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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi explorar aspectos contextuais e 

historiográficos relacionados à difusão da pílula anticoncepcional, sobretudo 

entre as mulheres, no período de sua introdução e comercialização, que 

abrange de 1962 a 1972. Dessa forma, buscou-se analisar como se deu o 

processo de divulgação da informação sobre o modo de ação do contraceptivo 

hormonal no organismo feminino, quais eram as implicações associadas e seus 

supostos riscos e benefícios. A fonte desta pesquisa foram revistas e jornais 

grande circulação na época e os livros didáticos de biologia destinados ao 

ensino colegial, resultando num mapeamento das ideias ou argumentos 

científicos sobre o uso da contracepção oral, assim como do marco sócio-

histórico que contornou a divulgação desta. Nosso estudo permitiu conferir que 

a chegada da pílula causou um intenso debate, menos acerca de questões 

científicas, que de problemas morais, políticos e religiosas. Quanto aos livros 

didáticos, continuaram a transmitir conhecimentos sobre anatomia e fisiologia 

reprodutivas ultrapassados em mais de meio século. O controle da reprodução, 

quando citado, estava ao serviço de ideias eugenistas e higienistas ou 

religiosas.  

Palavras-chave: Difusão da contracepção hormonal; Brasil, 1962-1972; Mídia 

de massa; livros Didáticos 



 
 

ABSTRACT 

DIFFUSION OF ORAL CONTRACEPTION IN BRAZIL, 1962-1972:  

MASS MEDIA AND TEXTBOOKS 

 

The present study sought to analyze contextual and historiographical 

aspects related with the diffusion of oral contraception, particularly among 

women, along the period of its introduction and initial commercialization in Brazil 

(1962-1972). Therefore we analyzed how the information on the mode of action 

of the pill on the female body, related implications and alleged risks and 

benefits was divulgated. For that purpose the sources used were magazines 

and journals commonly read at that time and the biology textbooks used in 

secondary schools. The result was a mapping of the contemporary scientific 

ideas on oral contraception and the socio-historical framework that 

circumscribed its divulgation. Our study shows that while the arrival of the pill in 

Brazil was a cause of heated debate, it dealt less with scientific than with moral, 

political and religious issues. The school textbooks, in turn, continued to convey 

information on reproductive anatomy and physiology outdated in more than 50 

years. If mentioned at all, the possibility to control fertility was discussed within 

the context of eugenic, hygienist or religious ideas.  

Keywords: Diffusion of oral contraception; Brazil, 1962-1972; mass media; 

textbooks 
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INTRODUÇÃO 

  

  A contracepção hormonal foi desenvolvida nos Estados Unidos, na 

década de 1960, como o primeiro método de evitar a gravidez com quase 

100% de eficácia. Segundo consta, teve boa aceitação nos EUA e na Europa, 

sendo considerada um “grande feito da farmacologia”.1  

 Segundo W.M.Y. Arie e colaboradores,  

“Não existe medicamento sobre o qual se tenha escrito mais 

desde o início da terapêutica médica. Não há droga que seja mais 

utilizada de modo mais amplo, mais constante e por períodos mais 

longos do que os esteróis anticoncepcionais. Certamente não há 

fármaco que tenha mais controvérsia social, moral e ética.”2 

 

Existe, de fato, ampla literatura, sobretudo norte-americana, acerca da 

relação entre o desenvolvimento da pílula anticoncepcional e alguns 

determinantes sócio-históricos, como o movimento eugênico e o feminista que, 

embora possa parecer paradoxal, aparentemente tiveram influência 

convergente neste sentido.  

O resultado da introdução da pílula anticoncepcional, como é conhecido, 

foi a chamada revolução sexual, com amplos efeitos na dinâmica social, com 

repercussão até os dias de hoje. 

                                                           
1 Arie et. al, História da Anticoncepção, 77. 
2 Ibid., 64. 
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 Já no caso do Brasil, muito pouco ou nada se sabe acerca da 

introdução da contracepção hormonal, desde a sua chegada, a partir de 1962. 

Consequentemente, tampouco nada se conhece acerca de como se deu a 

disseminação dessa prática e como ela modificou os saberes acerca da 

fisiologia reprodutiva da população em geral e, da feminina, em particular.  

Esta é a ideia central do presente trabalho: entender como ocorreu a 

difusão desse medicamento, com significado ímpar, sobretudo para as 

mulheres. Assim, o nosso objetivo primário é analisar como se deu o processo 

de (des)informação sobre o modo de ação do contraceptivo hormonal no 

organismo feminino, quais eram as implicações associadas, seus supostos 

riscos e benefícios. Procurou-se identificar como foi propagada a 

anticoncepção hormonal entre seu público-alvo, isto é, o feminino, inicialmente 

em dois corpos de documentação: as revistas femininas circulantes na época, 

e os livros didáticos de biologia destinados ao ensino colegial.3  

Em relação ao primeiro, a hipótese era que tais revistas, destinadas ao 

público feminino, seriam o veículo ideal para a divulgação do novo método 

contraceptivo. Contudo, a nossa pesquisa nos arquivos dessas revistas, 

disponíveis na Biblioteca Mário de Andrade, revelou que, excetuando Cláudia, 4 

nenhuma outra se ocupou do tema. Desse modo, optou-se por estender o 

campo documental para as revistas e jornais destinados ao público em geral, o 

                                                           
3 Na década de 1960, o ensino colegial, atual ensino médio, abrangia o ensino secundário, cuja 

finalidade era a formação do adolescente, e o ensino normal, que tinha por fim a formação de 

professores de ensino primário e pré-primário. 
4 Essa revista foi lançada em 1961, sendo a primeira, e durante muito tempo a única, que 

tratou de assuntos até então considerados exclusivos ao público masculino. Assim, logo 

mostrou-se inovadora em muitos aspectos, trazendo temas inéditos ao universo feminino, 

como os relacionados ao sexo e à independência financeira das mulheres, entre outros; vide 

Souto Corrêa, “Era das Revistas”. 
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que resultou num número satisfatório de reportagens. Convém observar que o 

foco, nesse tipo de publicações, baseou-se na premissa de que elas 

informariam acerca das crenças contemporâneas sobre a ciência, assim como 

sobre os interesse políticos e econômicos relacionados com a contracepção 

hormonal. Com esse fim, foram pesquisados os jornais Folha de São Paulo e O 

Estado de São Paulo,5 assim como as revistas Jóia, Seleções, Realidade, 

Manchete e Veja.6 O motivo para a escolha dessas publicações não foi sua 

qualidade, mas o fato de ser as que circularam mais amplamente entre a 

população-alvo no período abordado, como pode ser constatado junto ao 

arquivo consultado. Por esse mesmo motivo, não foram incluídas revistas 

especializadas, destinadas a um público específico. 

 Já a decisão de investigar livros didáticos foi baseada no pressuposto 

de que estão destinados a transmitir conhecimentos, representam e inculcam 

valores culturais e ideológicos próprios da época de sua publicação, bem como 

revelam teorias, princípios e conceitos.7 De acordo com estudos realizados no 

Brasil e no exterior, o livro didático é a principal fonte de difusão dos conteúdos 

curriculares.8 Assim, consideramos esse tipo de documento uma fonte 

relevante na tentativa de estabelecer a possível compreensão das mulheres, 

no período abordado, da ação do contraceptivo hormonal oral no corpo 

feminino.   

Uma vez localizado o material da pesquisa, foram selecionadas as 

reportagens com cobertura mais extensa, e delineado um critério de análise 

                                                           
5 Doravante citados como FSP e OESP.  
6 A revista Manchete não abordou a contracepção hormonal no período pesquisado, 1962-72. 
7 Lozen, Ciência, Educação e Livros Didáticos, 14.  
8 Núnez, “Seleção dos Livros Didáticos”, 1. 
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norteado pelas seguintes perguntas: 1) Qual o tema principal?; 2) As 

informações fornecidas incluem conceitos científicos?; e 3) A reportagem se 

manifesta a favor ou contra a contracepção hormonal, e quais  são os 

argumentos  apontados?  

Com base nas questões anteriores, foram descartadas as matérias cujo 

objetivo era informar sobre o uso da pílula em outros países, sem relação com 

acontecimentos no Brasil.  

Todas a matérias que compuseram a base da presente pesquisa estão 

disponíveis na Biblioteca Municipal Mário de Andrade (BMA), a maior biblioteca 

pública da cidade, e a segunda maior do país.9 Além disso, os jornais OESP e 

FSP e a revista Veja disponibilizam seus arquivos online. Convém salientar que 

as transcrições são literais, em todos os casos, obedecendo à norma então 

vigente no país e incluindo erros eventuais.   

 Quanto aos livros de texto de biologia, as análises aqui apresentadas 

baseiam-se no exame de onze obras, publicadas nas décadas de 60 e 70, 

localizadas no Acervo Histórico do Livro Escolar (AHLE), da Biblioteca Infanto-

Juvenil Monteiro Lobato.10 Segundo informações da bibliotecária responsável, 

esses livros compuseram o acervo das antigas bibliotecas municipais infantis 

da cidade de São Paulo, sendo a primeira, de 1936 (posteriormente  

denominada Monteiro Lobato). De acordo com as informações disponíveis, o 

poder público adquiria livros didáticos, paradidáticos e de referência, utilizados 

                                                           
9 Prefeitura de São Paulo. Biblioteca Mário de Andrade. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/historico/index.php?p=7653 

último acesso em 23/11/2015. 
10 Excetuando BSCS (Biological Sciencies Curriculum Study) editado em 1967, que foi 

localizado no arquivo Biblioteca do Livro Didático (BLD) da Universidade de São Paulo. 
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nas escolas paulistanas, para facilitar a pesquisa escolar nessas bibliotecas e 

atrair o público estudantil.  

Convém, ainda, observar que alguns dos livros publicados na década de 

60 representavam novas edições de obras lançadas em décadas anteriores e, 

desse modo, alguns deles chegaram a ser utilizados, pelo menos, ao longo de 

30 anos. 

Dado o pequeno número de livros localizados, onze, todos eles foram 

inicialmente considerados, sendo selecionados para análise aqueles que 

abordaram a reprodução humana de alguma forma. Com essa base, foram 

excluídos dois livros e analisados nove. 

A análise do material documental se deu com base na metodologia 

proposta pelos pesquisadores do Centro Simão Mathias de Estudos em 

História da Ciência (CESIMA/PUC-SP). Brevemente, o nosso objeto foi 

abordado através da superposição de três esferas de estudos. Uma primeira 

diz respeito aos condicionamentos históricos e sociais específicos do tema a 

ser abordado; a segunda, envolve a análise epistêmica interna dos 

documentos referidos ao assunto sob análise; e a terceira, a abordagem 

historiográfica utilizada no estudo, assim como a análise correspondente aos 

trabalhos realizados por outros especialistas, prévios ou contemporâneos.11 

Assim, no primeiro capítulo é apresentado um mapeamento das ideias 

ou argumentos científicos sobre o uso da contracepção oral, bem como pontos 

de tensão aí envolvidos. No entanto, como se observa, a divulgação da ‘pílula’ 

                                                           
11 Alfonso-Goldfarb, “Centenário Simão Mathias”; Alfonso-Goldfarb, Waisse, & Ferraz, “From 

Shelves to Cyberspace”.   
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foi mais rodeada por questões morais, políticas e religiosas, do que 

propriamente científicas. Para compreender essa divulgação foi necessário 

desfazer a trama de sentidos e significados que foram atribuídos à droga, 

aprofundar nos interesses por trás da sua comercialização e procurar identificar 

seu papel histórico, num período particularmente conturbado no Ocidente em 

geral e, no Brasil, em particular, marcado por uma mudança radical dos 

costumes. A análise correspondente resultou numa malha de ideias que 

reconstruiu um cenário parcial dos debates sobre o uso da contracepção 

hormonais. 

No segundo capítulo, discute-se o que era possivelmente ensinado 

acerca da reprodução humana nos cursos escolares de biologia. Constatou-se 

que os livros selecionados apresentam concepções pedagógicas e 

perspectivas diferentes, além de uma distinção de base na abordagem da 

disciplina em questão, entre as escolas normais e as secundárias, sinalizada já 

a partir do seu nome, ‘biologia educacional’ e ‘biologia’, respectivamente. Uma 

segunda diferenciação diz respeito à abordagem dos livros de texto utilizados 

em escolas laicas ou religiosas católicas. Desse modo, foram identificados 

quatro tipos diferentes de livros didáticos: os destinados aos normalistas, laicos 

ou religiosos, e aqueles utilizados no ensino secundário, igualmente laicos ou 

religiosos. Finalmente, discute-se uma experiência de educação sexual 

realizada em algumas escolas públicas e particulares paulistanas durante um 

período (cerca de cinco anos), geralmente incluída nas aulas de biologia.
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CAPÍTULO 1 

DIVULGAÇÃO DA CONTRACEPÇÃO HORMONAL 

 

1.1  DESENVOLVIMENTO DA PÍLULA ANTICONCEPCIONAL  

O desenvolvimento da contracepção hormonal foi um dentre os 

acontecimentos marcantes do século XX, sendo resultado, dentre outros 

fatores, de avanços no conhecimento sobre fisiologia reprodutiva e 

endocrinologia.12 

 Lembrando brevemente, para a década de trinta já haviam sido isolados 

e identificados os hormônios sexuais; sua estrutura tinha sido estabelecida e  

havia sido constatado que altas doses de esteroides inibiam a ovulação.13 Em 

1930, foi desenvolvido pela firma G. Richter, de Budapeste, um preparado 

chamado Infecundin®, cujo propósito seria impedir a gravidez. No entanto, ele 

nunca foi testado, sendo a pesquisa abandonada devido à morte do seu 

formulador, o médico Ludwig Haberlandt (1885-1932).14 

                                                           
12 Arie et al., 70. 
13 Ibid., 73. 
14 Haberlandt, professor de fisiologia na universidade de Graz, Áustria, concebeu, em 1919, a 

possibilidade de induzir a “esterilização temporária do corpo feminino por via hormonal”, que 

conseguiu realizar, num modelo experimental animal, em 1921, através de transplante 

ovariano. O trabalho, porém, foi recebido com intensas críticas, com sérias consequências, 

inclusive para a vida pessoal e familiar do médico. A pesquisa foi interrompida e, rejeitado pela 

comunidade científica, Haberlandt se suicidou. Vide Haberlandt, “Ludwig Haberlandt”.   
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A partir de 1950, com o objetivo de impedir a gravidez em mulheres 

sadias, e principalmente em função de motivos eugênicos,15 o biólogo Gregory 

Pincus (1903-1967) e o ginecologista John Rock (1890-1984), ambos da 

universidade de Harvard, nos EUA, iniciaram um novo projeto para o 

desenvolvimento da anticoncepção hormonal. Essa tentativa foi promovida pela 

enfermeira e feminista norte-americana, Margareth Sanger (1879-1966), sendo 

patrocinada por Katherine McCormick (1875-1967), bióloga e multimilionária. 

Em 1955, Pincus e Rock constataram que uma dose de pelo menos 300 mg por 

dia de progesterona administrada por via oral (atualmente, a dose diária é 0,030 

mg) era capaz de impedir a ovulação.16    

Em 1956, a Searle Company iniciou os trabalhos experimentais com ‘a 

pílula’. Os resultados foram divulgados em janeiro do ano seguinte. De modo 

interessante, durante as experiências, uma amostra do progestógeno 

noretinedrol foi contaminada por mestranol, um estrogênio e, sendo a 

purificação do noretinedrol cara e dispendiosa, utilizou-se a amostra 

contaminada, que se mostrou mais eficaz no controle do ciclo do que o material 

puro.  Assim ficou  estabelecido o princípio da pílula combinada.17 Em 1957 a 

droga foi aprovada pela Food and Drug Administration dos EUA para o 

tratamento de desordens menstruais. A aprovação e o lançamento do Enovid®, 

já com fins anticonceptivos, ocorreu em 1960, apesar das duras críticas feitas 

aos métodos utilizados na pesquisa. Em meio a outras polêmicas, quanto aos 

seus riscos e efeitos colaterais, seu uso se disseminou amplamente, ainda 

nessa mesma década. 

                                                           
15 Arie et al., 76. 
16  Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, 16.12. 
17 Arie et al., 77. 
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1.2 A PÍLULA ANTICONCEPCIONAL CHEGA AO BRASIL: O DISCURSO DO 

CONTROLE DA NATALIDADE  

A pílula chegou ao Brasil em 1962. O primeiro anúncio sobre o 

medicamento foi um breve comunicado sobre “Progressos da Medicina”, 

publicado na Folha Ilustrada, 14/01/62, que incluía, no mesmo patamar, 

válvulas plásticas para o coração e pílulas hormonais para anticoncepção, 

consideradas uma “verdadeira vitória” no campo da farmacologia; o 

comunicado trazia, ainda, um breve histórico do novo medicamento.18 Porém, 

nesse primeiro momento, foram raras as matérias sobre o assunto e não havia 

ocorrências a esse respeito nas primeiras páginas dos jornais. 

 A chegada da pílula se deu num período de grande efervescência 

política, no qual o país passava por um curto período parlamentarista 

(setembro de 1961 a janeiro de 1963), no qual os próprios defensores desse 

sistema político o consideravam mal instalado e nem um pouco preservado, no 

seu sentido institucional, como para solucionar a crise política de 

governabilidade.19 João Goulart (1918-1976), empossado depois da renúncia 

de Jânio Quadros (1917-1992), teve que presidir um país à beira da guerra 

civil, com alta do dólar, inflação crescente e um número sem precedentes de 

greves, entre outros embates; portanto, uma frágil democracia. Mesmo com a 

retomada do presidencialismo, ‘Jango’ se mostrou fraco, sendo pressionado 

por todos os lados até não ter mais condições de resistir. Em 2 de abril de 

1964, exilou-se no Uruguai e a era da República Populista chegou ao seu fim. 

