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Esclarecendo a escrita... 
 
 

 

1. Essa Dissertação foi escrita na primeira pessoa, para não reafirmar a pretensa 

neutralidade das pesquisas. Apesar de reconhecer as contribuições de uma 

linguagem mais objetiva, estou dentro deste trabalho e me vejo intimamente 

imbricada nele. Tudo o que foi escrito possui minha subjetividade, posição e 

interesse político. 
 

2. A linguagem produz efeitos de poder... É notório que nossa língua portuguesa 

prioriza substantivos masculinos para se referir à humanidade, invisibilizando a 

pluralidade de gêneros existentes. Portanto, para evidenciar minha postura 

política, optei pelo uso do caractere @, substituindo artigos de gênero. Dessa 

maneira, denoto uma opção linguística inspirada nos estudos feministas, que 

começaram a apresentar “os/as”, com a intenção de contemplar o gênero 

feminino nas narrativas. Acredito que o uso de “os/as” ainda reflete a concepção 

binarista (homem/mulher), descartando a possibilidade das pessoas transexuais 

serem incluídas na linguagem. Assim, optei por utilizar o símbolo @, dentre os 

muitos caracteres semelhantes (tais como ae,;/; x) apresentados em textos 

feministas, pós-feministas e pós-gênero como indicadores da não demarcação e 

priorização do gênero masculino ou dois. Para fins de fluidez na leitura, também 

irei enfatizar substantivos comum de dois gêneros como, por exemplo, pessoa 

para me referir a homem/mulher; docente ao invés de professora/professor, entre 

outros. 
 

3. Utilizo o nome e sobrenome d@s autor@s na primeira vez que @s cito. Ainda 

que não seja uma orientação da ABNT, trata-se de uma escolha que, conectada 

às duas anteriores, reafirmam uma postura política de fazer frente a um formato 

de escrita que, embora oficial e cientificamente assegurado, acaba por 

invisibilizar autoras nas produções científicas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 
A partir da perspectiva pós-estruturalista e com ferramentas teórico-metodológicas 
foucaultianas, o objetivo deste trabalho é investigar a formação e o funcionamento do 
dispositivo da orientação sexual, identificando as condições de possibilidade para sua 
emergência, e analisando os enunciados centrais presentes em certas peças educativas 
que circulam atualmente no Brasil, para mostrar o funcionamento da rede discursiva que 
constitui o referido dispositivo. Por peças educativas entende-se neste estudo um 
determinado conjunto de materiais que orienta famílias e docentes a conduzir a conduta 
sexual de adolescentes. Dentre as muitas peças possíveis, foram selecionadas para o 
trabalho analítico: o volume dos Parâmetros Curriculares Nacionais que trata de 
orientação sexual; um guia de orientação sexual; uma história em quadrinhos sobre 
prevenção sexual; dois livros sobre sexualidade; e postagens de um blog sobre 
sexualidade na educação. Como resultados, tem-se que a principal urgência histórica do 
dispositivo da orientação sexual foi a de atender a princípios médicos, destacando-se a 
eugenia e o higienismo como condições que atravessaram sua função estratégica. A 
análise das peças educativas apontou para a recorrência de quatro pares de enunciados, 
que configuram discursos sobre a orientação sexual, destacando-se seus enfoques: 
científico e (in)formativo, institucional, preventivo, e binarista. 
 
Palavras-chave: Dispositivo da orientação sexual; Michel Foucault; Gênero e 
sexualidade. 
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PRIMEIROS ENCONTROS E APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 
 
 
 
 
Paquerando com o feminismo: o início de uma história de problematizações 
 
 

 

Acredito que os caminhos que percorremos nos trazem inúmeras descobertas. 

Nós caminhamos por curvas e passamos por declives que nos mostram novos sentidos, 

sabores, afetos e paixões. Damos novos significados às coisas e aprendemos novos 

modos de ver e interagir com o mundo. Nesse caminho, abandonamos antigas 

convicções para abraçar outras e reconfiguramos nosso pensamento com outros 

sentidos. 
 

Assim percebo meu primeiro contato com o feminismo. Posso descrevê-lo 

através de vivências e momentos que produziram em mim uma “troca de lentes” para 

enxergar as relações que eu estabelecia com minha família, amig@s, professor@s, 

funcionári@s de escolas onde trabalhei e pessoas que cruzaram minha vida e com as 

quais me relacionei afetivamente. Dessa forma, as lentes do feminismo me fizeram 

enxergar a mim mesma de outra forma. 
 

Antes desse contato, que transformou meu olhar e meu modo de pensar as 

relações que me cercavam, eu pensava que as expectativas sociais, econômicas, 

culturais criadas em torno das vidas das pessoas não eram atravessadas por questões de 

classe, raça/etnia, gênero, sexualidade, entre outras “marcas sociais”. Pensava que essas 

características advinham de arbitrariedades da natureza, das nossas condições 

biológicas. A mudança se deu quando passei a ver tais aspectos como construções 

culturais, históricas, políticas, sociais... 
 

No que se refere a gênero, embora muitas de suas questões me incomodassem, 

eu considerava naturais os papéis e distinções atribuídos a homens e mulheres, bem 

como a inferiorização de um gênero em relação a outro, e só passei a refletir sobre isso 

ao me aproximar das temáticas, pessoas e espaços feministas. Confesso que foi como 

uma paixão fulminante e um laço difícil de desatar. 
 

A paquera com o feminismo, ou melhor, com feminismos (pois não existe uma 

unidade nem uma identidade em que se possa classificar esse movimento multifacetado 
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e permeado de divergências e tensões), começou quando me interessei em participar do 

movimento estudantil, logo no início do curso de Licenciatura em Pedagogia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 2009. 
 

Em 2012, fui uma das coordenadoras gerais do Centro Acadêmico de Pedagogia 

Paulo Freire (CAPED), participando de formações e debates políticos nos quais as 

questões de racismo, machismo, homofobia e intolerância religiosa
1
 estavam inseridas. 

Também atuei em decisões e articulações do Diretório Central dos Estudantes (DCE), 

onde tive contato com o Coletivo de Estudantes intitulado “Universidade Livre de 

Homofobia”
2
. 

 
A partir dessa aproximação com movimentos estudantis e sociais, passei a 

estranhar algumas práticas que permeavam as questões de gênero e sexualidade. Como 

exemplo, estranhei o número majoritário de mulheres no curso de Pedagogia, os “pré-

destinos” que, na maioria dos casos, as mulheres tomavam (casavam-se e/ou tinham 

filh@s como atividades prioritárias de suas vidas), a invisibilidade política de lésbicas, 

gays e bissexuais nas salas de aula e as atitudes machistas, sexistas
3
, homofóbicas em 

forma de piadas e tidas como gestos banais que não tinham o “poder” de potencializar a 

violência contra esses grupos. 
 

Um momento importante dessa minha fase inicial de estranhamento dessas 

práticas preconceituosas foi quando participei, num dia 28 de setembro (data lembrada 

pelos movimentos feministas como o Dia Mundial pela Legalização do Aborto, na 

América Latina e Caribe) da reunião estadual pela legalização do aborto ocorrida no 

DCE, com a presença de mulheres ativistas de coletivos, grupos, organizações não 

governamentais, partidos e articulações feministas. Nesse debate, falava-se muito nas 

categorias de classe e raça como fundamentais para compreender questões como o 

 

 
1 Durante minha formação no curso de Pedagogia da UFRN convivi com muit@s estudantes religios@s, 
principalmente católic@s e protestantes. Por isso, as discussões sobre a intolerância religiosa à 
diversidade eram sempre presentes no CAPED Paulo Freire. 
 
2
 Universidade Livre de Homofobia foi um coletivo de estudantes feministas e militantes das causas 

LGBT, criado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir da proibição da entrada de uma 
estudante transexual no banheiro feminino do Departamento de Artes da UFRN. 
 
3
 O sexismo pode ser definido como uma “discriminação ou tratamento indigno a um determinado sexo – 

na história recente, o feminino. Como as representações acerca do sexo e da sexualidade, [o sexismo] está 
vinculado ao binarismo de gênero e à heteronormatividade” (CARVALHO, ANDRADE, JUNQUEIRA,  
2009, p.24). 
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aborto e as reivindicações feministas de maneira geral. O lema dessa luta era Educação 

sexual para escolher, contracepção para prevenir, aborto legal para não morrer. Pela 

vida das mulheres
4
. 

 
A partir desse envolvimento, observei a existência de um feminismo de viés 

marxista, que enfatizava a luta de classes e a superação das desigualdades econômicas 

como soluções e caminho para a equidade de gênero. Lembro que, enquanto participante 

do Coletivo Clara Camarão
5
, formado por feministas socialistas, me aproximei de 

debates sobre racismo e violências diversas ocorridas nas vidas de mulheres nas esferas 

públicas e privadas. Nesse sentido, pude analisar a existência de diversos feminismos, 

fundamentados em diferentes perspectivas, que foram ora enfatizados ora ignorados, a 

depender de condições culturais, históricas, políticas e econômicas. O envolvimento que 

passei a ter com a temática foi transformando a minha paquera com feminismos em um 

longo namoro, que dura até hoje, com minha atual militância no Coletivo Autônomo 

Feminista Leila Diniz
6
. 

 
Com o lema O pessoal é político, os temas ligados à sexualidade também 

eram/são centrais nos espaços feministas dos quais participei/participo. Essa 

centralidade ganhou força com as manifestações decorrentes da I SlutWalk, movimento 

que ficou conhecido no Brasil como Marcha das Vadias (MDV). A I SlutWalk ocorreu 

em Toronto, Canadá, em maio de 2011; a manifestação consistiu inicialmente apenas 

numa resposta à fala de um policial sobre segurança no campus da Universidade de 

Toronto. A palestra do policial canadense recomendava que as mulheres não se 

vestissem como “sluts” (“vagabundas”) para não serem violentadas sexualmente, 

culpabilizando as mulheres (e seus modos de se vestir) pela violência. A fala do policial 

 
 
4
 Este é um lema que aparece em vários materiais feministas que lutam pela legalização do aborto, 

especialmente na divulgação virtual do grupo Católicas Pelo Direito de Decidir. 
 
5
 O Coletivo Clara Camarão é uma organização feminista composta por mulheres participantes do 

movimento social Levante Popular da Juventude, grupo de caráter socialista que articula a juventude em 
vários estados do Brasil. 
 
6
 O Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz (CAFLD) é atualmente formado por jovens mulheres, 

sendo um agrupamento estadual da Associação de Mulheres Brasileiras (AMB). Antes de ser autônomo, o 
Coletivo Leila Diniz era uma ONG, fundada em 2002 por um grupo de mulheres que já atuavam no 
movimento feminista nacional e que incidiam diretamente nas políticas públicas de Natal/RN e no 
fortalecimento de articulações de mulheres, a exemplo do Fórum de Mulheres (grupo formado por 
mulheres que são líderes sindicais). 
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gerou indignação entre as mulheres, principalmente as feministas universitárias que 

estavam presentes na palestra. Com o mote Se usar a roupa que queremos é ser vadia, 

então somos todas vadias, a SlutWalk se propagou e ganhou força em diversos países, 

incluindo o Brasil. 
 

No ano de 2011, pude participar da construção da primeira Marcha das Vadias 

em Natal/RN, possibilitando meu envolvimento com uma ação feminista que trazia uma 

estética irreverente. Com mulheres, homens, travestis e transexuais, carnavalizando os 

estereótipos de gêneros e vestindo roupas ousadas que expressavam modos de se vestir 

tidos como socialmente negativos ou “desviantes”. Ali estavam em jogo novas relações 

de poder dentro do feminismo local, quando diversas identidades que sofriam com as 

normatizações de gêneros reivindicaram voz e vez na ação política feminista. A 

liberdade sexual e autonomia sobre o próprio corpo se tornou uma temática central 

dessas manifestações. 
 

