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RESUMO 

Esta pesquisa se propõe analisar as representações construídas pela Igreja Católica 

sobre os métodos contraceptivos na Revista Eclesiástica Brasileira (REB),  

periódico, que circulava entre o clero brasileiro. O conceito de representação 

utilizado nesta pesquisa foi proposto por Chartier (1990) para discutir as 

representações do mundo social. Inicialmente, apresentei o manual de educação 

sexual para os pais e educadores, do Monsenhor Álvaro Negromonte para analisar 

como as discussões sobre o corpo e a sexualidade estavam presentes na educação 

dos jovens e adolescentes. Em seguida, analisei a concepção da Igreja Católica 

sobre os métodos contraceptivos, a partir da REB, entre 1960-1963. Os artigos 

pesquisados foram escritos pelo frei Desidério Kalvercamp e o padre Jaime Snoek 

os quais apresentavam suas concepções de sexualidade naquele momento de 

transição e disputa por moralidades e práticas sexuais. 

Palavras chaves: Sexualidade; Igreja Católica; Representação; Contracepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This research have proposes to analyze the representations built by the Catholic 

Church about the contraceptive approaches in the Brazilian Ecclesiastical Magazine 

(REB), periodic, that circulated between the Brazilian clergy. The concept of 

representation utilized in this researches was proposed by Chartier (1990) for 

discuss the representations of the social world. Initially, I presented the manual of 

sexual education for the parents and educators, of the Monseigneur Álvaro 

Negromonte for analyze like the arguments about the body and the sexuality were 

presents in the education of the youths and adolescents. Right away, I analyzed the 

conception of the Catholic Church about the contraceptive approaches, from the 

REB, between 1960-1963. The articles researched were writing by the friar Desidério 

Kalvercamp and the priest Jaime Snoek the which presented their conceptions of 

sexuality in that moment of transition and disputes by moralities and you practice 

sexual.  

Keys Word : Sexuality; Catholic Church; Representation; Contraception. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa tem como proposta analisar as representações 

construídas pela da Igreja Católica sobre os métodos contraceptivos nos primeiros 

anos da década de 1960 na Revista Eclesiástica Brasileira, periódico que circulava 

entre o clero brasileiro. 

A década que antecedeu 1960 é caracterizada por Bassanezzi (2005)  como 

“anos dourados” e configurada como um período de crescimento urbano e da 

industrialização,  que representou melhores condições socioeconômicas, ocorrendo  

uma “diminuição nas distâncias entre homens e mulheres, além de modificações nas 

práticas sociais de namoro e na intimidade familiar1” 

Segundo Bassanezi (2005), existia uma moral sexual que relacionava virtude 

à contenção sexual. A virgindade feminina era vista como um selo de garantia de 

honra e pureza, valores atribuídos à moral feminina como um meio de controlar a 

sexualidade das mulheres, e manter a hegemonia masculina. 

Segundo Martins da Silva (2009) a existência de regras morais são 

necessárias para se manter a sociedade, entretanto, é preciso problematizar que 

esses códigos de conduta eram utilizados como “instrumento  para  ordenar  a  

sociedade,  tendo  como  uma  das  esferas relevantes a formatação  e  manutenção  

da  família2”, mas também para impor a subordinação feminina. 

A Igreja Católica, enquanto instituição religiosa utilizava seus discursos para 

disciplinar os corpos femininos, como destacou Martins da Silva (2009) ao analisar 

os sermões enquanto um tipo de discurso da Igreja Católica em Feira de Santana: 

“Os sermões funcionavam como uma forma e instituir certo controle sobre o 

comportamento das mulheres casadas, das jovens, das viúvas e das solteiras que 

                                                           
1
BASSANEZI, Carla. “Mulheres dos Anos Dourados”. In.: PRIORE, Mary Del (org.). História das 

mulheres no Brasil. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2004. P. 608. 
2
SILVA, Maria Carolina Silva Martins da. Nas verdades dos discursos moralistas: a honra das 

mulheres em Feira de Santana, Ba (1960-1979). Dissertação de mestrado, Salvador, 2009. p.80. 
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levavam suas sobrinhas, as vizinhas, para  as  missas,  devido  a  sua  postura  

correta3” 

Contudo, a década de 1960 foi um período de intensas mudanças tanto no 

campo religioso com o Vaticano II, quanto no campo político e social que acabaram 

refletindo na influência da Igreja Católica sobre as famílias a qual foi constrangida a 

buscar reorganizar seu discurso, ora reafirmando ora afrouxando alguns princípios 

defendidos pela doutrina católica. 

Tendo por base a História Cultural, a pesquisa utiliza o conceito de 

representação na proposição de Roger Chartier enquanto “relacionamento de uma 

imagem presente e de um objeto ausente, valendo aquele por este4”. Nesta 

perspectiva, as representações do mundo social são sempre determinadas pelos 

interesses do grupo que as forjam e nesse caso, a Igreja Católica produz estratégias 

que tendem a legitimar seu discurso. 

A historiografia da sexualidade e do corpo tem como uma referência a 

coletânea organizada por Porter & Teich (1998). Esse livro não se propôs a 

apresentar a história do sexo, mas, analisar os discursos produzidos sobre a 

sexualidade, apontando e analisando as mudanças ocorridas desde a antiguidade 

até o século XXI, discutindo sobre as mudanças de atitudes e os preconceitos 

existentes em relação ao conhecimento sexual. A obra apresenta artigos relevantes 

que examinam os comportamentos sexuais no mundo antigo; as concepções de 

sexualidade nas sociedades inglesa, indiana e norte americana enfocando as 

práticas sexuais; apresentando os discursos médicos, teológicos e populares em 

diversos períodos e sociedades. 

Destaque para o texto de Porter que discutiu a divulgação da literatura sexual antes 

de 1800, isso porque o conhecimento sexual era reservado as instituições oficiais, 

que enfatizava a restrição sexual “respeitável” antes e durante o casamento. 

Contudo, a divulgação da escrita propiciou o avanço dos temas sexuais e “assumiu 

diversas formas de panfletos vulgares a registros judiciais, de versos libertinos a 

                                                           
3
SILVA, Maria Carolina Silva Martins da. Op. Cit. p. 87. 

4
 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria 

Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.p.21. 
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tratados anatômicos5”. Essa ampla divulgação da cultura impressa pode ser 

justificada devido o início do Iluminismo em que as diretrizes da Igreja estavam 

sendo questionadas e a medicina adquiria autoridade. 

A dissertação de mestrado de Lucena (2011) é outra referência importante 

neste campo temático.  A pesquisa teve como objetivo analisar os discursos sobre 

família e sexualidade presentes no jornal católico Lar Católico que circulou durante 

todo o século XX no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais tendo como recorte 

temporal os anos de 1954 a 1986, pois foi o período de relevantes alterações devido 

a lei do divórcio, a realização do Vaticano II e a popularização dos métodos 

anticoncepcionais. 

 Para Lucena (2011) a consolidação das relações capitalistas principalmente 

no século XX, levou a população a perceber contradições entre a doutrina católica e 

as práticas imposta pela nova sociedade, principalmente no que se refere a doutrina 

matrimonial, esta que permaneceu inalterada durante séculos. 

A leitura desse trabalho foi interessante por evidenciar como os periódicos 

pesquisados conduziam as discussões sobre família, divórcio, número de filhos e 

maternidade, na pretensão de controlar os corpos, ressaltando temas como 

virgindade, aborto e sexualidade feminina.  

Silva (2013) em seu trabalho examinou as relações e tensões presentes no 

cotidiano no Ginásio Santa Bernadete na cidade de Amargosa, instituição 

responsável pela formação de professoras primárias, no período entre 1953 á 1973. 

O ginásio Santa Bernadete funcionou como instituição privada de ensino que 

pertencia á congregação das religiosas Sacramentinas. Silva analisou os valores 

morais religiosos e as concepções de gênero feminino na condição de mãe e 

professora.  

A análise dessa dissertação foi relevante, pois Silva analisou a educação 

oferecida pela instituição de ensino enquanto um ambiente de clara e rígida 

formação religiosa, delineando Maria, mãe de Jesus como modelo de mulher, 

ensinado e vigiado pelas irmãs sacramentinas buscando constituir, nesse sentido, 

                                                           
5
 PORTER, Roy, TEICH, Miculas (orgs.) Conhecimento sexual, ciência sexual: a história das 

atitudes em relação à sexualidade. São Paulo: Ed. UNESP, 1998 p. 165. 
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uma identidade de gênero: “A utilização da imagem de Nossa Senhora em espaços 

da escola, os vários momentos das reflexões e orações dedicadas a Maria, mãe de 

Jesus, tinham como objetivos apresentar áquelas jovens estudantes um ideal de 

mulher6” 

A análise de Silva revelou ainda que o ideal proposto de mulher era 

direcionado á rainha do lar, à docilidade e à maternidade. As memórias do cotidiano 

escolar foram relevante, ao evidenciarem como e qual a finalidade da educação 

sexual das internas e seus desdobramentos. 