                                                           
18 “Progressos da Medicina”, Folha Ilustrada, 3. 
19 Campos, História do Brasil, 225-9. 
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Esse breve relato caracteriza o fim do que foi chamado de ‘nacional 

desenvolvimentismo’, considerado a segunda fase da industrialização e de 

ajuste do Brasil ao desenvolvimento econômico mundial pós-guerra, desde que 

na ‘Era Vargas’,20 e principalmente no governo Juscelino Kubitschek (1902-

1976), o Brasil adotara o modelo econômico de abertura ao capital estrangeiro 

na forma de empréstimos e investimentos. No entanto, nem desenvolvimento 

nem industrialização conseguiram alterar o quadro de desigualdades sociais, 

mas os problemas da pobreza continuavam graves, crescia vertiginosamente a 

inflação e a dívida externa, as lutas sociais e ideológicas se intensificavam. 

Parte da população urbana padecia de fome, enquanto o aumento da violência 

rural, devido às disputas pela terra, levaram muitos a optarem pelo êxodo. 

Como resultado, as cidades se povoaram sem a infraestrutura necessária para   

receber novos moradores.21 

Lembrando, desde a década de 50, a ideia de controle de natalidade 

vinha ganhando força,22 disseminando a ideologia dos chamados 

neomalthusianos, segundo os quais o rápido crescimento da população poderia 

ser um entrave ao desenvolvimento do país (no caso, também do Brasil, como 

foi assimilado por brasileiros que importaram a ideia), pois canalizaria a maior 

                                                           
20 Era Vargas é o nome dado ao período que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas (1882-

1954) durante 15 anos, de 1930 a1945. Esse período foi marcado por mudanças sociais e 

políticas que puseram fim à oligarquia cafeeira. Tal governo iniciou um processo de 

centralização do poder, eliminou os órgãos legislativos, designou representantes do governo 

para assumir o controle dos estados e obstruiu o conjunto de leis que regiam a nação. Foi 

marcado pelo modo que, embora ditatorial, buscava o apoio popular, através de alguns 

benefícios dados aos trabalhadores, conquistando popularidade. Por isso também foi chamado 

de populismo. Vide Campos, História do Brasil, 188.  
21 Teixeira da Silva, “Modernização Autoritária”, 351-2. 
22 Embora ela não fosse nova, em termos internacionais, pois a partir do século XIX, quando 

mudanças culturais, sociais e científicas favoreceram o aumento dos nascimentos e uma 

brusca queda de natalidade, surgiram preocupações com o crescimento da população, 

considerada cause de miséria; vide Arie et al, 12. 
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parte dos recursos econômicos para as grandes e jovens gerações, em 

detrimento dos investimentos produtivos. Desse modo, os países do chamado 

Terceiro Mundo ficariam presos num círculo vicioso, em que o alto crescimento 

demográfico inviabilizaria o desenvolvimento, que por sua vez inviabilizaria a 

redução de fecundidade.23 De acordo com alguns estudiosos, um exemplo 

notável da irradiação da ideologia neomalthusiana é fornecido pelas 

Conferências Mundiais de População, realizadas em Roma (1954) e Belgrado 

(1965), as quais foram marcadas pela preocupação com a explosão 

demográfica, fazendo-se, inclusive, menção dos contraceptivos modernos, e 

até mesmo do aborto, aceitos em alguns países.24 

Convém esclarecer que o termo ‘desenvolvimento’ era incipiente no 

contexto que está sendo analisado e seu sentido diferente do que tem na 

atualidade. Por isso, de modo similar, também o conceito de 

subdesenvolvimento era diferente do atual,25 sendo caracterizado, segundo Y. 

Lacoste, por: 

“[...] insuficiência alimentar, recursos desprezados ou 

malbaratados, grande números de agricultores de baixa 

produtividade, industrialização restrita, hipertrofia e parasitismo no 

setor administrativo, subordinação econômica, extremas 

desigualdades sociais entre as classes, amplitude do subemprêgo e 

dos trabalhos dos menores, crescimento exagerado da população e 

lento crescimento dos recursos ao alcance delas”.26  

                                                           
23 Alves e Corrêa, “Demografia e Ideologia”, 129. 
24 Ibid., 129. 
25 Na atualidade, o termo subdesenvolvimento tem um conotação econômica, acentuando a 

presença de desigualdade social e econômica. Assim, considera-se subdesenvolvido um pais 

de industrialização retardatária e periférico, portanto, dependente das economias centrais. Vide 

Bresser-Pereira, “Desenvolvimento e Subdesenvolvimento”. 
26 Lacoste, Geografia do Subdesenvolvimento, 17. 
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Diante deste pano de fundo, não é de surpreender que a divulgação da 

pílula tivesse início antes mesmo de sua chegada ao país. Todavia, como será 

analisado, não se tratava de informar o público sobre uma nova droga, o 

melhor e mais eficiente contraceptivo desenvolvido até então. Tratava-se de 

divulgar uma arma que, entre outras, poderia ser usada contra o tão temido 

inimigo, o indesejável crescimento desordenado da população.  

Assim, por exemplo, uma matéria publicada na revista Seleções, em 

1960, intitulada “Gente Demais! Que Fazer?”, descrevia os trabalhos de Pincus 

e Rock, mais particularmente a experimentação dos contraceptivos hormonais 

que eles vinham realizando em mulheres do Haiti e de Porto Rico, desde 

1956.27 No entanto, o autor desta alerta que ainda era cedo demais para 

assegurar a eficácia da droga ou se ela seria, de fato, lançada no mercado. Já 

uma análise do texto demonstra que o foco real do artigo não era a 

contracepção em si, mas a necessidade de conter a “explosão demográfica”, 

especialmente, da população africana e asiática.28 

Nossa análise verificou que o termo ‘pílula’ geralmente não estava 

presente nas matérias, mas, a ideia de um medicamento milagroso aparecia no 

contexto dos “revolucionários contraceptivos do futuro”29, junto à ideia de que 

alguma coisa deveria ser feita, e sem demora, para controlar o número de 

nascimentos, assegurando o bem-estar de todos. Essa mensagem aparece em 

                                                           
27 Coughlan, “Gente Demais! Que Fazer?,” Seleções, 05/60, 46-51; vide também Pedro, 

“Trajetória da Pílula”, 146. Essa fase de experimentação da pílula volta a ser explicada em “A 

Verdade sobre Comprimidos Anticoncepcionais”, novamente, na revista Seleções, em 05/61, 

53 quando o medicamento já tinha sido aprovado. Segundo esta matéria, a escolha dessas 

voluntárias deu-se porque “estas mulheres” não tinham as vantagens da cultura e educação 

das norte-americanas. 
28 O temor da ‘explosão demográfica’ também transparece nos livros didáticos, muito além da 

década de 60, vide, por exemplo, José M. Amabis, Biologia e Saúde Humanas (1985), 237-8. 
29 “Ficção Científica”, FSP, 8/4/59, 2. 
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pelo menos quinze matérias sobre a explosão demográfica ou controle de 

natalidade, todas elas publicadas antes mesmo da chegada da pílula ao país.30 

Um segundo argumento, aliado ao anterior, era o da oposição ao aborto 

como método de controle da natalidade. Essa perspectiva é tipicamente 

representada numa matéria publicada na revista Jóia, em setembro de 1962. O 

autor, A. Flores, inicia ressaltando o problema colocado pelo desenvolvimento 

da pílula anticoncepcional: 

 “O aparecimento de determinadas ‘pílulas côr-de-rosa’, que 

tomadas pela mulher durante 25 dias de cada mês impedem a 

ovulação e, conseqüentemente, a concepção, está provocando 

grande celeuma, tanto nos meios da ciência médica quanto entre 

sociólogos e juristas de todo o mundo. A própria Igreja já se 

manifestou contra essas capsulas anticoncepcionais, alegando um 

dos mais importantes princípios do Cristianismo: o ‘crescei e 

multiplicai-vos’. Por outro lado, sociólogos vêem na nova invenção 

(que não é tão nova assim) a solução básica para os problemas da 

superpopulação do planeta, da fome e da miséria. Assunto sério.”31  

  

Nesse sentido, Flores conclui: 

 “Não há dúvida de que morrem de fome muitos seres 

humanos em várias regiões do mundo em que se nota grande 

                                                           
30 “Ficção Cientifica”, FSP 8/04/59; “Controle Mundial de Natalidade,” FSP, 12/11/59; “Católicos 

e Protestantes Discutem o Problema da Natalidade,” FSP, 04/12/59; ”Pílula Anticoncepcional 

para Homem,” FSP, 01/04/60; “Especialista Preconiza o Controle de Natalidade,” FSP, 

31/08/60; “A Humanidade está Fadada a Extinção,” FSP, 14/09/60; “Limitação da Natalidade 

como Recurso contra a Fome no Futuro,” FSP, 20/9/60; “A População Humana Deverá Duplicar 

no Fim deste Século,” FSP, 16/10/60; “Em Debate a Limitação da Natalidade,” FSP, 15/07/62; 

“O ‘Controle’ da Natalidade na Índia,” OESP,18/01/58; “Controle da Natalidade,” OESP, 

24/04/59; “A Luta Contra o Aumento do Índice de Natalidade,” OESP,13/12/59; “A Natalidade 

no Mundo e a Produção de Alimentos,” OESP, 13/08/61; “Protestantes a Favor do Controle da 

Natalidade,” OESP, 30/09/61;  “Anticoncepcional Inconcebível,” OESP,15/10/61. 
31 Flores, “Nascer ou Não Nascer,” Jóia, 9/62, 11. 
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concentração populacional, como na China, na Índia, no Japão. 

Dizem mesmo aquêles que desejam acabar a fome no mundo com o 

controle da natalidade que as ilhas japonesas afundarão com o pêso 

de seus habitantes.”32 

 

Nesse contexto, o autor de uma outra matéria, publicada na revista 

Seleções, de novembro de 1964, intitulada “Planejamento da Família e a 

América Latina”, aponta o aborto como uma dentre as possíveis soluções para 

esse problema: “Alguns países iniciaram vigoroso combate a dois males, o 

aborto criminoso e os nascimentos descontrolados”33. Destaca-se aqui o modo 

subliminar em que o autor coloca o aborto e a natalidade indiscriminada no 

mesmo patamar.  

O componente eugênico que pressupõe esse tipo de argumentação é 

explícito em conclusões como as apresentadas pelo presidente da Colômbia, 

Alberto Camargo (1903-1990) em um discurso:34 “O problema de nosso tempo 

é que, com os remédios modernos, nós estamos controlando a morte. Mas 

ainda não somos capazes de controlar os nascimentos e isso resulta numa 

crise de superpopulação, desemprego, favelas, miséria e violência”35. 

 

                                                           
32 Ibid.,13. Essa matéria, incluindo entrevistas ao professor Campos da Paz, especialista em 

fertilidade e esterilidade, é a primeira de uma série de reportagens sobre a pílula. Nela, Flores 

apresenta os debates acerca de como o novo medicamento inibia a contracepção, porém seu 

objetivo principal é alertar de que a pílula poderia ter o efeito contrário, isto é, resultar em 

gravidez depois de sua interrupção. 
33 Maisel, “Planejamento da Família,” Seleções, 11/64, 45. 
34 Além de duas vezes presidente da Colômbia (1945-6 e 1958-62), Camargo foi um dos 

fundadores e o primeiro Secretário Geral da Organização de Estados Americanos (OEA). 
35 Esses argumentos foram os originalmente esgrimidos por Karl Pearson na formulação inicial 

do programa eugênico; vide Waisse, “MBE,” 24-5. 
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Via de regra, depois de sensibilizar o leitor contra os problemas 

colocados pela explosão demográfica, as fontes da época continuavam 

explicando, numa linguagem simples e acessível, como a pílula funcionava no 

corpo, por que era considerada tão eficiente e por que era um medicamento a 

serviço da mulher.  

Por exemplo, uma matéria intitulada “Filhos: Ciência Controla, 

Consciência Decide”, publicada na revista Claudia, em novembro de 1964, 

esclarece:  

 “No momento em que se produz a ovulação, o organismo 

feminino começa a segregar um hormônio chamado progesterone, 

cuja finalidade, é impedir a formação de outro óvulo antes que se 

complete o ciclo mensal. Por isso, o progesterone é conhecido, em 

linguagem médica, como ‘o contraceptivo natural’. Mas como os 

efeitos do progesterone revelaram-se fracos, quando a substância 

fôsse ingerida por via oral, os pesquisadores dedicaram-se a 

produzir quimicamente outras substâncias que impedissem a 

ovulação. Êsse é o ponto de partida de tôdas as pílulas 

anticoncepcionais.”36 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Weis, “Filhos,” Claudia, 11/64, 89-90.  
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1.3 A PÍLULA DA FEMINILIDADE E UM NOVO DISCURSO: ‘CASAL 

MODERNO USA CONTRACEPTIVO’ 

Outra preocupação da mídia era informar (equivocadamente) como os 

hormônios artificiais ‘enganavam’ o organismo feminino, induzindo uma falsa 

gravidez: 

“Quando toma pílulas, a mulher vive uma falsa gravidez e 

passa a sofrer todos os problemas próprios do período. As 

indicações benéficas, os problemas desagradáveis, e os perigos, 

abaixo relacionados, variam de pessoa a pessoa e surgem numa 

incidência que vai do raro ao muito frequente. Sòmente duas 

indicações são gerais: regula o ciclo menstrual e evita a gravidez.”37 

 

Além disso o estrógeno e a progesterona tornaram-se substâncias 

nobres para alguns segmentos da população, difundindo-se uma noção 

superestimada destas substâncias, trazendo preocupações para alguns 

médicos. Tais preocupações estão retratadas numa matéria intitulada “Bom 

Senso e A ‘Pílula da Feminilidade’”, publicada pela revista Seleções em 

novembro de 1966. A autora, Grace Naismith, relata entrevistas a médicos 

participantes de um congresso de ginecologistas e obstetras, realizado em 

Boston, nesse mesmo ano. Segundo ela, embora favoráveis ao uso da pílula, 

esses profissionais observaram que algumas pacientes atribuíam efeitos 

milagrosos na feminilidade e no bem estar da mulher a esses hormônios, 

chegando a fantasiar um retorno à juventude. No entanto, também afirmaram 

que:  

                                                           
37 “A Lei da Pílula,” Veja, 04/02/1970, 64. 
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 “Nenhuma pílula pode restituir a juventude. Nem pode tornar 

uma mulher mais feminina-meiga e encantadora como seria a 

esposa ou mãe ideal - ou ‘jovem’ no sentido de tornar a mulher 

atraente do ponto de vista sexual e da beleza física. A pílula não tem 

ligação com a atividade sexual, nem é panaceia para a ansiedade e 

tensões na vida de uma mulher. [...] Entretanto milhares de mulheres 

- em sua maioria de meia-idade - têm acreditado nas afirmações 

feitas a respeito da pílula estrogênica. Atraídas por artigos 

entusiásticos e por anúncios sensacionais, vêm apoquetando os 

médicos pedindo-lhes que as ‘tornem jovens outra vez’”.38 

 

Igualmente, acreditava-se que os hormônios restauravam a textura ou 

contorno facial:  

 “As informações de que as aplicações de ‘estrogênio’ - sob a 

forma de pílulas ou creme – ‘restabelecem’ ou prolongam um 

aspecto juvenil, ou retardam os efeitos do envelhecimento da pele, 

ainda carecem de confirmação por estudos controlados.”39  

 

Essa crença era promovida em anúncios,40 assim como em 

propagandas de cremes para rejuvenescimento. Por exemplo, um creme 

comercializado pela empresa Helena Rubinstein, feito à base de hormônios, 

prometia resultados em apenas um mês ou a devolução do dinheiro (Figura 1). 

  

 

                                                           
38 Naismith, “Bom Senso,” Seleções, 11/66, 62. 
39 Ibid. 
40 Vide, por exemplo, Alencar, “O Que Usar para Ter Pele Perfeita,” Jóia, 02/69, 100. 



18 
 

Figura 1. Propaganda do Creme de Hormônios Ultra Feminine publicada na 

revista Jóia, julho/69, 75 
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Se tais produtos surtiam algum efeito, ora positivo, ora negativo, isso 

não foi noticiado pela mídia pesquisada. Contudo, nossa análise constatou que 

tais propagandas desapareceram (provavelmente junto do creme) no período 

em que as críticas contra os anovulatórios hormonais se intensificaram, como é 

discutido mais tarde.41 

Quanto à segurança da pílula, embora efeitos colaterais negativos já 

tivessem sido descritos, as informações eram tranquilizadoras, a longa lista de 

vantagens sobrepondo-se às desvantagens. Desse modo, o que ressaltava 

nessa fase ‘rosa’ da pílula eram os supostos benefícios do seu uso: 

minimização do aborto, eficácia no tratamento da infertilidade,42 controle da 

perda excessiva de sangue, diminuição das dores decorrentes das “regras”,43 

alívio da endometriose, diminuição das tensões associadas às regras, 

prevenção do câncer do seio, cura de fibromas, eliminação da acne juvenil, 

regulação da menstruação e assim por diante.44   

Era comum também, na época, a divulgação de estudos dedicados à 

busca de novos anticoncepcionais, como, por exemplo, o desenvolvimento de 

‘vacinas anticoncepcionais’. Tais vacinas consistiam num extrato de esperma 

que, injetado na mulher, formaria uma camada protetora ao redor do óvulo, 

impedindo que o espermatozoide o fecundasse.45 Ou a pílula para o homem, 

que atuaria nas glândulas genitais, esterilizando o líquido seminal.46 De acordo 

com a mídia, tais pílulas, de cor branca neste caso, estavam sendo testadas 

                                                           
41 A última propaganda localizada foi veiculada na revista Claudia, 06/70, 15. 
42 Machado, “A Pílula: Sim ou Não,” Cláudia, 07/68, 93. 
43 Ratcliff, “Medicina a Serviço da Mulher,” Seleções, 11/63, 94. 
44 “Reforme Suas Noções sobre Natalidade,” Jóia, 06/64, 86-7. 
45 “60 Milhões de Pílulas por Ano,” Realidade, 05/66, 16-22. 
46 Ibid. 