Definitivamente, o corpo passou a ser o foco de muitos debates feministas, que 

alertaram para os interesses do Estado, instituições e diversos aparatos de poder em 

regulá-lo. Em meio a essas problematizações, pude observar as várias formas de 

resistências contra as regulações que distinguem, segregam e oprimem, principalmente 

os corpos femininos (incluindo as travestis e transexuais). Como exemplo, têm-se as 

resistências aos padrões de beleza, às demandas heterossexistas, ao controle 

reprodutivo: amarras tão combatidas nos espaços feministas de que participei. 
 

Através dessas lentes feministas, também pude desconfiar das práticas 

educativas nas quais eu estava inserida, e foi assim que passei a problematizá-las. Os 

frutos desse enlace sustentou meu olhar crítico para minhas memórias escolares, para os 

discursos de professor@s, observados nas práticas dos estágios e experiências 

profissionais que tive durante o curso de Pedagogia. 
 

Essas vivências e reflexões foram importantes para que despertasse em mim o 

interesse investigativo pelos sentidos que as questões de gênero e sexualidade tinham no 

âmbito pedagógico. Pude presenciar muitos enunciados que fomentavam discriminação 

e violência de gênero no meio escolar, além de muitos silêncios que corroboravam para 

a manutenção de papéis, desigualdades de gênero e invisibilidade da diversidade sexual 

nas práticas educativas. 
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Dessa forma, fui compreendendo que os processos educativos estão imbricados 

em relações de gênero e sexualidade. Nesse contexto, quando passei a estudar os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em algumas disciplinas de Pedagogia, 

deparei-me com o tema transversal intitulado Orientação Sexual, e passei a formular a 

ideia de que o que se chama no Brasil hoje de Orientação Sexual sustenta determinado 

conteúdo pedagógico permeado de significados específicos de corpo, gênero e 

sexualidade. 
 

Em meio a tais questões, já estando no último ano de Pedagogia e tendo que 

realizar o trabalho de conclusão de curso, pensei em princípio em realizar uma pesquisa 

afirmativa, com a prerrogativa de que era necessária a presença da educação sexual nas 

escolas, embora a forma dos materiais pedagógicos produzidos para isso me 

incomodasse um pouco. Julgava que a educação sexual deveria, a priori, ajudar crianças 

e jovens a entender a complexidade das relações de gênero, conhecer as diferentes 

expressões da sexualidade e principalmente prevenir meninos e meninas de abusos 

sexuais através do empoderamento
7
 trazido pelo conhecimento de seu próprio corpo. 

Ainda que a educação sexual possa servir a tais objetivos (e serve em alguns casos), 

faltava a mim uma análise daquilo que eu já tinha percebido como fazendo parte do 

conteúdo da educação sexual: os sentidos atribuídos a sexo, gênero e sexualidade. 
 

O interesse por uma forma afirmativa de educação sexual que considerasse meus 

anseios feministas era fruto da minha experiência com isso, ainda enquanto aluna da 

escola. Recordo-me que no último ano do Ensino Fundamental (antiga 8ª série), a 

professora de Biologia desenvolveu um projeto sobre educação sexual a partir do 

conteúdo “reprodução” do livro didático. Ela contou sobre muitas experiências sexuais 

entre homens e mulheres, assim como alertou a turma sobre os perigos de cada uma. 

Não falou de experiências sexuais entre mulheres, nem entre homens. Isso continuou 

sendo um tabu para mim e para a turma, que cochichava sobre a vida de lésbicas e gays 

no horário do intervalo. 

 
 
 

 
7
 Segundo Magdalena de Léon, empoderamento refere-se ao “processo de esclarecimento, 

conscientização, mobilização e organização coletiva para mudar a posição subordinada de um indivíduo 
ou grupo – no caso das mulheres, a posição subordinada de gênero. Envolve tanto uma dimensão 
individual quanto uma dimensão coletiva” (CARVALHO, ANDRADE, JUNQUEIRA, 2009, p.12). 
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A abordagem da professora era estritamente biológica e os assuntos que tinham 

sido enfatizados no projeto foram relacionados às doenças sexualmente transmissíveis 

(DST). Naquele momento, foi dedicada muita atenção para explicar e mostrar imagens 

de como os órgãos genitais femininos e masculinos se transformavam através da 

infecção por DST. Eram imagens fortes e saímos das aulas apavorad@s com o risco de 

contrair alguma das doenças expostas. Era em meio a um jogo de pavor que o tema do 

sexo vinha para as aulas, trazendo junto dele a ideia de risco e ameaça. 
 

Tendo tal experiência marcada na memória afetiva, e juntamente com a minha 

gradual aproximação aos conceitos foucaultianos e à abordagem teórico-metodológica 

pós-estruturalista
8
, passei a desejar outros objetivos para o trabalho final do meu curso 

de graduação; desejei conhecer um pouco mais esses discursos oficiais sobre sexo que 

circulavam em ambientes escolares: quais eram eles, quais as relações de poder que os 

atravessavam, a que ordens obedeciam. Não se tratava mais de um interesse 

investigativo crítico para ressaltar um trabalho de educação sexual afirmativo com as 

premissas feministas, mas de investigar como os discursos hegemônicos da educação 

sexual foram naturalizados. 
 

Assim, desenvolvi o trabalho de conclusão de curso de Pedagogia cujo objetivo 

foi problematizar determinadas noções de gênero e sexualidade presentes no tema 

transversal Orientação Sexual dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. Naquele trabalho, procurei me aproximar da análise de relações entre 

educação, gênero e sexualidade. A conclusão do trabalho de graduação me impulsionou 

à continuação dos estudos no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRN. 
 

Ao longo desses últimos dois anos como aluna do Mestrado, os estudos que fui 

empreendendo sobre as relações entre gênero, sexualidade e educação, a partir da 

perspectiva pós-estruturalista e com ferramentas teórico-metodológicas foucaultianas, 

culminaram na presente Dissertação, que tem como objeto de estudo o dispositivo da 

orientação sexual e cujo objetivo geral é investigar a formação e o funcionamento do 

dispositivo da orientação sexual. Para tanto, desdobram-se dois objetivos específicos, 

 
8
 Minha aproximação aos estudos foucaultianos (especialmente aos conceitos de enunciado, discurso e 

relações de poder) se deu inicialmente na disciplina Teorias e Práticas Curriculares, ministrada pela 
Professora Karyne Dias Coutinho, no curso de Pedagogia da UFRN. 
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quais sejam: identificar as condições de possibilidade para a emergência do dispositivo 

da orientação sexual; descrever e analisar os enunciados centrais presentes em certas 

peças educativas que circulam atualmente no Brasil, para mostrar o funcionamento da 

rede discursiva que constitui o dispositivo da orientação sexual. 
 

Como este se trata do primeiro capítulo da Dissertação, limito-me nessa seção 

inicial apenas a anunciar o coração deste estudo e informo que tanto o seu objeto quanto 

o seu objetivo serão explorados, em sua constituição, mais especialmente no segundo 

capítulo, em que tratarei das características e conceitos centrais da perspectiva pós-

estruturalista. Além disso, esclareço brevemente que por peças educativas estou 

entendendo um determinado conjunto de materiais que possuem o caráter de orientar 

famílias e professor@s a conduzir a conduta sexual de adolescentes. A abertura do 

terceiro capítulo desta Dissertação constitui-se numa explicação detalhada sobre a 

seleção e a análise das peças educativas que compõem o corpus analítico deste estudo. 

Apenas para anunciar por enquanto, informo que, como corpus, foram selecionadas as 

seguintes peças educativas: 

 
 
 

Volume 10 dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, relativo ao tema transversal denominado de Pluralidade 

Cultural / Orientação Sexual (BRASIL, 2000); 
 

Guia de orientação sexual: diretrizes e metodologia, material elaborado pelo 

Conselho de Informação e Educação Sexual dos Estados Unidos, traduzido e 

adaptado para a versão brasileira por profissionais ligados ao Grupo de 

Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual, à Associação Brasileira 

Interdisciplinar de AIDS e ao Centro de Estudos e Comunicação em 

Sexualidade e Reprodução Humana (GTPOS, ABIA, ECOS, 1994); 
 

História em quadrinhos intitulada DST-AIDS: a turma pode ficar prevenida!, 

produzida pela Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM, 

1994); 
 

Livro intitulado Sexos: aquilo que os pais não falaram para os filhos, de 

autoria de Luís Batista Meira, que apresenta “um resumo de inúmeras 

 
 

 

15 



 
conferências proferidas para adolescentes, jovens, casais, educadores e 

profissionais liberais, enfocando os mais diversos temas que abrangem a 

sexualidade humana” (MEIRA, 2002); 
 

Livro intitulado O prazer da espera: uma proposta radical sobre sexo e 

namoro, de autoria de Jim Burns, que objetiva “dar aos jovens um material 

realista, cristão, saudável e sensato sobre sexualidade” (BURNS, 1997); 
 

Postagens de Maria Helena Vilela realizadas no decorrer dos anos de 2013 e 

2014 no blog intitulado Direto ao Ponto: Sexualidade na Educação, que 

integra o site da Revista Nova Escola, da Editora Abril (VILELA, 2013, 

2014a, 2014b, 2014c, 2014d). 

 
 

 

Anunciadas as peças educativas que compõem o corpus analítico, é pertinente 

explicar o porquê do uso do termo orientação sexual para nomear o dispositivo objeto 

deste estudo. A escolha de não nomear o dispositivo com o termo educação sexual 
 
(apesar de às vezes tratá-los como similares) se explica pelo significado amplo e 

múltiplo da palavra educação, que pode ocorrer em qualquer instância da vida; portanto, 

as práticas que educam sexualmente não são exclusividade da escola. Dessa forma, o 

termo orientação me pareceu mais apropriado para expressar os sentidos desse 

dispositivo, já que remete mais diretamente à prática de direcionamento dos sujeitos que 

a escola exerce. Numa rápida busca em dicionários da língua portuguesa, encontramos 

os seguintes sinônimos para a palavra orientação: “diretriz, prescrição, instrução, 

ensinamento, regra, conselho, guia, referência”. Considerei esses sentidos para elencar 

os materiais educativos que iriam compor o dispositivo deste estudo. 
 

Sobre a utilização do termo orientação, Constantina Xavier Filha (2009, p.23) 
 
afirma: 
 

o termo “orientação” passou a ser comumente utilizado por 
muitas pessoas, inclusive estudiosos/as, como sinônimo de  
“educação sexual”. Na medida em que o Ministério da 

Educação publica um documento oficial privilegiando o termo, 
ele passa a prevalecer também em relação aos demais. 
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Considerando que o termo orientação sexual é empregado por inúmeros 

materiais educativos produzidos para direcionar, prescrever, instruir, ensinar, 

regulamentar, aconselhar, guiar, escolhi então nomear o dispositivo em questão de 

orientação sexual e não educação sexual. 
 

Um problema que apareceu foi que, além desse sentido mais pedagógico, o 

termo orientação é às vezes também utilizado “para designar a relação de desejo, a 

prática sexual e a identidade sexual: heterossexual, homossexual ou bissexual” 
 
(XAVIER FILHA, 2009, p.23), utilização que eu não compartilho, porque refuto a ideia 

de que somos orientados em nossos desejos sexuais. Para evitar que essas duas 

possibilidades se confundam, utilizo a expressão desejo sexual (LOURO, 2008) quando 

estiver me referindo à identidade sexual. 
 