Os pais investiam na educação das filhas para que elas arrumassem um 

bom casamento, e para tal, deveriam aprender a servir, a cuidar do lar, do 

marido e dos filhos, pois o sucesso do lar estava associado ao 

comportamento, ao cuidado, ao cuidado desprendido pela esposa e mãe
7
. 

O artigo de Pedro (2002) analisa os debates ocorridos no Brasil e na França 

entre 1960-1970 sobre a contracepção, analisando o contexto histórico social e 

político da circulação de novos métodos de contracepção e as diferentes recepções 

desses métodos em cada país estudado.  

   A autora fez o debate contrapondo a realidade francesa á brasileira para 

isso Pedro utilizou artigos, livros e jornais franceses bem como jornais entrevistas 

com mulheres de camadas médias e revistas brasileiras á exemplo do Jornal do 

Brasil e a Revista Seleções. 

Pinheiro (2012) se propõe refletir acerca das relações historicamente 

construídas no Ocidente Cristão e em particular no Brasil entre a Igreja Católica e a 

medicina, para isso utilizou uma coleção didática dos Anais do II Congresso 

Brasileiro de Medicina realizada na USP em 1967. Esse trabalho demostrou a 

preocupação da Igreja em reafirmar seu discurso, mediante o momento de crise 

hegemônica que segundo ela a Igreja Católica estava vivenciando naquele 

momento. 

                                                           
6
 SILVA, Miguel Da. De jovens piedosas a rainhas dos lares: formação no Ginásio Santa 

Bernadete em Amargosa- Ba, 1953-1973. Dissertação de mestrado, Santo Antônio de Jesus, 
2013.p.32-33. 
7
 SILVA, Miguel Da. Op. Cit. p.85. 
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Esse artigo revelou as dificuldades e ambiguidades apresentadas pela Igreja 

para lidar com a sexualidade humana, seja homossexualidade, planejamento 

familiar, casamento, destacando o objetivo do Vaticano II renovar os projetos 

políticos-teológicos da Igreja Católica. 

Esse trabalho foi articulado em dois capítulos. O primeiro capítulo trata-se da 

preocupação da Igreja Católica em disciplinar os corpos ainda na infância e 

adolescência. A modernidade trazia consigo questões complexas que, na visão da 

Igreja Católica para evitar danos futuros na sociedade seria preciso uma atenção 

maior á educação sexual na fase inicial para eliminar qualquer possibilidade de 

contestação dos princípios católicos. 

Utilizei o manual do Monsenhor Álvaro Negromonte que ainda na década de 

1960 era divulgado para servir de base para a educação sexual voltada para pais e 

educadores. Nesse manual foi possível perceber como a sexualidade sempre foi 

uma área de interesse da Igreja Católica. 

No segundo capítulo discuti a representação da Igreja Católica sobre os 

métodos contraceptivos, com maior enfoque na pílula anticoncepcional, a partir dos 

textos publicados na Revista Eclesiástica Brasileira na década de 1960. 

Analisei os argumentos utilizados pelos representantes da Igreja Católica para 

condenar qualquer método que tenha a intenção de impedir a fecundação, 

apresentados como meios ilícitos.  

 A leitura dos teólogos católicos foi de grande proveito para compreendermos 

as mudanças e permanências dos pensamentos dos representantes da Igreja 

Católica ao longo do tempo, para isso utilizei as interpretações do Padre Antônio 

Moser, Jaime Snoek, Álvaro Negromonte os quais discutem as doutrinas católicas 

bem como as mudanças e permanências ocorridas na década estudada. 
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CAPÍTULO I- A EDUCAÇÃO SEXUAL NA INTERPRETAÇÃO DE ÁLVARO 

NEGROMONTE 

 

1.1 O corpo e a sexualidade em debate 

Segundo Porter (1992) até pouco tempo a história do corpo foi negligenciada, 

fosse por componentes clássicos fosse por componentes de nossa cultura judaico- 

cristãs, o qual avançou para uma visão fundamentalmente dualista do homem entre 

mente e corpo, psiquê e soma sendo que ambas as tradições mesmo por caminhos 

diferentes elevaram a mente a denegrir o corpo. Torna-se, portanto inútil tentar 

estudar o corpo apenas pela dimensão biológica sem se preocupar com a relevância 

da cultura e suas experiências, antes, deve ser encarado como um sistema de 

valores culturais. 

O corpo, segundo Porter (1992), sempre foi destinado a um local de 

subordinação nos sistemas de valor religioso, moral e social na cultura europeia 

tradicional. Nesta, o dualismo corpo-mente tem atuado com uma força modeladora 

nos esquemas éticos e sistemas de valores. Nesse sentido, a mente e o corpo são 

caracterizados com atributos diferenciados; a mente é considerada superior à 

matéria, sendo a guardiã e governanta do corpo, enquanto a natureza do corpo é 

percebida como imperfeita e até bestial em que “seus apetites e desejos são 

encarados como cego, obstinados, anárquicos ou (no Cristianismo) radicalmente 

pecaminosos; pode ser encarado como a prisão da alma8”. 

Foi disseminado    a representação cultural no interior cristão que retratava o 

corpo como um “chefe rebelde”, “senhor do desregramento”, os historiadores 

buscaram explorar os grupos sociais dominantes que tentavam reprimir e reformar a 

mutilação do corpo. Para Porter (1992) as reformas do corpo são auto infligidas que 

buscam um autocontrole associando a educação e a disciplina familiar. Nesse 

sentido, os manuais para comportamento religioso e civil que se espalharam desde 

                                                           
8
 POTTER, R. História do corpo. In: BURKE, P. (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. 

Tradução de Magda Lopes. São Paulo: USP, 1992. P 304. 
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o século dezessete, propondo a submissão, a obediência do corpo e o cultivo de 

boas maneiras bem como a decência e o decoro. 

O autocontrole físico aliou-se ao desejo de policiar os corpos alheios, 

assegurar a ordem social e a moral religiosa como ocorreu com as autoridades 

religiosas através da persuasão, prescrição e coesão física. 

Essa moral religiosa foi discutida por Ussel (1980) e foi entendida como uma 

moral sexual burguesa formada por um sistema de valores amparados por quatro 

elementos: sexo, amor, casamento e procriação, elementos esses que deveriam 

atuar em conjunto, sem exceções, pois, condenam a sexualidade enquanto prazer, 

esta, que deveria estar associada ao amor, ao casamento e consequentemente a 

procriação, caso contrário seriam reprovados. 

O “sigilo sexual” sempre foi pauta nas discussões sobre o conhecimento 

sexual. Porter (1998) colocou além deste outras questões colocadas em evidência. 

O conhecimento sexual era considerado desejável ou perigoso? Quem deveria ser o 

portador desse conhecimento, tal conhecimento deveria ser limitado ou expandido 

(PORTER, pg 15.1998).  Estas reflexões foram importantes à discussão sob a 

interpretação da moral cristã baseada no manual educação sexual de Álvaro 

Negromonte, um dos objetivos desta monografia.  

 

 

1.2 A educação sexual para Álvaro Negromonte 

Segundo Porter (1998) no período moderno, a literatura impressa de 

aconselhamento sexual disseminou seu conhecimento que iam da medicina á 

etiqueta, envolvido pela tradição erudita, pois algumas obras eram escritas em latim 

e passaram a ser popularizadas. Embora a divulgação desses manuais tenham sido 

ampla muitas dessas obras eram anônimas ou escritas sob pseudônimo. 

O argumento utilizado pelos autores desses manuais para a divulgação desse 

conhecimento era a necessidade e o direito de conhecer, pois segundo esses 

defensores o conhecimento era parte integrante dos anseios humanos por 

autoconhecimento. Para Porter (1998) havia uma repressão oficial, o qual pode 
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incluir a Igreja, pois segundo Porter, os príncipes e padres tinham como estratégia 

“manter as pessoas em estado de ignorância9”. Diversos autores religiosos ou 

tradicionais também silenciaram o conhecimento sexual e em certas situações 

suprimiram tal conhecimento. 

Os manuais de sexo proposto pelos religiosos e tradicionais eles obedeciam a 

um sistema de valores, para estes: “o sexo correto e aprovado pelos manuais dos 

primórdios da era moderna era o coito entre homens e mulheres unidos pelo 

matrimônio, o sexo que culminasse na produção de bebês10”. 

Mas foi na Idade Média que os manuais de comportamentos elaborados por 

segmentos católicos assumiram grande relevância, ao propor uma subestimação 

dos corpos á decência estipulada por esses grupos (LUCENA, 2011). Resistindo ao 

tempo, esses manuais ainda perpetuavam no século XX, como foi o caso do livro 

escrito pelo Monsenhor Álvaro Negromonte, denominado “A educação sexual para 

pais e educadores11”. 

