 

as nossas fontes explorarem o destino do CBES após 1941. Para tal registro, em 1958, o Dr. 

José de Albuquerque organizou uma obra em comemoração os 25 anos do Círculo, Quatro 

letras, cinco lustros, totalmente dedicada a divulgar as iniciativas promovidas pela 

instituição206. 

Podemos dizer que a receptividade do CBES no meio jornalístico nacional se deu de 

uma forma bastante positiva. Como apontado pela própria Diretoria, num apelo dirigido aos 

diretores dos jornais brasileiros do interior do país, o Círculo conseguiu congregar 780 

órgãos de imprensa pelo território nacional, segundo um artigo escrito pelo Dr. José de 

Albuquerque e publicado no início de 1934, no Jornal O Comércio207. 

De acordo com Albuquerque, a cada um desses órgãos de imprensa eram remetidos 

quinzenalmente, artigos sobre educação sexual, publicados com regularidade pela maioria 

dos jornais que os recebiam, fazendo com que dessa forma, segundo as palavras de 

Albuquerque, a campanha em prol da educação sexual no país adquirisse “uma irradiação 

sem precedente nos annaes de nossa historia”. Ele continua: 

 

Este é o primeiro contacto que travo com os jornalistas de meu paiz em 
1934 e espero que o meu appello, encontrará echo em suas consciencias de 
homens livres, estando certo que tudo envidarão, para livrar o nosso povo 
da maior de quantas tyrannnias o subjugam, que é a tyrannia sexual. 
Avante! jornalistas de meu Paiz. Caminhae sem desfallecimentos, dando o 
melhor de vossas energias em prol desta nobre causa, e tereis a recompensa 
de serdes apontados como os libertadores de um captiveiro moral, assim 
como os escravocratas de 88 no Brasil, o foram de um captiveirophysico208. 

 

José de Albuquerque convoca os jornalistas brasileiros para que estes contribuam 

com o CBES na campanha pela educação sexual, em prol de uma sociedade que não 

entendesse a sexualidade como imoral:  

 

A funcção sexual nada tem de immoral, podendo agora concluir meu 
pensamento asseverando que só se servem da funcção sexual para fins 
immorais, os indivíduos que não receberam desde os primórdios da vida 
educação sexual conveniente209. 

 

                                                           
206 REIS, Giselle Volpato dos. Sexologia e educação sexual no Brasil nas décadas de 1920-1950. Op. cit., p. 58. 
207 ALBUQUERQUE, José de. A Educação Sexual e os jornalistas brasileiros. Jornal O Comércio. Porto União. 
Edição 28, de 14 de janeiro de 1934. 
208 Ibid.  
209 Idem. Sexualidade não é immoralidade. In: _____. O sexo em face do individuo, da familia e da sociedade. 
Op. cit., p.136.  
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Nesse contexto, verificamos a importância que Albuquerque dava para a educação 

sexual, enquanto tarefa altamente moral, e o quanto, segundo ele, a falta dela poderia ser 

prejudicial para o indivíduo. 

Através da União Brasileira de Imprensa, o CBES conseguia remeter aos diretores 

dos jornais brasileiros, seus artigos sobre educação sexual, e assim divulgar suas campanhas 

e materiais, popularizando-se no meio jornalístico, principalmente através de seus dois 

periódicos especializados, o Boletim de Educação Sexual210 e o Jornal de Andrologia211.   

O Jornal O Comércio enquanto órgão de imprensa do interior acabou filiando-se ao 

Círculo Brasileiro de Educação Sexual, ainda em 1933, anunciando publicamente sua 

filiação em uma nota publicada na edição de número 12, de 24 de setembro de 1933212, ou 

seja, dois meses após a criação do CBES. Com isso percebemos a rapidez com que o 

Círculo conseguiu difundir-se e ser aceito no meio jornalístico, e contar em seis meses de 

funcionamento, com o apoio de 780 periódicos jornalísticos pelo país213. 

A partir de então, que O Comércio passou a publicar em suas colunas, entre os anos 

de 1933 a 1941, desde pequenas notas informativas sobre as ações e campanhas 

empreendidas pelo CBES, até a publicação de vários artigos sobre temas relacionados à 

sexualidade e a educação sexual, discursos estes analisados no capítulo seguinte. 

 Entre as ações promovidas pelo CBES, e publicadas pelo jornal, destacamos um 

artigo intitulado A educação sexual e os arraiaes religiosos, assinado pelo Dr. José de 

Albuquerque, no qual ele comemora o convite recebido do Reverendo Euclydes Deslandes, 

                                                           
210 O Boletim de Educação Sexual foi um órgão oficial do Círculo Brasileiro de Educação Sexual, e que tinha 
como diretor e redator chefe, o Dr. José de Albuquerque. Tal boletim destinava-se a propagar entre a 
população conhecimentos sobre sexologia. Era distribuído gratuitamente, e remetido para qualquer lugar do 
país, desde que os interessados enviassem seus endereços para a sua redação, na capital Rio de Janeiro (Cf. 
Pela Imprensa: Boletim de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 15, de 15 de outubro 
de 1933; Cf. Boletim de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 25, de 24 de dezembro de 
1933; Cf. “Boletim de Educação Sexual”. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 38, de 25 de março de 
1934; Cf. “Boletim de Educação Sexual”. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 80, de 07 de fevereiro de 
1935; Cf. Boletim de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 88, de 11 de abril de 1935; 
Cf. Boletim de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Porto União. Cf. Edição 109, de 07 de setembro de 
1935; Cf. Boletim de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 200, de 27 de agosto de 
1939). 
211 O Jornal de Andrologia foi um periódico dirigido pelo Dr. José de Albuquerque, destinado ao estudo das 
questões relativas à função sexual do homem, dentro de uma nova especialidade médica, a Andrologia. Além 
do português, tal periódico era elaborado em cinco idiomas diferentes: francês, inglês, alemão, italiano e 
espanhol, para que dessa forma, o Jornal de Andrologia pudesse ser apreciado pela classe médica e nos meios 
científicos, em diferentes países. (Cf. Jornal de Andrologia. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 93, de 
16 de maio de 1935. 
212 “Procurando corresponder á grande aceitação que vai tendo esta folha, [...] acaba o director de filiá-la á 
“Federação Brasileira de Imprensa”, e ao “Círculo Brasileiro de Educação Sexual”, ambas Agremiações com 
sede no Rio de Janeiro” (Cf. “O Comercio” filiado a duas importantes Agremiações. Jornal O Comércio. Porto 
União. Edição 12, de 24 de setembro de 1933. p. 7). 
213 Cf. ALBUQUERQUE, José de. A educação sexual e os jornalistas brasileiros. Op. cit. 
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da Igreja Trindade, na cidade do Rio de Janeiro, para que fosse realizada na sede da Casa 

Paroquial daquela Igreja, uma conferência sobre educação sexual, para ser assistida pelos 

paroquianos, não apenas homens, mas “[...] aos paes e mães de família e a todos os 

parochianos em geral, sem distincção de sexos214”. Durante a conferência, Albuquerque fez 

questão de ressaltar que a boa compreensão da educação sexual é de certo modo, uma tarefa 

complementar da Igreja, e conclui afirmando que a atitude tomada por parte do Reverendo 

Deslandes é exemplo de avanço no que diz respeito às correntes religiosas impostas sobre a 

educação sexual. Reconhecendo a aliança da Igreja Católica com o Estado Novo, em prol de 

se legitimarem junto ao país, e como o CBES de certo modo, também servia aos interesses 

políticos do governo, de moldar os corpos através da educação a fim de criar uma 

identidade nacional desejada pelo Governo, às questões sexuais não tardariam a serem 

abordadas dentro dos limites da Igreja, como “[...] uma tarefa de finalidade altamente moral 

e impregnada de um alto senso se espiritualidade215”. 

Identificamos outras duas ações do CBES, publicadas pelo Jornal O Comércio, e 

comemoradas pelo Dr. José de Albuquerque. A primeira delas corresponde a uma 

conferência sobre educação sexual para alunas e alunos do Externato do Colégio Dom 

Pedro II. Para Albuquerque216, o fato de uma conferência sobre questões sexuais ser 

realizada em um estabelecimento de ensino secundário do porte do Colégio Pedro II, 

renomado em todo país, revela que a educação sexual era altamente moral e educativa para 

o período em questão. As campanhas promovidas pelo CBES, como afirma Albuquerque, 

“Não são ainda factos passados a portas fechadas, mas, sim, verificados em publico, com a 

assistencia e o apoio das altas autoridades da administração do paiz que trazemos a 

lume217”. Tal citação não deixa dúvidas quanto aos serviços prestados pelo CBES em prol 

da campanha política nacional, e o apoio recebido da instituição por parte do Governo. A 

segunda trata-se de uma nota elogiando um tradicional clube carnavalesco do Rio de 

Janeiro, o Clube dos Fenianos218, que em seu desfile de Carnaval, incluiu um carro de 

combate ao preconceito sexual.  

                                                           
214 ALBUQUERQUE, José de. A educação sexual e os arraiaes religiosos. Jornal O Comércio. Edição 114, de 
10 de outubro de 1935. p. 4. 
215 Idem. Educação sexual e espiritualidade. In: _____. O sexo em frente do individuo, da família e da sociedade. 
Op. cit. p. 53. 
216 Idem. A Educação Sexual e os Estabelecimentos de Ensino Secundario. Jornal O Comércio. Edição 127, de 
09 de janeiro de 1936. p. 4. 
217 Ibid. 
218 Fundado em 1869, foi um clube carnavalesco eminentemente republicano. O nome, o estandarte e as cores, 
vermelho e branco, eram as mesmas dos republicanos católicos irlandeses que lutavam para se libertar do 
domínio inglês. Em sua sede localizada na Rua do Teatro, Lopes Trovão e Silva Jardim pregaram ideais 
republicanos. Em seus salões realizou-se, presidida por Aristides Lobo, a primeira reunião da Constituinte de 
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Albuquerque não deixa de salientar “o poder altamente deseducativo da quasi 

totalidade das canções carnavalescas, que em sua maioria reflectem concupiscência e 

lubricidade, quando não attingem mesmo ás raias do despudor e da pornographia219”, mas 

reconhece frente à atitude por parte do Clube dos Fenianos, que o Carnaval naquele ano 

ganhou “foros de cidadania passando a viver no coração das ruas”:  

 

Fugindo ao lugar-commum das criticas semsaboronas, os Fenianos abriram 
este anno uma nova senda ao Carnaval carioca aproveitando a curiosidade 
que os prestígios das grandes sociedades despertam nas massas populares, 
para, em tom alacre e risonho, ministrar salutares ensinamentos, que talvez 
só por essa forma fossem capazes de chegar ao conhecimento do povo220. 

 

 

Podemos deduzir a partir disso, a dimensão popular que as ações do CBES tomaram, 

a ponto de chegar às ruas até em desfiles de Carnaval. Ressaltamos que o Círculo não media 

esforços para popularizar sua campanha em prol da educação sexual, e o Jornal O 

Comércio, traz outros registros que comprovam tal posição. Entre eles, destacamos duas 

datas comemorativas para a instituição: o Dia do Sexo (20 de novembro), e o Dia 

Antivenéreo (10 de setembro).  

“O Circulo Brasileiro de Educação Sexual no seu elevadissimo proposito de fazer a 

re-habilitação moral do sexo, acaba de instituir o “Dia do Sexo” que terá lugar a 20 de 

Novembro de cada anno no Rio de Janeiro, com irradiação em todo Brasil221”. Foi assim 

que O Comércio anunciou em suas colunas a comemoração de tal data pelo CBES, 

informando inclusive sobre a programação das comemorações: “E este anno, serão cantados 

em 1ª audição no “Dia do Sexo” o “Hymno da Educação” e a peça symphonica “Ode ao 

Sexo”, ambos de autoria do Dr. José de Albuquerque e musica do maestro Assis 

Republicano222”. Infelizmente não conseguimos localizar mais informações sobre os 

conteúdos de tais canções. Mas sabemos do sucesso alcançado pelo “Dia do Sexo”, através 

de outro artigo de José de Albuquerque, Écos do “Dia do Sexo”, publicado pelo jornal. 