Justificada essa escolha, a questão central que norteia esta pesquisa é: que 

elementos enunciativos compõem a rede discursiva do dispositivo da orientação 

sexual? Na tentativa de dar conta dessa questão, organizei a Dissertação em três 

capítulos. 
 

Esse capítulo inicial é composto de três seções. Nessa primeira, fiz uma 

explanação sobre os caminhos que me levaram até este estudo, apresentando 

brevemente quais são o objeto, o objetivo, o corpus analítico e a questão central, pontos 

que serão devidamente trabalhados no desenvolver dos capítulos subsequentes. Na 

segunda seção, apresento um breve levantamento de estudos já realizados sobre o tema 

gênero e sexualidade em suas relações com a educação. A última seção deste primeiro 

capítulo consiste numa discussão sobre a tríade gênero-sexualidade-educação, em 

função da centralidade que essas relações têm neste meu estudo. 
 

No segundo capítulo, em suas duas seções iniciais, apresento características 

gerais da perspectiva pós-estruturalista que inspira este estudo e discuto as ferramentas 

teórico-metodológicas foucaultianas que usei na realização da pesquisa, com destaque 

para os conceitos de enunciado, discurso e dispositivo. A última seção deste capítulo 

trata da urgência histórica a qual o dispositivo da orientação sexual veio atender e, para 

tanto, recorre a fragmentos históricos elementares para identificar algumas condições de 

possibilidade para a emergência desse dispositivo no início do século XX no Brasil. 
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O terceiro capítulo da Dissertação está organizado em cinco seções. Na primeira, 

esclareço como se deu o processo de seleção do que eu chamo aqui de peças educativas 

e faço comentários gerais sobre cada uma das peças. Nas outras quatro seções, mostro o 

funcionamento discursivo do dispositivo da orientação sexual, descrevendo e 

analisando os enunciados centrais presentes nas peças educativas selecionadas como 

corpus analítico desta investigação. 
 

Por fim, teço considerações gerais sobre os resultados desta pesquisa. 
 
 
 
 
 

 

A guerrilha acadêmica: estudos sobre educação sexual 
 
 

 

Na intenção de me aproximar de investigações já realizadas sobre o objeto deste 

meu estudo, fiz um levantamento inicial que evidenciou que a produção acadêmica 

sobre educação sexual e educação para a sexualidade, bem como materiais didáticos e 

curriculares sobre isso, não é escassa. Trata-se de um tema instigante e desdobrado em 

uma série de pesquisas educacionais, apesar de sua tímida presença em escolas públicas 

brasileiras. 
 

As pesquisas científicas com ênfase na educação sexual seguem várias 

perspectivas teórico-metodológicas e estão dispersas em diferentes áreas do 

conhecimento. A busca foi realizada no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no site da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Nesse busca, priorizei 

os trabalhos realizados a partir do ano 2000, a partir de palavras-chaves tais como: 

educação; sexualidade; educação sexual/educação em sexualidade; e orientação sexual. 
 

No início do levantamento, foram encontradas pesquisas oriundas das áreas da 

saúde, biologia, direito, antropologia, psicologia e, em especial, educação. Nas 

pesquisas educacionais, identificaram-se trabalhos alinhados com as perspectivas 

teórico-metodológicas: marxista, neomarxista, dos estudos culturais, pós-estruturalista e 

da teoria queer. 
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Sem a pretensão de um levantamento muito extensivo, elegi artigos, 

Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado que, ao versarem sobre o tema em 

questão, destacavam em especial a educação sexual. Privilegiei, por uma posição 

política, trabalhos realizados por pesquisadoras. Afinal, é notório o predomínio 

masculino entre os “cânones científicos”: ao rememorar os estudos a que me debrucei 

durante minha formação, infelizmente constato que a maioria é de autoria masculina. 

Com o intuito de ajudar a romper essa lógica, visibilizo aqui alguns trabalhos científicos 

realizados por mulheres. 
 

Para o estabelecimento de relações, identificando aproximações e afastamentos 

entre minha pesquisa e essas outras já realizadas, e diante da vasta quantidade de 

trabalhos, optei por elencar aqui apenas os trabalhos identificados com a vertente 

teórico-metodológica em que esta Dissertação se inspira, isto é, com os estudos pós-

estruturalistas e/ou mais especificamente com as teorizações foucaultianas. A partir 

desse recorte, destacaram-se os trabalhos de três estudiosas do tema: Helena Altmann 

(2001, 2005), Elaine Beatriz Ferreira Dulac (2009) e Jimena Furlani (2005, 2009). 
 

A Tese de Doutorado de Altmann (2005), intitulada Verdades e pedagogias na 

educação sexual em uma escola, aborda a construção social da educação sexual em uma 

escola municipal do Rio de Janeiro. A pesquisa etnográfica apresenta a educação sexual 

como uma tecnologia de governo e a escola como lócus privilegiado para o 

desenvolvimento do biopoder, conceito caro às teorizações de Michel Foucault e 

essencial para a compreensão de que a sexualidade está relacionada ao governo do 

indivíduo e também ao governo das populações. 
 

No artigo Orientação Sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais, Altmann 

(2001) problematiza o dispositivo da sexualidade presente nos Temas Transversais dos 

PCN de Educação Física, analisando a noção de sexualidade presente no documento, 

fortemente ligada à área da saúde. É importante ressaltar que a autora compreende a 

sexualidade como um dispositivo que exerce disciplinamento dos corpos e que consiste 

numa tecnologia de poder. Também analisa algumas condições que possibilitaram a 

inserção da temática orientação sexual nos PCN, como a noção da escola e do currículo 

como espaços para intervenção de noções médicas higiênicas nos anos de 1920 e 1930 e 

aumento dos casos de gravidez precoce de adolescentes e proliferação de casos de 
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AIDS/DST (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida/Doenças Sexualmente 

Transmissíveis)
9
 a partir da década de 1980 no Brasil. Em seu artigo, Altmann (2001) 

destaca que a sexualidade nos PCN tem como principal objetivo promover a saúde 

sexual e reprodutiva, sendo a disciplina de Educação Física nas escolas um espaço 

importante para problematizar tais questões, principalmente por sua dinâmica e 

interação que docentes estabelecem com seus estudantes. 
 

Na mesma perspectiva, ressalta-se a Tese de Doutorado Sexualidade e 

Educação: uma análise de questões levantadas por professores/as de um curso voltado 

à educação para a sexualidade, de Elaine Beatriz Ferreira Dulac (2009), na qual é 

realizada uma análise de discurso sobre sexualidade e educação de docentes das escolas 

públicas do Rio Grande do Sul. A partir da apresentação do Programa Brasil Sem 

Homofobia, (promovido pelo Governo Federal desde o ano de 2004), e do Curso 

Educando para a Diversidade (promovido e coordenado pela Organização Não 

Governamental Nuances – Grupo pela Livre Orientação Sexual), os enunciados de 

docentes foram analisados e compreendidos como composições dos campos discursivos 

da educação e sexualidade, com destaque para: “1) A homossexualidade é um tema 

marginal; 2) É preciso educar para a diversidade e para a aceitação da diversidade de 

gênero e sexual; 3) Nem todos os professores/as podem falar sobre sexualidade na 

escola” (DULAC, 2009, p.5). Segundo a autora, tais campos compõem uma ordem 

discursiva muito mais abrangente, correspondente da educação para a sexualidade nas 

escolas brasileiras. Tal produção ajudou no entendimento de que o desejo sexual 

homossexual é marginalizada nas instituições escolares e, ao mesmo tempo, de que é 

consenso entre docentes a necessidade de se educar para a diversidade e para a 

aceitação dessa diversidade. 
 

A Tese de Doutorado de Jimena Furlani (2005), intitulada O bicho vai pegar! – 

um olhar pós-estruturalista à educação sexual a partir de livros paradidáticos infantis, 

analisa as representações sexuais e de gênero de duas coleções de livros paradidáticos 

de educação sexual voltados para a infância. Fazendo um uso metodológico do conceito 

de desconstrução, e com base nos Estudos Culturais e nos Estudos Feministas, a autora 

problematiza representações de temas relacionados a: relação sexual, diferentes 

 
9
 A sigla AIDS é composta por suas iniciais em inglês: Acquired Immune Deficiency Syndrome que, na 

tradução para o português, corresponde à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 
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famílias, anticoncepção, masculinidades e feminilidades, maternação, HIV/AIDS, sexo 

seguro, educação sexual e sujeito infantil. Tais problematizações foram de suma 

importância para a construção deste meu estudo, em especial no que se refere à 

premissa da relevância de se questionar identidades, diferenças, sentidos que os 

artefatos pedagógicos carregam, constituindo não apenas sujeitos e práticas 

considerados “normais”, mas também sujeitos e práticas tidas como “desviantes” e 

“transgressoras”. 
 

Num outro texto, Furlani (2009) discute enunciados, argumentos, lógicas 

políticas e possibilidades da Educação Sexual em três abordagens: dos Direitos 

Humanos, dos Direitos Sexuais e da Pedagogia Queer, sobre as quais a autora pontua 

alguns princípios: 

 

 
o compromisso político e pedagógico de uma Educação Sexual 
voltada para o reconhecimento da diversidade, o respeito da 
diferença e a problematização das desigualdades e das injustiças 
sociais, especialmente quando pensamos em sujeitos 
subordinados em função das suas identidades culturais (sexuais, 
de gênero, de geração, de classe e/ou étnico-raciais). 

 
 
 

Diante desses princípios, os trabalhos de Jimena Furlani são extremamente 

interessantes, importantes e profícuos para compreender e problematizar o panorama 

das principais abordagens de Educação Sexual, abrangendo suas problemáticas, 

premissas e possíveis efeitos na educação brasileira. 
 

Os trabalhos acadêmicos que referenciei nessa seção se inserem num campo de 

discussões envolvendo a tríade gênero-sexualidade-educação, ao mesmo tempo em que 

encontram ressonância nessas relações, que vem granjeando cada vez mais espaço como 
 
“ordem do dia” na área educacional em nosso país. É sobre essa tríade que trato na 

seção a seguir. 
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A tríade gênero-sexualidade-educação 
 
 

 

No que se refere à educação, é interessante pontuar que, mesmo sem 

intencionalidade, sem projetos, programas ou aulas que tratem especificamente de 

assuntos ligados à sexualidade, as práticas educativas configuram padrões de gênero e 

modelos de desejos sexuais. Isso é observado na linguagem, nos discursos de 

professor@s, nas imagens que são veiculadas nos livros didáticos, nos murais dos 

corredores escolares, nas dinâmicas competitivas que segregam meninas e meninos; em 

suma, em grande parte das relações entre as pessoas que ocupam o espaço escolar, há 

constituição de subjetividades que envolvem também as construções de gênero e desejo 

sexual de estudantes. 
 

Sabe-se que a escola não é a única instituição onde ocorrem processos de 

subjetivação, mas talvez seja uma das mais significativas, em função da permanência 

das marcas escolares em nossos corpos e no nosso modo de ser, de ver o mundo e de 

nos conhecermos como pessoa nesse mundo. Ao compreender a escola como instituição 

central em processos de subjetivação, Alfredo Veiga-Neto (2014, p.114) afirma: 

 

 
como instituição fechada e episódica na nossa vida, [a escola] 
teve e ainda tem um papel fundamental – está-se passando para 
uma subjetivação aberta e continuada – na qual o que mais 
conta são os fluxos permanentes que espalhando-se por todas as 
práticas e instâncias sociais, nos ativam, nos fazem participar e 
nos mantêm sempre sob controle. 