Álvaro Negromonte, era diretor do Ensino Religioso na Arquidiocese do Rio 

de Janeiro. Na folha de rosto do referido livro é Gilberto Freire que nos apresenta 

Negromonte: “um dos maiores educadores brasileiros dos nossos dias12”. Este livro 

tem como principal objetivo promover a educação sexual dos jovens brasileiros, a 

fim de que “resistissem aos perigos da época,” o cardeal D. Jaime Câmara destacou 

as suas impressões sobre o livro. 

Profundamente científico e cristão nos conceitos e experiências, promove a 
verdadeira educação sexual. É claro mais delicado. Encara tudo através do 
prisma sobrenatural e educativo. É sincero e objetivo. Em cada parágrafo 
sentem-se o zêlo sacerdotal, o ardor pela salvação da juventude e da 
família

13
 

 

                                                           
9
 PORTER, Roy, TEICH, Miculas (orgs.) Conhecimento sexual, ciência sexual: a história das 

atitudes em relação à sexualidade. São Paulo: Ed. UNESP, 1998 p. 169 
10

 PORTER, Roy. Op. Cit. p. 178 
11

A edição trabalhada é a décima primeira lançada em 1963, entretanto a primeira edição é de 1939, 
o que revela o valor dado pelo segmento católico á obra. O fato de a edição original datar a década 
de trinta em nada compromete a hipótese trabalhada, já que a mesma refere-se a um fenômeno 
histórico de longa duração. 
12

 NEGROMONTE, Álvaro. A educação sexual para pais e educadores, Rio de Janeiro, Edições 
Rumo S. A, 1963. 
13

NEGROMONTE, Álvaro. Op. Cit folha de rosto do manual. 
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O Cardeal D. Jaime Câmara apresentou algumas questões relevantes; o livro 

na concepção do Cardeal não poderia ser entendido apenas como um manual 

religioso, mas como um manual que se utilizava de conceitos e experiências 

científicas, delegando ao manual um valor para além do âmbito religioso, destacou 

ainda o comprometimento do autor (Negromonte) com a salvação da juventude e da 

família através do prisma educativo na busca de uma verdadeira educação sexual 

(NEGROMONTE, 1963). 

A relevância deste manual para a época foi apresentada pelo padre Hélder 

Câmara no parecer para a primeira edição, destinado ao Arcebispo D. Antônio dos 

Santos Cabral. Nesse parecer, Hélder Câmara colocou o livro como uma obra “que 

vai fazer entre nós um bem imenso14”. O receio de “um livro qualquer sôbre 

educação sexual” fez com que a obra de Negromonte fosse louvada, pois daria uma 

tranquilidade aos educadores católicos sendo ainda recomendado “aos Superiores 

Maiores de Ordens religiosas masculinas e femininas” para tornarem o livro 

conhecido. 

 De acordo com o parecer do padre Hélder Câmara no prefácio, não é 

indicado apenas para os católicos, mas aos “sem -fé” que por curiosidade de ver o 

que um padre escreveu sobre educação sexual, teriam acesso á uma palavra 

segura e precisa(NEGROMONTE,1963;pg.8). 

De forma geral o livro tem o objetivo de instruir aos médicos, professores, 

confessores e principalmente os pais como realizar a verdadeira educação sexual, 

aos adolescentes e jovens a fim de quando adulto estiver preparados para enfrentar 

os dilemas propostos no matrimônio.   

Não é proposta apresentar todos os pontos abordados pelo autor, mas sim 

tratar de assuntos que julgo relevante para esta discussão. Nesse sentido, buscarei 

discorrer sobre a necessidade da educação sexual para Negromonte e as 

discussões sobre o corpo e sexualidade. 

Segundo Foucault (1988) O século XVI foi um período de repressão em que 

sexo foi controlado até nos discursos, em que o pudor moderno utilizava a censura 

para proibir que se falasse em sexo. Os últimos três séculos houve uma verdadeira 
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explosão discursiva no qual foram difundidas novas regras de decência que como 

contra efeito provocou uma valorização dos discursos indecentes. 

De acordo com Negromonte nunca houve tempo que não precisasse falar dos 

assuntos sexuais, entretanto, a liberdade para tratar de tais assuntos se aflorou 

criando problemas para a moral cristã. Sobre isso escreveu: 

A liberdade de nossos dias, a difusão da imprensa abordando os assuntos 
que antigamente se guardavam nos tratados científicos, a irreprimível ação 
do rádio e da televisão, a literatura crescente sobre temas sexuais caindo 
em todas as mãos, a facilidade com que hoje se conversa de temas que há 
50 anos, os maridos não falavam ás próprias espôsas – tudo conspira para 
o conhecimento prematuro de um assunto, que, uma vez conhecido, deve 
ser bem conhecido, para evitar as desastrosas consequências a que 
expõe

15
. 

Está evidente a preocupação que na propagação dos “assuntos sexuais”, 

havia naquele momento uma liberdade em que pessoas, instituições, meios de 

comunicação banalizavam o conhecimento, diante desse problema, a saída seria 

tornar o conhecimento sexual acessível á todos, porém, mediante a instrução 

religiosa. Lucena (2011) destacou que na década de 1960 houve uma proliferação 

de discursos sexuais, continuou até os anos 1980. Estes discursos incidiam sobre a 

moral cristã que estaria sendo sobrepujada pelos impulsos sexuais que se tornavam 

cada vez mais sexualizados.  

Cawford (1998) ao estudar o conhecimento sexual na Inglaterra destacou que 

as pessoas procuravam conhecimento sexual para a condução de sua vida diária. 

Nesse sentido, a literatura também foi responsável pela circulação ampla de 

informações sobre os temas sexuais, pois “histórias, coletâneas de chistes, baladas 

e anúncios constituíam fontes informais sobre temas sexuais, e atingiam um público 

mais vasto do que os livros de aconselhamento16”. 

A partir desta proposição de análise, pude questionar qual o  perigo avistado 

por Negromonte: que os jovens teriam uma iniciação sexual errônea: seriam 

ensinados de modo grosseiro e vil “com palavras de calão, anedotas, libidinosas, 

conversas impuras, estímulos imorais, gravuras obscenas, alusões 

                                                           
15

NEGROMONTE, Álvaro. Op. Cit, p.12,13. 
16

CAWFORD, Patricia. Conhecimento sexual na Inglaterra, 1500-1750 In: PORTER, Roy, TEICH, 
Miculas (org.) Conhecimento sexual, ciência sexual: a história das atitudes em relação à 
sexualidade. São Paulo: Ed. UNESP, 1998. p.120 



18 
 

desrespeitosas17”. A “decadência dos costumes” contemporâneos segundo o autor 

faria com que a “literatura pornográfica”, como preferiu chamar, lograsse êxito 

atraindo uma clientela imensa. Negromonte chamou de “escritorezinhos” os autores 

que publicavam obras sobre a sexualidade que na sua concepção teria o objetivo de 

degradar a moral das famílias, utilizando a ciência como pretexto.  

A decadência dos costumes propiciaram facilidades que corroboraram para a 

deturpação dos princípios cristãos: 

As imensas facilidades modernas, os mil meios de fruir as emoções sexuais 

sem lhes temer as consequências indesejáveis, a convivência dos sexos, a 

complacência da sociedade, as ocasiões criadas pelos esportes mal- 

intencionados, a diminuição crescente do pudor, a redução das vestes, a 

liberdade concedida ao sexo feminino, as casas de diversões e de cômodos 

e muitas outras circunstâncias contribuem poderosamente para agravar o 

mal
18

. 

É visível a preocupação de Negromonte com as mudanças que ocorriam na 

sociedade, como a convivência entre homens e mulheres em todos os espaços 

sociais, como nas escolas e demais locais de sociabilidade. Apontou a desconfiança 

do religioso, as mudanças de hábitos, a liberdade dos sexos, a complacência da 

sociedade que desagradavam a moral cristã. 

 A constante falta do pudor na sociedade era vista pelo religioso como um 

inimigo da pureza cristã: “é a falta de pudor um grande inimigo da pureza de 

costumes. Forma para o pudor, ainda contrariando as idéias e os costumes do 

momento, é trabalho de verdadeira educação sexual19”. Ou seja, mediante a falta de 

pudor, que corrompia os costumes havia a urgência de uma verdadeira educação 

sexual a fim de “formar para o pudor”. 

A diminuição do pudor, da redução das vestes apontada por Negromonte 

também foi discutida por Lucena  ao analisar os discursos dos periódicos do Jornal 

Lar Católico em 1968: 

A partir de meados do século XX a preocupação dos clérigos para com o 
corpo feminino se tornou cada vez mais acentuada, devido justamente às 
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novas representações que as próprias mulheres foram desenvolvendo 
sobre os corpos

20
.   

  Segundo Lucena (2011) a mini saia significava para os conservadores uma 

exposição do corpo, um instrumento de sedução sendo considerada uma moda sem 

pudor, para as mulheres a mini saia representava um ideal de liberdade, a 

possibilidade de controlar seu próprio corpo. 