                                                                                                                                                                                     
1891 (CARNAVAL. Associação dos Antigos Funcionários do Sistema Integrado Banerj. Ano XXIII, n. 02. 
Fevereiro de 2013, p. 2). 
219 ALBUQUERQUE, José de. O Carnaval a Serviço da Educação Sexual. Jornal O Comércio. Edição136, de 09 
de abril de 1936. p. 2. 
220 Ibid., loc. cit. 
221 Dia do Sexo. Jornal O Comércio. Edição 119, de 14 de novembro de 1935. p. 4. 
222 Ibid., loc. cit.  
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No referido artigo223, Albuquerque descreve toda mobilização para que o “Dia do 

Sexo” em 1935, no Rio de Janeiro, fosse “um sucesso além de todas e qualquer 

expectativa”. Uma hora antes do início das solenidades no Instituto Nacional de Música, 

uma multidão aguardava a abertura dos portões, o que dificultou o trânsito de veículos no 

local, fazendo com que o inspetor que fazia o policiamento daquele trecho solicitasse aos 

promotores da solenidade para que antecipassem à hora de entrada do público. Com 

capacidade para mil e duzentos lugares, o Instituto de Música abrigou naquela ocasião, 

aproximadamente três mil pessoas.   

A participação das mulheres na solenidade foi bastante destacada por Albuquerque, 

que segundo ele ocuparam mais de trinta por cento do auditório, acompanhadas em sua 

maioria por seus esposos e seus pais, o que aponta que ainda havia preocupações em relação 

aos lugares que as mulheres poderiam frequentar e com quem deveriam estar 

acompanhadas. A participação feminina na comemoração também foi destacada através da 

participação da Maestrina brasileira Joanilda Sodré, que regeu a orquestra sinfônica que 

executou o “Hino da Educação Sexual” e a Sinfonia “Ode ao Sexo”; inúmeras alunas do 

Instituto de Música fizeram parte do coral naquela noite solene.  

Albuquerque ressaltou o apoio recebido pelo poder público e por instituições 

privadas para que a solenidade do “Dia do Sexo” ocorresse de forma brilhante: a Prefeitura 

do Rio de Janeiro dispensou o CBES do pagamento de impostos para colocação de cartazes 

sobre o evento, nos muros da cidade; o Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros cedeu a 

banda de música da corporação para entoarem no hall de entrada do Instituto de Música, o 

“Hino da Educação Sexual”; o Departamento de Propaganda, do Ministério da Justiça cedeu 

ao Dr. José de Albuquerque, seus microfones no programa oficial “Hora do Brasil”, para 

que em onda longa e curta, ele fizesse um palestra alusiva a data, que depois foi resumida, 

traduzida em alemão e esperanto e posteriormente irradiada em onda curta para todo 

mundo; a Companhia Light, colocou gratuitamente seus bondes a serviço do Círculo; a 

imprensa em todo país, fez ampla propaganda da data; e finalmente, diversas sociedades de 

rádio colocaram seus microfones a disposição dos membros do CBES, que os ocuparam em 

diferentes horários naquele dia. Como podemos constatar, tal data foi realmente um 

acontecimento de grande porte, que movimentou inúmeras instituições públicas e privadas, 

em prol da campanha pela educação sexual empreendida pelo CBES.  

                                                           
223 ALBUQUERQUE, José de. Écos do “Dia do Sexo”. Jornal O Comércio. Edição 124, de 19 de dezembro de 
1935. 
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A segunda data comemorativa foi o Dia Antivenéreo. A ideia partiu do Presidente da 

Liga de Higiene Mental (LBHM), Ernani Lopes, para que fosse lançada nos diversos países 

América do Sul, uma data dedicada a propagar de todas as formas possíveis o ensino de 

meios de profilaxia antivenérea. Assim, no dia 10 de setembro de 1935, o Brasil, a 

Argentina e o Uruguai, atendendo ao apelo do médico psiquiatra Ernani Lopes, 

comemoraram pela primeira vez o “Dia Antivenéreo224”. Em 1938, a comemoração em 

diferentes dias do mês setembro, já contava com a participação de nove países sul-

americanos: Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Equador, Costa Rica, Peru e 

Brasil225.  

Na ocasião do Dia Antivenéreo, no Brasil, “A palavra falada e escripta, as imagens, 

os cartazes, as projecções luminosas, os filmes cinematographicos, tudo isso nesse dia é 

posto por esta instituição a serviço do povo [...]226”, afinal o CBES tinha como parte 

integrante de seu programa a prevenção contra doenças venéreas. É importante destacarmos 

que a campanha era de cunho altamente educativo, no sentido de ensinar a população os 

perigos que tais doenças acarretam e os meios de evitá-las, não necessariamente os meios de 

tratamento, sendo essa questão, como apontada por Albuquerque, de competência 

exclusivamente médica: 

 

Esta ultima parte é tarefa que deve estar affecta exclusivamente aos 
medicos, porque requer o conhecimento de uma série de dados, sobre os 
quaes se há de assentar não só o diagnostico, como o tratamento que mais 
convém a cada caso. O que se deve por conseguinte ensinar ao povo é 
apenas isso: que as doenças venereas são altamente prejudiciaes para o 
indivíduo e para a prole, levando seus máoseffeitos muita vez até a terceira 
e quarta gerações; que há medicamentos de baixo custo que usados 
systematicamente e sem perda de tempo, pelo individuo, lhe poderão 
conferir uma certeza de não contaminação venerea, toda vez que se 
expuzer ás condições que lhe possam acarretar a possibilidade de contagio 
venéreo; que no caso de contaminação venerea, o individuo deve procurar 
“immediatamente” o medico, porque só este é capaz de lhe tratar da 
doença227. 

 

Constatamos mais uma vez, o quanto o Círculo Brasileiro de Educação Sexual foi 

importante dentro do contexto das medidas de profilaxia e prevenção das doenças venéreas, 

e das propostas de política familiar de Getúlio Vargas, compromisso constitucional 

                                                           
224 ALBUQUERQUE, José de. O “Dia Anti-Venereo”. Jornal O Comércio. Edição 110, de 12 de setembro de 
1935.p. 3. 
225 Idem. Dia Anti-Venereo. Jornal O Comércio. Edição 183, de 11 de setembro de 1938. p. 3. 
226 Ibid., loc. cit. 
227ALBUQUERQUE, José de. Educação sexual e doenças venereas. In:_____. O sexo em frente do individuo, da 
família e da sociedade. Op. cit. p. 48-49. 
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estabelecido em 1934 e renovado em 1937 de defesa e amparo à família, à maternidade e à 

infância228, para a geração de indivíduos fortes e saudáveis para o país. Notamos também a 

participação do Jornal O Comércio, enquanto exemplo de um órgão de imprensa que se 

prestou a divulgar essas questões em nome do CBES, e que de certa forma também 

contribuía para propagação de tal política sexual, no interior do país.  

Entre outras ações promovidas e organizadas pelo CBES, e divulgadas pelo Jornal O 

Comércio, podemos destacar: o “Museu de Educação Sexual”, o Curso Popular de 

Sexologia, e o Prêmio José de Albuquerque. 

O Museu de Pinacoteca de Educação Sexual foi organizado e mantido pelo CBES, 

na capital Rio de Janeiro. No artigo publicado pelo Jornal O Comércio, José de 

Albuquerque fazia um convite para que as pessoas visitassem o local:  

 

Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, aqui na metropole da 
Republica nos encontramos pois de braços abertos, aguardando a vossa 
visita, que é a maior recompensa que podereis nos dar, galardoando assim 
nosso esforço em prol deste ideal sublime que é a educação sexual de 
nosso povo!229 

 

No restante do artigo, Albuquerque apresenta as secções que compõem o Museu, tais 

como a secção composta com peças de cera em tamanho real, de partes do corpo humano, 

outra com peças naturais conservadas obtidas em intervenções cirúrgicas ou em autopsias, 

além das secções de objetos e instrumentos cirúrgicos “[...] para dar ao medico o juízo 

exacto a respeito das condições biológicas de cada um de seus clientes em relação á sua 

esphera sexual230”.  

Realizado no Rio de Janeiro, o Curso Popular de Sexologia foi outra ação promovida 

pelo CBES, que identificamos publicado pelo jornal O Comércio com a seguinte chamada: 

“Curso Popular de Sexologia – O Dr. José de Albuquerque pronunciou a conferencia 

inaugural231”. A tal conferência inaugural versou, como consta na nota publicada, sobre a 

importância da educação sexual nas diversas idades da vida. O que nos chama a atenção na 

publicação foi à referência ao público que esteve presente: “[...] compareceu um numeroso e 

selecto auditorio, constituído em grande parte por senhoras e senhoritas da melhor 

                                                           
228 VILHENA, Cynthia Pereira de Sousa. Práticas eugênicas, medicina social e família no Brasil republicano. 
Op. cit., p. 80. 
229 ALBUQUERQUE, José de.  O “Museu de Educação Sexual” e o povo. Jornal O Comércio. Edição 140, de 
17 de maio de 1936. p. 2. 
230 Ibid. 
231 Jornal O Comércio. Edição 203, de 29 de outubro de 1939. 
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sociedade carioca232”. A partir dessa citação, destacamos duas questões a serem analisadas. 

A primeira delas corresponde à presença de mulheres, constituindo grande parte do público 

que assistia a abertura de um curso sobre questões sexuais. Falamos anteriormente sobre a 

participação das mulheres em outro evento promovido pelo CBES em 1935, o Dia do Sexo, 

no qual elas também estavam presentes. Em 1939, elas continuaram participando de eventos 

promovidos pela tal instituição, o que demonstra tanto a credibilidade moral que o Círculo 

adquiriu ao longo da década de 1930, quanto apontam para algumas mudanças nos hábitos 

femininos, no que diz respeito à ocupação e presença nos espaços públicos da cidade, como 

aponta Caulfield: “No período entre-guerras, mais e mais mulheres de projeção das classes 

média e alta rejeitavam os limites conceituais que as excluíam do espaço público233”. A 

segunda questão que destacamos é o que era ser “da melhor sociedade carioca”? Certamente 

não podemos reduzir tal termo apenas a um elogio as mulheres presentes naquela ocasião. 

Possivelmente ser “melhor sociedade”, fosse uma referência simbólica aos setores sociais 

privilegiados do Rio de Janeiro, que incluíam a classe alta tradicional e a crescente classe 

média. E neste caso nos deparamos com outra questão em relação ao curso oferecido pelo 

CBES, quando ele utiliza o termo “curso popular”. Deduzimos com isso que o curso 

popular, não abarcava de fato, toda população, ou pelo menos as “massas populares”, já que 

grande parte do publico presente na ocasião era “da melhor sociedade carioca”. 

Enfim, destacamos o Prêmio José de Albuquerque, oferecido pelo CBES em 20 de 

julho de cada ano, para o melhor livro de educação sexual. Em 20 de outubro de 1935, o 

Círculo anunciou oficialmente o concurso, lançando um edital explicando suas normas e 

dando instruções para as pessoas interessadas em participar. Tal edital foi publicado pelo 

Jornal O Comércio, em Porto União, na edição 122, de 05 de dezembro de 1935. No ano 

seguinte, o jornal não publicou nenhuma informação sobre o concurso. A vencedora do 

primeiro Prêmio José de Albuquerque foi à escritora Alice Moreira, com Educação sexual 

garantia de felicidade no lar, publicado pelo CBES em 1937234.  

No ano de 1937, O Comércio publicou apenas uma nota divulgado o resultado do 

concurso naquele ano235. A comissão julgadora do “Prêmio José de Albuquerque” de 1937, 

composta por Olympio Rodrigues Alves, Barbosa Martins e a escritora Rachel Prado, 

classificou em 1º lugar o trabalho intitulado Educação Sexual, do engenheiro José Senra, e 

                                                           
232 Jornal O Comércio. Edição 203, de 29 de outubro de 1939.; Grifo nosso. 
233 CAULFIELD, Sueann. Em defesa da honra. Op. cit., p. 138. 
234 REIS, Giselle Volpato dos; RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. A institucionalização do conhecimento sexual 
no Brasil. Op. cit., p. 44. 
235 Círculo Brasileiro de Educação Sexual – Resultado do Concurso ao “Premio José de Albuquerque” do 
corrente anno. Jornal O Comércio. Edição 167, 03 de dezembro de 1937. 
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concedeu menção honrosa ao trabalho em espanhol, enviado de La Paz, na Bolívia, de 

autoria do médico boliviano Felipe Risueno, com o título Educacion Sexual. 

Em 1938, o jornal publicou uma nota anunciando sobre o prazo de encerramento das 

inscrições para a entrega dos trabalhos que concorreriam naquele ano236, mas não chegou a 

publicar posteriormente quem havia levado o Prêmio em 1938. Em setembro daquele ano, O 

Comércio publicou o edital de abertura das inscrições do Prêmio para 1939237, e foi à última 

publicação do jornal sobre o Concurso. Em 1939, a vencedora foi Maria Ignez Mariz, com o 

trabalho Educação sexual: a que leva a curiosidade infantil insatisfeita, publicado em 1940 

pelo CBES238. 