 
 
 

Na escola, não aprendemos apenas habilidades cognitivas, mas também 

aprendemos verdades específicas sobre quem somos, como devemos agir, qual caminho 

devemos trilhar e como operar no mundo para corresponder a um ideal de ser humano. 

Dessa maneira, não podemos enxergar as práticas pedagógicas como: 

 

 
um espaço neutro ou não problemático de desenvolvimento ou 
de mediação, como um mero espaço de possibilidades para o 
desenvolvimento ou a melhoria da autoconfiança, do 
autocontrole, da auto-regulação etc., mas como produzindo 
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formas de experiência de si, nas quais os indivíduos podem se 
tornar sujeitos de um modo particular. (LARROSA apud 
VEIGA-NETO, 2014, p.85) 

 
 
 

Nessa produção de sujeitos, através de modos específicos, a escolarização 

investe seus esforços nos corpos juvenis. Com relação a isso, Guacira Lopes Louro 

(2003, p.17) reflete sobre sua própria escolarização: 

 

 
hoje tenho consciência de que a escola também deixou marcas 
expressivas em meu corpo e me ensinou a usá-lo de uma 
determinada forma. Numa escola pública brasileira 
predominantemente feminina, os métodos foram outros, os 
resultados pretendidos eram diversos. Ali nos ensinavam a 
sermos dóceis, discretas, gentis, a obedecer, a pedir licença, a 
pedir desculpas. 

 
 
 

Inspirada nessa reflexão, passei a pensar nas diversas marcas que a escola foi 

deixando impressas no meu corpo no decorrer de minha trajetória enquanto aluna, em 

detalhes e regras naturalizadas (não necessariamente naturais), tais como a imposição de 

sentar de pernas fechadas, o cumprimento adequado do meu short ou saia, até mesmo 

meu tom de voz e meu riso, que deveriam ser manso e sereno. Já enquanto educadora 

com pouca experiência em sala de aula, acabei por sentir um profundo 

descontentamento com o sistema escolar no qual eu estive e continuava a estar inserida, 

e pude ir significando de outros modos as questões para as quais os estudos feministas 

chamavam a atenção. 
 

Dentre essas questões, tem-se a ideia de que a ação pedagógica estimula a 

formação de homens e mulheres “civilizad@s” para atuar em um mundo de extrema 

racionalização das relações e da vida. Partindo dessa premissa, o aprendizado de 

códigos, regras e condutas é desenvolvido com esse propósito. 

 

 
Jovens escolarizados, aprendemos [...] a suportar o cansaço e a 
prestar atenção ao que professores e professoras diziam; a 
utilizar códigos para debater, persuadir, vencer; a empregar os 
gestos e os comportamentos adequados e distintivos daquelas 
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instituições. Os propósitos desses investimentos escolares eram 
a produção de um homem e de uma mulher “civilizados”.  
(LOURO, 2003, p.18) 

 
 

 

É no interior dessa lógica que muitos currículos, programas e práticas educativas 

propositivas, de maneira sutil e gradativa, imprimem gestos, condutas e significados 

ligados a questões de gênero e sexualidade. Por intermédio de variadas estratégias é que 

a linguagem demarca sentidos. A linguagem assume centralidade na produção dos 

ideais de homens e mulheres. “Através da linguagem é construída a identidade 

generificada” (SCOTT, 1995, p.82), o que nos leva à ideia de que os discursos que 

operam na educação são generificados, isto é, produzem sentidos sobre homens e 

mulheres, sobre como devemos ser e que tipo de sujeitos (sempre enfatizando o gênero 

masculino para se referir à humanidade) querem formar. 
 

Mas o que significa dizer que os discursos educacionais são generificados? Para 

tratar disso, parto da afirmação de Joan Scott (1995, p.7) de que gênero é “uma maneira 

de indicar as ‘construções sociais’ – a criação inteiramente social das ideias sobre os 

papéis próprios aos homens e às mulheres”. A ênfase na ideia de construção social 

atribui à educação um papel central para a categoria gênero, já que é também e 

principalmente por discursos e práticas pedagógicas que aprendemos os lugares 

apropriados para nós de acordo com o gênero ao qual nos identificaram quando 

nascemos. Assim, na mesma medida em que os discursos educacionais são 

generificados, gênero é também uma construção educacional, num movimento imanente 

de retroalimentação. 
 

Estudos têm sido desenvolvidos na intenção de investigar “livros didáticos, 

paradidáticos, currículos e normas com referência à discriminação dos negros e negras, 

de índios e índias; à distinta valorização de atividades profissionais, artísticas, etc.” 
 
(LOURO, 2005, p.89). Assim, a educação tem sido alvo de problematizações de 

sentidos naturalizados sobre diferentes grupos sociais, destacando-se os 

atravessamentos identitários de modo a não isolar as identidades sexuais e de gênero 

sem considerar seus diversos fluxos. 
 

Dessa maneira, algumas pesquisas que identificam dois universos distintos, 

normalmente com associações e características de um mundo público masculino e um 
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mundo doméstico feminino, também identificam idealizações da família, representação 

de um sujeito branco, heterossexual, de classe média urbana, cristão e identidades 

estereotipadas de regiões rurais e não industrializadas (LOURO, 2005). 
 

Em consequência de noções simplificadoras e preconceituosas como essas, os 

currículos, os materiais didáticos e as práticas escolares de modo geral tendem 

historicamente a ignorar a diversidade existente. Assim, “a ampla diversidade de 

arranjos familiares e sociais; a pluralidade de atividades exercidas pelos sujeitos; o 

cruzamento das fronteiras sexuais, de gênero, étnicas; as trocas; as solidariedades e os 

conflitos são comumente ignorados ou negados” (LOURO, 2005, p.87). 
 

Faz-se importante frisar que implícitas às relações de poder estão muitas 

possibilidades de reação e resistência. Diferente da violência que utiliza da força física 

para prender, dobrar, quebrar, destruir e não oferecer escolha a não ser reduzir a coação, 

a relação de poder se articula considerando o “outro” como sujeito ativo da ação do 

poder. Dessa forma, a partir de uma relação de poder é fomentado um “campo de 

respostas, reações, efeitos, invenções possíveis” (FOUCAULT, 2013, p.288). Sendo 

assim, quanto às práticas educativas, “é preciso reconhecer [...] que suas proposições, 

suas imposições e proibições fazem sentido, têm ‘efeitos de verdade’, constituem parte 

significativa das histórias pessoais” (LOURO, 2003, p.21). Sendo assim, as práticas 

educativas convencem, ensinam e constituem regimes de verdade e não apenas 

reprimem e excluem a diversidade existente. 
 

Com esse olhar, pode-se dizer que os “efeitos de verdade” que a educação (as 

práticas pedagógicas, os currículos, os materiais didáticos...) produz incidem 

diretamente na constituição de subjetividades com representações específicas de raça, 

etnia, classe, gênero e sexualidade: “homens e mulheres são, ao mesmo tempo, muitas 
 
‘coisas’” (LOURO, 2005, p.86). Em suma, a educação é uma das instâncias sociais que 

põem em prática uma pedagogia da sexualidade e de gênero. 
 

Para a compreensão do conceito de gênero, lembremos que “as palavras têm 

história, ou melhor, que elas fazem história” (LOURO, 1997, p.14). Sendo assim, é 

preciso considerar que a incorporação do termo gênero aos dicionários, enciclopédias e 

diversos estudos está associado à história do movimento feminista. Cabe ressaltar que o 

feminismo, enquanto movimento social organizado, situa-se no Ocidente no século 
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XIX, especialmente no final da década de 1960, quando o movimento se dedica para 

além das questões sociais e políticas, desenvolvendo estudos e reflexões teóricas, 

especialmente focadas na construção do conceito de gênero. De acordo com 

Constantina Xavier-Filha (2009, p.35): 

 
 
 

o objetivo desses estudos foi dar visibilidade à mulher como 
agente social e histórico, isto é, como sujeito da própria 
história. As primeiras iniciativas eram marcadas pela militância, 
com vistas a denunciar a opressão, com características mais 
descritivas do que analíticas. O conceito foi mudando 
paulatinamente e, de estudos da mulher, ganhou visibilidade e 
aprofundamento teórico como gênero. 

 
 
 

No Brasil, o conceito de gênero surgiu enquanto categoria analítica na década de 

1980. Serviu de ferramenta conceitual para inúmeras pesquisas na área de ciências 

humanas, ganhando destaque na educação. Inicialmente, gênero era associado ao campo 

denominado “estudos da mulher”, com produções geradas a partir dos movimentos 

feministas dos anos entre 1960 e 1970 (XAVIER-FILHA, 2009). 
 

A compreensão do conceito de gênero está imbricada com a história dos 

movimentos feministas – termo que utilizo no plural, na medida em que há várias 

vertentes do movimento. Segundo Dagmar Meyer (2013), ele é “multifacetado: de 

muitos e diferentes grupos de mulheres e de muitas e diferentes necessidades...”. Para 

muitas historiadoras, o movimento feminista, situado no Ocidente, pode ser entendido, 

em sua história mais recente, pela existência do que se chamou de duas “ondas”. 
 

A primeira onda refere-se ao movimento sufragista (luta das mulheres pelo 

direito de votar). Na luta pelo direito ao voto, acrescentam-se outras reivindicações, 

como o ingresso no Ensino Superior e o acesso a certas profissões. No século XIX, no 

Ocidente, é possível observar várias facetas de feminismo (associado ao socialismo ou 

ao anarquismo, por exemplo). É pertinente destacar que essas lutas com objetivos mais 

imediatos foram originárias das mulheres brancas de classe média; portanto, uma das 

críticas dessa primeira onda é esse recorte de raça e classe. 
 

A segunda onda se situa nos anos de 1960 e 1970 do século XX, tendo como 
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referência o ano de 1968, onde eclodiram diversas manifestações de mulheres, pessoas 

negras e jovens insatisfeitos em relação “aos tradicionais arranjos sociais e políticos, às 

grandes teorias universais, ao vazio do formalismo acadêmico, à discriminação, à 

segregação e ao silenciamento” (LOURO, 1997, p.16). Nesse contexto, além das lutas 

políticas e sociais, as feministas se ocuparam com construções teóricas, como as 

questões ligadas ao patriarcado. 
 

A principal construção teórica centrava-se no desafio de demonstrar que não são 

exclusivamente as diferenças físicas nem as desvantagens socioeconômicas que 

resultam nas diferenças entre homens e mulheres, argumentos geralmente usados para 

sustentar justificativas de desigualdades de gênero. 

 

 
O que algumas delas passariam a argumentar, a partir daqui, é 
que são os modos pelos quais características femininas e 
masculinas são representadas como mais ou menos valorizadas, 
as formas pelas quais se reconhece e se distingue feminino de 
masculino, aquilo que se torna possível pensar e dizer sobre 
mulheres e homens que vai constituir, efetivamente, o que passa 
a ser definido e vivido como masculinidade e feminilidade, em 
uma dada cultura, em um determinado momento histórico. 
(MEYER, 2013, p.16) 

 
 
 

De modo geral, as justificativas para as desigualdades de gênero são baseadas 

em argumentos ditos “científicos”, que postulam que as diferenças físicas entre os sexos 

são requisitos determinantes para caracterizar homens e mulheres. A pontuação das 

diferenças físicas entre os sexos, portanto, se baseia no essencialismo biológico, que 

prevê um sentido estável ao corpo a partir dessas distinções. 