Negromonte no desejo de difundir a ideologia sobre a sexualidade da Igreja 

Católica na sociedade defendeu a necessidade de uma educação sexual, como 

tática de retorno aos princípios morais da Igreja Católica. Contudo, considerou que a 

educação sexual propagada naquela época pelos meios científicos era contrária a 

sua proposição. Segundo ele, esses “tratadistas da educação sexual” defendiam que 

a função sexual era uma necessidade como comer e beber propagando o amor livre, 

esquecendo as exigências da natureza humana, pregando a autonomia sexual. 

Para o religioso o que tais educadores faziam era transformar os vícios 

sexuais em teoria, deslocando a educação sexual para um verdadeiro culto ao 

erotismo, considerando o homem como um simples animal, excluindo assim a 

função social e moral a qual esta destinada. (NEGROMONTE, 1963, p.29 )  

Afirmou que a principal função da educação sexual era preparar os jovens 

para a “castidade” antes do casamento, este ideal que é “impôsto pela lei divina e 

natural”. Afirmou ainda que “Se os próprios irracionais são capazes de continência, 

muito mais o homem deve ser da castidade21”. A função sexual deveria ser 

condicionada a sua finalidade “monogâmica e procriadora”, inculcando nos jovens 

que a castidade é “possível”, “benéfica” e “obrigatória”. 

A educação sexual seria o método para uma formação moral de excelência: 

“o conhecimento é um caminho para a formação da vontade e o domínio dos 

sentidos22”, pois  se a função sexual é acima de tudo uma função moral, a educação 

específica seria a de uma formação moral. 
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Sua concepção de possibilidade de castidade entre os jovens baseava-se no 

argumento filosófico de uma fera domesticável. Essa domesticação seria benéfica 

porque guardaria a “pureza da alma e a integridade do corpo”; e obrigatória por ser 

uma lei divina a ser cumprida, contra o induzido pelas  “modernas tendências”, que  

incentivavam a todo custo a impureza. Em um ambiente que o “erotismo” estaria 

predominando, haveria a necessidade de uma “reforma de mentalidade”. Nesta 

defesa apresentou argumentos morais e científicos. 

O argumento moral utilizado foi que a castidade seria um preceito inserido no 

decálogo pelo qual Deus teria se revelado a Moisés no Monte Sinai, proibindo as 

ações e os desejos da impureza. Portanto, “êste mandamento é universal ao sêu 

âmbito, e não pode admitir exceções de pessoas, de raças ou de climas23”.  Caberia 

ao homem e a mulher cumprir a determinação divina enquanto uma lei natural, 

determinada para os homens pelo divino, dominando os instintos e governando o 

corpo pelo espírito (1963; pg 152). 

Mas aos que desprezariam os argumentos morais, Negromonte apresentou 

argumentos que se baseavam na ciência (1963;pg 147) O primeiro deles foi uma  lei 

biológica, defendendo que a perda do sêmen na adolescência prejudicaria o 

desenvolvimento do organismo, pois, nessa fase da vida o sêmen seria uma “rica 

substância” que asseguraria que o jovem atingisse sem dificuldade a vida adulta. 

A atividade sexual precoce segundo Negromonte poderia provocar ainda 

“numerosas psicastenias” e desenvolver impotência. Para convencer o leitor do seu 

argumento, apresentou citações de autoridades médicas, de famosas  

universidades, que do ponto de vista higiênico e acadêmico defendiam a castidade. 

Os médicos de Nova Iorque declararam “nos unimos para declarar que a castidade- 

uma vida pura e continente para os dois sexos promove as melhores condições de 

vida física, mental e moral24”. Os professores de higiene de vinte universidades da 

Suíça, Alemanha e Áustria declararam “Todos quantos se entregam às relações 

sexuais fora do matrimônio devem contar não só com a possibilidade, mas com a 

probabilidade de uma infecção25”. 
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Porter (1998) em estudos sobre a sexualidade inglesa  oitocentista indica que  

discussão a respeito da abstinência, ou castidade enquanto jovem,  sempre foi uma 

questão complexa, principalmente no âmbito médico: 

A questão sobre os efeitos benéficos ou danosos da abstinência sexual 
envolvia problemas delicados e altamente controversos: o direito á 
satisfação sexual; os meios e métodos apropriados para combater as 
doenças venéreas e a prostituição; controle da natalidade e contracepção; 
relacionamentos pré- e extraconjugais; filhos ilegítimos; normas de celibato 
para certos para certos grupos profissionais, como padres católicos, 
professores e funcionários civis, os perigos da masturbação, assim como 
definições de saúde e doença

26
. 

Porter continua a análise destacando que o debate tornou-se ainda mais 

intenso quando “vozes críticas” se manifestaram contra a abstinência, defendo que 

esta poderia ser responsável ou estar associada a distúrbios de saúde como 

neuroses e psicoses. Os “reformadores sexuais” do século XIX, como foram 

denominados, encorajaram a separação entre sexo e reprodução, afirmando ainda 

que uma vida sexual ativa forneceria prazer e gratificação, tornando-os em “seres 

humanos úteis” (PORTER, 1998). Afirmou que: “uma vida sexual satisfatória era 

considerada importante para a saúde e o bem- estar em geral27”. 

 

1.3 Corpo e instintos sexuais para pais e educadores- conselhos do 

Monsenhor Álvaro Negromonte: 

A atual historiografia sobre o corpo propõe que o mesmo deve ser entendido 

não apenas como um órgão biológico, mas também na dicotomia histórica e 

religiosa corpo/espírito. Albuquerque (2007), uma das mais frequentes estudiosas, 

defende que o Corpo “é produzido culturalmente, é histórico, é constituído pela 

linguagem, é nossa identidade e materialidade biológica, é uma realidade 

biopsicossocial e política. É uma construção cultural, histórica e social, produto de 

relações de gênero28”.  

Sujeito histórico, o  Monsenhor Negromonte teve como interesse disseminar 

concepções e práticas sobre o corpo, e seus desdobramentos nas práticas da 
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sexualidade. Nos seus escritos específicos sobre o tema os órgãos sexuais foram 

apresentados como instrumentos que condicionariam o homem para o pecado: 

“Exposições científicas e técnicas sôbre os órgãos sexuais e seu funcionamento, 

mais seriam para excitar os jovens ou decepcioná-los --- o que acarretaria evidentes 

prejuízos morais29”.  

A orientação sobre os órgãos sexuais para os adolescentes deveria ser 

restrita “mas êste conhecimento não deve necessáriamente revestir um caráter 

científico e menos ainda técnico. Basta que seja real, para satisfazer a compreensão 

do estado em que o adolescente se acha30”. 

Sua orientação era que o conhecimento do aparelho genital fosse desprovido 

do caráter puramente científico ou técnico, mas acrescido dos valores éticos e 

religiosos para que o mesmo  não acarretasse em prejuízos morais. O indicado era 

falar o necessário para satisfazer a compreensão do “estado” que se encontrava o 

adolescente. 

A higiene sexual também foi destacada por Negromonte. Definiu-a como os 

cuidados físicos que se deveria tomar para evitar o descontrole dos instintos, 

preferindo utilizar o termo “higiene da castidade”:  

Acostumando a criança a dormir e levantar cedo, a deixar o leito 
imediatamente ao acordar, a um leito antes duro que macio demais, a 
cobrir-se pouco para não concentrar muito calor do corpo, a trocar de roupa 
para dormir, a deitar-se de lado e não de costas, teremos dado, a respeito 
os principais hábitos, cujas razões, mais tarde ela poderá conhecer

31
. 

Perceptível nestes cuidados com o corpo infantil/adolescente a repressão dos 

prazeres corporais, vistos como vícios, erros, pecados. Para Porter (1998) essas 

medidas eram tomadas para evitar a consciência da própria corporeidade e 

sexualidade. Havia um interesse de limitar o conhecimento: “Manter as pessoas em 

estado de ignorância era o estratagema de príncipes e padres32” 

Essa “repressão corporal”, termo cunhado por FOUCAULT (1988) foi 

apontada por Silva (2013; pg.94) ao estudar a formação de professoras no curso 

pedagógico do Ginásio Santa Bernadete, na cidade de Amargosa, uma rígida 

formação escolar, moral e religiosa era ministrada por freiras. A partir das entrevistas 
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realizadas com ex-alunas, Silva destacou que os debates sobre sexualidade não 

existiam: “Não existiam palestras ou debates sobre sexualidade, inclusive o 

conteúdo de ciências que tratava do corpo humano era visto de maneira superficial e 

no livro da referida disciplina não existia nenhuma figura33”. 

Silva ao tratar da formação das normalistas e da incorporação dos valores 

éticos sexuais católicos, detectou que uma das práticas correntes no Colégio era 

que “as meninas quando iam colocar a camisola no momento de dormir, deveriam 

fazê-lo sob o lençol, para que não houvesse exposição do corpo para as colegas34”. 