Sobre o Prêmio José de Albuquerque, podemos apontar duas questões para serem 

analisadas: uma sobre o CBES e outra sobre as publicações no jornal O Comércio. A 

primeira corresponde ao fato de que o concurso promovido pelo CBES para o Prêmio José 

de Albuquerque estava aberto para ambos os gêneros, tendo em 1937 e 1939 duas mulheres 

vencedoras. A segunda questão que nos chama a atenção foi o fato do jornal O Comércio 

não ter divulgado nenhuma informação sobre as duas mulheres vencedoras do Prêmio. 

Podemos supor, portanto, que não era de interesse do jornal local divulgar informações de 

mulheres escritoras que falam sobre educação sexual, e que foram premiadas por isso em 

um concurso a aberto para qualquer pessoa participar. Ou seja, elas assumiram um papel 

social dentro de um contexto que não era visto como próprio do gênero feminino naquele 

momento. Novamente voltamos à discussão dos papeis sociais atribuídos às mulheres no 

período, da construção e difusão de um comportamento ideal que limitava o horizonte 

feminino ao “recôndito do lar”, reduzindo ao máximo suas atividades e aspirações, até 

enquadrá-la, por exemplo, no tripé feminino idealizado de “mãe esposa dona-de-casa239”. 

Como podemos notar o Círculo Brasileiro de Educação Sexual foi ao longo da 

década de 1930, uma instituição bastante ativa no que diz respeito à campanha pela 

educação sexual no país. Notamos também que muitas das publicações do Jornal O 

Comércio sobre o CBES, serviram como espécie de propaganda das ações e das campanhas 

do Círculo, qualificando tal instituição enquanto órgão importante na campanha por uma 

                                                           
236 Para o melhor livro sobre Educação Sexual. Jornal O Comércio. Edição 179, de 10 de julho de 1938. p. 1. 
237 “Premio Jose de Albuquerque de 1939” – Dois contos de réis, para o melhor livro sobre a educação sexual. 
Jornal O Comércio. Edição 184, de 25 de setembro de 1938. p. 4. 
238 REIS, Giselle Volpato dos; RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. A institucionalização do conhecimento sexual 
no Brasil. Op. cit., p. 44. 
239 MALUF, Marina; MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In: NOVAIS, Fernando A. (coord.); 
SEVCENKO, Nicolau (org.). História da vida privada no Brasil, 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 
373. 
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política sexual, dentro das premissas morais, higienistas e eugenistas do governo Getúlio 

Vargas. 

Nesse contexto, nosso próximo capítulo dedicar-se-á de uma forma mais específica, 

à análise dos discursos vindos do CBES sobre sexo e educação sexual, publicados pelo 

Jornal O Comércio, em Porto União, entre 1933 e 1941. 
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CAPÍTULO 3 – SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SEXUAL NO JORNAL O 

COMÉRCIO 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma análise de discursos publicados pelo Jornal O 

Comércio, de Porto União, entre os anos de 1933 a 1941, vindos do Serviço especial do 

Círculo Brasileiro de Educação Sexual240. Buscaremos articular tal conteúdo apresentado no 

jornal com autores de manuais médicos sobre sexualidade, educação sexual e higiene no 

período241.  

O conjunto de discurso identificados no jornal O Comércio, de Porto União, e que 

propomos apresentar neste capítulo, diz respeito tanto à educação sexual no país, enquanto 

missão pedagógica e educativa para orientar moralmente os indivíduos, quanto os discursos 

sobre higiene sexual, direitos biológicos, exame pré-nupcial, controle eugênico e relações 

de gênero no que corresponde aos propósitos políticos e médicos do período, e segundo os 

preceitos do Círculo Brasileiro de Educação Sexual, na pessoa de seu presidente e 

idealizador, o Dr. José de Albuquerque. 

Tais discursos verificados no jornal estão distribuídos de forma aleatória, tanto no 

que se refere à quantidade de artigos publicados em um determinado período, quanto no que 

diz respeito à localização dele dentro da edição. Ou seja, não existe uma ordem lógica para 

tais publicações além da questão do espaço disponível dentro daquela edição. Isto significa 

que o fato de uma fonte estar publicada na capa não quer dizer que os editores do jornal 

estavam buscando dar ênfase ao assunto. A construção textual do jornal correspondia nesse 

período, apenas a uma questão organização do espaço disponível para publicações dentro da 

edição. Frequentemente encontramos notícias que começam em determinada página e 

terminam em outra, ou até mesmo na edição seguinte, por falta de espaço na edição 

correspondente. 

Na nota em que o jornal anuncia a sua filiação ao CBES, em 1933, a Direção de O 

Comércio reforça que “[...] não pouparemos esforços, por dar a Porto União um jornal digno 

                                                           
240 Todas as notas e artigos do Serviço Especial do Círculo Brasileiro de Educação Sexual, publicados pelo 
Jornal O Comércio podem ser consultados nos Anexos: “Relação das notas e artigos do Círculo Brasileiro de 
Educação Sexual, publicados pelo Jornal O Comércio. 
241 Para as discussões neste capítulo foram selecionadas apenas alguns autores. Porém uma lista maior de 
referências de manuais médicos sobre sexualidade e educação sexual, publicados na primeira metade do século 
XX pode ser consultada nos Anexos: “Referências de manuais médicos sobre sexualidade e educação sexual da 
primeira metade do século XX”. 
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do gráu de cultura do seu povo242”. Subtendemos, portanto, que o jornal entendia que a 

publicação de tais artigos era importante para instruir e informar a sua população em relação 

às questões sexuais, dentro dos propósitos do CBES, que por sua vez, estava de acordo com 

a proposta política nacional de formação moral, social e física dos indivíduos.  

Ainda que os discursos fossem selecionados para serem publicados pelo jornal, 

destacamos o interesse da sua Direção em apresentar essas questões para a população de 

Porto União, o que demonstra que mesmo se tratando de um jornal do interior, ele buscava 

integra-se aos assuntos de circulação nacional, e que servissem de certa forma, para 

informação e educação de seu público leitor.  

 

 

3.1 O DECÁLOGO DA EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

“Não há educação completa, sem educação sexual”, dizia o primeiro fundamento 

para uma educação sexual segundo o Decálogo da Educação Sexual, publicado em duas 

edições do jornal O Comércio243. Para o Dr. José de Albuquerque era um princípio básico, 

lógico e que consistia num direito individual: “Si todo individuo tem direito a receber 

educação, da fórma a mais completa, e si não há educação completa sem educação sexual, 

todo indivíduo deve receber educação sexual, porque este é um direito que lhe assiste!244”. 

Elaborado pelo CBES, o Decálogo da Educação Sexual trazia em si um conjunto de 

procedimentos e orientações em relação às questões sexuais. Podemos interpretá-lo como 

etapas a serem conquistadas para uma educação sexual, e é nesse sentido que abordaremos 

tal conteúdo neste tópico: enquanto um processo educacional que deveria avançar em fases. 

Buscaremos relacionar tais “mandamentos” com os conteúdos de outras publicações 

encontradas no jornal, sobre o tema, a fim de identificarmos como o CBES e o jornal 

entendiam que deveria acontecer o processo da educação sexual para a população. 

A primeira etapa era, portanto, a consciência da importância e da necessidade da 

educação sexual para a formação do indivíduo. Afinal, para que as questões sexuais fossem 

conhecidas, era preciso ensiná-las, ou ao menos que se proporcionassem meios para que 

                                                           
242  “O Comercio” filiado a duas importantes Agremiações. Jornal O Comércio. Porto União. Edição 12, de 24 
de setembro de 1933. p. 7. 
243 Decalogo da Educação Sexual. Jornal O Comércio. Edição 53, de 12 de julho de 1934. p. 2.; _____. Jornal O 
Comércio. Edição 100, de 4 de julho de 1935. p. 6. Cf. Anexos – O “Decalogo da Educação Sexual” nas páginas 
de O Comércio. 
244 ALBUQUERQUE, José de. Não há educação completa sem educação sexual. In: _____. O sexo em face do 
individuo, da familia e da sociedade. Op. cit. p. 93-94.  
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fossem aprendidas. A informação e a formação nesse sentido eram fundamentais para o 

processo de criar “na massa do povo, a consciência da necessidade da educação sexual245”. 

Havia chegado o momento no Brasil em que a sexualidade já não deveria mais ser calada, 

dizia o Dr. Albuquerque ao jornal O Comércio, em 1934, em sua crônica A Hora da 

Educação Sexual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como apontado por Albuquerque na crônica acima, se calar a respeito da 

sexualidade era uma atitude que não corresponderia àquelas tomadas por vários outros 

países em relação ao conhecimento das questões sexuais: 

 

O Brasil não estaria integrado na mentalidade de seu tempo, si os seus 
homens se desinteressassem dos problemas sexuaes, como até bem pouco 
tempo era a regra. 
No momento presente, no Brasil, a questão sexual é uma das que mais 
empolga a opinião publica, de norte a sul do paiz.  
Calar a seu respeito, no momento em que todos os paizes cultos do mundo, 
lhe dedicam as melhores de suas attenções, não seria só prova de incultura 
de nossa parte, mas, sim, signal de estarmos criminosamente arrastando o 

                                                           
245 ALBUQUERQUE, José. Importancia da Educação Sexual. Jornal O Comércio. Edição 15, de 15 de outubro 
de 1933. p. 2. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 

Imagem 6 – A Hora da Educação Sexual. Recorte do Jornal O Comércio 
Edição 38, de 25 de março de 1934, p. 3. 
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Brasil e os Brazileiros, da vanguarda da civilização em que sempre 
estiveram para a sua rectaguarda246. 

 

Não falar sobre sexualidade e educação sexual naquele momento, na concepção do 

CBES, e consequentemente do jornal uma vez que reproduz esse discurso, significaria um 

retrocesso educacional para a sociedade brasileira. 

 A segunda regra descrita no decálogo diz respeito à associação das palavras 

“sexualidade” e “imoralidade”: “II - A funcção sexual não é immoral entretanto, como todas 

as demais, pode ser immoralisada, quando desviada de suas verdadeiras finalidades247”. 

A frente do CBES na qualidade de presidente, José de Albuquerque sempre buscava 

em suas conferências explicar que a educação sexual nada tinha de imoral, mas como ele 

mesmo afirmava: “Esta, infelizmente, é a mentalidade do nosso povo, no nosso tempo248”. 

Ele continua, falando que a palavra “sexual” assumiu essa “falsa moral de nosso povo”, 

estando tão deturpada quanto ao seu significado, havendo inclusive pessoas com vergonha 

de pronunciá-la249. Em meados de 1938 O Comércio publicou um artigo250, no qual 

Albuquerque analisava o que escreveu Montaigne, no século XVI, a respeito da questão 

sexual, e o quanto tal pensamento ainda fazia sentido em relação ao pensamento de boa 

parte da sociedade do final da década de 1930: 

 

Preciso na sua analyse e sincero nas suas affirmativas, Montaigne nos 
permitte em pleno anno de 1938, observar com uma limpidez cristallina 
este aspecto particular da moral de nossos avós de quatro seculos passados, 
nos autorisando a concluir que em relação a esse assumpto muito pouco 
evoluímos, si não ficamos estacionários.  
“Que fez aos homens a actividade genital – assim escreveu o immortal 
pensador de Parigord, – tão natural, tão necessária e tão justa, para que não 
se atrevam fallardella sem vergonha e para excluil-ada conversações serias 
e moderadas? Pronunciamos audazmente “matar”, “roubar”, “atraiçoar” e 
esta outra (queria se referir á palavra “genital”) só nos atreveríamos a 
murmurar entre os dentes”251.  