 

 
Historicamente, vemos que a diferença foi tratada como 
desigualdade. Homens e mulheres são diferentes entre si, assim 
como os homens são diferentes entre si, tal como ocorre entre 
as mulheres, no entanto, as diferenças foram construídas como 
desigualdades. (XAVIER-FILHA, 2009, p.36-37) 

 
 
 

Fundamentados em concepções biológicas, as noções associadas aos corpos 
 
 
 
 

27 



 
homens e corpos mulheres são apresentadas, estimuladas e constantemente ensinadas a 

partir do nascimento, ou até mesmo antes dele. Sobre isso, considero interessante 

pontuar que, segundo Louro (2010, p.20): 

 

 
O argumento de que homens e mulheres são biologicamente 
distintos e que a relação entre ambos decorre da distinção, que é 
complementar e na qual cada um deve desempenhar um papel 
determinado secularmente, acaba por ter o caráter de argumento 
final, irrecorrível. 

 
 
 

Por indicarem um determinismo biológico, os termos semelhantes a “diferenças 

sexuais” foram rejeitados pelo movimento feminista e aos poucos foram sendo 

substituídos pelo termo gênero, enfatizando assim o aspecto social e histórico das 

distinções baseadas nas características sexuais. Considerando que tal concepção 

feminista foi de suma importância para a composição do objeto desta investigação, farei 

alguns comentários sobre a história dessas ideias. 
 

A partir da década de 1970, o termo gender (traduzido para o português como 

gênero) foi criado por um grupo de estudiosas anglo-saxãs. Gênero, como construção 

social, é usado para se opor ou complementar ao sexo. Assim, “pretendia referir-se aos 

comportamentos, atitudes ou traços de personalidade que a cultura inscrevia sobre o 

corpo sexuado” (MEYER, 2013, p.17). Supunha-se, assim, que as construções sociais 

atuavam sobre uma base biológica que as precedia. 
 

Estudos que passaram a ser desenvolvidos a partir da perspectiva pós-

estruturalista ampliaram consideravelmente as problematizações das noções de gênero, 

sexo e sexualidade. Não somente o gênero passou a ser considerado por esses estudos 

como uma construção social, mas sexo e sexualidade também passaram a ser vistos 

como construtos históricos. De acordo com Scott (1995, p.88) – uma das estudiosas 

situadas nessa abordagem –, gênero é: 

 

 
uma forma primária de dar significado às relações de poder. [...] 
Gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio 
do qual, o poder é articulado. O gênero não é o único campo, 
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mas ele parece ter sido uma forma persistente e recorrente de 
possibilitar a significação de poder no ocidente. 

 
 
 

Assim entendido, as relações de gênero se configuram em um campo de 

significações (e, portanto, permeado de relações de poder), que perpassa intensamente 

as relações sociais, estruturando-as e organizando-as. Foi a partir dessa ideia geral que 

as teorizações feministas pós-estruturalistas se afastaram da noção de corpo como 

entidade biológica universal, apresentada como origem para diferenças entre homens e 

mulheres ou como base pela qual a cultura se inscreve para produzir diferenças. Dessa 

forma, a vertente pós-estruturalista desloca o conceito de corpo e amplia o conceito de 

gênero, 

 

 
para teorizá-lo como um construto sociocultural e linguístico, 
produto e efeito de relações de poder. Nesse contexto, o 
conceito de gênero passa a englobar todas as formas de 
construção social, cultural e linguística implicadas com os 
processos que diferenciam mulheres e homens, incluindo 
aqueles processos que produzem seus corpos, distinguindo-os e 
separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e 
sexualidade. (MEYER, 2013, p.18) 

 
 
 

Outra discussão importante realizada a partir de estudos pós-estruturalistas 

refere-se à distinção entre identidades sexuais e identidades de gênero. 
 

Partindo dos pressupostos teóricos sobre a história da sexualidade investigados 

por Foucault (1985, 2014a), compreendo a sexualidade não como um dado da natureza 

nem como um domínio obscuro, cujos segredos seriam revelados pela ciência, mas sim 

como um constructo histórico, cujos discursos foram intensamente postos em circulação 

e funcionamento por diversas áreas (medicina, psicanálise, sexologia, pedagogia, 

etnologia, sociologia, entre outras), gerando um “domínio privilegiado do 

conhecimento” (WEEKS, 2003, p.44). 
 

Sendo assim, rejeito a ideia essencialista da sexualidade, que a reduz à sua 

dimensão biológica, pontuando que “a sexualidade tem tanto a ver com nossas crenças, 

ideologias e imaginações quanto com nosso corpo físico” (WEEKS, 2003, p.38). Ao 
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considerar a sexualidade como uma invenção social, ressalto que: “ela se constitui a 

partir de múltiplos discursos sobre o sexo: discursos que regulam, que normalizam, que 

instauram saberes, que produzem ‘verdades’” (LOURO, 1997, p.26). Assim, pode-se 

dizer que as pessoas vivenciam suas sexualidades de diferentes formas a partir de 

diversas “verdades”. 
 

A pluralidade dos modos de exercer a sexualidade constitui identidades sexuais. 

Essas formas de viver a sexualidade podem ser exemplificadas por pessoas que se 

relacionam sexualmente com parceir@s do mesmo gênero (identidade sexual 

homossexual) ou com pessoas do gênero “oposto” (identidade sexual heterossexual) ou 

com pessoas de qualquer gênero (bissexual) ou com nenhuma pessoa (identidade sexual 

assexuada). De maneira similar, as pessoas se identificam enquanto gênero masculino, 

feminino ou desconstroem essas categorias binárias e se identificam como 

transgêner@s: 
 

e assim constroem suas identidades de gênero. Ora, é evidente 
que essas identidades (sexuais e de gênero) estão 
profundamente inter-relacionadas; nossa linguagem e nossas 
práticas muito frequentemente as confundem, tornando difícil 
pensa-las distintivamente. No entanto, elas não são a mesma 
coisa. Sujeitos masculinos ou femininos podem ser 
heterossexuais, homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, 
eles também podem ser negros, brancos, ou índios, ricos ou 
pobres, etc.) O que importa aqui considerar é que – tanto na 
dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade – as 
identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou 
acabadas num determinado momento. (LOURO, 1997, p.26-27) 

 
 
 

Em relação às identidades de gênero, existem diversas maneiras de expressá-las: 

o que os estudos de gênero denominaram de expressão de gênero. Trata-se de 

expressões multifacetadas e que não necessariamente obedecem à lógica binária 

masculino/feminino. Ao reduzir as múltiplas identidades de gênero aos estereótipos, as 

pessoas constroem “uma representação simplificada e simplificadora, parcial, 

exagerada, geralmente negativa e prejudicial de um grupo” (CARVALHO, ANDRADE, 

JUNQUEIRA, 2009, p.15). 
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Assim, através dos estereótipos de gênero, construídos sócio-histórico-

culturalmente, um grupo identitário é visível por uma representação hegemônica e 

invisibilizado pela generalização atribuída à determinada identidade de gênero. Por 

exemplo, um estereótipo de gênero feminino, historicamente contínuo e constante ainda 

em certos discursos, é associado à passividade, fragilidade e docilidade, características 

vistas como pertencentes à natureza feminina. 
 

As supostas naturezas feminina e masculina foram intensamente 

problematizadas pelos estudos de gênero e sexualidade. Em consequência disso, as 

questões sobre a sexualidade se tornaram de muita importância, deslocando a noção de 

corpo como entidade universal (dotada de verdades postuladas especialmente pela 

Biologia) para uma compreensão de corpo como construto histórico marcado por 

relações de poder, instáveis e contingentes, assim como o “gênero”. Sobre isso, 

atentemos para o que diz Foucault (2014, p.235): 

 

 
O poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio 
corpo... Lembrem-se do pânico das instituições do corpo social 
(médicos, políticos) com a ideia da união livre ou do aborto...  
Na realidade, a impressão de que o poder vacila é falsa, porque 
ele pode recuar, se deslocar, investir em outros lugares...e a 
batalha continua. 

 
 
 

Assim, com significações e representações produzidas e engendradas por 

regimes de saber-poder em espaços/tempos específicos, o corpo assume centralidade 

nas problematizações pós-estruturalistas de gênero e sexualidade. Sobre essa 

centralidade, Jeffrey Weeks (2003, p.39) afirma que 

 

 
as questões relativas aos corpos e ao comportamento sexual têm 
estado, por muito tempo, no centro das preocupações 
ocidentais; elas eram, em geral, até o século XIX, preocupações 
da religião e da filosofia moral. Desde então, elas têm se 
tornado a preocupação generalizada de especialistas, da 
medicina e de profissionais e formadores morais. O tema 
ganhou, no final do século XIX, sua própria disciplina, a 
sexologia, tendo como base a psicologia, a biologia e 
antropologia, bem como a história e a sociologia. 
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Diante dessas premissas, pode-se constatar que o corpo e a sexualidade, além de 

serem questões individuais, são temas que interessam ao Estado e às várias ciências 

humanas (História, Geografia, Estatística, Demografia, Economia, Educação, entre 

outras) e por isso se tornaram temas de relevância sob o olhar atento de várias áreas 

investigativas. As distinções físicas e culturais entre os corpos masculinos e femininos 

são enfatizadas por inúmeros aparatos e instituições normativas, estas que se empenham 

em definir e regular o corpo (com maior intensidade o corpo da mulher), como 

geralmente fazem certos grupos de religios@s, polític@s conservador@s, legislador@s, 

jurist@s, médic@s, publicitári@s, pedagog@s, entre outros especialistas. 
 

Quanto aos discursos inseridos mais especialmente no campo da Educação, 

normalmente atribui-se ao corpo um significado estável, que prevê um sentido universal 

e estanque do corpo, não abrangendo os movimentos que os corpos realizam no que 

Deborah Britzman (2003) chama de “paisagens sexuais” ou “geografias sexuais”. 
 
Diante disso, considero o corpo, a partir da perspectiva pós-estruturalista, enquanto 

construto histórico polimorfo, sendo constituído através de diversos significados 

culturais que compõem as diferentes maneiras de viver das pessoas. Assim, junto com 

Deborah Britzman (2003, p.87), oponho-me a qualquer conceptualização que sustente a 

ideia da estabilidade dos corpos: 

 

 
a insistência dominante na estabilidade dos corpos, no corpo 
como um fato e na transmissão de informações óbvias [...], tem 
mais a ver com a fantasia que supõe que os corpos dizem o que 
eles querem dizer e querem dizer o que eles dizem. No contexto 
da educação, supõe-se que o corpo normal personifica um 
significado estável, mesmo quando se admite que aquele 
significado passe por pequenos ajustes, tal como ocorre nos 
discursos educacionais baseados na ideia de desenvolvimento. 

 
 
 

De modo semelhante à problematização em torno do corpo, o sexo também 

deixa de ter um ponto fixo e assume um caráter, digamos, “viajante”. Uso o termo 

viajante no sentido de perceber a historicidade dessa palavra e associá-la à dinâmica de 

saber-poder-prazer, isto é, a palavra sexo viaja por diversos espaços e tempos e é 

 
 
 

32 



 
capturada por várias instituições e aparelhos de poder-saber, como exemplo os 

hospitais, as instituições educativas, as religiões e diversas políticas públicas. 
 

Como objeto central do biopoder (FOUCAULT, 2014a)
10

, o sexo é tanto objeto 

de discursos e preocupações das pessoas na esfera individual (para que seja “saudável” 

e “produtiva”) quanto objeto de tecnologias de poder-saber-prazer, como ocorre na 

produção de conhecimento científico, dos movimentos eugenistas/racistas, das 

instituições como o hospital, a escola, e o Estado de forma geral, que regulam o sexo de 

modo coletivo. Para Britzman (2003), o Estado é a instituição que sistematiza o sexo em 

categorias como população, demografia, registros de nascimento, status civil, entre 

outras classificações que regulam o corpo social. Assim, sobre o corpo recaem 

investimentos para controlá-lo tanto individual quanto coletivamente. 
 