Esconder o corpo das colegas deveria evitar qualquer curiosidade sobre o 

funcionamento do mesmo e sobre o conhecimento a respeito da sexualidade visto 

como “pernicioso” e desnecessário, e que deveria ser ocultado.  

Nos conselhos do Monsenhor Negromonte na década de 1960, a repressão 

corporal atingiria ainda as crianças. Neste abaixo, o cuidado com as pajens e babás, 

tidas como transmissoras de maus hábitos e vícios sexuais:  

Roupas muito justas, obrigando a criança a tocar-se ou muito folgadas, 
roçando-a podem provocar excitações que levam ao vício. Podem 
igualmente ter origem em brinquedos das pagens, que conseguem acalmar 
ou adormecer as crianças por certas fricções que são verdadeiras 
masturbações

35
. 

Os pais eram instruídos a manter o controle do corpo dos filhos desde a 

infância, a fim de que na vida adulta estivessem preparados para assumirem a vida 

familiar de acordos com as normas da Igreja Católica. 

O organismo feminino ganhou destaque, pois o aconselhador considerava 

que “a mulher é menos resistente que o homem” e por isso deveria evitar qualquer 

tipo de excesso, em consonância com séculos de representação religiosa36. Entre 

esses cuidados, Negromonte destacou a prática de exercícios físicos que 
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masculinizariam a mulher, que deveriam ser evitados, pois degradavam a função 

sexual. E também poderiam provocar doenças. 

Argumentava que a mulher foi destinada a um único objetivo; “A grande 

função a que Deus destinou a mulher é a maternidade. Tudo nela se encaminha 

para isto. O que contrariar êste nobre fim é também contrario á natureza: tende a 

desfazer e não aperfeiçoar37”. A formação da mulher deveria encaminhar para a 

maternidade. 

Silva (2013), na pesquisa sobre a educação feminina no ginásio Santa 

Bernadete, Amargosa, destacou que a educação fornecida pelo internato trabalhava 

com a perspectiva de formação da mulher como rainha do lar; “preparar as alunas 

para assumirem os serviços, os papéis estabelecidos como inerentes ao sexo 

feminino38”.  

Os órgãos sexuais teriam sido criados por Deus para garantir a perpetuidade 

do gênero humano, sendo permitido os utilizar apenas para este fim: “só no 

matrimônio e para os fins naturais, o homem tem direito á função sexual. Fora disso 

a função é grave abuso e pecado mortal39”.  

O discurso sexual da Igreja Católica na década de 1960 ainda relacionava o 

sexo ao pecado “mortal” quando não praticado dentro do matrimônio, restrito a três 

finalidades: para a geração de filhos; como remédio a concupiscência; e como 

demonstração do amor conjugal.  

O matrimônio na concepção de Negromonte não poderia ter como finalidade 

primeira a satisfação dos prazeres sexuais e sim a transmissão da vida, a 

contracepção seria impensável (NEGROMONTE, 1963; pg.120). 

Importante destacar a ordem dos níveis de pecado. O primeiro é fazer o ato 

sexual sem procriar, especialmente evitando tal consequência. O argumento era que 

se o ato sexual foi criado objetivando a procriação, seria “pecado gravíssimo” 

qualquer meio utilizado para evitar a contracepção. O único preservativo aceitável 

seria a abstinência temporária.  
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No decorrer do livro existe a referência ao método OginoKnaus, chamado 

também de calendário ou tabelinha considerado como um método natural, pois o  

calculo é feito a partir do ciclo menstrual, incidindo na abstinência voluntária e 

sazonal do casal: “Se, havendo razão, é lícito usar do matrimônio sómente nos dias 

em que a geração não se pode dar (método Ogino- Knaus), nunca e por motivo 

nenhum, é permitido frustar a geração por meios mecânicos ou químicos40” 

Negromonte não excluiu a existência do desejo sexual, definindo-o como um 

estímulo “organizado, previsto e doado” por Deus para a multiplicação da espécie, 

“Ligou os atos necessários á geração dos filhos a um prazer, que chamasse 
os homens a perpetuar a espécie, e fosse uma das compensações ás 
dificuldades, canseiras e sobressaltos que traz consigo a constituição da 
família

41
” 

O prazer sexual teria sido concedido como uma compensação, entretanto 

esse prazer não seria igual para ambos os sexos, mas concedido apenas para o 

homem. Negromonte apresentou a tendência sexual masculina como elevada a e a 

mulher com um desejo quase inexistente, papeis diferentes na procriação. 

O organismo masculino se encarrega de estimular o instinto, que no homem 
é ativo e agressor. Instigado pela natureza, o homem vai buscar o prazer. 

(...) 

O desejo do prazer, na mulher êste desejo é esbatido e vago. Fica quase 
sempre adormecido antes do casamento. Mesmo no casamento muitas 
continuam indiferentes a vida sexual, a que só julgam pelo amor ao marido 
e pelo desejo de filhos

42
. 

Nesta sua concepção, em acordo com a tradição católica, as mulheres só 

praticariam ao ato sexual pelo amor ao marido e o desejo de ter filhos, garantido 

assim a estabilidade da família. 

Esta noção é uma reapropriação da crença de Aristóteles, e seus seguidores, 

que consideravam as mulheres como machos defeituosos com natureza fria e mais 

fraca, possuidora de uma genitália interna eram essencialmente equipada apenas 

para a criação de filhos e, portanto criaturas privadas: 

Com sua natureza mais fria e mais fraca, e sua genitália contida 
internamente, as mulheres eram essencialmente equipadas para a criação 
de filhos, não para uma vida racional e ativa dentro do fórum cívico. As 
mulheres eram criaturas privadas, os homens eram públicos

43
. 
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Outra questão tratada por Negromonte nestes conselhos aos pais e 

educadores foram os vícios sexuais, com destaque especial a masturbação, o vício 

solitário. Apesar de não ser amplamente discutida pelo religioso, foi caraterizado 

como uma doença que deveria ser curada. Medidas preventivas deveriam ser 

tomadas, como um regime alimentar não excitante, banhos frios exercícios físicos e 

passeios ao ar livre: 

Fujam dos alimentos ricos em gordura, do excesso de carne, dos 
condimentos, das bebidas alcóolicas, do abuso do café, do fumo como de 
tudo o que possa provocar irritações, sempre perigosas á castidade

44
. 

A destacar na leitura deste manual que a década de 1960 foi um período 

marcado por intensas mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais/morais, 

que questionaram a concepção da sexualidade católica. 

Neste sentido, o manual do monsenhor  Álvaro Negromonte foi uma tentativa 

de apresentar a posição da Igreja Católica sobre a sexualidade dos fiéis naquele 

momento de transição e disputa por moralidades e práticas sexuais,  e instruí-los 

sobre a noção da sacramentalidade do matrimônio. 

A representação central foi que a educação sexual deveria conduzir os jovens 

a castidade, ensinando a posição da Igreja Católica sobre a disciplina do corpo e a 

sexualidade dos indivíduos, incluindo a contracepção, ponto de análise do próximo 

capítulo.  
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CAPÍTULO 2- A REVISTA ECLESIÁSTICA BRASILEIRA E OS MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS. 

 

O objetivo inicial nesse segundo capítulo era trabalhar com a representação 

construída sobre a pílula anticoncepcional em Feira de Santana. Entretanto, a partir 

do levantamento das fontes deparei com um extenso e rico material disponível para 

análise: a Revista Eclesiástica Brasileira. Redirecionei a análise para a 

representação da Igreja Católica sobre os métodos contraceptivos, a partir dos 

textos publicados na Revista Eclesiástica Brasileira, entre 1960 e 1963, 

considerando as mudanças políticas e sociais do período da ditadura militar 

(1964/84). 

Quanto à revista e periódicos como fonte histórica, LUCCA (2005; pg. 112) 

indica que a utilização de periódicos como documento histórico é recente nas 

pesquisas, inicialmente esteve sobre suspeita por acreditarem que os periódicos 

forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas. Entretanto; 

 jornais e revistas não são, no mais das vezes, obras solitárias, mas 

empreendimentos que reúnem um conjunto de indivíduos, o que os torna 

projetos coletivos, por agregarem pessoas em torno de idéias, crenças e 

valores que se pretende difundir a partir da palavra escrita
45

. 

Entendendo as múltiplas possibilidades de análise dos periódicos, analisei 

alguns artigos publicados na Revista Eclesiástica Brasileira, entre 1960-1963. 

Metodologicamente selecionei cinco artigos para abordar a proposta do capítulo. 

Sua origem vem da década de 1930 (1939) quando a editora  Vozes passou a 

publicar a Revista COR: “A revista foi considerada um órgão eclesiástico, sendo 

publicada a partir de janeiro de 1939 com o nome COR, com subtítulo Revista 

Eclesiástica Brasileira, e propunha o Coração de Jesus como modelo de coração 

sacerdotal46”. 