 

Albuquerque prossegue questionando o desconforto que parece haver em relação às 

palavras “sexo” e “sexual: 

 
                                                           
246 ALBUQUERQUE, José de. A Hora da Educação Sexual. Jornal O Comércio. Edição 38, de 25 de março de 
1934. p. 3. Cf. Imagem 6. 
247 Decalogo da Educação Sexual. Op. cit. 
248 Idem. A educação sexual não attenta contra a moral. In: _____. O sexo em face do individuo, da familia e da 
sociedade. Op. cit. p. 21.  
249 Ibid., loc. cit. 
250 Cf. Anexos – Jornal O Comércio. Montaigne e a Questão Sexual. Edição 176, de 5 de junho de 1938, p. 7. 
251 Idem. Montaigne e a Questão Sexual. Op. cit. 
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Por que motivo pois toda essa prevenção contra as palavras “sexo” e 
“sexual”, a ponto de levar os indivíduos a fugir de cogitar dos assumptos 
que lhe dizem respeito, pelo receio de pronuncial-as? Por acaso, as 
palavras “sexo” e “sexual” encerram mais maldade que as palavras 
“crime”, “traição”, “guerra”, etc.?  

 

Como podemos ver, Albuquerque criticava a sociedade que, na sua concepção, não 

tinha prevenção em mencionar palavras que refletiam situações chocantes que realmente 

poderiam afetar moralmente o indivíduo, e que tais palavras (crime, assassinato, roubo, 

guerra, etc.) eram ouvidas e repetidas por homens e mulheres, de todas as idades, com 

naturalidade, sem levar em conta os problemas que de fato elas revelavam, enquanto “sexo” 

e “sexual” ainda incomodavam ao serem pronunciadas e ouvidas por parte das pessoas. 

Subtendemos que para O Comércio falar em educação sexual não era faltar com as 

regras morais da sociedade, afinal, por quase uma década o jornal reproduziu em suas 

páginas diversas crônicas sobre educação sexual e sexualidade, propiciando aos leitores o 

contato com essas informações.  

Como apontado por Fernando do Valle em outro artigo também publicado pelo 

jornal252, “[...] o que é immoral, é o sigillo que se guarda a tal respeito, quando dever-se-

iafallar á luz da verdade e da Sciencia253”. Esse argumento do status científico da 

sexualidade foi utilizado no terceiro tópico do decálogo, que dizia: “III – A educação sexual 

não attenta contra a moral de religião alguma, porque se funda nas verdades dos factos 

scientificos, que as proprias religiões ensinam a cultuar, com a sua advertência: “Não 

mentir”254”. 

Esse “terceiro mandamento” nos revela dois pontos interessantes a serem refletidos. 

O primeiro é a preocupação do CBES em relação aos preceitos religiosos. Na tentativa de 

fazer com a educação sexual fosse “bem vista” ou “aceita” nos meios religiosos, o CBES 

acabou utilizando como argumento um ensinamento próprio das religiões, o de não falar 

mentiras. Albuquerque dizia que obrigar um indivíduo a mentir em relação à conduta 

sexual, acarretaria na sua degradação moral, afinal “Não póde caber uma moral elevada 

num individuo que mente!255”. Então, para evitar a tal degradação, as questões sexuais de 

acordo com o decálogo, deveriam ser tratadas através das “verdades dos factos scientificos”. 

                                                           
252 Cf. Anexos – Jornal O Comércio. A educação sexual no Brasil. Edição 50, de 21 de junho de 1934 (capa). 
253 VALLE, Fernando do. A educação sexual no Brasil. Jornal O Comércio. Edição 50, de 21 de junho de 1934. 
p.1. 
254 Decalogo da Educação Sexual. Op. cit. 
255 ALBUQUERQUE, José de. Educação sexual e elevação moral. In: _____. O sexo em face do individuo, da 
familia e da sociedade. Op. cit. p. 50-51. 
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E é esse o segundo ponto que ressaltamos: a relação da questão sexual com a ciência, e 

enquanto tal, não deveria ser encarada como imoral ou mentirosa. 

Vejamos outro artigo publicado pelo jornal O Comércio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele José Firmo, a serviço do CBES, fala sobre o trabalho do Círculo na campanha 

pela educação sexual no país e do trabalho desempenhado pelo Dr. José de Albuquerque. 

Ele também comenta sobre a relação da sexualidade com a ciência, na tentativa afastar os 

possíveis preconceitos existentes no que se referia às questões sexuais na sociedade, naquele 

período:  

 

A questão sexual deixou de ser encarada como immoralidade, para surgir 
como um problema scientifico ligado á saúde, á intelligencia, á bellesa. 
[...] 
Sexualidade é sciencia e esta está acima das religiões e dos preconceitos 
humanos256 

                                                           
256 FIRMO, José. O que já se fez no Brasil em Materia Sexual. Jornal O Comércio. Edição 21, de 26 de 
novembro de 1933. p. 2 

Imagem 7 – O que já se fez no Brasil em Materia Sexual. Recorte do 
Jornal O Comércio. Edição 21, de 26 de novembro de 1933, p. 2. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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Podemos perceber que para Firmo, a cultura representada pela ciência deveria estar 

acima dos “preconceitos sexuais da sociedade” e “vencer os escrupulos erguidos pela 

ignorancia257”.  

Dizia Albuquerque, em outro artigo publicado no jornal em 1940258, que não havia 

nada melhor que a ciência para dar ao individuo a segurança no que se refere aos assuntos 

sexuais, “nenhuma voz mais eloquente que a do homem de sciencia, para ser ouvida; e, 

nenhuma dextra mais firme que a deste, para apontar com precisão o caminho a 

palmilhar259”. Assim, se a ciência deveria prezar pela verdade, a educação sexual aprendida 

pelo viés científico também adquiria status de “verdade científica”, e enquanto tal, não 

representaria de modo algum, imoralidade. 

 Como identificamos em outra publicação no jornal, para Albuquerque: 

 

Depois que se tiver conseguido vencer esta primeira etapa; depois que se 
tiver creado na massa do povo, a “consciencia da necessidade da educação 
sexual”; depois que se tiver afastado a Idea de “immoralidade” que elle 
traz ligada á de “sexualidade”; então expontaneamente, cada individuo 
procurará, não só adquirir para si os conhecimentos indispensáveis deste 
assumpto, como também transmittil-os a seus filhos ou pedir a seus 
mestres ou seus medicos que os orientem260. 

 

Essa última parte da citação, sobre quem deve transmitir ensinamentos relacionados 

à sexualidade, representa o quarto item do decálogo: “IV – A educação sexual deve ser 

iniciada pelos paes; continuada pelos mestres; e terminada pelos medicos261”, isso porque 

segundo nos diz Albuquerque, a educação sexual interessa a todas as criaturas humanas, nos 

diversos ciclos da sua evolução biológica, porém cada fase da vida deve corresponder a uma 

conduta pedagógica diferente em relação a esse assunto, “O que convém que seja dito á 

criança não é o mesmo que se deve ensinar aos jovens, como o ensino que se dá a estes, não 

é o que interessa ser ministrado aos velhos262”.  

Da infância até a puberdade, José de Albuquerque aconselhava que a educação 

sexual fosse ministrada pelos pais e pelas mães, bem como pelos professores e pelas 

                                                           
257 FIRMO, José. O que já se fez no Brasil em Materia Sexual. Op. cit. 
258 Cf. Anexos – Jornal O Comércio. Educação Sexual da Juventude. Edição 215, de 11 de agosto de 1940, p. 3. 
259  ALBUQUERQUE, José de. Educação Sexual da Juventude. Jornal O Comércio. Edição 215, de 11 de agosto 
de 1940. 
260 Idem. Importancia da Educação Sexual. Op. cit. 
261 Decalogo da Educação Sexual. Op. cit. 
262 ALBUQUERQUE, José de. A educação sexual nas diversas edades da vida. In: _____. O sexo em face do 
individuo, da familia e da sociedade. Op. cit. p. 41. 
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professoras, que para ele, eram as pessoas que mais diretamente conviviam com as crianças; 

e a partir da puberdade, a educação sexual poderia então ser conduzida pelos médicos e 

médicas263. 

O quinto ponto do decálogo corresponde especialmente à educação sexual na 

infância, e diz que: “V – A educação sexual da criança deve obedecer exclusivamente ao 

factor “opportunidade”, quer no lar, quer na escola264”.  

Em 1933, e depois em 1934, O Comércio publicou dois artigos sobre a educação 

sexual na infância: 

 

 

 

 

 

 

Como vemos nas imagens 8 e 9, José de Albuquerque trazia orientações sobre como 

proceder com a educação sexual da criança, e como ela deveria estar subordinada ao fator 

                                                           
263 ALBUQUERQUE, José de. Como ministrar a educação sexual. In: _____. O sexo em face do individuo, da 
familia e da sociedade. Op. cit. p. 45-46. 
264 Decalogo da Educação Sexual. Op. cit. 

Imagem 8 – Educação Sexual da Criança. 
Recorte do Jornal O Comércio. Edição 16, 

de 22 de outubro de 1933, p. 6. 

Imagem 9 – Quem deve ministrar a Educação 
Sexual ás crianças. Recorte do Jornal O 

Comércio. Edição 32, de 11 de fevereiro de 
1934, p. 3. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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oportunidade. Ou seja, para os pais e mães era saber aproveitar as ocasiões na qual a criança 

acabava perguntando sobre as mais diversas questões, inclusive sobre as questões sexuais. 

Na escola, com as professoras e professores a oportunidade, segundo Albuquerque, surgiria 

por ocasião do ensino da história natural265, uma vez que não havia necessidade da criação 

de uma disciplina exclusiva de “educação sexual”, como veremos adiante com o item VII. O 

médico ginecologista alemão, Fritz Kahn266 também aconselhava aos pais para que não se 

espantassem com as perguntas sobre sexualidade feitas pelas crianças, e sim que se 

alegrassem com a oportunidade que ela dava para iniciarem uma conversa sobre assuntos 

sexuais, naturalmente adaptada a idade da criança267. 

Aliada a oportunidade, a resposta dada às crianças não deveria ser fantasiosa, como 

recomendava a sexta norma do decálogo: “VI – Responder veridicamente, á altura da 

mentalidade infantil, as perguntas que os filhos formularem sobre as cousas do sexo, eis em 

que consiste a educação sexual da criança, pelos paes268”.  

Para Albuquerque, a educação sexual das crianças deveria ser conduzida com 

naturalidade, em uma linguagem acessível e apropriada para a idade, sempre que a 

curiosidade fosse dirigida para assuntos sexuais269. Mentir ou fantasiar histórias para as 

crianças a respeito das questões sexuais poderiam trazer consequências negativas como 

descreve: 

 

A criança, a quem seus paes lhe ensinaram que foi trazida ao mundo pelo 
bico de uma cegonha ou encontrada no rio, levada pela correnteza das 
aguas, no dia que souber da verdade, olhará os paes com suspeição, 
interpretando o silencio por elles imposto ou as inverdades por elles 
narradas, em torno do seu nascimento, como inspirados num sentimento de 
vergonha, de ter de confessar um acto de que se pejam de havem praticado. 
“Si essa vergonha existe é porque a acção não foi bôa, mas sim, immoral, 
viciosa”, assim acaba concluindo a criança, para isso sendo grandemente 
auxiliada pelas conversas dos companheiros, dos amigos, dos empregados 
domesticos, etc., nas quaes os problemassexuaes sempre se apresentam 
deturpados, descambando para o terreno da immoralidade, da libidinagem 
e da pornographia270. 

 

                                                           
265 ALBUQUERQUE, José de. Quem deve ministrar a Educação Sexual ás crianças. Jornal O Comércio. Edição 
32, de 11 de fevereiro de 1934.p. 3. 
266 Para saber mais sobre a vida e obra de Fritz Kahn indicamos para leitura: DEBSCHITZ, Uta von; 
DEBSCHITZ, Thilo Von. Fritz Kahn – Man Machine. Springer Wien New York, Wien, 2009. 
267 KAHN, Fritz. A nossa vida sexual. 5ª ed. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia: Editora Civilização Brasileira, 
1947. p. 267. A primeira edição da obra no Brasil foi publicada em 1940. 
268 Decalogo da Educação Sexual. Op. cit. 
269 ALBUQUERQUE, José de. Educação Sexual da Criança. Op. cit. 
270 Idem. Educação sexual e respeito filial. In: _____. O sexo em face do individuo, da familia e da sociedade. 
Op. cit., p. 68. 
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Albuquerque alertava que os pais e mães que silenciavam a respeito das questões 

sexuais para com seus filhos e filhas, estariam cometendo um delito grave, pois a eles 

cabiam zelar pelo bem-estar de sua prole. Ele alegava também que uma das principais 

finalidades da campanha pela educação sexual, que se realizava ao longo da década de 1930 

no Brasil, era fazer com que os pais compreendessem o papel que lhes cabia nesse processo 

de formação e desenvolvimento de suas crianças, a fim de evitarem, por exemplo, que seus 

filhos fossem acometidos por doenças venéreas, por terem ocultado aquilo que deveriam ter 

ensinado271. 