20 
 

“com sucesso” em algumas prisões dos EUA.47 Contudo, o mais prometedor 

era a “pílula da manhã seguinte”, à base de ergocornina, estudada no Instituto 

Weizmann, em Israel, que poderia ser tomada até três dias após a relação 

sexual, impedindo não a ovulação, mas a implantação do óvulo fecundado no 

útero.48 

Um outro aspecto relevante em relação à chegada e à introdução da 

pílula no Brasil, foi seu tratamento pela lei. Os fundamentos jurídicos do debate 

eram baseados, por um lado, no Código de Ética Médica e, pelo outro, na 

legislação acerca dos direitos e deveres dos cônjuges. 

De acordo com o artigo 54° do Código de Ética Médica,49 “[...] O médico 

não anunciará, clara ou veladamente, processo ou tratamento destinado a 

evitar a gravidez”. Este artigo foi muito criticado na mídia, principalmente pelos 

próprios médicos, que não se conformavam com a aplicabilidade do mesmo, 

pois proibia a prescrição da pílula anticoncepcional pelos profissionais, 

enquanto era vendida livremente em farmácias e drogarias. Para contornar tal 

situação, os médicos passaram a indicá-la “para regularizar a menstruação”. 

Do mesmo modo, por causa do código de ética, o preservativo era indicado 

e/ou vendido como “protetor masculino”; e os cremes e geleias espermicidas, 

para higiene íntima da mulher.50 

                                                           
47 A primeira menção que localizamos a este respeito aparece numa reportagem intitulada 

“Pílula Anticoncepcional para Homem,” FSP, 01/04/60, 2. Onze anos mais tarde (19/03/71, 4), o 

mesmo jornal anuncia que tais pílulas haviam sido patenteadas em Roma, tendo começado 

sua comercialização. 
48 “60 Milhões de Pílulas,” 17. 
49 O Código de Ética Médica vigorou até 08/01/1988, quando foi modificado pela resolução 

1.246/1988 do Conselho Federal de Medicina. 
50 “60 Milhões de Pílulas,” 17. 
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Por outro lado, numa matéria intitulada “Pílula Pode Desfazer 

Casamento”, publicada pela revista Jóia em junho de 1969, o advogado 

Haroldo Lins e Silva referia-se a outra lei, sem citá-la, que segundo ele, 

protegia a família. Afirmava que ao marido era deferida a chefia da sociedade 

conjugal e, portanto, se uma esposa tomasse a pílula sem o consentimento 

deste, ele poderia pedir a anulação do casamento (antes de completar dois 

anos) e, se porventura o marido fosse estéril, poderia processá-la por adultério, 

sem importar, neste caso, a duração do casamento.  

A lei em questão é a 4.121, de 27 de agosto de 1962, que alterou alguns 

artigos do Código Civil de 1916,51 ainda vigente, incluindo: 

 Artigo 233: “O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que 

exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos 

filhos.” 

 Artigo 242: “A mulher não pode, sem autorização do marido: I - praticar 

atos que êste não poderia sem consentimento da mulher.” 

Portanto, é fato que os maridos tinham base legal para processar suas 

esposas; porém, a legislação nada indicava acerca da possibilidade de 

anulação do casamento.   

 Nesse cenário caracterizado por poucas certezas, diversos laboratórios 

se instalaram no Brasil e, importando a matéria prima, começaram a fabricar a 

pílula no país com preços mais acessíveis.52 Convém lembrar que no ano exato 

da chegada da pílula ao Brasil, a economia brasileira entrou num longo período 

de depressão, com uma inflação crescente, que chegou a 91,9% nos meses 
                                                           
51 Presidência da República. “Lei 4.121 de 27 de agosto de 1926. Dispõe sobre a Situação 

Jurídica da Mulher Casada”.  
52 “Você Pode Tomar a Pílula?,” Jóia, 08/68, 46-7. 



22 
 

que antecederam o golpe de 1964.53 Convém observar que, enquanto por um 

lado, o discurso inicial – controlar os nascimentos para evitar a explosão 

demográfica e o subdesenvolvimento – permanecesse, a partir de meados de 

64, um novo discurso entrou em cena: casal moderno adota contraceptivo, que 

com o tempo passaria a predominar sobre o anterior. Enquanto o primeiro 

apontava às classes mais desfavorecidas, o segundo definia um fenômeno de 

classe média, em parte devido a motivos econômicos. 

As vendas não paravam de aumentar, sinalizando uma crescente 

aceitação. É possível se ter uma ideia deste crescimento através da mídia. Em 

novembro de 1962, a revista Cláudia informou que enquanto nos EUA já havia 

um milhão de usuárias, no Brasil eram apenas 5.000. Esclarece, ainda, que o 

preço da cartela para um mês de uso era cerca de Cr$ 1.500,00 (o preço da 

revista era Cr$ 0,80 e o salário mínimo, Cr$ 13.440,00). Três anos mais tarde, 

o número de usuárias havia aumentado para 230.000, sendo o custo da cartela 

de aproximadamente Cr$ 4.000,00 (salário mínimo: Cr$ 42.000,00).54  

A divisória imposta pelo preço é manifesta em depoimentos de 

potenciais interessadas: “[...] vivo nas maiores dificuldades para alimentar sete 

bocas. Ainda por cima estou as vésperas do oitavo parto. Se essas pílulas 

custarem barato, vão ser ótimas para mim e para gente na minha situação”55. 

Os problemas quanto ao acesso à pílula e seu potencial como 

mecanismo de controle da natalidade, entre as camadas menos favorecidas já 

tinham sido detectados:  

                                                           
53 Silva, “Modernização Autoritária,” 351. 
54 “60 Milhões de Pílulas”. 
55 Sarmento, “Cem Mães no Debate”, Jóia, 11/62,10. 
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“Os Sociólogos da comissão do Vaticano, por outro lado, 

também acharam que a pílula não é a solução para o problema 

populacional do mundo, por ser cara demais para a população 

pobres do países subdesenvolvidos. Tomá-la é muito complicado 

para a maioria das pessoas simples não alfabetizada.”56 

 

 

1.4 A PÍLULA: ELEMENTO DE DISCÓRDIA 

A pílula suscitou debates intermináveis desde seu lançamento, com 

opiniões muito divididas, provocando controvérsia e partidarismo.57 Se uma 

matéria na mídia divulgava a preocupação mundial com a explosão 

demográfica, e a necessidade dos tão desejáveis contraceptivos modernos,58 

outra denunciava a explosão demográfica como mero mito.59 Se um religioso 

julgava pecaminoso o uso da pílula,60 outro a defendia abertamente como arma 

contra o aborto.61 Se um médico se manifestava duvidoso quanto aos efeitos 

colaterais do medicamento,62 outro prontamente advogava que a gravidez 

trazia mais riscos à mulher do que a pílula.63 Interessante a gama de 

profissionais que travaram embates, em oposição ou a favor da pílula: juízes,64 

                                                           
56 “60 Milhões de Pílulas,”17. 
57 Arie et. al, 63. 
58 Fischlowitz, “Vertiginoso Crescimento Demográfico,” OESP, 23/12/62, 51. 
59 “Sacerdote Faz Críticas a Johnson,” OESP, 09/01/65, 2. 
60 “Veto ao Egoísmo,” OESP, 31/07/68, 13. 
61 “O Padre das Pílulas,” OESP, 29/08/68, 33. 
62 “Pílulas Tem Novo Estudo,” OESP, 21/07/68, 41. 
63 “Uma Maioria a Favor da Pílula,” FSP, 14/01/68, 20, 
64 Sarmento, “Juiz no Debate”, Jóia, 11/62, 11. 
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jornalistas,65 políticos,66 padres,67 pastores,68 filósofos,69 atletas.70 Enfim, o 

medicamento trouxe à baila uma discussão sem precedentes.71 

Talvez, como fruto dessa polêmica, a partir de meados de 1966, a pílula 

deixou de ser tão ‘rosa’ assim. Embora algumas matérias ainda insistissem em 

tratá-la como uma das maiores invenções da medicina moderna,72 o adjetivo 

caiu em desuso, sua imagem honrosa se desvaneceu e sua eficácia foi posta 

em dúvida. Ela passou a ser chamada pelo que é: pílula anticoncepcional ou 

apenas pílula. Nesse período, intensificaram-se as críticas ao medicamento, 

tudo era questionado: seus efeitos colaterais,73 riscos futuros,74 os interesses 

por trás de seu uso,75 seus efeitos psicológicos76 e consequências morais.77 As 

citações a seguir ilustram algumas dessas críticas e temores: 

 “Um sinal de alarma sobre as possíveis consequências da 

pílula anticoncepcional foi lançado no mês de outubro do ano 

passado pela revista médica inglesa ‘The Lancet’; agora, o problema 

volta a ser examinado pelo jornal ‘Le Monde’ [...] pílula como todos 

métodos anticoncepcionais leva a ter filhos fora da idade ideal para 

procriar. Esse método leva a um deterioramento genético da prole. 

Além do mais, comprovou-se, em abortos de mulheres que faziam 

                                                           
65 “Crescer e Multiplicar, Dividir Como?,” Veja, 30/10/68, 20. 
66 “A Pílula do Mágico,” Veja, 11/06/69, 22. 
67 “Ortodoxos Reprovam Anticoncepcionais,” FSP, 02/08/68, 11. 
68 “Pastor da Igreja Luterana Defende o Uso dos Métodos Anticoncepcionais,” FSP, 01/08/68, 

9. 
69 Depoimento do filósofo Arnold Toynbee sobre a “revolução sexual” à revista Veja, 17/06/70, 

3-6. 
70 “Pílulas Olímpicas,” Veja, 20/09/72, 62. 
71  Arie et al.,  63. 
72 “Viva a Pílula,” Veja, 24/06/70, 88-9. 
73 “Anticoncepcionais e Coágulos no Sangue,” FSP, 16/09/69. 
74 “O Novo Tom dos Rumores,” Veja, 02/04/69, 48. 
75 “EUA: Críticas a Robert Kenedy,” OESP, 14/10/66, 7. 
76 “A Pílula Afeta o Homem?,” Jóia, 02/69, 42. 
77 Buck, “A Pílula e a Jovem Solteira,” Seleções, 06/68, 53-4. 
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uso de anti-concepcionais orais, um número maior de cromossomos 

[...].”78 

“As pílulas anticoncepcionais estão novamente na defensiva. 

São atacadas por uma série de associações médicas americanas e 

inglesas que lhes atribuem responsabilidade parcial em uma longa 

lista de graves doenças, como tromboses, ataques cardíacos, 

anormalidades visuais, esterilidade, certas formas de diabetes e 

mesmo câncer.”79 

 

Em síntese, a partir desse momento, as críticas passaram a se 

sobressair às vantagens, ganhando, inclusive, tom de ofensa: muitas vezes 

parecia que não se tratava de aceitar ou não um simples medicamento, mas 

todo um estilo de vida. 

Além disso, no período analisado, chegaram ou se desenvolveram no 

país diversas organizações não governamentais (ONGs), que contribuíram à 

divulgação e à estimulação do uso do medicamento. Um exemplo é o Serviço 

de Orientação à Família (SOF), que oferecia orientações gratuitas sobre a 

pílula e outros métodos anticoncepcionais. Em entrevista à revista Jóia,80 a 

diretora da instituição, Dra. Letícia Borges Costa, garantiu que os profissionais - 

todos voluntários - apresentavam todos os métodos, deixando a escolha por 

conta do casal. Além disso, explicou que o órgão oferecia outras atividades de 

interesse à família, como cursos pré-nupciais, orientação às gestantes sobre o 

parto, e noções de psicologia para a educação dos filhos nas diversas idades. 

Enfim, o SOF fornecia muito mais que simples orientação sobre o controle da 

prole. Embora nessa entrevista não se mencionasse a distribuição gratuita de 
                                                           
78 “Pílulas Tem Nôvo Estudo,” OESP, 21/07/68, 41. 
79 “O Novo Tom dos Rumores,” Veja, 02/04/69, 48. 
80 Costa, “É Preciso Prevenir para Não Desesperar,” Jóia, 12/64, 49-50. 
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pílulas e dispositivos intrauterinos (DIU), esse fato é relatado em outras 

matérias na mídia.81 

Dentre as instituições recém mencionadas, a mais famosa e polêmica foi 

a Bem-estar Familiar no Brasil (BEMFAM), estabelecida em 1965. De acordo 

com a estudiosa Suzanne Serruya, a BEMFAM, filiada à International Planned 

Parenthood Federation (IPPF) representa um exemplo de institucionalização do 

controle de natalidade. Além do trabalho desenvolvido junto à categoria 

médica, a BEMFAM procurava veicular suas ideias não somente no meio 

jornalístico, mas principalmente na mídia especializada, dirigida a médicos, 

políticos, professores e economistas, isto é, atores com a autoridade social 

para legitimar os discursos controlistas e aumentar a penetração social dos 

mesmos. Em apenas cinco anos, a entidade promoveu 49 seminários, 

procurando maximizar sua ação controlista através da multiplicação dos seus 

defensores.82  

Segundo dados fornecidos pela organização, os casos de aborto 

provocado no Brasil, naquela época, chegavam a 1.300.000 por ano. Assim 

sendo, a missão da BEMFAM era combater essa prática e oferecer aos menos 

favorecidos a oportunidade de controlar o número de filhos, propiciando 

informações e orientação sobre meios modernos de planejamento familiar para 

multidões de casais pobres.83 As unidades contavam com doações e com o 

apoio técnico da IPPF, promovendo encontros, congressos e outros eventos. O 

                                                           
81 “Cruzada da Pílula,” Veja, 09/04/75, 42. 
82 Serruya, Mulheres Esterilizadas, 21-36, informa que a instituição se instalou primeiramente 

no Rio Grande do Norte, pois do ponto de vista controlista, atenderia uma população 

paupérrima com elevado número de filhos; porém, em pouco tempo, mediante parceria com 

prefeituras, espalhou-se pelo Brasil inteiro, conforme a mídia testemunha. 
83 “Discutindo o Aborto,” OESP, 14/04/67, 7; e do mesmo jornal “Campinas Orientará 

Planificação Familiar”, 18/01/68, 20. 
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atendimento gratuito, semelhante ao oferecido pela SOF, aos poucos foi se 

espalhando pelas capitais do país, em parceria com algumas prefeituras e 

instituições religiosas protestantes.84 Para 1971, 60 dessas unidades estavam 

distribuídas por todo o país.85  

No entanto, essas organizações eram alvos constantes de críticas e 

denúncias, sendo acusadas, principalmente, de genocídio e de esterilização 

em massa, atendendo a interesses internacionais, que objetivavam controlar a 

população nos países subdesenvolvidos.86 De fato, o discurso dessas 

instituições ressoava políticas internacionais explícitas, como por exemplo: 

 “A XXI Assembleia Mundial de Saúde aprovou, 

recentemente, por unanimidade um amplo programa de ação 

relacionado com os aspectos sanitários da dinâmica populacional, o 

qual reconhece o papel do planejamento da família em questões de 

saúde individual, familiar e comunitária. O programa aprovado pela 

OMS aceita a responsabilidade de satisfazer as urgentes 

necessidades nos setores de treinamento e pesquisas e de avaliar 

os requisitos sanitários locais da força de trabalho dentro da 

estrutura do seu programa geral de saúde. [...] As atividades do 

planejamento da família devem ser organizadas de modo a abranger 

toda a gama de problemas associados com a reprodução - 

problemas de subfertilidade, esterilidade, aborto, gestação, 

educação sexual e anticoncepção [...] Os possíveis riscos dos 

                                                           
84  Em 12/05/67, 6 o jornal OESP traz uma carta do reverendo Boenerges Ribeiro, visando 

esclarecer seu apoio e cooperação à BEMFAM; como ministro religioso, coloca sua posição 

cristã em concordância com o projeto. Outra reportagem publicada também no OESP, em 

12/07/70, 41, anuncia a inauguração de um pronto-socorro em Paulínia, incluindo gabinete 

odontológico, uma seção destinada a crianças que necessitassem observação especial, 

farmácia para fornecimento gratuito de medicamentos, e ainda, um espaço reservado para a 

BENFAM.  
85 Vide: “Posição da BEMFAM,” OESP, 10/12/71, 9, e Fonseca, Estado e População, 101-9. 
86 Vide “AMEG condena BEMFAM,” OESP, 16/10/71.  
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agentes anticoncepcionais devem ser comparados com os seus 

benefícios em potencial à saúde familiar [...].”87 

  

A polêmica alcançou tais níveis que, atendendo ao requerimento do 

deputado Mario Covas, foi aberta uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI), através da Resolução nº 17 de 1967, para apurar os fatos. Contudo, 

embora essa CPI realizasse 31 reuniões e recolhesse depoimentos que 

renderam centenas de páginas, não teve qualquer continuidade, pois nesse 

período de grande tensão política, vários deputados foram cassados, 

estabeleceu-se censura prévia, o congresso entrou em recesso e depois foi 

fechado. Diante da crise política, a questão, aparentemente, tinha se tornado 

secundária.88  

As críticas, porém, continuavam, assim como o trabalho das ONGs. 