Para me inspirar a identificar e analisar os sentidos atribuídos ao conceito de 

sexo nos discursos das peças educativas que compõem o corpus analítico desta 

Dissertação, encaminho o final deste capítulo com algumas interessantes indagações de 

Judith Butler (2012, p.25): 

 

 
Podemos referir-nos a um “dado” sexo ou um “dado” gênero, 

sem primeiro investigar como são dados o sexo e/ou gênero e 
por que meios? E o que é, afinal, o “sexo”? É ele natural, 

anatômico, cromossômico ou hormonal, e como deve a crítica 
feminista avaliar os discursos científicos que alegam 
estabelecer tais “fatos” para nós? Teria o sexo uma história? 

Possuiria cada sexo uma história ou histórias diferentes? [...] 
Seriam os fatos ostensivamente naturais do sexo produzidos 
discursivamente por vários discursos científicos a serviço de 
outros interesses políticos e sociais? 

 
 
 

A partir de tais indagações, pôde-se pensar no conceito de sexo como construto 

produzido social, histórica e culturalmente, assim como gênero. É nesse sentido que as 

teorizações pós-estruturalistas de gênero e sexualidade radicalizam a distinção entre 

gênero/sexo realizada pelos estudos feministas. Na esteira disso, reafirmo nesta 

 
 
10

 Para Foucault (1999), o biopoder intervém nos fenômenos coletivos próprios a uma população: atua 
regulamentando tais fenômenos como, por exemplo, controle de natalidade, aumento de longevidade, etc. 
Abordarei mais sobre o conceito de biopoder no segundo capítulo desta Dissertação. 
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Dissertação a ideia de que “o gênero não está para a cultura como o sexo para a 

natureza” (BUTLER, 2012, p.25). Assim, friso que o sexo não é pré-discursivo e suas 
 
“verdades”, hegemonicamente baseadas na Biologia, não são neutras e anteriores à 

cultura: foram e continuam a ser fabricadas também discursivamente. 
 

Estabelecidas essas distinções, esclareço que não pretendi classificar, 

esquematizar ou esgotar as discussões sobre os conceitos de corpo, sexo, sexualidade e 

gênero de modo a fragmentar e empobrecer esse debate tão plural, multifacetado e inter-

relacionado. No entanto, considerei pertinente explicitar, ainda que brevemente, o que 

compreendo dessas noções centrais, pois elas situam meu tema de pesquisa e 

esclarecem/justificam o campo de estudos no qual este estudo se inscreve. Também me 

serviram como lentes muito profícuas para o olhar que joguei sobre as peças educativas 

que selecionei como corpus analítico desta investigação, e cuja rede de relações consiste 

no que passei a chamar de dispositivo da orientação sexual. 
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MEU PASSEIO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 
 
 
 
Caminhando pelo pós-estruturalismo com ferramentas teórico-metodológicas 
 
foucaultianas 
 
 

 

Para iniciar a discussão do caminho teórico-metodológico que percorri nesta 

pesquisa, é pertinente considerar os pressupostos gerais da perspectiva analítica pós-

estruturalista, na qual me inspiro enquanto pesquisadora, e que orienta este estudo – não 

apenas quanto ao método, mas também (porque indissociáveis) quanto aos modos de 

pensar a educação, o currículo, a cultura e especialmente as relações de gênero e 

sexualidade no âmbito pedagógico. 
 

Transitando no pensamento pós-estruturalista, aproximo-me das teorizações de 

Michel Foucault (em especial relativas a discurso e sexualidade) e de autor@s que 

desenvolvem seus estudos com base em conceitos foucaultianos. Em seus trabalhos, 

esses autores (referenciados ao longo desta Dissertação) estudaram, revisaram e 

desenvolveram premissas que foram de suma importância para que eu pudesse ir me 

aproximando dessa abordagem analítica e construindo as questões de minha 

investigação de mestrado. 
 

Como característica geral da perspectiva pós-estruturalista, ressalto a oposição 

ao estruturalismo francês, cuja origem está na linguística, que compreende a linguagem 

através de suas estruturas, a exemplo da teoria desenvolvida por Ferdinand de Saussure 

e Roman Jakobson. Quanto à concepção estruturalista da linguagem, Jonathan Culler 

(apud PETERS, 2000, p.9) afirma: 

 

 
o sistema linguístico é constituído por diferentes níveis de 
estrutura; em cada nível, podem-se identificar elementos que 
contratam e se combinam com outros elementos para formar 
unidades de nível superior, mas os princípios estruturais em 
cada nível são fundamentalmente os mesmos. 
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Seguindo princípios universais, a concepção estruturalista compreende a 

linguagem dentro de um sistema fechado, de forma que “todos os termos linguísticos 

pressupõem uma totalidade linguística de estruturas, cuja integridade é pressuposta e 

implicitamente evocada para conferir sentido a qualquer termo” (BUTLER, 2012, p.69). 
 

A ruptura com esse modo de pensar a linguagem foi marcada pela “virada 

linguística”, movimento teórico que deslocou a concepção de linguagem, passando esta 

a ser entendida como fora de estruturas fixas, de modo sempre contingente. Sobre essa 

virada, Silva (1996, p.236) esclarece: 

 

 
A própria natureza da linguagem é também redefinida. Não 
mais vista como veículo neutro e transparente de representação 
da “realidade”, mas como parte integrante e central da sua 
própria definição, a linguagem também deixa de ser vista como 
fixa, estável e centrada na presença de um “significado” que lhe 

seria externo e ao qual lhe corresponderia de forma unívoca e 
inequívoca. 

 
 
 

A partir da mudança na noção de linguagem como veículo de representação da 

realidade para a compreensão de linguagem como constituinte das definições de 

realidade, descentra-se uma das principais categorias do humanismo tradicional: o 

sujeito
11

. 
 

A ideia de sujeito, visto como portador de uma razão soberana, que através da 

crença em uma consciência humana provê toda significação, é minada pelo 

entendimento de que o discurso e a linguagem constroem tais significados e, portanto, 

constroem a própria pessoa e sua realidade. Assim, a ideia de sujeito pré-discursivo, que 

supostamente possuiria uma essência universal, dá lugar ao entendimento de que essa 

entidade só existe de um determinado jeito porque foi assim constituída por discursos. 
 

Nessa virada de sentidos, a ideia de que a emancipação humana se dá sobretudo 

ou exclusivamente através do conhecimento – ideia inspirada também pela lógica do 

filósofo inglês Francis Bacon, para quem “saber é poder” – é radicalmente abalada pelo 

 
11

 O termo sujeito faz parte do próprio vocabulário conceitual do humanismo tradicional. O sujeito 
universal do humanismo, correspondente ao projeto da modernidade, é homem, branco, ocidental e tido 
sob a ótica classicista e etnocêntrica de mundo. 
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entendimento de que saber e poder possuem uma relação de retroalimentação. Segundo 

Veiga-Neto (2014, p.128), saber e poder se cruzam no discurso, mas se distinguem nas 

relações: 

 

 
O poder se dá numa relação flutuante, isso é, não se ancora 
numa instituição, não se apoia em nada fora de si mesmo, a não 
ser no próprio diagrama estabelecido pela relação diferencial de 
forças. [...] O saber, bem ao contrário, se estabelece e se 
sustenta nas matérias/conteúdos e em elementos formais que lhe 
são exteriores: luz e linguagem, olhar e fala. É bem por isso que 
o saber é apreensível, ensinável, domesticável, volumoso. E 
poder e saber se entrecruzam no sujeito, seu produto concreto, e 
não num universal abstrato. 

 
 
 

A partir dessa premissa, entendo que os saberes – sejam eles tidos como 

eruditos, sejam eles tidos como desqualificados – são indissociáveis dos jogos de poder. 

Quanto a isso, Esther Diaz (2012, p.87) considera que: “a produção da palavra está 

controlada, selecionada e distribuída por certos procedimentos”, que atuam de 

diferentes formas, a depender das relações de poder-saber. Diaz (2012, p.90) 

exemplifica essas relações ao tratar da produção e da manutenção do discurso: 

 

 
Um grupo reduzido de sujeitos mantém discursos e determina 
quem pode partilhá-los e até onde, ao mesmo tempo em que se 
beneficiam propalando um discurso público do qual somente 
uns poucos sabem suas regras, seus recursos, seus segredos. 

 
 
 

Na esteira disso, pode-se melhor situar a ideia de que o sujeito não produz 

sentidos no mundo apenas por motivações psicológicas ou através de uma sua suposta 

consciência autônoma. Entende-se que esses sentidos são produzidos em meio a 

relações de saber/poder que atravessam a formação discursiva pelo sujeito. Sendo 

assim, os discursos são produzidos e constituem o próprio sujeito que fala, sua 

consciência e realidades; ou, como salienta Coutinho (2008, p.22), “as práticas que os 

sujeitos realizam e organizam estão envolvidas com a própria construção dos sujeitos e 

com a formação de suas maneiras de ser”. É nesse sentido que se pode dizer, tal como 
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faz Diaz (2012, p.91), que “existem condições históricas que preexistem a qualquer 

começo de discurso”. 
 

Rompendo com a lógica essencialista de linguagem e sujeito, considera-se que 

também a realidade não possui um significado estável. O real não é passível de 

definição ou revelação através da linguagem; ou seja, a linguagem não é entendida 

como reveladora desse “real”. Esse movimento também ocorre em relação à crença em 

uma suposta essência humana universal, que supõe que a pessoa nasça dotada de 

prerrogativas de sua espécie. Para os estudos pós-estruturalistas, esse sujeito universal 

consciente configura-se como narrativa do pensamento moderno. 

 

 
O humanismo tendia, como um motivo central do pensamento 
liberal europeu, a colocar o “sujeito” no centro da análise e da 
teoria, vendo-o como a origem e a fonte do pensamento e da 
ação, enquanto o estruturalismo, ao menos em uma leitura 
althusseriana, via os sujeitos como simples portadores de 
estruturas. Os pós-estruturalistas continuam, de formas 
variadas, a sustentar essa compreensão estruturalista do sujeito, 
concebendo-o, em termos relacionais, como um elemento 
governado por estruturas e sistemas, continuando a questionar 
também as diversas construções filosóficas do sujeito: o sujeito 
cartesiano-kantiano, o sujeito hegeliano e fenomenológico; o 
sujeito do existencialismo, o sujeito coletivo marxista. 
(DERRIDA apud PETERS, 2000, p.17) 

 
 
 

A partir desses questionamentos de inspiração pós-estruturalista, outras 

abordagens analíticas foram se desenvolvendo, a exemplo das teorizações pós-críticas 

que emergiram no campo da pesquisa educacional. Para a perspectiva pós-crítica, as 

pedagogias modernas se situam e se movimentam na lógica das oposições binárias, a 

partir de categorias duais tais como repressão/libertação, opressor/oprimido, 

alienado/consciente, ignorante/consciente que, a despeito de toda a importância que 

historicamente tiveram para o desenvolvimento de certas análises, acabam por situar os 

sujeitos em lugares fixos. Estabelecendo a ruptura com as oposições binárias, a 
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abordagem pós-crítica realiza o movimento de descentralizar essas categorias
12

. Sobre 

isso, Silva (1996, p.239) ressalta: 
 
 

 
Uma perspectiva que reconhece o descentramento da 
consciência e do sujeito, a instabilidade e provisoriedade das 
múltiplas posições em que são colocados pelos múltiplos e 
cambiantes discursos em que são constituídos, começa por 
questionar e interrogar esses discursos, desestabilizando-os em 
sua inclinação a fixá-los numa posição única que, afinal, se 
mostrará ilusória. A posição pós-estruturalista, naquilo que se 
refere à chamada “virada linguística”, subverte todas as nossas 

mais queridas noções sobre educação, incluindo aquelas que 
tínhamos como mais críticas e transgressivas. 