Para Albuquerque uma das grandes vantagens da educação sexual na família naquele 

momento era gerar tanto o respeito, quanto o amor filial; afirmativa essa completamente 

oposta a que foi traçada pelos críticos da educação sexual logo que a campanha do CBES 

teria iniciado, de que tal educação acarretaria na desorganização da família, e no desrespeito 

dos filhos para com seus pais. Albuquerque alegava que: “No dia em que as mães disserem 

a seus filhos que elles nasceram de dentro de seu ventre, muito mais respeito elles as terão, 

do que lhes affirmando que foram trazidos ao mundo pelo bico de uma cegonha272”. Nessa 

citação Albuquerque ressalta a figura da mãe que fala com seus filhos sobre questões 

sexuais; para Havelock Ellis273, a mãe era a mais indicada para ministrar os primeiros 

elementos da educação sexual durante a infância. Para ele, a mãe não precisava prender-se a 

detalhes técnicos da sexualidade, mas ater-se ao amor e a compreensão: “A sua função 

principal consiste em fazer compreender à criança como esta se prende a ela de uma 

maneira intima e mostrar-lhe que todos os seres estão ligados da mesma maneira à sua 

mãe274”, não sendo necessário incluir o pai nessa explicação inicial até a criança ter mais 

idade, ou que a própria faça perguntas a esse respeito.  

Em Havelock Ellis a educação dos filhos, inclusive nos assuntos sexuais, era tarefa 

para as mães. Rago explica que a valorização do papel materno difundido pelo discurso 

masculino e moralizador dos médicos, procurava persuadir as mulheres de que o amor 

                                                           
271 ALBUQUERQUE, José de. O silencio sexual é um crime. In: _____. O sexo em face do individuo, da familia 
e da sociedade. Op. cit., p. 117-118. 
272 Idem. Educação sexual e amôr filial. In: _____. O sexo em face do individuo, da familia e da sociedade. Op. 
cit., p. 19. 
273 (1859-1939) Médico, psicólogo, sexólogo e escritor britânico, pioneiro nos estudos do comportamento sexual 
humano. Algumas obras suas podem ser acessadas em: http://www.gutenberg.org/ebooks/author/2654; entre elas 
a os seis primeiros volumes da coleção “Estudos de Psicologia Sexual”, também publicados no Brasil pela 
Companhia Editora Nacional. 
274 ELLIS, Henry Havelock.  Estudos de Psicologia Sexual vol. VII – A Educação Sexual. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1933.p. 49. 
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materno era um sentimento inato, puro e sagrado, sendo a criação e a educação dos filhos, 

uma “tarefa natural” para as mulheres275. 

Para o CBES, todos estariam integrados na campanha pela educação sexual, 

desenvolvendo cada qual uma sua função, não mais ou menos importante que outra.  

Voltaremos a falar sobre a questão de encobrir as “verdades” relacionadas à 

sexualidade dos filhos, nos itens VIII e IX. Antes, porém, analisaremos o sétimo item: 

 

VII – Nas escolas, não há necessidade de uma cadeira de educação sexual, 
o que cumpre, é que os mestres não criem na mentalidade infantil, o 
conceito de que a funcção sexual é immoral, envolvendo-a num halo de 
mysterio, nas disciplinas em que o assumpto naturalmente se apresenta276. 

 

 Novamente esse sétimo ponto do decálogo reafirma que não se deve mentir ou 

fantasiar sobre coisas relacionadas à sexualidade, que deve ser tratada com naturalidade, 

baseada em preceitos científicos, mas sem abandonar a moralidade que a cerca. Porém esse 

item nos revela uma questão bastante polêmica durante a década de 1930, e diz respeito à 

educação sexual nas escolas. Nesse ponto, percebemos claramente que a posição assumida 

pelo CBES revela algumas ambiguidades: uma instituição que era a favor da educação 

sexual no país, mas contra a criação de uma disciplina escolar que abordasse 

exclusivamente tais questões nas escolas. 

Atualmente, como aponta Maia277, falar em educação sexual, ou em programas de 

orientação sexual no espaço da escola implica em retomar a questão da saúde e da relação 

desta com as questões da sexualidade. Historicamente no Brasil, o conceito de saúde foi 

inserido nas escolas com o propósito de capacitar os estudantes para que tomassem as 

“decisões certas”, isto é, capacitá-los para responderem a um controle social.  

 No ano de 1930 houve uma tentativa de discutir o tema sexualidade em um Colégio 

da cidade do Rio de Janeiro278. Entretanto, segundo França Ribeiro279, o professor foi 

expulso da escola após ação judicial contra seu “comportamento imoral, sendo demitido do 

cargo sem direito a indenização”. 

 Para Havelock Ellis o progresso escolar em relação às questões sexuais ainda não 

estaria bem encaminhado: 
                                                           
275 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 78-
79. 
276 Decalogo da Educação Sexual. Op. cit. 
277 MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi. Orientação Sexual na Escola. In: RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal (org.). 
Sexualidade e Educação: aproximações necessárias. São Paulo: Arte & Ciência, 2004. p. 153-154. 
278 BARROSO, Carmem; BRUSCHINI, Maria Cristina apud MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi. Op. cit. p. 155. 
279 FRANÇA RIBEIRO, Hugo Costa de apud MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi. Op. cit. p. 155 
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Com efeito, a nossa sociedade gira num circulo vicioso. Os indivíduos 
adultos foram educados na idéia de que as questões sexuais são imundas, e 
protestam com violência se querem ensinar essas supostas “obcenidades” 
aos filhos.  A função do professor é assim dificil, sobretudo nos países 
democráticos. Não se pode, portanto, alimentar ainda a esperança de ver a 
fisiologia sexual introduzida na escola, mesmo sob a forma atenuada, que 
consiste em não considerá-la senão como uma parte do curso de historia 
natural280. 

 

Havelock Ellis não fala nada sobre a criação de uma disciplina específica de 

Educação Sexual, mas sugere utilizar a botânica para instruir sobre questões sexuais as 

crianças abaixo da idade da puberdade, assim o professor pode passar da sexualidade das 

plantas para a dos animais, inclusive dos homens, conforme julgar útil. 

É interessante levantarmos essa questão da sexualidade nas escolas durante a década 

de 1930, já que anteriormente comentamos sobre uma das ações do CBES, quando José de 

Albuquerque foi convidado pelo Colégio Pedro II para realizar uma conferência sobre 

questões sexuais para alunos e alunas do estabelecimento de ensino. Tal convite está 

registrado nas páginas do jornal O Comércio, em 1936. Se o decálogo foi publicado entre 

1933 e 1934, talvez seja possível considerarmos que a questão sexual tenha avançado de 

uma forma mais direta no meio escolar, passado o período de início da campanha do CBES. 

Afinal, se para Albuquerque “O problema actual é por conseguinte um problema de 

educação281”, além do lar, não há espaço melhor para ser apresentada a educação sexual do 

que no ambiente escolar. 

 Com o oitavo e nono itens do decálogo, retomamos o assunto das “verdades 

sexuais”:  

 

VIII – Encobrir-se as verdades sexuaes aos filhos e aos discípulos, é dar-se 
azo, a que estas lhes sejam reveladas, deturpada, viciosa ou 
pervertidamente, pelo primeiro companheiro ou criado que encontrarem. 
 
IX – Revelar-se as verdades sexuais, sómente a partir da puberdade, depois 
de se as haver deturpado na infância, é tão inglória tarefa, quanto o se 
pretender desentortar o tronco de uma arvore, que propositadamente se 
entortou282. 

 

                                                           
280 ELLIS, Henry Havelock. Estudos de Psicologia Sexual vol. VII – A Educação Sexual.Op. cit., p. 54-55. 
281 ALBUQUERQUE, José de. A educação sexual e a grandeza nacional. In: _____. O sexo em face do 
individuo, da familia e da sociedade. Op. cit. p. 97. 
282 Decalogo da Educação Sexual. Op. cit. 
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 Aqui o apelo é dirigido tanto aos pais quanto aos mestres. Num chamado exclusivo 

aos pais, o jornal O Comércio publicou em 1938, outro artigo escrito por José de 

Albuquerque, a serviço do CBES, como vemos na imagem 10: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos na imagem acima, José de Albuquerque recomenda aos pais que 

eduquem seus filhos a respeito das questões sexuais: 

 

Paes, è do vosso dever defender vossos filhos. Si é um dever vosso a sua 
defesa, é um direito de vossos filhos serem defendidos por vós. 
Subjugados pelo preconceito esquecem se muitos, entretanto, do 
cumprimento integral desse seu dever, pois enquanto procuram defender 
seus filhos de toda sorte de perigos e riscos a que possam se achar 
expostos, os deixam completamente desamparados e indefesos, em face 
dos mil e um perigos que a vida sexual lhes possa reservar. 
Impedidos por seus paes desde os primórdios da vida de cogitar dos 
assumptos que se prendem ao sexo, por accasião da puberdade os rapazes 
se vêem me face de aspectos novos de sua vida, conduzindo-se como 
verdadeiros cegos, ouvindo apenas a voz do instincto e o que é ainda muita 
vez peior, o conselho de amigos da mesma idade,  e por conseguinte tão 
inexperientes quanto elles283. 

 

O texto continua, defendendo a educação sexual dos filhos pelos pais, inspirados na 

“consciência e na razão”: 

 
                                                           
283 ALBUQUERQUE, José de. Paes! Defendei vossos Filhos! Jornal O Comércio. Edição 182, de 21 de agosto 
de 1938. p. 3. 

Imagem 10 – Paes! Defendei vossos Filhos! Recorte do Jornal O 
Comércio. Edição 182, de 21 de agosto de 1938. p. 3. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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[...] Que essas minhas palavras possam servir de advertencia a todos que 
são paes, para que imprimam nova rota á educação de seus filhos, abrindo-
lhes a intelligencia para as realidades e as surpresas da vida sexual, afim de 
que possam pautar os seus actos inspirados na consciencia e na razão, é 
tudo o que desejo e espero284! 

 

Em outro apelo publicado no jornal O Comércio, em 1940, Albuquerque fala não 

apenas da educação sexual “desviada” dos rapazes, mas inclui brevemente a iniciação 

sexual das moças: 

 

Aqui, é o conselho do amigo inexperiente; ali, a palavra do companheiro 
libertino; acolá, o exemplo bebido nos bordeis e lupanares, etc., que 
servem de elementos decisivos, que vão influir na determinação da 
conducta sexual do individuo. 
Si assim é para o sexo masculino, situação idêntica se verifica em relação 
ao sexo feminino, em que a palavra da criada de quarto, da colega de 
escola ou o exemplo dos personagens vivos nos romances que lê ou nos 
“films” cinematograficos que assiste, é que vae influir sobra a sua conduta 
sexual285. 

 

Vale ressaltar a ênfase dada às pessoas “nas quaes os problemas sexuaes sempre se 

apresentam deturpados286”: o amigo inexperiente, a colega da escola, os empregados 

domésticos, a criada de quarto, o companheiro libertino, etc. Através disso podemos 

também perceber a classe social a qual tais ensinamentos são dirigidos. Provavelmente essas 

“pessoas com condutas deturpadas” também seja uma referência a massa populacional que 

não tinha acesso a educação, e que adquiriam assim uma conduta moral considerada no 

período, duvidosa e perigosa. 

 Assim, para o CBES revelar as questões sexuais somente quando os jovens tiverem 

ingressado na puberdade287, poderia acarretar em uma formação moral e sexual prejudicada. 

Albuquerque288 aconselhava que se durante a infância a educação sexual deveria “aproveitar 

a oportunidade”, na puberdade ele aconselhava “provocar a oportunidade”. Isto é, se na 

infância a educação deveria acontecer através de ensinamentos que convém a idade, por 

exemplo, durante a puberdade seria o caso de explicar aquilo que não convém aos jovens, 

                                                           
284 ALBUQUERQUE, José de. Paes! Defendei vossos Filhos! Op. cit. 
285 Idem. Educação Sexual da Juventude. Op. cit. Cf. Anexos. 
286 Idem. Educação sexual e respeito filial. In: _____. O sexo em face do individuo, da familia e da sociedade. 
Op. cit., p. 68. 
287 Segundo Fritz Kahn “A puberdade é a época que vai dos 12 aos 17 anos, em que as glândulas sexuais 
iniciam a sua atividade e em que o corpo da criança se transforma no do adulto” (KAHN, Fritz. A nossa vida 
sexual. Op. cit., p. 274). 
288 ALBUQUERQUE, José de. A educação sexual na puberdade. In: _____. O sexo em face do individuo, da 
familia e da sociedade. Op. cit., p. 55-56. 
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para que estes não ingressem na vida adulta sem os conhecimentos básicos de fisiologia e 

higiene sexual, ou acometidos por perversões e doenças venéreas.  