Respondendo aos ataques, a BEMFAM garantiu publicamente: 

“[...] existe uma grande diferença entre controle de natalidade 

e planejamento familiar. Nosso objetivo não é induzir casais à pratica 

de aborto, mas evitar a gravidez [...] A BEMFAM age perfeitamente 

de acordo com as orientações do presidente Médici, que se declarou 

contrário a uma política de natalidade [...].”89 

 

Contrariado ou não, o governo brasileiro participou de um grande 

empreendimento, destinado aos países da América Latina, a Aliança para o 

                                                           
87 “Planificação da Família,” OESP, 22/9/68, 45. 
88 Fonseca, 109. 
89 “BEMFAM Rebate Críticas,” OESP 08/09/71, 5. Em 1971, a BEMFAM foi reconhecida pelo 

governo de Emílio G. Médici (1905-1981) como entidade de Utilidade Pública Federal, condição 

exigida pela IPPF para doação de recursos, recebendo mais isenção de impostos da que já 

possuía. Conseguiu, ainda, continuar aviando pílulas anticoncepcionais sem receita médica, 

apesar do instituído pelo Ministério da Saúde desde de 1970; vide Serruya, 25. 
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Progresso, instituída pelos EUA, em agosto de 1961, no Uruguai, num encontro 

internacional conhecido como Conferência de Punta del Este. O objetivo do 

projeto era promover a aliança dos EUA com os países latino-americanos, que 

em tese resultaria no desenvolvimento econômico destes últimos. Assim, 

incluía empréstimos para a construção de estradas, combate à seca e ao 

analfabetismo, entre outros. Em troca, os destinatários deveriam atender 

algumas exigências: “a) que as nações devam fazer esforços para reduzir o 

seu enormemente grande índice de nascimentos; b) que devam gastar seu 

dinheiro para construir suas próprias nações, e não para comprar armamento 

pesado.”90 

A Aliança para o Progresso é frequentemente mencionada na mídia 

pesquisada, ora como uma importante missão no combate à miséria, ora como 

crítica a Robert Kennedy (1925-1968),91 como neste exemplo, em que se 

propõe, ironicamente, uma bandeira simbolizando a aliança: “[...] que tenha um 

escudo, uma cegonha morta, transpassada pela flecha do Cupido, a pílula 

anticoncepcional e uma cornucópia”92. Ou ainda: 

“[...] Na qualidade de representante, no Hemisfério Ocidental, 

da International Planned Parenthood Federation, a Dra. Ofélia 

Mendoza vem há cinco anos viajando pela América Latina, 

entrevistando interessados, funcionários de governo, médicos e 

leigos e ajudando-os a solucionar problemas técnicos de 

organização. [...] Entretanto, para que os alvos da Aliança Para O 

Progresso sejam alcançados, as clínicas de planejamento da família 

                                                           
90 Esta frase foi editada pela revista Newsweek no segundo semestre de 1967; vide Fonseca, 

95. 
91 Por inciativa do presidente norte-americano, John F. Kennedy, seu irmão Robert, então 

senador, veio ao Brasil em 1962 inaugurar alguns serviços; vide Ribeiro, “Teoria da 

Modernização,” 166. 
92 “EUA: Críticas a Robert Kennedy,” OESP, 14/10/66, 7. 
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na América Latina terão de aumentar em número num ritmo rápido. 

Serão necessários fundos substanciais [...] e grande quantidade de 

ajuda de fora discretamente prestada. Nada poderá concorrer mais 

para o bem-estar, não só da América Latina, mas também de todo o 

mundo livre.”93 

 

Porém, embora a mídia insistisse na pressão exercida pelos EUA sobre 

os países latino-americanos, para que implantassem projetos de controle de 

natalidade, em todas as declarações localizadas na presente pesquisa, as 

autoridades competentes negaram veementemente que o Brasil tivesse 

adotado tais medidas.94 Ao contrário, reiteravam sistematicamente que o 

controle de natalidade era muito dispendioso e seus resultados, discutíveis.95 

Enquanto algumas matérias preocupavam-se em informar sobre a 

polêmica ao redor das instituições que trabalhavam com os pobres, e outras 

sobre as controvérsias médicas a respeito dos efeitos colaterais da pílula, um 

outro tipo de reportagem abordava o valor simbólico da pílula e sua vinculação 

a uma verdadeira revolução no estilo de vida da humanidade. Essas mudanças 

foram disseminadas através de livros, filmes, peças de teatro e músicas.  

Tal situação é particularmente refletida numa matéria da revista 

Newsweek, sobre a quebra de tabus nos EUA, que segundo o autor, havia se 

processado numa velocidade equivalente a 50 anos em um. Essa matéria, 

traduzida pela repórter Zélia Prado e publicada pela revista Jóia, em janeiro de 

1968, foi o resultado de uma reportagem-pesquisa sobre a rebelião mundial 

                                                           
93 Maisel, “Planejamento da Família,” Seleções, 11/64, 51. 
94 “Crescer e Multiplicar, Dividir Como?,” Veja,30/10/68, 20. 
95 “Opinião é Opinião,” Veja, 12/02/71 33. 
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nas artes contra as concepções dominantes no comportamento social.96 Já o 

sociólogo Sergio Lemos, em entrevista ao repórter da revista Realidade, Luiz 

Edgar de Andrade, numa matéria intitulada “A Escalada Sexual”, publicada em 

outubro de 1969, expressou uma opinião diferente. De acordo com ele, a 

revolução sexual no Brasil não ultrapassava as grandes cidades, nas quais os 

jovens buscavam rebelar-se contra o “imperialismo da instituição familiar”. 

Embora as mudanças tivessem, de fato, chegado, pondera ele que as ideias 

antigas ainda continuavam, sendo necessários muitos anos, ainda, antes que 

mudanças efetivas viessem a acontecer.97 Apesar disso, a mídia, baseada 

mais nos acontecimentos internacionais, apresentava a pílula como atrelada a 

tal rebeldia e, neste sentido, ela era o símbolo da revolução sexual.  

Símbolo da revolução dos costumes, da dominação norte-americana, ou 

ainda, instrumento da concupiscência da carne. Esses diversos significados 

foram temas de pelo menos cinco obras destinadas ao público em geral, a 

partir de 1968. Os livros: A Pílula do médico Robert Kistner, publicado pela 

editora Record, e O Mito da Explosão Demográfica de Jorge Gallo, da editora 

Paz e Terra, se opunham mutuamente. Enquanto o primeiro assegurava o 

futuro glorioso da pílula, o segundo, escrito por um católico fervoroso, defendia 

as razões pelas quais a igreja proibia o medicamento, focando e escarnecendo 

as teses da explosão demográfica.98 

                                                           
96 Azêdo, “A Sociedade Onde Tudo É Permitido,” Jóia, 01/68, 28. 
97 Andrade, “Escalada Sexual,” Realidade, 10/69, 27. 
98 Na matéria “A pílula ou a Vida”, Veja, 24/06/70, 88-9, fala-se sobre estas obras e suas 

posições. Antes do lançamento delas, foi editado A Revolução Sexual Americana, de Pitirim 

Sorokin, pela editora Fundo de Cultura, em 1961; tal obra esclarece a visão da igreja sobre a 

mudança nos costumes. 
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Já outros preferiram ironizar a situação, a exemplo da peça Tio Patinhas 

e A Pílula, dirigida pelo teatrólogo Augusto Boal (1931-2008), que satirizou a 

relação entre o EUA e os países subdesenvolvidos. Na peça, o Tio Patinhas 

começa feliz, muito feliz, até que seu dinheiro diminui e para resolver o 

problema, decide colonizar outro país, contratar super-heróis para trabalhar 

para ele e, assim, retomar os lucros. Porém, o povo colonizado tinha filhos 

continuamente, o que prejudicava seus negócios: a solução é a pílula.99 

Similarmente, o humorista José Vasconcellos (1926-2011) dirigiu e interpretou 

Não Há Cupido que Aguente (1969), que de forma cômica representava o que 

era ser mulher naquele contexto.100 Por sua vez, um filme norte-americano, 

Prudência e a Pílula, dirigido por Fielder Cook (1923-2003), satirizou as 

questões morais associadas ao uso da pílula. Nesse longa-metragem, uma 

moça solteira, que toma as pílulas da mãe e de sua tia casada que trai o 

marido, tem suas pílulas trocadas por aspirinas, desencadeando 

constrangimento e confusão no decorrer da história.101  

Algumas reportagens chegaram a extremos insuspeitados, ao discutir os 

benefícios e males causados pela pílula. Umas garantiam que ela aguçava a 

sexualidade feminina, outras que causava frigidez, ou que afetava o homem, 

desorientava, engordava, causava neuroses, colaborava com a pornografia e o 

                                                           
99 Esta peça foi mencionada diversas vezes pela mídia, que a descrevia como um sucesso, já 

apresentada na Itália, nos EUA e na França, por exemplo, “Peça de Boal Interessa no Exterior,” 

FSP, 19/02/69, 3. Contudo foi interditada no Brasil em 31/03/69 pelo Ministério da Justiça, pois 

foi considerada uma peça ‘subversiva’ por se referir claramente aos EUA e à interferência 

direta desse país nos assuntos do Brasil; logo, poderia incitar anarquia ou rebelião, além de 

ofender o Presidente da República. Vide 

 https://institutoaugustoboal.files.wordpress.com/2012/02/boal-tio-patinhas-e-a-pc3adlula-

dcdp.pdf (último acesso em 30/11/15). 
100 Como exemplo vide, “Não Há Cupido Que Aguente,” FSP, 18/03/69, 10. 
101 Como exemplo, vide “Prudência e Pílula,” FSP, 15/09/68, 11. 
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aumento das doenças de transmissão sexual.102 Assim, por exemplo: “Ontem a 

pílula, hoje a educação sexual, amanhã o aborto livre, em breve a eutanásia, é 

a grande marcha do abandono [...].”103 Ou algumas situações, hoje 

desconcertantes, como a da seguinte matéria intitulada, “Cresce nos EUA a 

Onda de Mulheres que Fogem do Lar”: 

 “[...] uma das consequências da revolução sexual é o 

aumento do abandono do lar por parte das esposas. Novos fatores 

sociais, que vão desde a libertação até a pílula anticoncepcional, 

estão induzindo [as esposas] a abandonar suas casas [...] foi a pílula 

que deflagrou tudo [...]”104 

 

Sintetizando, nas palavras do médico Robert Kistner, um dos principais 

defensores da pílula: “a pílula virou bode expiatório para diversas complicações 

femininas”105. 

Se a pílula já era um objeto de discórdia, a situação só piorou, quando, 

em 13 de janeiro 1970, o senado dos EUA, com um dossiê que demorou três 

meses para ser concluído, levou a pílula a julgamento. Ela foi acusada e 

incriminada pela maioria dos presentes. Apesar de não se atingir o objetivo 

desejado, a proibição do uso da pílula, as consequências foram reportagens 

sensacionalistas e a queda do consumo.106 Como noticiou a revista Veja, em 

janeiro de 1970: 

                                                           
102 “Você Pode Tomar a Pílula?,” Jóia, 08/68, 46. 
103 Citado no contexto da oposição à introdução da educação sexual nas escolas; “Debates 

Estéreis,” Veja, 27/12/72, 44.  
104  Heard, “Cresce nos EUA a Onda de Mulheres que Fogem do Lar,” OESP, 14/01/72, 5. 
105 “A Pílula Afeta o Homem?,” Jóia 02/69, 42. 
106 Lake, “A Pílula em Debate,” Seleções, 12/70, 8. 
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 “Sem ser banida como os ciclamatos, a pílula, que teve papel 

decisivo na revolução dos costumes da última década, inicia os anos 

70 cercada, se não de medo, pelo menos de muita desconfiança. [...] 

A pílula permanece ameaçada de seguir o mesmo caminho dos 

cigarros, universalmente condenados, a não ser pelos que ainda 

acreditam que há prazeres que vale qualquer risco.”107 

 

A médica Elizabeth Connell, professora de ginecologia e obstetrícia na 

Universidade de Columbia, lamentando a situação, deu uma justificativa 

reconfortante para cada uma das acusações. Para ela, a pílula significava o 

medicamento mais libertador do século, em especial para a mulher; insistia em 

que o problema não estava no medicamento, mas no uso irresponsável dele,108 

e que, com algumas exceções, quando o uso era acompanhado por um 

médico, a pílula era segura. Segundo a médica, independentemente das 

opiniões inflamadas a favor ou contra, as pesquisas a respeito da pílula e seus 

fatores de risco  haviam se intensificado, sendo este o lado positivo da crise.109  

A mídia continuava retratando as novidades que iam surgindo na 

modernização da pílula ou de variantes dela, como a pílula mensal, a mini-

pílula, o promissor implante cutâneo (na época, no pulso, sendo idealizado por 

um brasileiro), entre outras.110 Importante era entender a contracepção e como 

ela era imprescindível para o casal moderno.111 Nesse contexto de busca pela 

esterilidade temporária, um outro método passou a ganhar mais adeptos que a 

                                                           
107“ Cuidado é Pílula,” Veja, 01/70, 52. 
108 Sobre esta questão, um fato curioso: na Europa existiam máquinas de venda de cartelas de 

pílulas semelhantes às de refrigerantes. Segundo a mídia pesquisada, essas máquinas eram 

criticadas por moralistas ou mencionadas por admiradores da revolução dos costumes, mas 

nunca por médicos; vide o depoimento da atriz Ingrid Thulin na revista Realidade, 04/66, 111. 
109 Connel, “A Pílula em Debate,” Seleções, 12/70, 12. 
110 Arie et al., 80. 
111 “Da Pílula ao Pedal,” Veja,22/11/71, 56. 
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pílula, sobretudo aqui no Brasil: a esterilização definitiva.112 E a culpada foi, 

novamente, ‘a pílula’, como demonstra um matéria publicada na revista Veja, 

em janeiro de 1971:  

 “Apesar de proibida no Brasil, pela lei e pela ética médica, a 

cirurgia de esterilização para homens e mulheres é uma das 

operações mais em moda atualmente: o número de casos 

aumentou em 100% em relação a década passada. [...] O aumento 

dessas intervenções, porém, deve-se principalmente às 

continuadas e graves denúncias levantadas contra a pílula nestes 

últimos anos. Os temores das mulheres em relação aos 

anticoncepcionais - criando preocupações para os homens - fêz 

com que elas e depois eles (o número de esterilizações masculinas 

é menos de um terço das femininas) buscassem uma solução 

definitiva e absolutamente segura de controle de natalidade: o 

bisturi.”113 

 

 

 1.5 A OPOSIÇÃO À PÍLULA  

Como a mídia da época reflete, não era só a igreja católica que se 

opunha a pílula, mas as opiniões se dividiam entre dois grandes blocos. Um 

antinatalista, incluindo não só o governo norte-americano, em sua missão de 

conter a explosão demográfica, mas também empresários e economistas, que 

consideravam o crescimento desordenado um obstáculo ao desenvolvimento, 

assim como grupos de médicos, interessados no exercício do planejamento 

familiar do país, entre outros simpatizantes. O outro, anticontrolista, era 

                                                           
112 Vide Berquó et al., Fecundidade em São Paulo. 
113 “Bisturi x Pílula,” Veja, 01/71, 57. 
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representado por comunistas, contrários ao discurso capitalista controlista;114 

havia também os militares e nacionalistas de direita - que defendiam a tese de 

ocupação dos espaços vazios da nação, fazendo desta, uma nação forte -; e 

outros religiosos.115 Porém, ninguém se manifestou com tanta intensidade e 

travou uma batalha que causaria tanta insatisfação, por meio da mídia, quanto 

a igreja católica sendo, sem dúvida, o carro-chefe na oposição à pílula.116 

A igreja havia demonstrado desagrado já desde o lançamento do 

medicamento no mercado, no entanto, sem se colocar de modo claro e direto 

sobre o assunto.117 Era comum um sacerdote criticar um determinado projeto 

político de controle de natalidade,118 e outro debater acerca da natalidade em 

termos morais.119 Em geral, a reflexão religiosa questionava os valores que 

estavam por trás destes interesses, condenando principalmente os métodos 

modernos, a saber, o DIU e a contracepção hormonal. A diferença era que a 

postura da igreja sobre o DIU era rígida: tratava-se de um método abortivo, 

cancerígeno e imoral; portanto, era inaceitável.120 Os argumentos eram 

convincentes, pelo menos para os fiéis, sem necessidade de maiores debates. 

O mesmo não foi o caso da pílula. Havia, de fato, argumentos cristãos a favor 

dela, já que, para alguns, além de uma potente arma contra o aborto, 

representava um estímulo ao bem-estar do casal, tanto sexual quanto 

                                                           
114 Os esquerdistas discordavam da ideia de que a alta fecundidade fosse a causa do 

subdesenvolvimento, que, argumentavam era consequência da exploração capitalista. Para 

este grupo, os projetos neomalthusianistas eram, simplesmente, uma política dos países 

Imperialistas para manter os ditos países do Terceiro Mundo sob controle. Nesse sentido, as 

feministas, considerando, que a maioria eram esquerdistas, foram contra a pílula; vide Alves e 

Corrêa, 138-9. 
115 “Esgotamento do Colonianismo,” FSP, 02/02/72, 2. 
116 Fonseca, 79-90. 
117 Arie et.al, 28. 
118 Porro,” A Igreja e a Contracepção,” Cláudia, 07/67, 64. 
119 “Decisão acerca da Natalidade,” OESP, 17/11/65, 1. 
120 Arie et.al, 69. 
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financeiro,121 e uma atenuação do sofrimento dos mais desfavorecidos 

economicamente.122 Essa interpretação variável dos valores cristãos causou 

uma brecha na igreja, considerada uma crise multiforme por alguns,123 como se 

ilustra a seguir. 