 
 
 

Reconhecendo esse descentramento, Silva (1996) considera que a subversão aos 

discursos hegemônicos da educação é o modus operandi para a corrente de pensamento 

pós-estruturalista. Nesse ponto, destaca-se a mudança de questionamento das pesquisas 

identificadas com essa abordagem: as investigações deixam de perguntar o que é isso? e 

passam a perguntar como isso se tornou o que hoje dizemos que isso é?. 
 

Assim, fica claro o deslocamento do habitual “é” das questões teóricas (ou seja, 

da procura pela revelação do suposto único verdadeiro sentido das coisas), para as 

interrogações relacionadas ao como as coisas acontecem. A preocupação deixa de estar 

voltada para o que as coisas são, e volta-se para como, e por que, e para que elas 

funcionam de um determinado jeito e não de outro. 
 

Um exemplo claro desse deslocamento de questões pode ser encontrado nos 

estudos realizados por Michel Foucault (2014a) sobre o dispositivo da sexualidade, que 

problematizam os modos pelos quais os discursos sobre sexualidade são construídos e 

se mantêm como legítimos. O interesse analítico do pesquisador recaía sobre a produção 

 
 
12

 Sabe-se que há diferenças entre a perspectiva pós-estruturalista e a perspectiva pós-crítica, tendo em 
vista que emergiram de contextos distintos: a análise pós-estruturalista surge como crítica aos ideais do 
Humanismo e Renascimento, que compõem o projeto de modernidade e também como resposta filosófica 
ao cientificismo do estruturalismo; e a análise pós-crítica surge na área da pesquisa em educação, em 
oposição à abordagem crítica caracterizada sobretudo pelo dualismo. Apesar das diferenças, nesta 
Dissertação estou usando esses dois termos (pós-estruturalismo e pós-crítico) como equivalentes, já que 
ambos se assemelham em muitas de suas premissas teórico-metodológicas, inspirando-se (ambos) nos 
estudiosos Michel Foucault e Gilles Deleuze, entre outros (PETERS, 2000; MEYER, PARAÍSO, 2012). 
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de regimes de verdade acerca da sexualidade, e não sobre a tentativa de dizer o que é 

propriamente a sexualidade ou de dialogar com conhecimentos produzidos no interior 

dessa área, tomados como verdadeiros e intrínsecos a esse campo de saber. Nessa 

mudança de questionamento, residem interesses investigativos que procuram 

compreender que condições possibilitaram os ditos e escritos sobre determinado objeto 

e quais eram suas funções ao longo da história. 
 

Diante disso, não indago sobre o que é a orientação sexual em peças educativas, 

nem como ela deveria ser, mas sim: como chegamos à produção de materiais 

educativos sobre orientação sexual? A que urgência histórica a orientação sexual veio 

atender? Que condições (históricas, culturais, políticas, econômicas...) podem estar 

envolvidas na emergência dos enunciados sobre orientação sexual que povoam as peças 

educativas? Quais são os enunciados centrais cuja tecitura constitui o dispositivo da 

orientação sexual e como chegamos a esses enunciados e não a outros? 
 

Esse modo de perguntar (que se preocupa com as condições de possibilidade 

para a emergência das coisas e com o seu funcionamento) pode ser situado em dois 

caminhos teórico-metodológicos desenvolvidos por Michel Foucault: arqueologia e 

genealogia, ambos entendidos como modos de investigação – ou, na linguagem 

acadêmica mais corrente, como métodos de pesquisa. Com relação a isso, Marlucy 

Paraíso (2012, p.25) afirma que a arqueologia e a genealogia foucaultianas “oferecem 

tanto modos específicos de interrogar como estratégias para descrever e analisar”. 
 

Mas esclareço, de antemão, que este meu estudo não faz uma arqueologia nem 

uma genealogia, mas tão somente se inspira nesses dois modos (arqueológico e 

genealógico) de interrogar, descrever e analisar, tomando emprestados alguns conceitos 

que me ajudaram a construir os pressupostos e as estratégias desta pesquisa. Dentre os 

referidos conceitos, destacam-se: enunciado, discurso e dispositivo. 
 

Com base na teorização foucaultiana, em especial no eixo investigativo da 

arqueologia, o conceito de discurso pode ser entendido como um conjunto de 

enunciados móveis e descontínuos, porém regulares, cujos elementos abrangem relações 

históricas, culturais, econômicas, políticas, sociais... As regularidades dos enunciados 

são determinadas pelas regras de funcionamento que as colocam no jogo de uma 

determinada ordem discursiva. “As formações discursivas são, pois, constituídas por 
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enunciados que obedecem a um mesmo ordenamento discursivo” (FAHEINA, 2015, 

p.23). Portanto, o discurso pode ser entendido como “um conjunto de enunciados que se 

apoia em um mesmo sistema de formação” (FOUCAULT, 1987, p.124). Ao discurso se 

associam os enunciados que devem ser compreendidos na sua singularidade, nas 

conexões com outros enunciados e com outras formas de enunciação menosprezadas. 

Para Foucault (1987, p.98), o enunciado é: 

 

 
uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos 
signos, e a partir da qual se pode decidir [...] se eles “fazem 

sentido” ou não, segundo que regra se sucedem ou se 

justapõem, e que espécie de ato se encontra realizado por sua 
formulação (oral ou escrita). [O enunciado] não é em si mesmo 
uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de 
estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, 
com conteúdos concretos, no tempo e no espaço. 

 
 
 

A noção de função corresponde à ideia de correlações, que são estabelecidas no 

nível enunciativo. O enunciado é, assim, tratado como uma função que permite que algo 

seja dito de maneira específica, obedecendo a regras históricas, culturais, políticas em 

um espaço-tempo específico. É por isso que a análise do discurso (de orientação 

foucaultiana) não busca estabelecer princípios universais, mas descrever e analisar 

enunciados entendendo-os como contingentes. Como exemplo de enunciados, Veiga-

Neto (2014, p.94) identifica: 

 
 
 

um horário de trens, uma fotografia ou um mapa podem ser um 
enunciado, desde que funcionem como tal, ou seja, desde que 
sejam tomados como manifestações de um saber e que, por isso, 
sejam aceitos, repetidos e transmitidos. 

 
 
 

Apenas como outro breve exemplo, consideremos a seguinte frase: “amor de 

mãe é incondicional”. Chamarei essa frase de enunciado, apoiado em um conjunto de 

signos, mas procurarei focá-lo como “função de existência” que, por sua vez, tem as 

seguintes características: 
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um referente (ou seja, um princípio de diferenciação), um 
sujeito (no sentido de “posição” a ser ocupada), um campo 

associado (isto é, coexistir com outros enunciados) e uma 
materialidade específica – por tratar de coisas efetivamente 
ditas, escritas, gravadas em algum tipo de material, passíveis de 
repetição ou reprodução, ativadas através de técnicas, práticas e 
relações sociais. (FOUCAULT apud FISCHER, 2001, p.202) 

 
 
 

Com efeito, o enunciado que exemplifiquei (“amor de mãe é incondicional”) 

possui um referente, que identifico como a mulher mãe e todos os sentidos atrelados ao 

sujeito materno. Como sujeito do enunciado, está a figura das mães que são cobradas 

socialmente para “tornarem-se naturalmente” cuidadoras, educadoras e amarem 

incondicionalmente suas crianças, ignorando todo o desgaste físico, mental e emocional 

que essa função acarreta. Como campo de saber associado à esse enunciado, pontuo o 

discurso moralista/religioso, o discurso sobre a mulher através das mídias (que, muitas 

vezes, romantiza a maternidade), entre outros tantos. Por fim, a materialidade específica 

desse enunciado que é mostrado de forma concreta (podendo ser repetido, reproduzido e 

ativado através de técnicas, práticas e relações) através das famílias, das religiões, das 

escolas, dos currículos, das mídias que veiculam programas e peças publicitárias que 

transmitem a imagem romântica desse sujeito mãe, capaz de anular toda sua vida a 

partir do nascimento de um bebê e amar incondicionalmente uma criança. 
 

A partir desse breve exemplo, percebe-se que os enunciados não podem ser 

identificados tão somente como atos de fala cotidianos ou qualquer coisa dita (ou 

mostrada), “mas sim coisas que se transmitem e se conservam, que têm um valor, e das 

quais procuramos nos apropriar; que repetimos e reproduzimos e transformamos” 
 
(FOUCAULT, 1987, p.138-139). 
 

Nesse sentido, reitero que o uso que faço do conceito de enunciado como 

orientação teórico-metodológica vai na direção de compreendê-lo enquanto 

acontecimento, que emerge em um tempo-espaço específicos. Os enunciados são, 

portanto, entendidos e tratados como funções de determinados campos de sentidos que 

devem ser aceitos em uma rede discursiva, obedecendo a uma ordem. Essa ordem é 

evidenciada por seu conteúdo (legitimado como verdade) ou pela posição de quem 
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praticou a enunciação ou pela instituição que abrangeu o enunciado (VEIGA-NETO, 

2014). 
 

Assim, enquanto um conjunto de enunciados, o discurso, que compõe os objetos 

de que fala, é constituído de práticas – discursivas e não discursivas. Por práticas 

discursivas entendem-se as regras e a dinâmica de formulação discursiva. Nas palavras 

de Foucault (apud FISCHER, 2001, p.204), trata-se de: 

 

 
um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma 
dada época e para uma determinada área social, econômica, 
geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 
enunciativa. 

 
 
 

Por práticas não discursivas entende-se o “conjunto de acontecimentos de ordem 

política, econômica, social, cultural, educacional, etc., que se desenvolveram 

empiricamente em um determinado momento da história” (FAHEINA, 2015, p.25). 

Nesse sentido, são nos domínios não discursivos que os discursos “vivem”. Segundo 

Rosa Fischer (2001, p.216), as práticas não discursivas compreendem: 

 

 
as instituições, os acontecimentos políticos, os processos 
econômicos e culturais, toda a sorte de práticas aí implicadas.  
Tais domínios, porém, não podem ser vistos como “expressão” 

de um discurso, nem como seus determinantes, mas como algo 
“que faz parte de suas condições de emergjjjência”. 

 
 
 

Embora se possa distinguir as nuances próprias às práticas discursivas e às 

práticas não discursivas, é preciso considerar que, nos princípios metodológicos da 

análise discursiva, práticas discursivas e não discursivas são indissociáveis e ambas 

fazem parte do discurso (VEIGA-NETO, 2014; FISCHER, 2001). 
 

Esses conceitos de enunciado e discurso (próprios da arqueologia foucaultiana) 

tornam-se ainda mais potentes quando associados ao modo genealógico de investigação, 

na medida em que o discurso, enquanto um conjunto de enunciados que se apoiam em 

uma mesma formação discursiva, é permeado por relações de poder e saber. É nesse 
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sentido que muitos estudiosos entendem a genealogia como uma complementação e um 

aprofundamento da analítica interpretativa desenvolvida na arqueologia
13

. 
 