Segundo Andrade (2008) a COR tinha o objetivo de ser uma revista técnica 

para o clero católico do Brasil. Entretanto, não teve a projeção nacional desejada Em 
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1941 houve uma transformação e a revista passou a ser da responsabilidade 

redatorial exclusiva da editora Vozes, que escolheu como novo título o “ Revista 

Eclesiástica Brasileira” (REB) tendo como redator o Frei Tomás Borgmeier.  

Para Andrade (2008), a REB desde muito tempo fora considerada um veículo 

de informação para a Igreja Católica divulgar suas doutrinas e seus ideais, pois: “os 

artigos editados pela Revista Eclesiástica Brasileira, representam as ideias de um 

determinado grupo do clero, que apesar de não ser homogêneo detém o poder de 

expressar suas opiniões e de legitima- lá por meio de textos publicados47”. 

 

2.1 A sexualidade em debate na REB:  

 

Segundo Porter (1998) a partir do século XVIII os discursos sobre a 

sexualidade proliferam, a literatura, os almanaques, histórias, coletâneas de chistes 

e baladas; os anúncios influenciaram a divulgação do conhecimento sexual nesse 

período. Dantas (2006) ao pesquisar o interesse da Igreja Católica pela sexualidade 

apontou que a temática era recorrente em diversos discursos: 

era a temática predileta nos diários íntimos, nas obras 
autobiográficas, nas pregações religiosas, nas confissões dos fiéis, nos 
hospitais psiquiátricos, nas conferências médicas, nos processos penais, 
nas consultas clínicas, nas aulas dos professores e nos tratados 
científicos

48
. 

Houve um intenso desenvolvimento de aparelhos discursivos sobre a 

sexualidade, setores como a medicina, religião, pedagogia, justiça penal, economia 

enfim “dissecaram-no, expuseram seus mistérios, exigiram a revelação da intimidade 

realizaram pesquisas, organizaram prontuários, fizeram registros, produziram 

diagnósticos e criaram diferentes formas de tratamento49”. 

Ante estas mudanças, a Igreja Católica não ficou inerte e buscou reapresentar 

suas concepções sobre sexualidade. 

Pinheiro (2012) ao analisar o debate entre teólogos e médicos sobre 

sexualidade na década de 1960, destacou que a Igreja Católica vivenciou um 
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momento de crise hegemônica, e buscou reafirmar suas concepções, 

representações e propor novas práticas, como pode ser evidenciado neste trecho de 

um dos artigos publicados na REB50: 

No período conturbado que o mundo atravessa neste momento, tão 
cheio de incógnitas e tão pejados de graves ameaças para o futuro, 
um sintoma preocupante, uma situação bem penosa oferecem-se 
aos nossos olhos, em consequência da grande confusão de idéias 
que, especialmente em certos países, se difundem, mesmo entre os 
católicos, no que concerne ás relações entre a doutrina católica e as 
atividades sociais e políticas, e entre a hierarquia eclesiástica os fiéis 
leigos no domínio civil51  

A Igreja Católica deixou claro que os acontecimentos do período ameaçavam 

as doutrinas católicas ao considerar que o mundo atravessava um momento 

preocupante devido a divulgações de ideias contrárias a moral cristã. (Sem autor, 

1960; pg.646) 

Sua proposta foi que as questões políticas e sociais, que estavam a 

influenciar o comportamento e o modo de ser e viver dos católicos, não deveria ser 

tratado como um setor a parte do religioso “pois são questões altamente humanas e 

como tais, repousa exigências morais e religiosas que não se podem suprimir52”. 

Para os católicos não existiriam duas consciências; uma católica e outra cidadã, 

portanto, caberia aos católicos adotar os princípios doutrinários da Igreja Católica 

para sua conduta pública e privada. 

Os ensinamentos divulgados fora das instâncias religiosas foram tratados 

como perigo pelo clero, que afirmou: 

 É urgente apelar para a coesão dos fiéis e para o senso de disciplina de 
todos os católicos, a fim de que todos saibam inspirar-se, não nas frágeis 
opiniões dos mestres improvisados, mas sim no pensamento e nas 
diretrizes da hierarquia católica

53
. 

A década de 1960 trouxe ao ápice uma série de discussões iniciadas desde o 

século passado. Pinheiro (2012) ao analisar os Anais do II Congresso Brasileiro de 

Medicina, realizado na USP em 1967, percebeu nas discussões travadas no 

congresso a dificuldade que a Igreja Católica manifestou para lidar com as questões 

atinentes a sexualidade humana. Segundo Pinheiro ao analisar as mudanças no 
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Brasil sobre práticas sexuais, os “problemas” que Igreja Católica afirmava que a 

sociedade estava passando referiam-se ao “sexo e adolescência, desajustamentos 

sexuais no casamento, homossexualidade, planejamento familiar e estudo crítico 

dos métodos anticoncepcionais54”. 

Buscando uma forma de tratar dos assuntos sexuais em 1962 o Frei 

Desidério KalverKamp discorreu na REB sobre o “problema da regulação da 

natalidade”. O artigo foi iniciado com uma crítica à mentalidade moderna que 

defendia a limitação da fecundidade humana. 

A busca pelo controle da natalidade neste artigo, que representa a leitura 

hegemônica no interior do catolicismo romano, foi visto como um sério problema e 

que deveria ser analisado desde a sua gênese. Segundo D. Kalverkamp o, pastor de 

Ailesbury (Canadá), Malthus, foi o precursor da ideia que buscava o bem- estar e a 

segurança econômica a partir do controle dos nascimentos a fim de evitar a pobreza: 

O ideal do bem-estar (confôrto) e da segurança econômica dos “escolhidos 
de Deus” fêz ao pastor de Ailesbury, Malthus, sugerir prudência na 
multiplicação dos sêres humanos, pelo controle do frenesi de procriação, a 
fim de evitar a pobreza e miséria

55
. 

A crítica de Kalvercamp sobre a teoria malthusiana foi que, a restrição do 

número dos filhos passou a visar apenas o enriquecimento: “a atitude dos 

malthusianos é: restringir o número dos filhos, para que se possa enriquecer; em 

seguida admite-se maior número de filhos56”.  

O artigo debateu a procriação humana com as propostas de Karl Marx, Nikita 

Kruchev e John Malthus, recorrendo a métodos estatísticos e comparativos para 

justificar seus argumentos. 

O artigo registra um olhar da Igreja Católica sobre como fecundidade estava 

sendo tratada pela sociedade civil; como uma política populacional de interesse 

mundial:  

O planejamento da natalidade se apresenta como um assunto de 
interesse mundial. A legislação da Grã Bretanha (1926), dos Estados 
Unidos (1936 em 46 Estados), da Dinamarca (1937) e da Suécia 
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(1938) permitem ou mesmo consagram o uso, a divulgação e a 
venda de meios anticoncepcionais57. 

Kalvercamp (1962), enquanto representante da Igreja Católica demonstrou 

preocupação quanto à popularização dos métodos anticoncepcionais. Segundo ele 

havia uma organização internacional a International Planned Parenthood Federation 

(Federação Internacional de Planejamento Familiar) com sede em Londres, que 

estava promovendo um “movimento contraceptivo” a planificação dos nascimentos. 

Sobre esta questão da anticoncepção, Pedro (2002) ao analisar os debates 

no Brasil e na França também destacou que no início do século XX tanto nos 

Estados Unidos, com Margaret Sanger, quanto na Inglaterra, com Mary Stopes, 

buscou-se a criação de associações que abrangessem diversos países para 

oferecer métodos anticoncepcionais as mulheres. 

Dom Kalvercamp iniciou seu artigo fazendo uma crítica a fecundidade estar 

sendo tratada enquanto política governamental. Na sua visão, era primeiramente 

uma responsabilidade da Igreja Católica. O artigo depois desenvolveu o argumento 

que a inserção dos métodos anticoncepcionais desestruturaria moralmente a 

sociedade e levaria a um afastamento de Deus, pois: 

Desacredita a família numerosa, leva ao envelhecimento espiritual e à 
esclerose prematura a população e as famílias; origina uma depressão do 
nível da idéia e do ideal da felicidade familiar; resulta em baixa da 
moralidade na juventude

58
. 

Realizou uma comparação da legalização dos métodos alguns países, 

constatando uma diminuição do número de gravidezes  e nascimentos, Em seguida 

avaliou que houve um aumento considerável no número de abortos, inclusive com 

maior frequência nos casais ligados pelo matrimônio, sendo o aborto considerado 

pela Igreja Católica um crime contra a natureza. Na concepção de Kalvercamp a 

contracepção oficializada promoveria o aumento dos casos de abortos:  

 Investigações do diário Mainichi bem como da Comissão real 
britânica de população comprovaram que os matrimônios quem empregam 
meios anticoncepcionais, recorrem com mais frequência ao abôrto do que 
os outros

59
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No decorrer do artigo D. Kalvercamp reconheceu existir uma necessidade da 

limitação da natalidade ( 1962;Pg 698), . Entretanto, sua crítica contra a propaganda 

contraceptiva continuou intensa:  

A limitação da natalidade parece inadiável. Mas é um fato que a 

propaganda contraceptiva atingiu apenas os bem- situados, enquanto a 

imensa maioria dos pobres continua crescendo; enquanto a imensa maioria 

“cultural” recorre, nos casos de fracasso, ao aborto, como prova a 

experiência japonêsa
60

.  