Numa entrevista concedida por D. Lourenço de Almeida Prado, bispo da 

Diocese de São Paulo e médico, ao jornalista Luiz C. Sarmiento, publicada na 

revista Jóia, em outubro de 1962, o religioso se lamenta:  

 “Com a profunda tristeza de uma mãe que vê que os seus 

filhos terão descoberto mais um meio de se encaminharem para o 

êrro e o vício. Do ponto de vista moral, não há nada de nôvo. Ingerir 

comprimidos, sofrer um radiação de raios X, como preferia Hitler, 

usar uma substância espasmaticida ou um meio mecânico, o 

problema oral é o mesmo: privar, por um artifício, o ato conjugal de 

seu poder natural de produzir a vida. Fala-se em dois gêneros de 

comprimidos: um do tipo enovid, de natureza hormonal, que impede 

a ovulação; outro, do tipo hesperidina, que inibiria a ação de uma 

enzima que torna o ovulo permeável. Ambos igualmente ilícitos 

como meios anticoncepcionais. Todavia, o primeiro admite o 

emprêgo lícito, quando tem fins terapêuticos (não 

anticoncepcional) ou visa a interferir no ciclo de ovulação para 

criar um momento ótimo para a fecundação.”124 

 

 Sobre a questão de ser favorável a pílula, opondo-se aos dogmas da 

igreja, destaca-se o caso do próprio John Rock, católico fervoroso, que dedicou 

grande parte de sua vida a defender a anticoncepção. Já em 1930 havia 

                                                           
121  Porro, 65. 
122 “O Padre das Pílulas,” OESP, 29/08/68, 33. 
123 “Admite-se Crise na Igreja,” OESP, 15/04/67, 6. 
124 Entrevista de Luiz C Sarmento, com D. Lourenço de Almeida Prado, Jóia, 10/62, 12-3. Grifo 

nosso. 
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fundado a Clínica do Método do Ritmo, a primeira do seu tipo nos EUA, onde 

ensinava o único método anticoncepcional aprovado pela igreja. Ao participar 

do desenvolvimento do Enovid®, publicou um livro sobre a questão,125 onde 

expunha seu ponto de vista filosófico e teológico. Todavia, em solo brasileiro, 

quem ficou famoso por sustentar a posição contrária ao dogma da igreja, sobre 

a  disjunção entre sexo e reprodução, foi Paul-Eugène Charbonneau (1925-

1987), padre canadense radicado no Brasil desde 1959, que além de se 

dedicar ao ministério sacerdotal, foi escritor, atuou como professor de filosofia e 

de  ciências religiosas na PUC-SP, fundou o Colégio Santa Cruz, promoveu 

centenas de encontros de casais, palestras, conferências, sempre voltadas à 

orientação a casais e/ou à educação dos filhos.126 

Em sua obra: Limitação dos Nascimentos, Charbonneau expõe sua 

visão sobre a moral cristã e o mundo contemporâneo, acentuando a 

necessidade de se limitar o número de filhos, das relações sexuais entre os 

esposos e a legitimidade do método Ogino-Knaus,127 no sentido deste ser 

ineficiente, principalmente no caso de mulheres com ciclo irregular. Para ele, a 

moral conjugal tradicional estava estagnada e deveria ser renovada.128 Em 

sequência, dedica aproximadamente 24 páginas ao uso dos anticoncepcionais 

                                                           
125 Rock, Time Has Come. 
126 Dados biográficos tomados de “Padre Charbonneau, um Humanista no Colégio Santa Cruz”. 

Colégio Santa Cruz. http://www.santacruz.g12.br/index.php/2011-06-22-16-20-38/congregacao-

de-santa-cruz?showall=&start=4 (último acesso em 30/11/15). 
127 Este método de consiste em calcular o período fértil do ciclo menstrual, baseado na duração 

de ciclos anteriores; para evitar a gravidez recomenda-se abstinência sexual no período fértil. 

Recebeu este nome em homenagem ao fisiologista Herman Knaus (1892-1979) que descreveu 

com exatidão, em 1927, a época da ovulação e sobrevida dos gametas, e ao ginecologista  

Kyusaku Ogino (1882-1975) que desenvolveu um método para calcular o período fértil em 

1924; vide Arie et. al., 26.  
128 Charbonneau, Limitação dos Nascimentos, 34-48. 
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hormonais orais, do ponto de vista médico, que corroboram sua posição 

favorável à pílula.129 

 Em diversas ocasiões, a mídia retratou a angústia que o polêmico 

medicamento causava entre os fiéis. Numa matéria intitulada, “60 Milhões de 

Pílulas por Ano”, publicada na revista Realidade, em maio de 1966, questiona-

se:  

“Uma vez que a pílula não interfere no ato sexual, e desde 

que sua ação supostamente imita a da natureza, colocando os 

ovários numa fase de descanso, por que seria imoral usá-la, já que a 

Igreja permite, hoje, o controle da natalidade pelo cálculo do período 

de infertilidade da mulher? Essa é a grande pergunta de milhões de 

católicos.”130 

 

Charbonneau partia da mesma premissa: 

“Por que a mulher fica estéril temporàriamente? Que 

fenômeno biológico se produz e como age a natureza para lhe 

conceder êste repouso? Sem entrar em detalhes de análise 

biológica, guardemos apenas que o que produz esta esterilidade 

periódica é a presença, no organismo feminino, de um elemento 

químico chamado progesterona.[...] Ora a ciência moderna 

conseguiu estender esta possibilidade elaborando um produto 

medicinal que cria exatamente o mesmo fenômeno. A célebre pílula 

chamada ‘progestin’ reproduz as condições naturais de 

infecundidade, tal como são encontradas no período que segue a 

                                                           
129 Ibid., 101-25 
130 “60 Milhões de Pílulas,” Realidade, 06/66, 16. 
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ovulação. Nada aqui de antinatural. O uso racional deste produto 

seria pois ilegítimo?”131 

 

Se a década de 60 representou uma fase de mudanças, o ano de 1968 

foi o ápice deste período: além do ‘Maio de 68’ francês e da morte de Martin 

Luther King,132 Abreu Sobré (1917-1999), governador de São Paulo, foi alvo de 

pedras, num protesto na comemoração de 1º de Maio.133 Milhares de pessoas 

saíram às ruas do centro do Rio de Janeiro, protestando contra a ditadura.134 

Em resposta a essa passeata, chamada de ‘Passeata dos Cem Mil’, foi 

declarado o Ato Institucional nº 5, que deu ao governo brasileiro poderes 

absolutos.135 Assim, 1968 foi um ano de lágrimas, ora de alegria, ora de 

tristeza; o desejo por mudanças induzia rebeliões no mundo inteiro.  

A separação entre prazer e procriação estava dentro desse contexto. 

Relatos da imprensa afirmam que Giovanni Mantini (1897-1978), Papa Paulo VI 

(1963-1978), recebeu uma enxurrada de cartas, que em apenas três meses, 

bateu o recorde de correspondência enviadas a João XXIII em vida, cujo 

assunto era apenas um, a pílula.136 No dia 25 de julho de 1968, a igreja 

convocou a imprensa para anunciar a Encíclica Humanæ Vitæ, reafirmando os 

ensinamentos tradicionais da igreja e declarando o uso de métodos 

anticoncepcionais não naturais como pecado mortal.137 O resultado foi mais 

lenha na fogueira. Alguns sacerdotes admitiram que, em alguns países, a 
                                                           
131 Charbonneau, 75-6. Grifo nosso 
132 “Tributo Negro a Luther King,” OESP, 06/04/68, 2 
133 “Passeata da Provocação,” OESP, 03/05/68, 6. 
134 Teixeira da Silva, “Modernização Autoritária,” 370. 
135 Donato, Brazil 5 Séculos, 364. 
136 Porro, 65. 
137 Arie et. al, 28. 
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reação consistiu na intensificação das campanhas de distribuição de 

contraceptivos.138  

A repercussão no Brasil é testemunhada numa matéria publicada no 

OESP, em 20/08/68, intitulada “A Reação Mundial à Encíclica Papal”. O jornal 

afirma que a decisão de Paulo VI não era fundamentada no conceito de 

pecado, mas provinha de uma atitude política, concluindo: “A decisão de Paulo 

VI contraria as conclusões da Comissão de Cardeais”, observando que tanto os 

problemas da mulher, quanto da miséria no mundo eram ignorados na 

encíclica.139 

 O impacto causado pela encíclica entre os fiéis foi tão significativo, que 

dentre as reportagens sobre a pílula desse ano, praticamente foi esquecida a 

questão de riscos e vantagens do seu uso, pois as matérias eram destinadas a 

discutir a polêmica gerada por ela. E segundo consta: 

“E o Vaticano trabalha, agora, num novo documento sobre o 

assunto. Árduo trabalho que em todos os continentes é dirigido a 

partir do Vaticano, tantas vezes ameaçado no decorrer da História e 

que em 1968, além de defrontar-se com seus adversários 

conhecidos, teve de travar combate com um novo inimigo - talvez o 

maior do século - e que representa um produto de laboratório: a 

pílula.” 140  

 

                                                           
138 “A Força Desarmada do Estado que Prega o Amor,” OESP, 24/02/71 50. 
139 Ibid.  
140 “Moral de Laboratório,” OESP, 11/01/69, 46. 
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Tal documento não rendeu novas discussões.141 O discurso religioso foi 

paulatinamente perdendo o fervor, as discussões foram tornando-se menos 

acaloradas, até praticamente desaparecerem. Todavia, a igreja jamais mudou 

de opinião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 A encíclica Humanae Vitae foi a última das seis escritas pelo Papa Paulo VI. O próprio Papa 

não declarou mais qualquer palavra sobre a questão, pelo menos oficialmente. Outros 

pronunciamentos, feitos por bispos, padres ou outros ministros, não passaram de uma defesa 

dos argumentos apresentados na encíclica. Como exemplo vide: “Ensinamentos da Igreja 

Permanecem iguais,” Veja, 28/09/69, 96. 
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CAPÍTULO 2 

REPRODUÇÃO HUMANA E ANTICONCEPÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

A análise aqui apresentada baseia-se no exame de onze livros didáticos 

de biologia, utilizados no Estado de São Paulo, publicados nas décadas de 60 

e 70, relacionados na Tabela 1. Convém observar que alguns dos livros 

publicados na década de 60 representaram novas edições de obras lançadas 

em décadas anteriores; sendo que alguns deles chegaram a ser utilizados, pelo 

menos, ao longo de 30 anos. 

Foram selecionados para análise os textos que abordaram 

especificamente a reprodução humana, buscando-se investigar os conteúdos 

que eram apresentados aos estudantes. Em segundo lugar, focou-se na 

presença ou não de discussões sobre os hormônios sexuais e os métodos 

contraceptivos; e no caso afirmativo, de que modo e com quais objetivos era 

tratada a referida contracepção. Com base nesses critérios, foram excluídos 

dois livros e considerados nove.142 A análise preliminar permitiu constatar que a 

disciplina biologia era abordada diferentemente nas escolas normais e nas  

secundárias, sendo estas respectivamente denominada ‘biologia educacional’ e 

‘biologia’. Em paralelo, a abordagem e, portanto, os livros de texto utilizados, 

                                                           
142 Os livros Elementos de Anatomia e Fisiologia Humanas, de  Almeida Jr., editado em 1964,  

e Biologia Vol. I  de Amabis, Martho e Mizucuchi, editado em 1974, foram excluídos por não 

abordarem a reprodução humana em particular.  
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também variavam entre as escolas laicas e as religiosas católicas. Desse 

modo, foram identificados quatro tipos diferentes de livros didáticos: os 

destinados aos normalistas, laicos ou religiosos, e aqueles utilizados no ensino 

secundário, igualmente laicos ou religiosos.    

Tabela 1: Livros selecionados para análise 

Autor Título e ano de publicação Visão Público-alvo 

O. Frota-Pessoa Biologia na Escola Secundária, 1960 Laica Secundaristas 

J.G. Coelho & 

H. Furtado Portugal 

Biologia Educacional. 3ª ed., 1961 Religiosa Normalistas 

Bolsanello & 

Broocke Filho 

BSCS 

Biologia, 1967 

Biologia II, 1967 

Religiosa 

Laica            

Secundaristas 

Secundaristas 

A. Antunes Jr., & 

J. Antunes 
Biologia. 5ª ed., 1967 Laica Normalistas 

Almeida Jr., & 

A. Ferreira 

Biologia Educacional: Noções 

Fundamentais. 20ª ed., 1967 
Laica Secundaristas 

M.L. Beçac & W. 

Beçac 
Biologia Vol. II, 11ª ed., 1969 Laica Secundaristas 

Projeto Nuffield 
Como se Originam os Seres Vivos, 2ª 

Unidade, 1975 
Laica Secundaristas 

M.L. Beçac, & W. 

Beçac. 
Biologia vol. I, 6ª ed., 1976 Laica Secundaristas 
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2.1 A ABORDAGEM DA REPRODUÇÃO HUMANA NOS LIVROS DE BIOLOGIA 

EDUCACIONAL 

2.1.1 A VISÃO LAICA  

A disciplina Biologia Educacional foi incluída no currículo das escolas 

normais em 1933, como parte de projetos de renovação da educação nacional, 

que estavam em desenvolvimento desde o início do século XX.143 Acreditava-

se que tais projetos contribuiriam a colocar o país nas trilhas do progresso, 

tendo como base a disseminação do saber científico.144  

 Um aspecto importante, neste contexto, é a introdução do ideário 

higienista e eugenista. De acordo com o estudioso Nélio Bizzo, essas ideias 

podem ser facilmente encontradas nos manuais de formação dos professores, 

a partir do início do século XX, pois foram amplamente implementadas no 

âmbito educacional.145 O papel da professora de escola primária ia, portanto, 

muito além de alfabetizar, pois também desenvolvia atividades de assistência 

social, promoção da saúde, da higiene e puericultura, entre outros. A eugenia 

passou a ser componente obrigatório do currículo dos cursos normais, junto à 

disciplina Biologia Educacional que, acreditava-se, oferecia meios para 

desenvolver a ‘base biológica’,146 defendendo a saúde e dotando o professor 

do que se presumia ser uma sólida base científica. Assim, Bizzo infere que 

                                                           
143  Viviani, Biologia Necessária, 111. 
144 Ibid., 69. 
145 Bizzo, “Eugenia”, 38-52. Neste artigo, o autor descreve os materiais utilizados na formação 

de professores e, nesse contexto, cita a obra, A Hereditariedade em Face da Educação, de 

Octávio Domingues, publicado em 1929 pela Editora Melhoramentos. 
146 A ‘base biológica’, segundo Almeida Jr. & Ferreira, seria a noção, estabelecida pela ciência, 

das diferenças individuais, na medida em que não existem dois indivíduos iguais nos seus 

caracteres somáticos, como peso, força muscular, inteligência, etc.; vide Almeida Jr., Biologia 

Educacional, 14-7. 
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muito dificilmente uma professora de escola primária, formada entre as 

décadas de 1930 e 1960, não fosse influenciada pelo discurso eugênico. 

Afirma, ainda, que um grupo de intelectuais, médicos e educadores, 

empenhados na reforma do ensino paulista, na década de 30, justificaram a 

necessidade dessa disciplina, cristalizada na obra Biologia Educacional, de 

Almeida Jr. & Ferreira, que leva o mesmo nome da disciplina em referência, e 

teve sua primeira edição em 1939. Esta obra foi considerada fundamental para 

a formação de professores, pois os preparava para uma atuação eficaz na 

propagação dos preceitos eugenistas e higienistas.147  

Quanto à reprodução humana, nesta obra, ela é inserida, inicialmente, 

abordando a reprodução geral, e trabalha  uma breve noção  da reprodução 

dos mamíferos, em particular. Como será conferido ao longo deste capítulo, 

essa abordagem tornar-se-ia o padrão nos livros didáticos de biologia. Almeida 

Jr. & Ferreira iniciam explicando que: 

 “A reprodução sexuada se processa em todo o reino 

animal, desde os protozoários até o homem. Há geralmente em 

cada espécie, um animal produtor de gametas masculinos ou 

espermatozoides, e outro produtor de gametas femininos ou óvulos. 

A união dos gametas ou anfimixia, forma o ovo que, por 

multiplicações sucessivas constitui o novo ser.”148  

 

                                                           
147 Viviani, 29. Como era tradicional entre os autores eugenistas, a partir da primeira 

elaboração da eugenia na Inglaterra, no final do século XIX, o ser humano delineado na obra 

de Almeida Jr. & Ferreira, era o resultado da adaptação social, dada pelo balanço entre 

hereditariedade e ambiente; vide Waisse, “MBE...”, 22 et seq. 
148 Almeida Jr. & Ferreira, Biologia Educacional, 113. 
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Utilizando-se do método da comparação entre os diversos gêneros e 

espécies de animais, continua, ao longo do texto, explicando os órgãos 

masculinos e os femininos e suas respectivas funções, inclusive os dos seres 

humanos. Adiante, segue a explicação sobre a fertilização, seguida da divisão 

celular, o desenvolvimento do embrião, incluindo a alimentação deste, e os 

possíveis riscos na gravidez; o assunto é encerrado com uma discussão da 

ação hereditária da mãe sobre o filho.  