Nesse sentido, o décimo item do decálogo direciona-se para a educação sexual 

depois de atingida a puberdade, e orientada a partir daí por médicos e médicas: 

 

X – Depois do individuo attingir a puberdade o que lhe convém são 
iniciações claras e completas, ministradas por medicos e medicas, sobre 
tudo que diga respeito á sua sexualidade, para que se não venha a tornar 
victima inconsciente, das perversões sexuais e das doenças venereas289. 

 

 Ressaltamos aqui, o papel da ciência médica, no que diz respeito à educação sexual. 

A ela cabia tanto orientar os perigos das doenças venéreas, quanto prescrever o tratamento 

que melhor convinha a cada caso290. O papel do médico era tido como fundamental, 

portanto, dentro do contexto da educação sexual, uma vez que permitia, através de sua 

ciência, auxiliar diretamente, por exemplo, na cura de doenças venéreas.  

 Dessa forma, veremos a seguir a relação da educação sexual e da higiene sexual, e 

como elas eram tidas como importantes para o desenvolvimento físico e mental dos 

cidadãos no decorrer da década de 1930. 

 

  
3.2 A HIGIENE SEXUAL  

 

A higiene sexual, conforme alertava Albuquerque, não tinha a mesma finalidade que 

a educação sexual. Enquanto a educação sexual impõe conhecimentos voltados para a moral 

e para a sociologia, a higiene é puramente um estudo biológico; a confusão reside no fato de 

que a higiene é, até certo ponto, parte da educação sexual291. 

Outra confusão comum, e talvez por isso, registrada pelo jornal O Comércio no 

artigo “Como comprehender a Hygiene Sexual?292”, era a higiene sexual e a profilaxia 

antivenérea. 

 

 

                                                           
289 Decalogo da Educação Sexual. Op. cit. 
290 ALBUQUERQUE, José de. Educação sexual e doenças venereas. In: _____. O sexo em face do individuo, da 
familia e da sociedade. Op. cit., p. 48-49. 
291 Idem. Educação sexual ou hygiene sexual? In: _____. O sexo em face do individuo, da familia e da sociedade. 
Op. cit., p. 97-98. 
292 Cf. Imagem 11 – Como comprehender a Hygiene Sexual? Recorte do Jornal O Comércio. Edição 24, de 17 de 
dezembro de 1933, p. 5.  
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Como apontado registrada no artigo acima, muito mais ampla, a higiene não se 

limita apenas a profilaxia das doenças venéreas, mas envolve toda a vida do indivíduo, 

ditando prescrições que deveriam ser obedecidas do nascimento a morte293. Vejamos como 

Albuquerque dividia o seu estudo da higiene sexual: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293 ALBUQUERQUE, José de. Como comprehender a Hygiene Sexual? Jornal O Comércio. Edição 24, de 17 de 
dezembro de 1933. 

Imagem 11 – Como comprehender a Hygiene Sexual? Recorte do Jornal O 
Comércio. Edição 24, de 17 de dezembro de 1933, p. 5. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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Conforme podemos analisar no Fluxograma 1, Albuquerque dividia seu estudo da 

higiene sexual em duas chaves principais, a higiene individual e a higiene coletiva. A 

primeira se ocupa dos preceitos a serem observados pelo próprio indivíduo, para 

conservação do seu organismo e de sua função sexual; por sua vez é ainda divida em três 

partes: 1) período pré-genital; 2) período genital propriamente dito e 3) período pós-genital, 

sendo o primeiro até o aparecimento da puberdade, o segundo do aparecimento da 

puberdade ao aparecimento do climatério, e o terceiro a partir da instalação do climatério294. 

A higiene coletiva visa o estudo dos preceitos de natureza sexual que regulam as relações 

entre os indivíduos de ambos os sexos, quando considerados em face das relações sociais 

em três condições: o casamento, a união livre e a prostituição; sendo o casamento, nesse 

contexto, considerado entre as três situações, o único que liga sexualmente um indivíduo ao 

outro, de maneira mais definitiva, portando considerando os casos em que as uniões 

tornaram-se insustentáveis, os dois recursos indicados para solucionar essa situação, 

levariam ao desquite e o divórcio295. 

Na esfera da sexualidade, a higiene sexual torna-se importante tanto no contexto das 

condições fisiológicas do organismo quanto das funções mentais do ser humano, conforme 

apontado por Albuquerque em outro artigo publicado pelo jornal296: 

 

O brilho das idéias, a vivacidade com que ellas se apresentam; a segurança 
do raciocínio; a prompta associação de imagens mentaes; a rapidez na 

                                                           
294 ALBUQUERQUE, José de. Como comprehender a Hygiene Sexual? Op. cit. 
295 Idem. Hygiene Sexual. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 1929.  
296 Cf. Anexos – Jornal O Comércio. Educação Sexual e Intelligencia. Edição 86, de 28 de março de 1935, p. 3. 

FLUXOGRAMA 1 – Divisão para o estudo da Higiene Sexual 

Fonte: ALBUQUERQUE, José de. Hygiene Sexual. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 1929. 
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elaboração dos processos de analyse e synthese; a capacidade de bem 
induzir e de bem deduzir; a memória; tudo emfim que se prende á vida 
intellectual do individuo, soffre e soffre profundamente em consequencia 
das alterações mórbidas de sua vida sexual297. 

 

Entendemos que a higiene e a educação sexual eram tidas como disciplinas 

importantes para o bom condicionamento tanto físico quanto mental dos indivíduos. E como 

afirma Albuquerque, em outro artigo publicado no jornal, a sexologia enquanto ciência traz 

um interesse imediato a todos, uma vez que cogitam assuntos ligados tanto à vida biológica 

quanto a vida social do indivíduo, relacionando-se diretamente com as funções mentais298. 

Sabendo que a higiene sexual prescreve condutas a serem seguidas a fim de 

preservar a saúde e o bem-estar do organismo, a educação sexual vai apresentar os 

caminhos e orientar os indivíduos, deixando a faculdade de escolha, a critério de cada um. 

O que a educação sexual busca fazer, com o auxílio da higiene sexual e mental, é sugerir as 

melhores opções ao indivíduo para que este saiba como se defender de práticas nocivas, 

respeitando como consequência, os direitos biológicos de segundos e terceiros. Como 

exemplo, Albuquerque utiliza as doenças venéreas: tendo a pessoa acesso as informações 

dos perigos que as mesmas acarretam ao seu organismo, e conhecendo os meios de evitá-

las, certamente essa pessoa procurará proteger-se do contágio, defendendo a si mesmo e ao 

direito biológico de segundos, ou seja, daqueles que consigo mantiverem contato, e de 

terceiros, no caso da prole, “pois filhos não assiste só o direito de nascer, mas de nascerem 

sãos”, como argumentava Albuquerque299.  

A defesa da família e da prole sadia era uma questão que ia além dos direitos 

individuais, preocupando o Estado e a medicina que acabaram sugerindo os exames pré-

nupciais como forma de prevenir a perpetuação de seres “degenerados, pervertidos e 

débeis”, incapazes de constituir uma pátria forte e eugênica. Vejamos a seguir como exame 

pré-nupcial se materializou nos discursos médicos eugênicos como mecanismo de defesa e 

fortalecimento da Pátria, para a geração de indivíduos fortes e saudáveis. 

 

 

                                                           
297 ALBUQUERQUE, José de. Educação Sexual e Intelligencia. Jornal O Comércio. Edição 86, de 28 de março 
de 1935. p. 3. 
298 Idem. Jornal O Comércio. Porque se deve estudar sexologia? Edição 19, de 12 de novembro de 1933. p. 8. Cf. 
Anexos. 
299 Idem. A Educação Sexual e a defeza dos direitos biológicos. Jornal O Comércio. Edição 25, de 24 de 
dezembro de 1933. p. 2. Cf. Anexos – Jornal O Comércio. A Educação Sexual e a defeza dos direitos biológicos. 
Edição 25, de 24 de dezembro de 1933, p. 2. 
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3.3 O EXAME PRÉ-NUPCIAL E A DISCIPLINA EUGÊNICA DOS CASAMENTOS E 

DA PROLE 

 

No projeto mais amplo de um Estado Nacional forte e organizado, previsto pelo 

Governo Vargas, eram evidentes que o amparo a família, a maternidade e a infância foram 

preocupações incluídas no rol de providências mais urgentes a serem tomadas300.  

Sanitaristas e eugenistas encontraram então a oportunidade de disciplinar a 

realização dos casamentos através de ações educativas e propagandas higiênicas baseadas 

nos princípios da eugenia e da hereditariedade, estabelecendo a obrigatoriedade dos exames 

pré-nupciais301. 

Todas as estratégias elaboradas em prol da política familiar buscavam a constituição 

de indivíduos capazes de formar um povo de “raça distinta”, saudável e apta para fazer 

prosperar a nação302, e os critérios higiênicos passaram a fornecer novas regras para as 

relações matrimoniais: 

 

No casamento idealmente concebido pela higiene o casal olhava o futuro e 
não o passado. Seu compromisso era com os filhos e não com os pais. A 
escolha do cônjuge estava manietada a esta proposição. O cuidado com a 
prole converteu-se, por esta via, no grande paradigma da união conjugal303.  

 

 Nessa nova ordem, como aponta Jurandir Costa, o patrimônio econômico, muitas 

vezes condição necessária para o contrato conjugal, já não era suficiente para que as 

alianças se estabelecessem. Isso porque o dinheiro e o status social passaram a ser mais 

relevantes quando aliados a uma boa saúde física e uma boa constituição moral304, que 

consequentemente refletiria um uma prole saudável e forte para servir ao Estado. 

 Para os eugenistas, apenas a educação sanitária e higiênica não bastariam para 

solucionar “os transtornos constantes no dia-a-dia da população, moderar as paixões e tornar 

a humanidade melhor e mais equilibrada”, isso porque o homem continuaria preso a sua 

natureza biológica, de modo inexorável a hereditariedade. Nesse sentido, se firmavam nos 

discursos a necessidade de um trabalho conjunto entre médicos sanitaristas e eugenistas305, 

capazes de traçar medidas profiláticas para combater os efeitos indesejáveis da “degradação 

                                                           
300 VILHENA, Cynthia Pereira de Sousa. Práticas eugênicas, medicina social e família no Brasil republicano. 
Op. cit. p. 80 
301 Ibid., loc. cit. 
302 MOTA, André. Quem é bom já nasce feito:sanitarismo e eugenia no Brasil. Op. cit. p. 44-45. 
303 COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e Norma Familiar. Op. cit. p. 219. 
304 Ibid., p. 222. 
305 MOTA, André. Quem é bom já nasce feito:sanitarismo e eugenia no Brasil.Op. cit. p. 48. 
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da espécie”. Uma das medidas tomadas foi à luta pela obrigatoriedade do exame pré-

nupcial, a fim de evitar a reprodução de degenerados, tarados, deformados, etc., garantindo 

assim a fiscalização eugênica sobre a raça306. Para P. J. Porto-Carrero307 o exame pré-

nupcial era a demonstração natural do desejo de dar bons cidadãos a Pátria e a família308. 

Conseguimos identificar os reflexos desses discursos médicos higiênicos e eugênicos 

no jornal, quando em 1940 ele publicou um artigo abordando a importância do exame pré-

nupcial309. Tal texto, assinado por José de Albuquerque, nos revela o apoio do CBES ao 

exame: 

 

O exame pre-nupcial deve ser ante de mais nada objecto de uma intensa 
campanha educativa, como o estamos fazendo, para que quando a 
legislação que o regula seja posta em pratica, o povo tenha completa 
consciencia de sua finalidade e assim, mais facilmente, seja levado a 
realizal-o subordinando-se a todas as exigências necessárias para o seu 
bom exito310. 

 

 Notamos que a propaganda de tal exame era importante no sentido de criar na 

mentalidade do povo a consciência de adotá-lo como um costume social que levaria há um 

hábito sadio e seguro, praticado por todos311. 

Do ponto de vista médico eugênico, o ideal era que só pudessem se casar indivíduos 

completamente saudáveis, e em condições de procriar filhos perfeitos, e caberia ao Estado o 

encargo de providenciar um bom resultado das uniões matrimoniais, através da exigência do 

exame pré-nupcial312.  