Havia, portanto, uma denúncia da Igreja Católica sobre os beneficiados; os 

pobres que na sua lógica, deveriam ser favorecidos para evitar a miséria, estavam 

em constante crescimento. 

Pedro (2002) ao discutir sobre as políticas populacionais do governo europeu 

e norte americanos entre 1960-1970 apontou que “foram inicialmente, destinados 

aos seus próprios pobres: os testes com as pílulas anticoncepcionais foram 

realizadas nas mulheres de Porto Rico61”. Pedro também aponta que inicialmente no 

Brasil boa parte do consumo das pílulas anticoncepcionais foi de mulheres de 

camadas médias, pois eram comercializadas. 

O artigo continuou apresentando argumentos que comprovassem como os 

avanços científicos distorciam a moral cristã e desestruturavam a sociedade. Nessa 

concepção a legalização das práticas anticoncepcionais estaria fadada ao fracasso, 

pois resultaria em “alterações profunda dos laços amorosos por causa da invasão 

imposta á função sexual; em uma esterilização voluntária do instinto maternal; em 

tolerância sempre maior para com a homossexualidade; em frequência maior com o 

divórcio62”. 

Havia um temor por parte da Igreja Católica com a contracepção mais ativa 

permitida pelo uso dos anticoncepcionais orais que poderia estimular práticas 

sexuais desvinculadas da procriação, inclusive esta tão temida  maior tolerância ao 

homossexualismo. 
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Para D. KALVERCAMP e o grupo que representava, a   Igreja Católica teria a 

função de orientar seus fiéis, e a sociedade como um todo,  através da formação 

moral e religiosa.  

O assunto da contracepção deveria ser tratado como problema do casal e não 

dos governantes. Mesmo que esse “problema” chegasse as instâncias 

governamentais deveria se basear nos princípios religiosos. Essa discussão aponta 

para o que Chartier chamou de lutas de representação, pois os grupos sociais (neste 

caso a Igreja Católica e o Estado) disputam a vigência do seu discurso para legitimar 

suas concepções. A relevância das lutas de representação foi apontada por Chartier: 

As lutas de representações têm tanta importância como as lutas 
económicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe 
ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são seus 
e o seu domínio

63
. 

Segundo Pedro (2002; pg 247) a pílula anticoncepcional começou a ser 

comercializada no Brasil em 1962, dois anos após a pílula ser aprovada nos Estados 

Unidos, os argumentos apresentados para o uso desse medicamento propunha a 

diminuição da natalidade e autonomia para a mulher. Kalvercamp (1962) alertou 

sobre as expectativas depositadas neste medicamento: “as esperanças levantadas 

sôbre uma pílula contraceptiva cederam a um cetismo doloroso. Não há 

perspectivas fundadas de uma solução relâmpago64”.  

  A considerar que as práticas anticoncepcionais não surgiram no século XX. 

Mclaren (1998; pg. 311) ao analisar a Inglaterra do final do século XIX evidenciou 

que tanto a Europa quanto a América do Norte estavam passando por uma transição 

demográfica devido ao alto custo de vida. A população passou a limitar o número de 

filhos. Detectou nas fontes que as mulheres inglesas neste mesmo período 

gastavam muito com meios anticoncepcionais para limitar sua fertilidade. 

O que mais chama a atenção no caso de Madame Frain não é tanto a 
sentença criativa do juiz Darling, quanto a revelação de que milhares de 
mulheres na Inglaterra na década de 1890 estavam dispostas a gastar 
enormes somas a fim de restringir sua fertilidade

65
. 
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Na sua análise, a estratégia da Igreja Católica, foi buscar reordenar a 

sociedade, construindo novas representações sobre família e sexualidade66 que 

fossem condizentes com os anseios do catolicismo romanizado. Vale ressaltar que, 

os discursos elaborados pela Igreja para extinguir as práticas contraceptivas 

também não eram uma ação recente já que na idade média condenavam o coito 

interrompido (LUCENA, 2011; pg, 142). 

Durante muito tempo a Igreja Católica vinculou sexo e reprodução como uma 

ação natural que não poderia ser separada. Entretanto, segundo Lucena (2011) o 

avanço da ciência no século XIX foi um fator relevante para uma concepção 

contrária.  

 as descobertas científicas contribuíram para desarticular essa integração 
entre sexo e reprodução, questionando sua naturalidade. A princípio 
observou que nem todo ato sexual teria como consequência a fecundação. 
Em seguida, a ciência desenvolveu tecnologias capazes de regular o ciclo 
das mulheres

67
. 

Segundo Azzi (1993) no final da década de 1950, a ciência estaria produzindo 

o primeiro hormônio progestacional, uma pílula que prometia impedir a fecundação: 

Ocorreu uma das descobertas mais importantes em termos de alteração de 
comportamento sexual: os anticoncepcionais. Em 1953 apareceu uma pílula 
de progesterona que, ingerida diariamente fazia com que a mulher ficasse 
imune da concepção. Sua efetividade foi comprovada em larga escala em 
1956, em Porto Rico. Em 1960 foi aprovada para ser comercializada nos 
Estados Unidos, difundindo-se em seguida rapidamente, por todo o 

mundo
68. 

Posteriormente, já na década de 1960  Igreja Católica na luta pela hegemonia 

religiosa buscou se reposicionar sobre tais avanços e realizar as possíveis 

adaptações para a doutrina católica. Deste contexto selecionei três artigos que 

apresentaram o posicionamento da Igreja Católica sobre os métodos que regulavam 

ou controlavam a fecundação, para orientar os religiosos  como tratar a questão. 

Os métodos analisados nos artigos foram: o calculador de fertilidade 

apresentado como “indicador”; a esterilização hormonal; e a ligadura das trompas, 
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todos escritos pelo padre Jaime Snoek. Este autor era holandês e chegou ao Brasil 

em 1953 para atuar na Paróquia da Glória em Minas Gerais, atuava como professor 

de Teologia Moral e era colaborador da Revista Eclesiástica Brasileira69. 

Foram respostas para esclarecer a ampla divulgação de um calculador 

automático dos períodos de fertilidade e esterilização, usáveis no método da 

Tabelinha, aceito pelo catolicismo. De acordo com o artigo, as dúvidas advinham 

dos próprios católicos; “de vários colegas nos vieram pedidos de esclarecimento 

sôbre o chamado “indicador” um calculador automático dos períodos de fertilidade e 

esterilidade baseado nas teorias de Ogino e Knaus e que esta sendo propagado 

intensamente por uma casa comercial do Rio70”. 

Tal aparelho calculador, tecnicamente não se tratava de um novo método de 

regulação71 e sim de um calculador para facilitar o método de tabelas muito utilizado 

naquele período.  

Os métodos de regulação indicados pela Igreja Católica para as mulheres 

católicas eram os métodos relacionado a continência natural: o método estatístico e 

o método térmico. O método térmico “permite observar tôda curva biológica de cada 

ciclo, revelando com grandes probabilidades o dia exato da evolução72”. A vantagem 

desse método na visão da Igreja Católica era a prática da observação, fazendo com 

que as fiéis vivessem mais conscientes o ritmo proposto pela natureza. 

O método estatístico “indica a priori alternadamente os períodos de dias 

provávelmente férteis e provávelmente estéreis, sendo que a maior variação 

individual observada no passado, já está calculada, como margem de segurança na 

fórmula73”. Na concepção de Snoek não seria um método eficiente pois utilizava a 

observação individual do passado. 

Lucena (2011) ao analisar o jornal, Lar Católico pesquisou uma conselheira 

que atuava como para as leitoras do jornal, Maria Madalena, esta que incentivava o 
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método da continência. Seus conselhos também se baseavam nos estudos sobre a 

temperatura do corpo, a fim de que percebessem o melhor momento tanto para 

evitar quanto para desejar a procriação. 

O calculador térmico seria um facilitador ao calcular automaticamente os dias férteis 

eliminando a possibilidade de erro humano. Snoek (1960) ao afirmar que o calcular 

não seria um método novo e sim facilitaria o método de tabelas, discutiu a questão 

da moralidade do indicador, o qual conduziria a moral da continência periódica, esta 

que na concepção de Snoek conduziria os fiéis a santidade. 

Entendendo que o indicador seria um instrumento para a realização da continência 

periódica e, portanto, respeitaria a lei natural; “Feitas essas ressalvas, pode o 

indicador realmente prestar bons serviços74”. 