Feito isso, estava pronto o terreno para o que os autores consideravam 

ser o conteúdo fundamental: “a reprodução gâmica - a que mais interessa ao 

nosso estudo, porque é o processo da reprodução humana, - qual a ligação 

efetiva entre o organismo dos genitores [...]”149. Nesse contexto, é apresentada 

a teoria da continuidade do plasma germinativo de August Weismann (1834-

1914). De acordo com Almeida Jr. & Ferreira, o progenitor não transmite ao 

descendente imediato suas células somáticas, que conserva consigo e que 

morrem, mas uma célula germinativa, o gameta. Este, unido ao gameta do 

progenitor do outro sexo, na fertilização, forma um ovo, que ao se desenvolver 

se diferencia em dois tipos de células, germinativas e somáticas. Ou seja, o 

que é transferido de uma geração para outra, infindavelmente, é apenas o 

plasma germinativo.150  

Embora não corresponda, estritamente, ao escopo da presente 

pesquisa, não se pode omitir uma breve menção ao fato de que o cromossomo 

tinha sido reconhecido como o veículo da herança desde o início do século, 

suas propriedades funcionais básicas esclarecidas na década de 1920, o foco 

                                                           
149 Ibid.,119. 
150 Ibid.,120. 
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tinha mudado para o DNA como ‘a substância hereditária’ desde 1944 e, 

finalmente, sua estrutura tinha sido desvendada em 1953, como é amplamente 

sabido.151 Desse modo, a obra que estamos analisando – e praticamente todas 

as outras, como será constatado ao longo desta análise – transmitiam 

informações já ultrapassadas, pelo menos até o início da década de 1970. 

Nesse sentido, deve se ressaltar, novamente, que a disciplina Biologia 

Educacional foi idealizada na década de 30, e que a obra de Almeida Jr. & 

Ferreira estava em sua 11a edição, datando a primeira de 1939. Sendo um 

típico expoente do ideário eugenista e higienista, não surpreende que 

mantivesse uma teoria como a do plasma germinativo. O motivo, segundo 

Bizzo, é que essa teoria convergia com o pensamento de alguns dentre os 

eugenistas brasileiros, que acreditavam ser o processo reprodutivo 

dependente, de  forma intensa, das condições orgânicas do sujeito. Assim, 

uma pessoa saudável produziria células germinativas saudáveis, o que 

justificaria o melhoramento do indivíduo débil para a formação de germes mais 

perfeitos.152 

 Em relação aos hormônios, Almeida Jr. & Ferreira declaram:  

 “As glândulas sexuais - ovário e testículo - além de 

fabricarem as células reprodutoras respectivas, ainda segregam 

hormônio de grande importância. Privados delas de novo,153 os 

animais não se desenvolvem normalmente, pois não aparecem os 

atributos morfológicos funcionais secundários, próprios de cada 

                                                           
151 Mayr, Growth of Biological Thought.  
152 Bizzo, 46.  
153 Ao afirmar “privar delas de novo”, os autores se referem à castração de animais, 

principalmente mamíferos e quanto ao homem, aos eunucos. Em relação às fêmeas (humanas 

e animais em geral) o texto não indica claramente se trata-se da retirada dos ovários. 
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sêxo. Aves ou mamíferos, neste caso, dão um tipo neutro, que, 

para aquelas, se aproxima do tipo masculino, e, para estes, se 

assemelha ao tipo feminino [...] no homem observa-se resultados 

análogos: a distribuição de pêlos cutâneos não se dá; a barba não 

vem [...] quanto ao sexo feminino as observações das respostas 

são menos precisas.”154  

 

Como pôde ser conferido, os hormônios não são relacionados à 

reprodução, mas apenas aos caracteres sexuais secundários, enquanto que o 

foco permanece nas analogias entre espécies animais. Esta abordagem 

analógica entre espécies também está presente no livro de Frota-Pessoa, 

inclusive citando a castração de animais de fazenda. Porém neste caso, depois 

da abordagem comparativa, a relação entre hormônios e reprodução humana é 

amplamente esclarecida,155 o que não acontece na obra de Almeida Jr. & 

Ferreira. 

De modo interessante, estes últimos discutem a esterilização humana, 

porém não do ponto de vista da biologia reprodutiva, mas no contexto do 

ensino da prática de eugenia negativa:  

 “Com frequência se estabelece confusão entre Eugenia e 

Higiene. São coisas distintas [...] impedir que um imbecil tenha 

filhos, é medida eugênica; proibir que um sifílico se case antes de 

curado é medida higiênica [...] sem considerar os desumanos 

métodos de Esparta, - o infanticídio eugênico – a que já nos 

referimos, e que a civilização atual não toleraria, as chamadas 

medidas eugênicas negativas reduzem-se ao seguinte: a) 

                                                           
154 Almeida Jr. & Ferreira, 219. 
155 Frota-Pessoa, Biologia ao Ensino Secundário, 305.  
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impedimento cirúrgico à reprodução; b)a segregação; c) proibição 

de casamento.” 156 

 

Quanto ao “método cirúrgico” (‘esterilização eugênica’),  

 “[...] goza dos favores legais em vários países. Nos Estados 

Unidos, a maioria dos Estados federados (27 em 1951) possuía leis 

autorizando o poder público a custear as despesas da intervenção 

cirúrgica em pessoas portadoras de certas anomalias hereditárias, 

- desde que a medida seja aprovada por uma ‘comissão eugênica’ 

oficial. No ano de 1951 foram assim esterilizadas 1.459 pessoas. 

[...] Este método tem encontrado nos países latinos um ambiente 

de profunda desconfiança e reprovação, pelo que não lhe pode 

preconizar adoção fácil, visto que ‘será arbitraria a lei que não 

estiver em conformidade com o sentimento do povo’”.157  

 

Os autores declaram que tal pratica era incerta, seus frutos demorados e 

até mesmo discutíveis, enquanto deixam claro seu apoio à chamada ‘eugenia 

positiva’.158 De resto, mencionam rapidamente a esterilização eugênica em 

países europeus, e finalizam o assunto explicando a importância do exame pré-

nupcial, que visava, ao mesmo tempo, fins eugênicos (verificação de defeitos e 

moléstias hereditárias) e higiênicos (verificação de moléstias contagiosas). 

Sempre pautado em produções norte-americanas, os autores, muitas vezes, 

procuram adaptar doutrinas estrangeiras à realidade brasileira, para concluir o 

                                                           
156 Almeida Jr. & Ferreira, 451-2. 
157 Ibid., 513; sobre a esterilização eugênica nos EUA, vide Cruz, “Das Ervilhas Mendelianas”, 

37-48. 
158 Para uma discussão da eugenia, em geral, e as suas variantes ditas ‘positiva’ e ‘negativa’, 

vide Tarcitano Filho et al., “Eugenia”, 39-67; e Thomaz, “Puericultura”. 



51 
 

texto, afirmando que o mais importante para a formação do cidadão brasileiro é 

a sua educação e higiene.159 

 

2.1.2 A VISÃO RELIGIOSA 

Por sua vez, o livro Biologia Educacional, de José Guerra Pinto Coelho e 

Henrique Furtado Portugal, cuja terceira edição foi publicada em 1961, traz a 

perspectiva católica, como já se evidencia na homenagem prestada, na folha 

de rosto, ao arcebispo de Belo Horizonte, Dom João de Resende Costa (1910-

2007), no qual recomenda ao aluno: “se aproximar com verdadeiro respeito e 

admiração das maravilhas da obra de Deus na organização dos seres vivos”160. 

Quanto à reprodução, também é apresentada uma perspectiva geral, 

fosse ela assexuada (ou agâmica) ou sexuada (ou gâmica), perpassando a 

alternância de gerações para, na sequência, passar para noções de genética e 

teorias cromossômicas. Na explicação geral da reprodução sexuada, após 

abordar a meiose, foca-se nos gametas, porém, os gametas humanos feminino 

e masculino são mencionados apenas superficialmente, pois a explicação 

sempre privilegia a reprodução dos mamíferos, em geral. A seção finaliza com 

o conceito de hermafroditismo e de gonocoria (dimorfismo sexual).161 Os 

hormônios sexuais são mencionados pouco depois; no entanto, o foco é na 

                                                           
159 Vide também Viviani, 47.  
160 Coelho, & Portugal, Biologia Educacional, folha de rosto da obra. 
161 Ibid., 36-50. 
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ação deles sobre os fatores de crescimento, e não na sua relação com o 

sistema reprodutor.162 

Assim como a obra de Almeida Jr. & Ferreira, também a de Coelho & 

Portugal se refere à contracepção dentro do contexto eugênico, deixando clara 

sua posição: 

“EUGENIA NEGATIVA OU RESTRITIVA. Dá-se tal nome a 

um conjunto de medidas cuja finalidade é evitar a propagação dos 

inaptos. A) Anti-concepção. A restrição da natalidade, por 

processos diversos, tem sido aconselhada como medida eugênica 

(malthusianismo e neo-maltusianismo). Considerada como prática 

imoral e, portanto, condenada pela Igreja Católica, seria além do 

mais, inteiramente improfícua e mesmo prejudicial, sob o ponto de 

vista puramente eugênico. Basta dizer que os tarados, por não 

terem noção de responsabilidade, não iriam utilizá-la ao passo que 

os sãos e perfeitos poderiam utilizá-la, por comodismo ou qualquer 

outro motivo.”163 

 

Quanto à esterilização eugênica: 

 “Tem sido preconizada por muitos, e foi posta em pratica, 

em vários países, como, por exemplo, na Alemanha nazista e nos 

Estados Unidos (27 Estados). Contra ela se podem, também, 

formular muitas objeções graves: a )a faculdade de procriar é o 

direito sagrado da pessoa humana; b) a massa de indivíduos a 

serem esterilizados seria enorme; c) não há um critério seguro 

para regular a esterilização; d) a medida acarretaria uma profunda 

degenerência moral da sociedade e uma extrema facilidade para 

                                                           
162 Ibid., 87.  
163 Ibid., 135. 
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a promiscuidade sexual, com a consequente disseminação maior 

das doenças venéreas (Davies Landmann); e) os possíveis efeitos 

benéficos seriam muito lentos e pouco compensadores: a 

esterilização dos débeis mentais, por exemplo, levaria 2 a 3.000 

anos ou 68 gerações para produzir o efeito sensível de reduzir a 

proporção dos doentes que, atualmente, é de 1 por 1000, para 1 

por 10000.”164 

 

Os educadores católicos exerceram forte influência na educação 

brasileira, sobretudo em boa parte das escolas normais e cursos de 

pedagogia.165 Essa situação passaria a se modificar a partir de 1945, na 

medida em que as ideias representadas pelos ‘estatistas’ (que defendiam a 

educação neutra, leiga, gratuita e obrigatória fornecida pelo Estado) iam 

ganhando terreno à posição da igreja, que acentuava o direito das famílias, e 

não do Estado, de educar seus filhos, e defendiam o financiamento das escolas 

privadas pelo poder público.166 

O fato é que ambos os livros citados acima, o religioso e o laico, 

coexistiram durante um certo período e, através da disciplina Biologia 

Educacional, incorporaram um significativo discurso disciplinador, cada um à 

sua maneira, com respaldo científico reelaborado a partir de concepções 

científicas ultrapassadas, que atingiam principalmente as mulheres, futuras 

                                                           
164 Ibid., 136.  
165 Saviani, “Concepções Pedagógicas”,14. 
166 Hilsdorf, História da Educação, 79-83. 
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professoras que iriam trabalhar em todo o Estado de São Paulo, irradiando 

suas concepções às famílias que estas professoras influenciariam.167 

 

2.2 BIOLOGIA PARA O ENSINO SECUNDÁRIO E A SUA ABORDAGEM DA 

REPRODUÇÃO HUMANA 

A título de introdução, é importante considerar que algumas das obras 

analisadas a seguir tiveram sua primeira edição na década de 50. Assim, estes 

livros foram hipoteticamente usados entre 1950 a 1976. Porém, apesar da 

afirmação da pesquisadora Myriam Krasilchic: “Nossas escolas, como sempre, 

refletem as maiores mudanças na sociedade – política, econômica, social e 

culturalmente. A cada novo governo ocorre um surto reformista que atinge 

principalmente os ensinos básico e médio”168, convém apontar que, num 

primeiro momento, alguns livros didáticos destinados ao ensino secundário 

eram reservados a uns poucos privilegiados, no contexto chamado por muitos 

de ‘escola formadora de elite’.169 Ela atendia aos interesses do modelo 

nacional-desenvolvimentista baseado em intensa industrialização, que 

promoveria o desenvolvimento econômico, porém sem modificar a ordem social 

existente. Quanto ao ensino de ciências, ou mais especificamente, ao ensino 

                                                           
167 Frota-Pessoa et al., Como Ensinar Ciências, 140, mencionam uma reunião no 

Departamento de Biologia da Universidade de São Paulo, em 1968, para discutir o ensino de 

ciências destinado às normalistas. Curiosamente, o já mencionado Almeida Jr. participou dessa 

reunião e até contribuiu à redação do documento resultante. Como consequência, seu Biologia 

Educacional teve sua última edição (a 22a) em 1969 e a disciplina homônima foi excluída do 

currículo pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 5691/71 

http://www.conteudoescola.com.br/menu-educacao-geral/5-lei-569271 (último acesso em 

23/10/15). 
168 Krasilchic, “Reformas e Realidade”, 85. 
169 Ibid., 85. 
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de biologia, os livros apresentam uma grande quantidade de informações, mas 

nenhuma atividade prática ou propostas de problemas para o aluno resolver; 

ou seja, tratava-se de um ensino eminentemente passivo, pautado ‘na verdade’ 

do livro e do professor.170   

No início na década de 60, houve um curto período de ensaios de 

mudanças na educação, dos quais nos interessa a tentativa de se implantar a 

educação sexual no currículo, que coincide com a fase de mudanças na forma 

de se ensinar ciências. Porém, com a instauração da ditadura em 1964, pouco 

a pouco, todo projeto que desagradasse os militares foi sendo gradualmente 

inviabilizado. Ao contrário, de modo afim com a política de desenvolvimento 

então adotada, baseada na indústria e dependente do capital estrangeiro, 

foram implementadas mudanças no campo da educação que acentuavam uma 

visão tecnicista que, segundo se assumia, adequaria o país aos padrões 

internacionais de produção.171 Além disso, a lei educacional em vigência não 

colocava qualquer empecilho ao ensino de preceitos religiosos nas escolas, 

conforme o artigo 97º da LDB, Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961.172 

São estas as circunstâncias que contextualizam a análise das obras a seguir. 

 

 

 

                                                           
170 Krasilchic, Professor e Currículo, 5-7.  
171 Hilsdorf, 121-3. 
172 Segundo este artigo, o ensino religioso constitui disciplina facultativa de acordo com a 

confissão religiosa do aluno. Tal artigo foi revogado em 11/08/71 pela Lei nº 5692; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm (último acesso em 30/11/15). 
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2.2.1. A VISÃO LAICA 

Quanto aos livros de texto de biologia para o ensino laico, o nosso ponto 

de partida é a obra Biologia - Botânica, Zoologia e Biologia Geral, de Antônio 

Antunes Jr. e José Antunes, cuja 5a edição foi publicada em 1967. 

Semelhantemente aos livros de biologia educacional, o acento cai na 

reprodução geral dos seres vivos.  Ao se abordar a reprodução sexuada, 

define-se a reprodução dos mamíferos da seguinte maneira:  

“Todo ser vivo provém de outro, ou de outros seres vivos 

pré-existentes[...] O ser masculino forma células reprodutoras 

masculinas ou espermatozoides e o ser feminino forma células 

reprodutoras femininas ou óvulos,  dá origem ao ôvo ou zigoto - 

célula inicial do novo ser vivo. A êste tipo de reprodução sexuada 

dá-se o nome de copulação.”173  

 

Sem entrar em detalhes, os autores explicam a meiose, que segundo 

eles é importante para se entender a formação dos gametas. Entretanto, 

mesmo neste tópico prevalece a comparação entre espécies de seres vivos, 

por exemplo, quanto ao número de cromossomos. Depois da gametogênese, o 

texto analisa a fecundação. O capítulo destinado à reprodução se encerra com 

aspectos de embriologia, sempre abrangendo os seres vivos em geral, sem 

discussão do caso particular do ser humano. Deve ser enfatizado que esta obra 

não faz qualquer menção aos hormônios. 

                                                           
173 Antunes Jr. & Antunes, Biologia, 398.  Só é possível saber que o ser humano é incluído na 

explicação, pois páginas mais adiante apresentam um esquema demonstrando a formação dos 

gametas, ao qual é anexada uma nota de rodapé que informa que até pouco tempo atrás 

admitia-se que o ser humano tinha 48 cromossomos; tal nota refere-se à espermatogênese 

humana; Ibid., 406. 
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Maria Luiza Beçak e Willy Beçak são os autores de Biologia VOL. II - 

Divisão Celular e Reprodução, cuja 11a edição foi publicada em 1969 e  

Biologia VOL I, 6º edição, de 1976. Evidentemente, o contexto no qual foram 

produzidas ambas as obras apresentava diferenças consideráveis, em função 

das ideias pedagógicas mencionadas antes; contudo, os conteúdos destes, no 

que se refere à reprodução, são praticamente idênticos.  