 

 

 

                                                           
306 VILHENA, Cynthia Pereira de Sousa. Práticas eugênicas, medicina social e família no Brasil republicano. 
Op. cit. p. 82 
307 Porto-Carrero foi catedrático de medicina legal na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Teve um 
papel bastante ativo nas instituições fundadas no decorrer da Primeira República que procuravam discutir e 
propor um projeto para a nação, em especial a Associação Brasileira de Educação (ABE) e a Liga Brasileira de 
Higiene Mental. Proferiu diversas conferências de caráter eminentemente educativas sobre psicanálise. Em sua 
ambição pedagógica, Porto-Carrero amalgamava psicanálise e eugenia, vendo na teoria psicanalítica um 
poderoso instrumento promotor de civilização e disciplina. Cf.CARRARA, Sérgio Luís; RUSSO, Jane Araújo. A 
psicanálise e a sexologia no Rio de Janeiro de entreguerras. Op. cit., p. 279. 
308 PORTO-CARRERO, Júlio Pires. Grandeza e miserias do sexo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti 
Editores, 1940. p. 62. 
309 Cf. Imagem 12. 
310 ALBUQUERQUE, José de. Importancia do exame Pre-Nupcial. Jornal O Comércio. Edição 217, de 08 de 
setembro de 1940. 
311 LOHMANN, Alberto A. Exame Pré-Nupcial. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1964. p. 44-45. 
312 PORTO-CARRERO, Júlio Pires. Grandeza e miserias do sexo. Op. cit., p. 84-85. 
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Do ponto de vista médico eugênico, o ideal era que só pudessem se casar indivíduos 

completamente saudáveis, e em condições de procriar filhos perfeitos, e caberia ao Estado o 

Imagem 12 – Importancia do exame Pre-Nupcial. Recorte do Jornal O 
Comércio. Edição 217, de 8 de setembro de 1940, p. 3. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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encargo de providenciar um bom resultado das uniões matrimoniais, através da exigência do 

exame pré-nupcial313.  

 Ressaltamos, porém, que o exame no Brasil era uma aspiração e nunca chegou a se 

tornar obrigatório, apesar dos diversos projetos e tentativas de introduzir na legislação a sua 

realização. O Código Civil de 1916 não menciona nenhuma disposição obrigando o exame 

aos nubentes, isto é, não estabelecia a realização do exame um requisito indispensável para 

a realização do casamento.  Mas considerava como passível de anulação o casamento com 

“erro essencial quanto à pessoa do outro” (art. 218) e nos casos apontados, considera erro 

essencial sobre pessoa e motivo de anulabilidade do casamento a existência, ignorada pelo 

outro cônjuge de “defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível, por 

contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua 

descendência” (art. 219 § 3). 

 Em 1927, o Deputado Amaury de Medeiros, apresentou na comissão de Saúde 

Pública da Câmara dos Deputados, um projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade do 

exame pré-nupcial. Dizia o Artigo 1º do projeto: 

 

Alem dos documentos mencionados no Art. 180 do Cod. Civ., para 
habilitação do casamento, deverá figurar um certificado medico datado de 
cinco dias, no maximo, antes do ato, sempre que o pai, tutor ou curador de 
um dos nubentes menores, ou um deles, diretamente, notificar ao juiz o 
desejo de um exame medico pré-nupcial, ou haver denuncia fundamentada 
por pessoa idonea de que um dos contraentes tem defeito físico 
irremediável ou doença grave transmissível ao outro cônjuge ou á prole314. 

 

 Conforme apontava Porto-Carrero, o § 1º desse artigo enumerava como doenças 

graves: tuberculose aberta, lepra, sífilis contagiante, blenorragia, cancro venéreo, epilepsia 

confirmada, idiotia, imbecilidade e alienação mental315. 

 Posteriormente, outros parlamentares demonstraram interesse em instituir o exame, 

apresentando outros projetos de lei. Durante o Estado Novo, o Decreto nº 3.200, de 19 de 

abril de 1941, da lei de proteção à família, em seu primeiro capítulo “Do casamento de 

colaterais do terceiro grau”, tornou nestes casos o exame pré-nupcial procedimento 

obrigatório316. 

                                                           
313 PORTO-CARRERO, Júlio Pires. Grandeza e miserias do sexo. Op. cit., p. 84-85. 
314 Ibid., p. 83. 
315 Ibid., p. 84. 
316 VILHENA, Cynthia Pereira de Sousa. Práticas eugênicas, medicina social e família no Brasil republicano. 
Op. cit. p. 88. 
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 Mesmos sem existir a obrigatoriedade na lei, Albuquerque defendia que ambos os 

cônjuges deveriam realizar o exame, e nos casos em que os indivíduos não estivessem em 

boas condições para o casamento, dificilmente o médico proibia o casamento, exceto nos 

casos de doenças incuráveis e transmissíveis, ele apenas indicaria a transferência do 

casamento, até que o cônjuge enfermo pudesse recorrer a tratamento317. 

 No caso das doenças incuráveis, Albuquerque dizia que o exame propiciaria ao 

menos que os cônjuges fossem advertidos sobre “suas más condições sanitárias”, e mesmo 

que se unissem livremente, poderiam nestes casos evitar a procriação318. Quando não 

advertidos, muitos casais acabavam por gerar uma prole deficiente ou com problemas que 

poderiam ser prevenidos com a devida orientação médica durante o exame pré-nupcial, 

como aponta Albuquerque: 

 

Resulta dahi que os casaes ao procrearem, geram não poucas vezes, filhos 
monstruosos, degenerados, verdadeiras aberrações humanas, e isto porque 
não foram avisados em tempo dos perigos que poderiam advir para a prole, 
dum casamento realizado ás cégas, sem o beneplacito da sciencia319. 

 

 Ele defendia ainda, a divulgação de noções fundamentais para um novo ramo da 

higiene, a “higiene da procriação”, para salvaguardar os descendentes de possíveis estados 

mórbidos adquiridos dos pais, e que poderiam ser evitados através do conhecimento e da 

educação sexual e higiênica320.  

 Reforçamos novamente o argumento utilizado nessas campanhas, o do “direito 

biológico do indivíduo de nascer saudável”, o que gera outra discussão referente ao 

abortamento eugênico. 

 A questão do aborto foi publicada pelo jornal O Comércio, em outro artigo assinado 

por José de Albuquerque: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
317 ALBUQUERQUE, José de. Importancia do exame Pre-Nupcial. Op. cit. 
318 Ibid. 
319 Idem. Educação sexual e a defesa da próle. In: _____. O sexo em face do individuo, da familia e da sociedade. 
Op. cit. p. 70. 
320 Idem. Sexo e herança. In: _____. O sexo em face do individuo, da familia e da sociedade. Op. cit. p. 84-85. 
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Observamos pela imagem 13, que Albuquerque condena a prática, exceto nos casos 

de “aborto terapêutico”, na qual o médico opta quando em consequência da gravidez, a vida 

da gestante corre risco, ressaltando que “nenhuma outra razão justifica a prática do aborto”. 

Para ele, “praticar o aborto fóra das circumstancias em que a vida da mulher periclita, é um 

crime, tão criminosos sendo a gestante, que a elle se submette, como o profissional que o 

pratica321”. Com isso podemos supor, que o abortamento como solução profilática nos casos 

de transmissão de doenças aos descendentes, numa gravidez que não coloca em risco a 

mulher, também seria, então, uma prática condenável. E prosseguir com a gravidez 

acarretaria em uma prole doentia, exatamente àquela que as medidas higiênicas e eugênicas 

buscavam evitar. Vale ressaltar que mesmo nos casos em que Albuquerque se refere ao 

“aborto terapêutico”, a escolha é sempre do médico, não da gestante. Notamos aí como a 

biopolítica, segundo Foucault322, incide nas escolhas do corpo social através de 

procedimentos disciplinares, que agindo através de biopoderes, se ocupará com da gestão da 

                                                           
321 ALBUQUERQUE, José de. Rasões contra o aborto. Jornal O Comércio. Edição 89, de 18 de abril de 1935. 
322 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Op. cit. 

Imagem 13 – Rasões contra o aborto. Recorte do Jornal O Comércio. 
Edição 89, de 18 de abril de 1935, p. 4. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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saúde, da higiene, da sexualidade, da natalidade, etc., na medida em que elas se tornam 

preocupações políticas323. 

 No contexto da pesquisa, verificamos claramente a visão médica condenando a 

mulher que se entregava as práticas abortivas. Para Porto-Carrero a liberdade absoluta em 

abortar não se justificava, já que o papel social da mulher não estaria completo sem a 

maternidade324. Notadamente, o argumento de Porto-Carrero também acaba recaindo nas 

questões de gênero, e do papel maternal atribuído a mulher naquele período. Vejamos no 

tópico a seguir, como as relações de gênero estão profundamente relacionadas com a 

educação sexual. 

 

 

3.4 EDUCAÇÃO SEXUAL E AS RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

Com a proliferação de estudos sobre sexo e sexualidade, o “gênero” enquanto 

categoria de análise tornou-se bastante útil, oferecendo uma forma de distinguir a prática 

cultural dos papeis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens325. Como aponta Thomas 

Laqueur326, quase tudo que se queira dizer sobre sexo contém em si uma reivindicação sobre 

o gênero.  

No decorrer do desenvolvimento humano, homens e mulheres são educados em 

função das naturezas distintas, conduzidos por motivações diversas, fazendo ou não parte 

dos papeis predefinidos a partir de seus sexos. A sociedade acaba modelando essas 

“diferenças” com base em crenças quase sempre fundamentadas por estereótipos de gênero 

sociais e culturais327. Nossa percepção sobre o mundo acaba condicionada ao discurso 

dominante sobre o que é “ser homem” ou “ser mulher”. 

Dentro da perspectiva das relações de gênero, uma das crônicas escritas por José de 

Albuquerque, e publicada pelo jornal O Comércio em 1935328, fornece elementos 

                                                           
323 REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005. p. 26. 
324 PORTO-CARRERO, Júlio Pires. Grandeza e miserias do sexo. Op. cit., p. 36-37. 
325 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Op. cit., p. 75. 
326 LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo. Corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2001. p. 23. 
327 COSTA-JUNIOR, Florêncio Mariano da; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi. Corporeidade e gênero: relações 
entre homens e mulheres com os cuidados com a saúde. In: VALLE, Tânia Gracy Martins; MELCHIORI, Lígia 
Ebner (orgs.). Saúde e desenvolvimento humano. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2010.p. 24 
328 Cf. Anexos – Jornal O Comércio. O Duelo dos Sexos. Edição 117, de 31 de outubro de 1935, p. 4. 
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interessantes para serem discutidos, a começar pelo seu título O Duelo dos Sexos, referência 

ao livro de André Lorulot, que havia ganhado uma tradução brasileira em meados de 1930: 

 

Surgiu há pouco, nas montras das livrarias, uma traducção brasileira de um 
trabalho de André Lorulot, com o titulo que serve de epigraphe a esta 
chronica. 
O thema se presta a uma serie de commentarios muito mais interessantes 
que os adduzidos pelo autor. 
Si o assumpto fosse estudado com mais carinho no trabalho em questão, 
certamente seria “Duello dos Sexos” uma obra impar na litteratura 
sexológica, porque abordaria uma das mais importantes e interessantes 
theses, que é a lucta dos sexos329. 

 

Podemos entender que a questão principal para Albuquerque não era falar sobre o 

livro ou o autor, uma vez que deixa clara logo no início a sua opinião em relação à obra, ou 

seja, superficial no que diz respeito à amplitude de comentários que o tema proporciona. A 

obra de Lorulot torna-se pretexto para Albuquerque apresentar sua opinião a respeito do 

“duelo dos sexos” naquele momento.  

Notadamente, a questão da luta entre os sexos foi algo que não passou despercebido 

durante as campanhas e conferências promovidas pelo CBES:  

 

A lucta entre os sexos constitue mesmo uma das razões que fallam bem 
alto em favor da campanha em que nos achamos empenhado.  
O domínio que um sexo quer ter sobre o outro, inspirado no falso conceito 
de supremacia de sexo, desapparecerá no dia em que a educação sexual fôr 
uma realidade. 
A situação de passividade, de subserviência mesmo, da mulher, ante a 
tyrannia sexual do homem, também será depois do advento da educação 
sexual um mero elemento de narrativa historica, porque homens e mulheres 
não mais se olharão como duas criaturas a se rivalisarem mas a se 
completarem330. 