Contudo, essa concepção da contracepção emitida por D. Jaime não foi um 

discurso homogêneo do clero brasileiro. O Frei Antônio Moser (1975), ao escrever 

para o Caderno de Teologia e Pastoral apresentou uma reflexão de um grupo de 

teólogos e outros especialistas convocados pelo Instituto Nacional dos Bispos do 

Brasil. Este encontro teve como objetivo oferecer subsídios teóricos e práticos a 

ação pastoral da Igreja Católica no país. Nessa ocasião Moser apresentou sua 

concepção sobre os métodos tabelados: 

Nem mesmo o método Ogino- Knauss, que tem o mérito se ser único 
a empenhar diretamente os dois cônjuges, mas que além de 
inseguro seria também até certo ponto antinatural, aparecendo como 
uma espécie de amor tabelado. Ademais percebeu-se, através de 
estatísticas efetuadas no campo da biologia, que a porcentagem de 
filhos anormais é maior quando empregado este método do que 
quando empregados outros75 

Para Moser os métodos de tabela não seriam eficazes e mesmo no método 

calculador havia certa fragilidade na aplicação, chegando a argumentar que tais 

métodos seriam contrários a lei natural, pois resultaria em um amor tabelado. Moser 

(1975) analisa os métodos contraceptivos a partir da Encíclica Humanae Vitae e se 

posicionou para uma concepção personalista, pois segundo ele a Encíclica 
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Humanae Vitae passaria a considerar “o amor conjugal fecundo como valor 

central76”. 

Como a Igreja Católica tinha como ideal uma família numerosa, os métodos 

anticoncepcionais eram apresentados na percepção de Snoek como algo que 

limitaria esse ideal e deformaria moralmente a sociedade, pois, proporcionaria o 

“descontrole sexual”, a “desvirilização do homem”,a“defeminização da mulher”; e 

favoreceria a homossexualidade: 

 As práticas anticoncepcionais que, deixando o instinto sexual 
desintegrado, levam facilmente á fixação da sexualidade no nível da 
adolescência, a desvirilização do homem é a defeminização da 
mulher, á indulgência para com a homossexualidade77. 

A defesa maior da Igreja Católica não foram os métodos tabelados, pois estes 

eram apenas instrumentos, e sim a continência natural, que seria a essência para 

proporcionar a regulação da natalidade. ( Snoek: 1960: 435). 

Em tempos de maior liberação sexual, de divulgação dos métodos 

anticoncepcionais, a Revista Eclesiástica Brasileira continuava com o objetivo de 

manter os leitores católicos atualizados. Contudo, a indicação pastoral voltava-se 

novamente para a formação espiritual dos casais como o melhor caminho para a 

regulação da natalidade. 

Dentre os métodos de contracepção, a esterilização direta era uma alternativa 

pregada pela ciência, e que também mereceu análise da Igreja Católica. Cabia-lhe 

“organizar-se para conceder uma resposta eficaz para a sociedade, no sentido de 

normatizar a questão do uso das tecnologias reprodutivas78”. 

Snoek79 detectou um caso específico que estava em debate; a utilização de 

tratamento hormonal no pós-parto para equilibrar os hormônios. A resistência da 

Igreja Católica era que o tratamento hormonal teria como consequência a 

esterilização da função sexual “o que se visa formalmente, neste emprêgo de tais 
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produtos, é mesmo evitar a concepção nas relações durante um certo período, no 

qual deveria haver esterilidade natural80”. 

Para a Igreja Católica inibir a ovulação era o objetivo de quem utilizava tais 

medicamentos, e interpretou que em qualquer situação a esterilização era 

considerada moral e fisiologicamente má, pois interviria na integridade funcional dos 

órgãos. A indicação continuava a mesma: “Se a gravidez é contra indicada, por 

qualquer motivo que seja a solução óbvia é a continência e não um a intervenção na 

integridade funcional da faculdade generativa81”. 

A ligadura das trompas também foi condenada pela Igreja Católica.  O 

assunto fora discutido no Congresso Médico de Lambari, em 1960. A Igreja Católica 

julgou relevante expor sua visão sobre essa questão, (SNOEK: 1960; pg 700). Os 

conhecimentos médicos e científicos deveriam estar condizentes com os valores 

morais apregoados pela Igreja: “Não basta, portanto, que a intervenção médica seja 

fisiologicamente eficiente. Para ser moralmente boa deve estar de acôrdo com o 

bem total da pessoa humana, ou seja, com a norma moral que nisto se baseia82”. 

Usando a estratégia de apresentar “casos”, o articulista colocou a seguinte 

situação: Uma mulher que já realizará vários partos cesários e corria o risco de 

romper o útero na próxima gravidez, o que deveria ser feito? 

Para esta situação específica apresentou as possibilidades da ciência no 

momento: impedir a implantação do embrião (tratado no artigo como ovo) já 

fecundado na mucosa uterina através de antibióticos e impedir a migração dos 

espermatozóides masculino para o feminino através de processos contraceptivos; 

impedir a contracepção antes da relação sexual. 

Indicou que tais procedimentos iam na contramão da doutrina católica. 

Impedir a implantação do embrião era interpretado como aborto provocado, já que o 

feto era considerado ser vivo. Mesmo tratando de uma situação particular, a ligadura 
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das trompas era condenada: “A ligadura nesse caso é ilícita, pois seria uma 

esterilização direta que em hipótese alguma pode ser lícita83” 

A defesa era da abstenção total ou parcial das relações sexuais; “De todos 

êstes meios, a abstinência total de relações sexuais é, sem dúvida, o mais normal e 

o mais eficiente ao mesmo tempo84”. A mutilação de um órgão era condenada, pois 

privava a fecundidade. 

Segundo Moser (1982) a Encíclica Humanae Vitae (1968) seria mais flexível 

ao tratar sobre a abstinência e segundo ele, apresentou “elementos de evolução” 

(MOSER, 1982; pg25) ao tratar sobre a sexualidade: 

A Humanae Vitae não fala mais de pecado grave, embora fale de pecado dê 
a entender que se trata de uma questão grave; ela mostra maior 
preocupação com as dificuldades dos cônjuges, exortando os pastores a 
serem compreensivos e misericordiosos; embora recomende a continência 
periódica não fala de continência total

85
”.  

A continência periódica seria a alternativa possível. Para Snoek “a continência 

não é só possível sem prejuízo biológico para o indivíduo, mas torna-se 

biologicamente necessária sempre quando o exercício da função sexual puser em 

perigo a vida ou quaisquer outros valores de ordem superior86”. 

Considerou que esterilizar a função sexual só traria prejuízos, pois apesar de 

ser uma solução fácil e eficiente “é também uma solução que deforma que esteriliza 

o próprio amor humano, que deixa o próprio instinto sexual sôlto, deseducado, 

imaturo, egocêntrico como na sua fase adolescente87”. 

Estas discussões ganharam novo perfil com a chegada da pílula 

anticoncepcional nos primeiros anos de 1960, método por excelência artificial, 

baseado no uso de compostos químicos, o que ensejou um novo conjunto de 

representações, e cuja analise foge a esta etapa da pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

A realização dessa pesquisa propunha analisar as representações 

construídas pela Igreja Católica sobre os métodos contraceptivos na Revista 

Eclesiástica Brasileira, para alcançar esse objetivo propus analisar o manual de 

educação sexual, e artigos da REB, nas primeiras análises, atribuí á Igreja Católica 

um caráter repressor, que buscava através dos discursos impor sua ideologia. 

Mergulhando nas análises das fontes e bibliografias  pude detectar que havia 

uma disputa pelo discurso da sexualidade. A década de 1960 foi um período de 

intensas mudanças sociais, políticas e religiosas que acabaram refletindo na 

influência da Igreja Católica sobre as famílias brasileiras. 

Para evitar que a modernidade extinguisse os princípios morais defendidos 

pela Igreja Católica, esta buscou reafirmar suas concepções sobre a moral, os 

costumes e os princípios cristãos, preservando na defesa intransigente dos métodos 

de regulação natural: a abstinência total e parcial e condenando qualquer método 

contraceptivo quer temporário quer permanente da função sexual. 

As fontes analisadas se constituíram como uma tentativa de apresentar a 

posição da Igreja Católica sobre o corpo e a sexualidade dos fiéis naquele momento 

de transição e disputa por moralidades e práticas sexuais. Defendendo o matrimônio 

como um sacramento, este, que deveria estar de acordo aos princípios católicos; 

monogâmico e procriador. 

Vinculando sexo e reprodução a Igreja Católica defendia a extinção das 

práticas anticoncepcionais, a pílula anticoncepcional, que na década de 1960 estava 

sendo produzida para a comercialização mundial seria um medicamento que 

contrários aos princípios católicos, pois desvincularia sexo de fecundação. Para a 

Igreja Católica qualquer método que regulasse ou controlasse a fecundação seria 

impensável, pois contradiria a lei divina. 

Na concepção da Igreja Católica, a continência natural seria a alternativa mais 

eficaz e que estava de acordo com os princípios católicos. A formação espiritual dos 

casais seria o melhor caminho para a regulação da natalidade. 
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