Reiterando o padrão identificado, também esses autores abordam a 

reprodução dos seres vivos em geral, acrescentando, ainda, a comparação 

com os vegetais: 

 “A evolução e complexidade do sistema sexual 

acompanham a evolução na escala zoológica. Por exemplo, em 

Porífera os gametas encontram-se dispersos no corpo, enquanto 

que nos Coelenterata já se encontram órgãos especializados, que 

são as gônodas. A gônoda masculina é denominada testículo e 

produz espermatozoides, e a gônoda feminina, denominada ovário, 

produz óvulos. Nos grupos mais evoluídos além das gônodas 

ocorrem também duto e glândulas formando um sistema reprodutor 

complexo.  

Nos vegetais inferiores, como em muitas algas, os gametas, 

masculinos e feminino, não se formam em órgãos reprodutores 

especializados.”174  

 

No decorrer do texto, embora seja apresentado o esquema das gônadas 

masculinas e feminina de um ser humano (Figura 2), a fecundação é explicada, 

novamente, em geral; o capítulo, mais uma vez, finaliza com aspectos de 

                                                           
174 Beçak & Beçak, Biologia (1969), II: 57. 
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embriologia. Tal como Almeida Jr. & Ferreira, em Biologia Educacional, 

também esta obra discorre sobre a teoria da continuidade do plasma germinal, 

com maior detalhe ainda, pois inclui uma comparação com a pangênese 

formulada por Charles Darwin (1809-1882), igualmente anacrônica.  

 

Figura 2 – Secção parcial das gônadas masculina e feminina  

 

 

Já na versão mais nova, de 1976, tanto as figuras, quanto a comparação 

entre as teorias de Weismann e Darwin foram eliminadas, sendo esta a única 

diferença entre ambas as edições, no que concerne à reprodução.  

No tocante à relação entre hormônios e reprodução, refere-se: 

“As gônodas além de produzirem as células 

germinativas, têm uma função hormonal. No macho, os 

testículos secretam o hormônio testosterona, produzido pelas 

células de Leydig, sendo responsável pelo desenvolvimento 
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dos caracteres sexuais secundários masculinos. Na fêmea, os 

ovários secretam o hormônio estrógeno, responsável pelo 

desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários 

femininos, e que atua também no ciclo reprodutivo. Êsse 

hormônio é produzido em grandes escalas pelas células que 

revestem o folículo de Graaf maduro antes da ovulação e age 

preparando as mucosas uterinas para eventual recepção do 

ôvo fertilizado.”175 

 

Após explicar a preparação do útero para gestação, o texto finaliza: “No 

caso de não haver fertilização, o corpo lúteo regride, degenerando-se e na 

ausência do hormônio as paredes uterinas desenvolvidas desprendem células 

e sangue, no processo de menstruação”176. 

Os livros recém descritos caracterizam-se por apresentar uma grande 

quantidade de informações mas, como foi mencionado, nenhuma atividade 

prática ou propostas de problemas para o aluno resolver. Tais obras, portanto, 

enfatizavam apenas a transmissão de conhecimento.177 Embora não seja 

possível afirmar quando eles deixaram de ser usados, alguns estudos indicam 

que foram paulatinamente substituídos por outros, baseados numa nova visão 

sobre o ensino de ciências.178  

                                                           
175 Beçak & Beçak, Biologia (1976), I:, 165-8 
176 Ibid. 
177 Lorenz & Barra, “Produção de Materiais Didáticos”, 1970. 
178 Essa nova maneira de se ensinar ciências não se originou no Brasil, mas foi transplantada 

dos EUA. No contexto da Guerra Fria, o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética, 

em 1957, foi um duro golpe, pois indicava que a tecnologia norte-americana havia sido 

ultrapassada pela soviética; esse fato foi atribuído à defasagem do ensino secundário. 

Consequentemente, o governo dos EUA promoveu grandes projetos de reformulação do 

ensino, com ênfase na educação em ciências, incluindo, pela primeira vez, a participação de 

cientistas. O resultado foi a elaboração de novos cursos de ciências, tais como o PSSC 
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Inserido nesta perspectiva, tem-se o livro BSCS, de 1967179 que aborda 

primeiramente a reprodução dos mamíferos, mas abre um subtítulo para a 

reprodução humana, iniciando a explicação com a ovulação:  

“Na mulher, os ovários situam-se no interior do corpo. Cada 

óvulo se forma numa estrutura delgada, saculiforme, chamada 

folículo. À medida que o folículo cresce, é preenchido por um 

fluído; quando o ovulo está maduro, quase pronto para a 

fecundação, o folículo se rompe próximo á superfície do ovário, 

libertando o óvulo juntamente com o fluído; esta liberação do 

óvulo é chamada ovulação. Em seguida, o folículo rompido se 

transforma em uma nova estrutura, chamada corpo amarelo 

porque é amarela em alguns animais. Esta estrutura tem um 

papel muito importante no controle do processo reprodutor. 

Normalmente, depois de deixar o ovário, o óvulo cai no oviduto, 

um tubo que começa próximo ao ovário, numa abertura em funil e 

vai terminar no órgão muscular, de paredes espessas, o útero. Se 

os espermatozoides foram depositados na vagina, abertura do 

aparelho genital feminino, deslocam-se pele superfície interna do 

útero e entram no oviduto, onde ocorre a fecundação. O ôvo, 

assim formado, continua a descer em direção ao útero. A 

passagem do ôvo através do oviduto leva, geralmente, cerca de 4 

a 5 dias. Durante êsse tempo, o ovo passa pelos primeiros 

estágio de desenvolvimento.”180 

 

                                                                                                                                                                          
(Science Study Committee) para a física, CHEM Study e CBA (Chemical Bond Approach) para 

a química e BSCS (Biological Science Curriculum Study) para a biologia. Esses projetos 

desenvolveram materiais didáticos, manuais de laboratório e guias para professores, entre 

outros. Todos partilhavam da ideia fundamental de que era necessário incorporar o ensino de 

ciências na educação do cidadão comum, que assim tornar-se-ia mais crítico e aprenderia a 

julgar e a decidir com base em dados sólidos; vide Lorenz, “Ação de Instituições Estrangeiras”. 
179 Esta obra não foi encontrada na AHLE, embora este acervo contenha outras edições do 

BSCS. Desse modo, não é possível afirmar que a edição analisada aqui tenha sido 

efetivamente utilizada no ensino paulista.  
180 BSCS, 18 
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A seguir são abordadas as etapas do ciclo: 

“Quando um óvulo fecundado entra no útero, aloja-se na 

parede esponjosa e começa seu desenvolvimento. Contudo, se o 

óvulo não foi fecundado, a parede do útero degenera, fragmenta-se 

e é eliminada através da vagina, juntamente com o óvulo e o 

sangue. [...] As etapas do ciclo menstrual da mulher podem ser 

resumidas da maneira seguinte:1) Menstruação – degeneração e 

eliminação dos tecidos esponjosos [...] 2) Fase folicular – 

maturação do nôvo folículo com um nôvo óvulo. Esta fase leva de 

10 a 14 dias e vai do fim da menstruação até o fim da 

menstruação. 3) Ovulação – eliminação de um óvulo maduro. 

Ocorre no período mediano de dois ciclos menstruais. 4) Fase do 

corpo amarelo – formação do corpo amarelo a partir do folículo 

degenerado”.181 

 

Depois de apresentar o conteúdo citado acima, o texto aborda o 

desenvolvimento dos anexos embrionários e da placenta. Sobre os hormônios, 

a explicação enfatiza o valor das experiências práticas em animais:  

“Como resultado de diversas experiências deste tipo, sabe-se 

agora que cada folículo ovariano, quando maduro secreta um 

hormônio que foi chamado estrógeno. Esta substância exerce um 

efeito triplo sôbre as células do útero; (1) aumenta o número de 

mitoses e, consequentemente o número de células; (2) aumenta o 

suprimento de sangue; (3) aumenta a quantidade de fluido no tecido. 

Essas modificações contribuem para a formação dos tecidos 

esponjosos do útero. Após a ovulação, o corpo amarelo secreta um 

outro hormônio, progesterona e também pequenas quantidades de 

estrógeno.[segue explicando resumidamente como o útero e 

                                                           
181 BSCS,19. 
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preparado para a gravidez] Quando se remove a hipófise de ratas 

imaturas, os ovários não se desenvolvem normalmente [...] a 

hipofise influi nos ovários que, por sua vez, regulam o 

desenvolvimento do útero. Entretanto as secreções dos ovários 

também controlam parcialmente a secreção da hipófise.”182 Finaliza 

o texto, comentando o controle hormonal exercido pela placenta. 

 

A obra Biologia Projeto Nuffield, de 1975,183 semelhantemente, analisa a 

reprodução humana dentro do contexto da reprodução em geral, incluindo a 

comparação com outras espécies animais. O caso privilegiado, aqui, é a 

comparação entre o ser humano e o camundongo, para o qual, inclusive se 

propõe (ensinando como fazer) a dissecação de um camundongo fêmea 

grávida.184 Essa experiência serve como ponto de partida para a explicação da 

reprodução no ser humano, iniciando com a produção dos gametas, seguida 

pela fecundação e a divisão celular do embrião, como podemos conferir: 

“Os óvulos de todos os mamíferos amadurecem no interior 

dos ovários e são libertados em período regulares ou ciclos, cuja 

duração é variável. Assim a fêmea do camundongo elimina óvulos 

a cada 4 dias, a do porco, a cada 21 dias. A mulher normalmente 

                                                           
182 Ibid., 23-4. 
183 O Projeto Nuffield  foi elaborado na Inglaterra a partir de 1962. Embora os responsáveis pelo 

currículo de física para as escolas secundárias inglesas soubessem da existência do PSSC 

norte-americano (vide nota 179), foi decidido que a Fundação Nuffield elaboraria um projeto 

próprio para a Inglaterra. Tal como o projeto norte-americano, também o inglês expandiu seu 

escopo para englobar a biologia e a química. O objetivo do Projeto Nuffield era reorganizar 

completamente o ensino de ciências, visando produzir um currículo que fosse estimulante para 

o aluno e levá-lo, através de pesquisa e raciocínio, a compreender o que é a ciência, e, na 

medida do possível, o que significa ser um cientista. Tal qual o PSSC, o Projeto Nuffield 

contemplava exaustivamente novos métodos de ensino, particularmente, atividades de 

discussão e laboratório. Vide Alves, “Atividades Experimentais”, 35. 
184 A obra propõe a dissecação de um camundongo, e comparando com um esquema do 

aparelho reprodutor, afirma: “consistem das mesmas partes funcionais”; Vide Biologia Projeto 

Nuffield, 59. 
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produz um ovulo de 28 em 28 dias no que se assemelha a alguns 

outros mamíferos.”185 

“[...] os espermatozóides formados nos testículos, 

juntamente com o liquido seminal são introduzidos na vagina, por 

intermédios do pênis, e consequentemente não há desperdício. 

Graças às caudas de que são dotados, sobem pela vagina úmida e 

alcançam o útero e o oviduto, onde o óvulo é então fertilizado. [...] 

[...] Enquanto isto, o útero se prepara para receber a esfera 

de células, que constitui o embrião no início do desenvolvimento. 

Este caminha até o útero, alojando-se em suas paredes[...]o líquido 

que o envolve serve de proteção à semelhança do que ocorria com 

o embrião de galinha. [...] 

“[...] os óvulos que não são fecundados, degeneram antes 

de atingir o útero. Este que estava preparado para receber o 

embrião em desenvolvimento, desfaz-se de parte de sua parede 

esponjosa, que é eliminada através da vagina, juntamente com 

uma quantidade de sangue. A isto se denomina menstruação 

[...].”186 

  

Neste caso, porém, não se estabelece qualquer relação com os 

hormônios.187 Notavelmente, assim como o BSCS, tampouco a obra Biologia 

Projeto Nuffield estabelece qualquer relação entre reprodução e meiose, nem 

os mecanismos que dão conta da hereditariedade. 

Constata-se, portanto, que a consideração da reprodução humana 

dentro do quadro zoológico geral, seguida de comparação entre espécies, se 

                                                           
185 Ibid. 
186 Ibid., 59; 61; 64. 
187 Não foi possível conferir se esse tema é abordado em alguma outra unidade do Projeto 

Nuffield, pois só puderam ser localizadas cinco do total de dez.  
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manteve. Uma explicação articulada dessa escolha é fornecida por Frota-

Pessoa em Biologia ao Ensino Secundário, editado em 1960:  

 “Um estudo sistematizado da reprodução, além do seu 

interesse intrínseco têm duas importantes funções: ilustra com o 

mais belo dos exemplos, a evolução e coloca o estudo da 

reprodução humana numa perspectiva adequada. Para ambos os 

fins é necessário que se faça um estudo comparado, ao longo da 

escala vegetal e da animal, mais do que descrições isoladas [...] 

feito isto, está automaticamente preparado o terreno para um 

estudo proveitoso da reprodução na espécie humana. Com o 

impulso adquirido pelo estudo dos fenômenos sexuais das plantas 

e animais, não constitui problema de monta atacar o caso da 

reprodução humana. Não se esqueça o professor, entretanto, de 

que, para adolescentes, o sexo está longe de ser um assunto de 

interesse puramente acadêmico. É preciso, neste terreno, não 

apenas instruir, mas principalmente educar. Para isso não adianta 

pregar moral. Deve-se levar os adolescentes a conscientizar, 

discutir com naturalidade e entender seus problemas sexuais, para 

que possam construir um critério ético adequado a respeito 

deles.”188  

 

Igualmente, o autor dá conta da escolha temática que, como foi 

constatado, era o padrão em quase todos os livros analisados, e que considera 

fundamental: “a significação da meiose e da fecundação, nos ciclos 

reprodutivos das plantas e dos animais. Isto é fundamental para a 

                                                           
188 Frota-Pessoa, Biologia na Escola Secundária, 383. 
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compreensão da genética e do papel crucial que tem na reprodução sexuada, 

como fonte de variabilidade, no mecanismo da evolução”189.  

Em observação  às  diferenças das obras analisadas até aqui, ao 

abordar a reprodução humana, percebe-se em Frota-Pessoa a utilização de 

uma linguagem clara, com um mínimo de termos técnicos. 

 As explicações incluem a anatomia masculina e feminina, o trânsito dos 

gametas: “a cópula permite que os espermatozoides viajem sempre por via 

aquática. Lançados na vagina, uns 200 milhões de espermatozoides começam 

a apostar uma corrida, na qual haverá na melhor das hipóteses, um único 

vencedor [...] o óvulo por seu lado, desprendendo-se do ovário, quando se 

rompe o folículo de Graaf em que está contido [...] na trompa o ovulo pode ser 

fecundado, se aí encontra-se espermatozoides.190”  

 Sobre o ciclo menstrual, é o autor mais detalhista: 

“Após a puberdade, os ovários apresentam diversos folículos 

de Graaf, em diferentes graus de maturação. Sob a influência do 

hormônio folículo-estimulante da hipófise, um apenas se 

desenvolve, enquanto os demais em ambos ovários, ficam 

retardados. As células do folículo secretam um hormônio, o 

estrogênio, que tem uma influência geral sôbre o organismo, tanto 

na parte física como na mental. Nas espécies [...] na espécie 

humana, a produção de estrogênio varia em quantidade, de acordo 

com o estado do desenvolvimento do foliculo, mas nunca cessa; o 

impulso sexual persiste sempre, embora com pequenas flutuações. 

O folículo [...] o rompimento do folículo chama-se ovulação [...] a 

produção de estrogênio aumenta à medida que o folículo cresce, e 

                                                           
189 Ibid., 421. 
190 Ibid., 476. 



66 
 

atinge o máximo no momento da ovulação. O estrogênio inibe a 

produção do folículo-estimulante da hipófise [...] isso acarreta a 

produção de progesterona também controlada por um hormônio da 

hipófise, chamado hormônio luteinizante. [...] Assim como o 

estrogênio prepara para a função sexual, a progesterona é o 

hormônio que prepara para a gravidez. Sob sua influência, as 

mucosas das trompas, da vagina e principalmente do útero 

crescem e desenvolvem em glândulas [...] a mucosa uterina 

“espera” mais ou menos até o décimo dia depois da ovulação. Se 

não houve fecundação e, portanto, o ôvo não comparece, a parte 

crescida da mucosa desprega-se e é eliminada para o exterior, de 

mistura com o sangue resultante do rompimento dos capilares que 

a vascularizavam. Esta eliminação de sangue e detritos de 

mucosa, que dura em geral uns 4 dias, é a menstruação.191 

    

Esta é a única obra que explica a ação do estrogênio e da progesterona, 

os períodos fértil e não fértil: 

“A gravidez só pode ocorrer se existem espermatozoides 

ativos na trompa quando um óvulo passa por ela. Portanto a 

mulher é estéril durante um certo número de dias ante, durante e 

depois da menstruação. A delimitação dos períodos de esterilidade 

e de fertilidade não pode ser feita rigorosamente. [...]”192 

  

                                                           
191 Ibid., 479-81. 
192 Ibid., 482. 
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Frota-Pessoa finaliza o texto explicando o que ocorre na gravidez e na 

menopausa.193 Convém, no entanto, enfatizar que o texto não aborda a 

contracepção mas, por outro lado, tampouco a eugenia.  