 

É interessante percebemos então, o valor atribuído a educação sexual, enquanto 

capaz de resolver os problemas desencadeados pelas disputas de gênero, e como isso é 

utilizado pelo CBES na sua propaganda pela educação sexual. Mas será que realmente a 

educação sexual, da forma como ela era ensinada, discutida e divulgada pelo CBES, seria 

capaz de acabar com as disputas de poder entre os gêneros? Para Albuquerque sim, “no dia 

em que a educação sexual for uma realidade”, o que demonstra que até aquele momento a 

educação sexual não era uma realidade palpável, apenas idealizada.  

                                                           
329 ALBUQUERQUE, José de. O Duelo dos Sexos. Jornal O Comércio. Edição 117, de 31 de outubro de 1935. 
330 Ibid. 
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Na tentativa de combater o sexismo, Albuquerque acaba cometendo pequenos 

deslizes em seus textos, atribuindo para homens e mulheres características que foram 

construídas culturalmente pelas relações de gênero, como a da passividade feminina e da 

agressividade masculina. Como aponta Scott, a ideia de masculinidade repousa na repressão 

necessária de aspectos femininos, induzindo o conflito entre masculino e feminino331. 

Então a “rivalidade” entre os sexos é justamente motivada pelas diferenças, e pela 

sobreposição de um sobre o outro, mas conforme Albuquerque apresenta em seu diálogo, 

através da educação sexual, eles são capazes de se complementar, como opostos que se 

atraem, e a partir disso surgiria uma “consciência do sexo”, ou seja, “[...] a comprehensão 

dos direitos e deveres de um em relação ao outro, e assim sendo, acabará o tão decantado 

duello dos sexos332”. 

Sabemos que as disputas de gênero não são tão simples de serem resolvidas. A 

“consciência do sexo” proposta por Albuquerque transparece um modelo ideal onde 

feminino e masculino não pode existir um sem o outro, é sempre necessário haver um 

binarismo, homem e mulher, com “direitos e deveres de um em relação ao outro”. 

Em As moças e os livros de Educação Sexual, artigo também assinado por 

Albuquerque, ele buscou defender uma “igualdade” de instrução tanto para as moças quanto 

para os rapazes, no que diz respeito à educação sexual, mas notamos outro equívoco no que 

se relaciona às características atribuídas ao sexo feminino.  

Publicado pelo O Comércio em meados de 1939, tal artigo, como é possível ver na 

imagem 14, trazia um apelo para aqueles pais que já compreendiam a importância da 

educação sexual, disponibilizando inclusive para filhos homens, livros e manuais sobre 

questões sexuais, porém ao se tratarem de filhas mulheres, esses pais acabavam por adotar 

uma orientação diferente, impedindo que moças dispusessem desses materiais, apenas de 

literaturas românticas, “muita vez sem expressão cultural, onde os problemas do amor e do 

casamento são apresentados através de prismas falsas e por vezes até nocivos, que ao em 

vez de as educar as deseducam333”.  

 

 

 

 

                                                           
331  SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Op. cit., p. 82. 
332 ALBUQUERQUE, José de. O Duelo dos Sexos. Op. cit.  
333 Idem. As Moças e os livros de Educação Sexual. Jornal O Comércio. Edição 197, de 15 de junho de 1939. p. 
3 
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Subtendemos a partir disso que a educação para as moças era voltada, não para uma 

vida profissional, mas sim para exercer sua função essencial: a vida doméstica, a partir do 

casamento. Logo os conhecimentos que adquirisse, deveriam auxiliar a dissipar os antigos 

preconceitos que povoam a sua mente fraca, para torná-la assim uma companhia mais 

agradável e interessante para o homem, conforme Rago.334. 

Ao defender os compêndios de educação sexual, Albuquerque deixa transparecer 

uma representação simbólica da mulher enquanto frágil, inocente, influenciável, facilmente 

levada pelos sentimentos ao invés da racionalidade: 

 

[...] os romances amorosos que enchem de sonhos e de anceios as 
cabecinhas da maioria das jovens de nossa terra, vão lhes despertar muita 

                                                           
334 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar. Op. cit. p. 63.  

Imagem 14 – As moças e os livros de Educação Sexual. Recorte do Jornal O 
Comércio. Edição 197, de 25 de junho de 1939, p. 3. 

Fonte: Acervo histórico do Jornal O Comércio. 
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vez o desejo de imitar seus personagens, levando-as por isso a se 
colocarem nas mesmas situações em que elles se collocaram, para assim 
poderem viver em toda sua plenitude a vida amorosa que seus personagens 
viveram. Taes romances, por conseguinte, lhes vão fallar aos sentidos 
despertando-lhes muita vez um instincto adormecido335. 

 

 

Os romances com suas fantasias acabariam influenciando nas atitudes das jovens, 

que consequentemente ingressariam na vida sexual, segundo Albuquerque, sem as 

instruções reais e necessárias para cumprir o seu papel dentro da ordem familiar. Os 

discursos médicos como aponta Rago, acabaram conduzindo a mulher ao espaço privado da 

vida doméstica por dois caminhos: o instinto natural e o sentimento de sua responsabilidade 

na sociedade; tudo que ela precisava fazer era compreender a importância de sua “missão”, 

encarnando o papel de “esposa-dona-de-casa-mãe-de-família336”. Ou seja, por mais que ela 

buscasse conquistar novos espaços na esfera da vida pública, seu instinto maternal e a 

inibição sexual faziam que a mulher “normal” se tornasse “frágil”, e consequentemente 

suscetível à contaminação física e moral337. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
335 ALBUQUERQUE, José de. As Moças e os livros de Educação Sexual. Op. cit. 
336 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar. Op. cit. p. 75.  
337 CAULFIELD, Sueann. Em defesa da honra. Op. cit. p. 120. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a desculpa de que era preciso educar e controlar sexualmente as pessoas para que 

não caíssem em devaneios, e nem fossem acometidas por desvios sexuais ou doenças 

venéreas, a medicina no início do século XX se ocupou em tratar e orientar a sexualidade, não 

como algo imoral ou perverso, mas como fundamental para a manutenção da higiene e da 

moral dos indivíduos e das famílias, para construção de uma sociedade forte e saudável. 

Percebemos que durante a década de 1930, no Brasil, o Círculo Brasileiro de 

Educação Sexual protagonizou uma intensa campanha em prol da educação sexual, partindo 

da capital Rio de Janeiro e chegando a diversos cantos do país, inclusive na cidade de Porto 

União, no interior de Santa Catarina, através do jornal local, O Comércio. Nesse sentindo o 

jornal funcionou como interlocutor da campanha, propagando discursos sobre as questões 

sexuais, e contribuindo para a construção de disciplinas corporais que visavam regular a 

sexualidade. 

Através do jornal, o discurso médico-científico pode chegar à população através de 

estratégias de controle e de ações higienistas e saneadoras que visavam não apenas as 

questões biológicas e fisiológicas, mas principalmente as questões morais, promovendo um 

debate acerca da importância da educação sexual para constituição física e moral dos 

indivíduos. 

As mudanças que ocorriam nas primeiras décadas do século XX chamavam a atenção 

para uma possível atmosfera de instabilidades bastante sensível frente às possíveis ameaças da 

dissolução da família e do rompimento do modelo tradicional das relações de gênero. 

Constatamos que os discursos moralizadores promoviam a delimitação dos espaços públicos, 

levando a elaboração de rígidos códigos de condutas, especialmente voltadas para as 

mulheres. A elas coube o papel de incorporar a maternidade como função vital, dentro de um 

modelo ideal de mãe, esposa e dona de casa. 

O aborto, por exemplo, até hoje ainda é visto como dilema, e a própria educação não 

está voltada ao fomento da reflexão e autonomia em relação à prática. A criminalização do 

aborto não respeita direitos fundamentais das mulheres, tais como direito à saúde, à 

autonomia e a maternidade livre e voluntária. Esses tópicos foram debatidos durante a 4ª 

Conferência Mundial da Mulher, realizada em 1995, em Beijing, na China. Reconhecido 

como parte integral dos direitos humanos e do empoderamento feminino, as recomendações 

contidas no documento internacional debatido na conferência, estão voltadas a 
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conscientização da mulher sobre si mesma e o contexto onde vive, para que possa exercer 

livremente a sua autonomia, amparada pelos princípios de justiça e pelos direitos 

humanos338. 

Uma grande variável no Brasil sobre a decisão pelo aborto, decorre do 

patriarcalismo, sistema cultural de poder masculino que acabou “determinando” os papeis 

sociossexuais de homens e mulheres, bem como de uma moral católica que condena a 

prática como um atentado a vida.  A partir dessas influências em suas atitudes e crenças, 

muitas mulheres acabam se posicionando de forma submissa em relação às suas atitudes e 

seu corpo, tornando-se vítimas de uma sociedade machista e patriarcal que não leva em 

consideração a sua liberdade sexual e reprodutiva. 

Entendemos assim, que educar sexualmente era tanto uma questão de saúde quanto de 

controle dos corpos, refletindo um processo civilizatório que se relacionava diretamente com 

a formação física e moral dos indivíduos e da família que compunham o elemento de força 

dentro do Estado. 

A preferência pelo jornal para auxiliar na campanha pela educação sexual se dá pelo 

fato de que a imprensa periódica tem uma circulação mais intensa, chegando de uma forma 

mais rápida e eficiente até a população, privilegiando aspectos que considera importantes para 

o seu público, atendendo a certas demandas políticas ou as necessidades de um determinado 

grupo. Assim, verificamos que O Comércio funcionou como instrumento de divulgação das 

ações e dos discursos vindos do Círculo Brasileiro de Educação Sexual. 

 Os discursos que aparecem no jornal na cidade de Porto União, e assimilados nessa 

pesquisa, passam pela confrontação entre as realidades locais e nacionais. E também nesse 

sentido, os discursos analisados no decorrer deste trabalho atestam que havia certos interesses 

no que diz respeito à educação sexual. A preferência por alguns discursos pressupõe a 

manutenção de uma moral pública civilizatória que acomodaria o tecido social capaz de 

sustentar um Estado e que infere uma homogeneidade que não existe. 

Concordamos que os discursos formulados deixavam transparecer a convicção de que 

era importante controlar e vigiar as massas populares que figuravam como a imagem da 

degeneração e da falta de civilidade. Assim os médicos se voltavam para a reabilitação e 

valorização da sociedade brasileira, que devidamente disciplinada, poderia se transformar em 

agente capaz de concretizar as mudanças previstas para o novo Brasil nessas primeiras 

décadas do século XX.  

                                                           
338 SANDI, Stella de Faro; BRAZ, Marlene. As mulheres brasileiras e o aborto uma abordagem bioética na saúde 
pública. Revista Bioética. vol. 18, nº 1, 2010. p. 138. 
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A virada para um novo século trazia consigo aspirações de um novo modelo de vida 

que encontrava forças nos discursos higienistas e sanitaristas para se estabelecer como um 

novo padrão de organização familiar, disciplinado, moderado, higiênico, forte. Nesse contexto 

os médicos em suas instâncias normativas, acabam promovendo ações saneadoras a fim de 

restaurar e ordenar a sociedade em prol do progresso nacional 

As questões do sanitarismo aliadas às ações eugênicas possuíam um forte caráter 

nacionalista, e portando, deveriam ser encarados naquele momento histórico, como um pilar 

sobre o qual se iniciaria a construção de um novo Brasil. 

Entendemos que para o jornal era importante falar sobre educação sexual, dando 

sustentação para a expansão desses discursos, contribuindo com a defesa de modelos 

disciplinares e evocando um modelo de ordem familiar compatível com os propósitos 

moralizadores do governo, através de um discurso médico que visa a todo custo se tornar 

constante e indispensável dentro dessa nova ordem social.  

Nesse sentido, a partir das fontes consultadas, entendemos que a sexualidade e 

educação sexual desempenhavam um papel importante dentro dos propósitos de construção de 

um Estado novo, forte e saudável, por intermédio de uma política sexual que orientava os 

indivíduos com questões relacionadas ao controle de natalidade, a questão eugênica, a higiene 

sexual, as doenças venéreas, etc. 

Percebemos por fim, que falar sobre questões sexuais não implica necessariamente em 

uma liberdade sexual, e que o discurso conservador, aliás, se faz presente a todo instante, no 

sentido reprimir e conter os excessos, em nome de uma moral civilizatória que acaba recaindo 

sobre o corpo e as funções sexuais.  
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