 

2.2.2. A VISÃO RELIGIOSA  

O livro Biologia, dos Irmãos Maristas, Bolsanello & Broocke Filho, 

publicado em 1967, foi o único livro de texto destinado aos estudantes de 

escolas religiosas que pôde ser localizado, mas distingue-se marcadamente de 

todos os outros analisados no presente trabalho. Em primeiro lugar, não utiliza 

a abordagem comparativa padrão, mas foca diretamente a explicação da 

reprodução humana.194 Desse modo, apresenta uma descrição não só dos 

genitais internos, mas também dos externos, notavelmente, acompanhados de 

diagramas ilustrativos (Figura 3). Convém observar que esse tipo de ilustração 

desapareceria nas décadas seguintes, para reaparecer, apenas, nos anos 

90.195  

 

 

 

 

                                                           
193 Ibid., 473-83. 
194 Depois de uma breve menção às teorias científicas vigentes na época fundamentando a 

existência de dois sexos e uma breve discussão da teoria do plasma germinal de Weismann.    
195 Ver no Anexo a lista de livros didáticos, selecionados por amostragem, em que se buscou a 

presença de imagens.  
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Figura 3. Esquema do sistema reprodutor feminino196 

 

 

 

A seguir, o texto trata brevemente da fecundação, para, curiosamente, 

prestar maior atenção à explicação de conceitos tais como hermafroditismo, 

ginandromorfismo, mudança de sexo e intersexualidade. Ainda à diferença dos 

outros livros de texto (anteriormente analisados), esta obra não aborda 

aspectos de embriologia, mas apresenta as técnicas cirúrgicas de esterilização, 

utilizadas com critério anticoncepcional: 

“ESTERILIZAÇÂO HUMANA: Consiste na operação que visa 

a privar o homem ou a mulher da capacidade de reprodução. Hoje 

os métodos empregados são, no homem a VASECTOMIA, ou 

remoção de porção do canal deferente; na mulher a 

SALPINGOTOMIA ou remoção de porção das trompas uterinas.”197  

 

                                                           
196 Irmãos Maristas, Biologia, 280. 
197 Ibid., 283.  
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No tocante aos hormônios, sem comparar com outros seres vivos, a 

obra não se preocupa em explicar a menstruação, mas os relaciona 

diretamente com a gestação: 

 

“Estrogênios e Gestagênios – Os ovários são glândulas 

citógenas endócrinas. Ao mesmo tempo produzem os óvulos e 

desenvolvem, por meio de hormônios os caracteres secundários 

femininos. Entre êles podemos citar o crescimento das mamas e as 

modificações na conduta que o ser feminino assume em relação à 

reprodução. Entretanto, na mulher, temos que acrescentar que a 

conduta em relação à reprodução é regulada pelos hormônios e 

também pelo sistema nervoso. Como no masculino, os hormônios, 

que desenvolvem os caracteres femininos levam a designação de 

ESTROGÊNIOS. O estrogênio  fundamental fabricado no ovário da 

fêmea é o estradiol, seguido de um outro muito conhecido: a 

FOLICULINA que hoje perdeu o nome para ESTRONA. 

GESTAGÊNIOS – É o nome genérico dos hormônios que agem nos 

fenômenos da gestação, do parto e da lactação nos mamíferos. O 

principal dêles é a PROGESTERONA que tem por função preparar o 

útero para a implantação do ôvo fecundado e interromper a 

ovulação. Sabemos que quando o folículo ovariano deixa sair o 

óvulo, a cavidade se enche com o CORPO AMARELO, formando ali 

uma glândula que produz o hormônio luteico. O hormônio luteico, 

hoje em dia é designado por PROGESTERONA.”198 

 

O capítulo sobre reprodução finaliza com duas imagens (Figura 4) que 

sintetizam a função dos hormônios sexuais, nos seguintes termos: os 

androgênios, produzidos nos testículos, determinam o desenvolvimento 

gonadal, os caracteres sexuais masculinos (barba, voz), o crescimento e o  

                                                           
198 Ibid., 423. 
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desejo pelo sexo oposto; já os estrogênios, produzidos pelos ovários, 

igualmente determinam os caracteres sexuais secundários, o desenvolvimento 

gonadal e mamário, mas ao invés da atração pelo sexo oposto, o instinto 

materno.  

 

Figura 4 - Representação esquemática das funções dos hormônios sexuais199 

  

 

 

                                                           
199 Ibid., 422.  
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Diante dessa conclusão, certamente, os anticoncepcionais hormonais 

não poderiam ter lugar nessa obra. De fato, essas imagens se baseiam num 

pronunciamento do Papa Paulo VI, feito em 04/10/1965, nas Nações Unidas, 

acerca da posição da igreja em relação à limitação da natalidade. Nele, o 

pontífice solicitava à ONU: “esforçai-vos por multiplicar o pão e a torna-lo 

suficiente em todas as mesas, mas não favoreçais a regulação artificial dos 

nascimentos, o que seria irracional, com a finalidade de diminuir o número de 

convidados ao banquete da vida”200.  

 

 

2.3 EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA 

Na presente pesquisa, foi possível constatar que, durante o período 

considerado, houve algumas tentativas de introdução de educação sexual nas 

escolas, que assim, completam o quadro que nos propusemos a pintar quanto 

aos conhecimentos das mulheres acerca de sua função reprodutiva, e a 

possibilidade de controlá-la.  

De acordo com o pesquisador Jorge Montardo, em São Paulo, o Serviço 

de Saúde Pública do Departamento de Assistência ao Escolar implantou, entre 

1954 e 1970, aulas de orientação sexual para as meninas da 4a série primária, 

e os professores também davam informações às mães sobre as 

transformações próprias à puberdade. Igualmente, diversas escolas, em São 

Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, desenvolveram programas destinados 

                                                           
200 Ibid.,  303. O pronunciamento completo do Papa VI está disponível em:  

w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/speeches/1965/documents/hf_pvi_spe_19651004_united-

nations.html (último acesso em 24/11/15). 
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a discutir tópicos tais como: valores, virgindade e uso de pílulas 

anticoncepcionais.201 Montargo esclarece que tais iniciativas enfrentaram a 

resistência de vários segmentos da sociedade, que acreditavam que somente 

as escolas católicas poderiam abordar questões sexuais, inseridas dentro de 

seus preceitos religiosos, defendendo a reprodução como finalidade única do 

sexo, e que o ensino nas escolas laicas, ao contrário, levaria os jovens à 

promiscuidade e à perdição.202 

Essa mesma situação é retratada numa matéria publicada em outubro 

de 1969, na revista Realidade, pelo jornalista Luís Edgar de Andrade,203 

intitulada “A Escalada Sexual”. O foco de Andrade era estabelecer se, na 

época, estava acontecendo ou não a “quebra de tabus”, para o qual entrevistou 

diferentes profissionais. Nesse contexto, um dos temas abordados foi a 

polêmica educação sexual, que vinha ocorrendo em várias escolas, tanto laicas 

quanto católicas, representadas, na reportagem, por um padre, professor de 

biologia, que vinha fazendo este trabalho em suas aulas, e uma professora da 

mesma disciplina numa escola laica. Ambos os professores se manifestaram, 

particularmente preocupados com o uso indiscriminado da pílula; relataram que 

a educação sexual estava inserida em seus planos de aulas, e que 

costumavam abordar essa problemática em sala de aula.204 

                                                           
201 Montargo, “Escola e Educação Sexual”,164; vide também Rosemberg, “Educação Sexual na 

Escola”, 11. 
202 Montargo, 165. 
203 Luis Edgar de Andrade é uma personalidade marcante do jornalismo brasileiro; para mais 

detalhes, vide “Luís Edgar de Andrade”. Memória Globo. 

 http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/luis-edgar-de-andrade/trajetoria.htm (último 

acesso em 30/11/15). 
204 Esta reportagem relata que em outubro de 1968, o Ministro do Interior, General Albuquerque 

Lima denunciou os padres e freiras dos colégios do Rio de Janeiro, que despertavam desejo 

sexual nas moças com estes ensinos; vide: Andrade, “Escalada Sexual,” Realidade, 10/69, 26. 
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Em São Paulo, tais iniciativas se deram no contexto de uma tentativa de 

renovação pedagógica, nas chamadas escolas experimentais e vocacionais,205 

que representaram experiências únicas na esfera da educação paulista. O 

objetivo dessas instituições era modernizar o ensino, desenvolvendo estudos 

integrados, com base numa determinada problemática a ser trabalhada de 

forma conjunta, por todas as disciplinas.206 

O Grupo Escolar Experimental foi criado pelo Governo do Estado de São 

Paulo, por meio do decreto nº 24.430, de 23/03/1955, como um 

estabelecimento piloto no ensino primário, a princípio, para experimentação de 

novas técnicas educacionais pelos alunos da Universidade de São Paulo e de 

cursos de magistério.207 

As experiências dessas escolas com a educação sexual foi registrada 

pelo jornalista José Carlos Marão, numa matéria intitulada “Sêxo sem Medo”, 

publicada em novembro de 1968, na revista Realidade. Segundo o autor, 

embora muitos fossem a favor da educação sexual nas escolas,208 grande 

parte dos pais e professores ainda temiam, ou eram contrários, a essa ideia. 

No entanto, como algumas escolas já realizavam esse trabalho com os alunos, 

entrevistou profissionais envolvidos no projeto e, inclusive, participou de uma 

dessas aulas. Marão explica que existia uma programação de educação sexual 

em tais unidades escolares, e que a equipe responsável era formada por quase 

                                                           
205 As escolas experimentais e escolas ou ginásios vocacionais incorporaram uma visão 

inovadora da relação escola-comunidade, em que os interesses e necessidades da última 

deveriam fundamentar e motivar o cotidiano da escola; para isso o currículo incluía o estudo do 

meio, desprivilegiando as disciplinas tradicionais, português e matemática, para focar a vida 

concreta; vide Rosemberg, 12; e  Rovai, Ensino Vocacional. 
206 Warde & Ribeiro, “Contexto Histórico” 211-22. 
207 Ibid. 
208 “Sêxo sem medo”, Realidade, 11/68, 173. 
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todos os professores da escola, a coordenadora pedagógica, o diretor, um 

especialista em ciências naturais, uma educadora sanitária e um médico. 

Educação Sexual não era uma disciplina autônoma incluída no currículo, mas 

os conteúdos correspondentes podiam ser abordados em qualquer uma das 

disciplinas, quando correspondesse. Relata, ainda, que presenciou uma aula 

de Ciências Naturais, a convite do professor desta disciplina, José Cerchi 

Funari, na qual, através da metodologia de discussão em grupo, abordou 

temas como: o desejo, a excitação sexual e a masturbação. Para tanto, não 

havia o recurso de livros de texto, mas utilizava-se o diálogo e cartazes que 

representavam o aparelho reprodutor. Na opinião do jornalista, os alunos 

tinham participação ativa, e explicavam com muita facilidade o conteúdo 

(naquele dia, o tema era a ação dos hormônios sexuais), o que dificilmente 

aconteceria numa aula convencional.209  

Entretanto, a associação entre as restrições impostas pela igreja, o 

conservadorismo das famílias, e a moralização do regime militar abortaram 

essa iniciativa. Em 1970, os projetos de educação sexual nas escolas foram 

abolidos, após pronunciamento da Comissão Nacional de Moral e Civismo.210 

Tal pronunciamento vetou um projeto de lei da deputada Julia Steinbuch (MDB-

Movimento Democrático Brasileiro-RJ), que em 1968 tinha proposto a inclusão 

obrigatória da disciplina Educação Sexual nos currículos do ensino primário e 

secundário. Nesse mesmo ano, um decreto presidencial instituiu oficialmente a 

censura prévia de livros e jornais, assim como de todo texto contrário à moral e 

                                                           
209 Ibid. As escolas visitadas foram Ginásio Pluricelular, Colégio Vocacional do Brooklin e 

Pequeno Príncipe, da rede particular; a aula descrita aqui teve lugar na Escola Experimental da 

Lapa. 
210 Rosemberg, 13. 
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aos bons costumes, estipulando, ainda, que seria obrigação dos poderes 

públicos a tarefa de assegurar a proteção dos valores éticos indispensáveis à 

boa formação moral da juventude brasileira.211  É importante salientar que os 

projetos em andamento não foram proibidos, o que se comprovou nem ser 

necessário, porque todos os envolvidos temiam denúncias e represálias; a 

ideia difundiu-se espontaneamente, funcionando melhor do que qualquer lei, e 

os projetos foram interrompidos pelos próprios mentores.212 

A matéria “Sêxo sem Medo” termina discorrendo sobre a 

responsabilidade dos pais na orientação sexual, indicando algumas obras que 

abordavam o tema, entre elas, Já É Hora de Saber, de Gladys Denny Shultz 

publicada em 1967. 

Tal obra foi escrita exclusivamente para jovens meninas a partir de doze 

anos, trazendo em seu bojo uma mistura de aconselhamento moral e 

orientação sexual, com foco na fisiologia reprodutiva feminina. A autora 

preocupa-se em explicar como se dá o amadurecimento sexual na puberdade, 

a primeira menstruação, as primeiras consultas ao ginecologista, os namoros, a 

primeira relação sexual, numa abordagem clara em que, evitando termos 

científicos, aborda as supostas dúvidas das leitoras. Convém observar que esta 

obra não é de inspiração religiosa; a introdução foi escrita pela filósofa Sylvia 

Leser de Melo Pereira, instrutora da cadeira de Orientação Educacional da 

                                                           
211 Ibid. 
212 Rosemberg, 14; Morgado, 165. 
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Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que 

opinou sobre a obra: “dará às jovens uma visão ampla da sexualidade”213.  

Sobre os hormônios, depois de abordar como agem no organismo 

feminino, Shultz finaliza o texto superestimando seu uso, em consonância com 

as revistas femininas, como foi indicado no Capítulo 1 do presente trabalho: 

“Quando as perturbações nervosas são realmente agudas, e 

interferem com o funcionamento normal da mulher, deve-se 

recorrer ao médico que poderá a seu critério, receitar uma dose 

extra de estrogênio. Se a causa da perturbação fôr uma deficiência 

dêsse hormônio, o problema se resolve como que por milagre.”214 

 

Sobre a emoção no contexto das paqueras e a possível atração sexual, 

instrui: 

“A mocinha normal poderá ter pensamentos românticos a 

respeito dos rapazes, entre os treze e dezesseis anos. Poderá até 

ter alguma curiosidade com relação ao sexo, mas raramente se 

sentirá obsedada por desejos ou necessidades sexuais, como os 

rapazes da mesma idade.”215 

 

No decorrer da obra são ‘esclarecidos’ artefatos culturais e seus 

significados, ensina-se determinadas condutas, e se estabelece a forma 

                                                           
213 Shultz, Já É Hora de Saber, 1. 
214 Ibid., 64. 
215 Ibid., 72. 
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‘adequada’ e ‘normal’ de viver a sexualidade. O corpo – feminino - é reduzido à 

dimensão reprodutora:   

“Mas, para se tornar digna dêsses privilégios [ser bem tratada 

pelo namorado ou marido], de tanto respeito e honra, a mulher tem o 

dever de saber prezar sua condição de mulher, e reconhecer que sua 

constituição orgânica foi destinada para ter filhos. A sociedade espera, 

também, que ela os crie de maneira a torná-los homens e mulheres [...] 

não é apenas a mulher, mas tôdas as crianças e tôda sociedade sofrem 

quando ela se exime dos deveres e responsabilidades inerentes à sua 

condição de mulher e de seus privilégios.”216 

 

Dentro desta perspectiva, no qual esperava-se passividade e submissão 

por parte das jovens, não é citada nenhuma forma de contracepção. Tal 

informação não era assunto para moças. 

                                                           
216 Ibid., 51-2. 
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3. CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa constatou que a divulgação da pílula, no período de 

sua introdução, não se deu por meio de revistas femininas, o que sugere que 

tal assunto não pertencia ao universo da mulher, embora se tratasse da 

primeira geração que poderia separar sexo de reprodução. Antes, a divulgação 

da pílula se deu através de jornais e revistas destinadas ao público em geral, 

no contexto da preocupação com a explosão demográfica, onde a pílula 

aparecia como uma excelente arma contra o crescimento desordenado da 

população e contra o aborto. 

A introdução da contracepção hormonal imediatamente gerou uma 

reação contrária, levando a um intenso debate em torno do uso do 

medicamento, que envolvia questões políticas, morais e religiosas; já os 

aspectos científicos da reprodução e seu controle foram colocados num 

modesto segundo plano. 

A situação detectada nos livros didáticos utilizados para o ensino de 

biologia é ainda mais problemática, porque, como foi constatado, continuaram 

a ser transmitidos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia reprodutivas 

ultrapassados em mais de meio século, em alguns casos, até a década de 60. 

O controle da reprodução, quando citado, estava ao serviço de ideias 

eugenistas e higienistas ou religiosas. A reprodução humana era, via de regra, 

considerada apenas um caso da reprodução animal, em geral, e mesmo do 
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universo todo dos seres vivos, incluindo as plantas. Desse modo, pode-se 

concluir que as mulheres, o alvo da contracepção hormonal, não tinham os 

conhecimentos necessários para fazer uma escolha fundamentada desse 

método anticonceptivo. E, certamente, as mulheres das classes menos 

favorecidas não tinham acesso, em função do preço do medicamento.  

Os dados recolhidos indicam que, no caso das camadas populares, a 

orientação sobre anticoncepção, no período abordado, foi proeminentemente 

fornecida por organizações focadas no controle da natalidade, como a 

BEMFAM e a SOF.  Já dentre a população que podia arcar com as despesas, 

os métodos contraceptivos eram explicados em cursos pré-nupciais para 

moças, ministrados por médicos, ginecologistas preferentemente.217  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
217 Vieira, “Leciona-se Casamentos e Materiais Afins,” Claudia, 11/64 85-7. 
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