No projeto genealógico foucaultiano, tratava-se de: 
 
 
 

Ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não 
legitimados, contra a instância teórica unitária que pretenderia 
depurá-los, hierarquiza-los, ordená-los em nome de um 
conhecimento verdadeiro, em nome dos direitos de uma ciência 
detida por alguns. As genealogias não são, portanto, retornos 
positivistas a uma forma de ciência mais atenta ou mais exata, 
mas anticiências. (FOUCAULT, 2014b, p.268) 

 

 

Essa ideia abre muitas portas para quem pretende lançar um olhar genealógico 

sobre a constituição de seus objetos de estudo; trata-se, como salienta Coutinho (2008, 

p.24), de 

 
um olhar genealógico no sentido de Foucault, que faz uma 
filosofia histórica, mas não transcendental, e para quem a 
genealogia significa conduzir a análise a partir de uma questão 
presente. Foucault entende que a história da humanidade é uma 
série de interpretações que querem impor uma vontade sobre 
outra e que se desenha em função de lutas. 

 
 

Segundo Veiga-Neto (1995, p.28), a perspectiva genealógica busca “descentrar e 

desestatizar o poder, tentando apreender as suas manifestações nas muitas práticas 

(discursivas ou não) que se articulam e se combinam e nos atravessam e nos 

conformam”. Chama-se a atenção para uma sutileza que diferencia a análise 

arqueológica da genealógica. Da mesma forma que a arqueologia, a genealogia não 

busca as origens e os fundamentos de uma determinada área do conhecimento; no 

entanto, mais do que isso, para a genealogia, “qualquer base em que se assente o 

conhecimento tem de ser pensada do lado de fora dos saberes, do lado do poder. E 

ambos – poder e saber – se articulam (modernamente) com a produção num corpo 

político” (VEIGA-NETO, 1995, p.29). É desse modo que se entendem os “ditos” como 

imbricados por relações de poder e saber que atravessam o discurso. 
 
13

 Para um aprofundamento sobre a arqueologia e a genealogia, em suas características, diferenças e 
aproximações, sugiro consultar Veiga-Neto (2014). 
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Assim, considerando tanto as distinções quanto a complementaridade dos dois 

eixos investigativos (arqueologia e genealogia), Foucault (1999, p.16) explicita: “a 

arqueologia seria o método próprio da análise das discursividades locais, e a genealogia, 

a tática que faz intervir, a partir dessas discursividades locais assim descritas, os saberes 

desassujeitados que daí se desprendem”
14

. 
 

Seja pela orientação arqueológica, seja pela orientação genealógica, esses modos 

investigativos não apenas deslocam as questões de pesquisa quanto possibilitam que se 

criem caminhos metodológicos mais livres das amarras acadêmicas tradicionais, mas 

não por isso menos sérios e rigorosos. 
 

Para traçar o “novo”, faz-se necessário certas rupturas com modelos conhecidos 

de fazer pesquisa; nesse sentido, as teorizações foucaultianas (e as pós-estruturalistas de 

modo geral
15

) contribuíram sobremaneira para a compreensão do caráter pedagógico de 

artefatos culturais, que ensinam e (con)formam modos de ser e pensar. A partir disso, 

pôde-se ressignificar uma série de conceitos caros ao campo educacional. 
 

Eis aqui um dos muitos pontos de contato entre os estudos foucaultianos e as 

pesquisas pós-críticas: afinadas com esse jeito foucaultiano de perguntar e trilhar 

percursos, as pesquisas pós-críticas criam novos modos de investigação ressignificando 

os já existentes e buscando “as mais diferentes inspirações e articulações para modificar 

o dito e o feito sobre a educação” (PARAÍSO, 2012, p.25). 
 

Assim, a ideia de articulação é muito bem vinda a este estudo, na medida em que 

consiste numa estratégia de pesquisar que combina e trama (articula) diferentes saberes, 

advindos de várias áreas do conhecimento (literatura, mídia televisiva, cinema, internet, 

arte, educação, política, economia, por exemplo). 
 

Desse modo, o presente estudo articula diferentes instâncias que envolvem a 

orientação sexual, tais como a das políticas curriculares educacionais, da psicologia, da 

 
 
14

 Embora Foucault não tenha empregado o termo arqueogenealogia, alguns de seus estudiosos 
(ARAÚJO, 2007; CARVALHO, 2007; entre outros), ao defenderem a ideia de que não há um corte 
radical entre a arqueologia e a genealogia, consideram o conceito de formação discursiva como chave 
para o que se passou a chamar de arqueogenealogia, que consiste em: descrever e analisar práticas 
discursivas em sua relação com práticas não discursivas, “as quais sujeitam indivíduos, corpos, 
populações a mecanismos de poder, um deles, o menos suspeito e o mais generalizado e prestigiado, o 
jogo de verdade” (ARAÚJO, 2007, p.22-23). 
 
15

 Paraíso (2012) ressalta que, além da arqueologia e da genealogia foucaultianas, outras orientações 
teórico-metodológicas acabaram por inspirar as pesquisas pós-críticas em educação, tais como a 
cartografia e a esquizoanálise, de Gilles Deleuze e Félix Gatarri; e a desconstrução, de Jacques Derrida. 
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religião e da mídia virtual. Uso saberes situados em diferentes contextos para 

(de)compor o dispositivo da orientação sexual. Essa (de)composição é feita no intuito 

de desterritorializar meu objeto de estudo, para tentar, de fora, perceber a intrincada 

rede de suas condições de existência. Nessa perspectiva, Meyer e Paraíso (2012, p.33) 

salientam que, 

 

 
nas metodologias pós-críticas, eliminamos as barreiras entre as 
diferentes disciplinas. Deslocamos as linhas que separam 
ciência e literatura, conhecimento e ficção, arte e ciência, 
filosofia e comunicação. Explodimos as separações entre teoria 
e prática, discurso e “realidade”, conhecimento e saberes do 

senso comum, representação e realidade. Desconstruímos as 
oposições binárias que tantas hierarquias construíram entre as 
pessoas e as coisas do mundo e, consequentemente, os muitos 
tipos de verdade que estão presentes nas imagens de 
pensamento já construídas sobre o nosso objeto de pesquisa. 

 
 
 

Ao expor algumas premissas gerais da perspectiva pós-estruturalista/pós-crítica 

na educação, não intenciono apresentar de forma categórica seus pressupostos 

metodológicos, já que as pesquisas situadas nessa vertente constroem suas próprias 

metodologias a partir das interrogações que fazem sobre seus objetos de estudo, 

rompendo com o formalismo científico. 
 

Nesse sentido, muito longe de pretender esgotar as questões ou traçar um 

panorama totalizante da abordagem pós-estruturalista/pós-crítica da educação, minha 

intenção, ao trazer essas considerações para cá, foi destacar alguns pontos centrais dessa 

vertente investigativa, especialmente aqueles que foram mais importantes para a 

construção de interrogações sobre meu objeto de estudo e inspirando a criação de suas 

estratégias, já que “a escolha dos procedimentos de pesquisa depende sempre das 

questões que são feitas” (COUTINHO, 2008, p.23). 
 

Além dos conceitos de enunciado e discurso, outro muito importante para minha 

investigação é o de dispositivo. Compreendendo a centralidade desse conceito nesta 

pesquisa, é importante explicitar em quais teorizações e revisões eu me apoiei, o que 

faço a seguir. 
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Dispositivo como ferramenta teórico-metodológica 
 
 

 

Ao tratar do conceito de dispositivo, Foucault (1985, p.244) diz que consiste em: 
 
 
 

um conjunto absolutamente heterogêneo que implica discursos, 
instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais e filantrópicas, em resumo: 
tanto o dito como o não dito, eis os elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se estabelece entre estes elementos. 

 
 
 

Sumariando as possibilidades que Foucault oferece para o uso do conceito de 

dispositivo, Giorgio Agamben (2014, p.27) apresenta três pontos que compõem sua 

definição: 
 

a. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não-linguístico, que 
inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, 
instituições, edifícios, leis, medidas de política, proposições 
filosóficas etc. o dispositivo em si mesmo é a rede que se 

estabelece entre esses elementos. [16] 
 

b. O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se 
inscreve sempre numa relação de poder. 

 
c. Como tal, resulta do cruzamento de relações de poder e de 

relações de saber. 
 
 
 

Tendo tais possibilidades de definição como norte, Agamben (2014) passa a 

tratar da importância do conceito de dispositivo nos estudos foucaultianos, explicitando 

que, enquanto Hegel usa o termo positividade, visto como o elemento histórico essencial 

para compreender as categorias universais, Foucault usa dispositivo, que funciona em 

suas teorizações como um conceito geral. Não significa entender dispositivo como uma 

categoria universal, mas sim como um conceito multifacetado, 

 
 
 
 
16

 É propositadamente que a ideia da rede aparece repetidas vezes nessa seção, na medida em que 
pretendo chamar a atenção para este aspecto do conceito e, nesse sentido, me pareceu profícuo citá-lo nas 
diferentes frases em que essa ideia é referida por Foucault (1985; 2014b) e Agamben (2014). 
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que entrelaça campos de saber, relações de poder e processos de subjetivação. Com 

relação a isso, consideremos o que diz Agamben (2014, p.31): 

 

 
Foucault, como sabem, sempre recusou a se ocupar daquelas 
categorias gerais ou entes da razão que chama de “os 

universais”, como o Estado, a Soberania, a Lei, o Poder. Mas 

isso não significa que não haja, no seu pensamento, conceitos 
operativos de caráter geral. Os dispositivos são precisamente o 
que na estratégia foucaultiana toma o lugar dos universais: não 
simplesmente esta ou aquela medida de segurança, esta ou 
aquela tecnologia de poder, e nem mesmo uma maioria obtida 
por abstração: antes, como dizia na entrevista de 1977, a “rede 

(le réseau) que se estabelece entre estes elementos”. 
 
 
 

Referindo-se ao que chamou de filosofia dos dispositivos, Deleuze (1990, p.4) 

aponta o repúdio dos universais como uma de suas características. 

 

 
Com efeito, o universal nada explica, é ele que deve ser 
explicado. [...] O Uno, o Todo, o Verdadeiro, o objeto, o sujeito 
não são universais, mas processos singulares de unificação, de 
totalização, de verificação, de objetivação, de subjetivação, 
processos imanentes a um dado dispositivo. E cada dispositivo 
é uma multiplicidade na qual esses processos operam. 

 
 
 

Nesse sentido, o dispositivo se constitui num conjunto de múltiplas relações de 

poder e saber dispostas em diversos aparatos e práticas (discursivas ou não). E os 

variados elementos tecidos nessa rede estão necessariamente implicados com uma 

função estratégica, que tem por princípio atender a uma demanda histórica específica. 

Segundo Foucault (2014b, p.367) 

 

 
o dispositivo é de natureza essencialmente estratégica, o que 
supõe que se trata no caso de uma certa manipulação das 
relações de força, de uma intervenção racional e organizada 
nessas relações de força, seja para desenvolvê-las em 
determinada direção, seja para bloqueá-las, para estabilizá-las, 
utilizá-las, etc...O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em 
um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou 
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a configurações de saber que dele nascem mas que igualmente o 
condicionam. É isto o dispositivo: estratégias de relações de 
força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles. 

 
 
 

Uma vez que o dispositivo possui uma função estratégica inserido em um 

determinado contexto sócio-histórico-cultural, faz-se pertinente perceber seu sentido 

enquanto um plano. Esse sentido está relacionado à leitura que Agamben (2014, p.31) 

faz do conceito de dispositivo, definido por ele como “o conjunto dos meios dispostos 

em conformidade com um plano”. 
 

A função estratégica de um dispositivo também está atrelada à constituição de 

determinado modo de ser, isto é, à formação de uma subjetividade. Agamben (2014, 

p.37) esclarece que “o termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se 

realiza uma pura atividade de governo [...]. Por isso os dispositivos devem sempre 

implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito”. 
 

Tal entendimento levou Agamben (2014, p.39) a ampliar o conceito foucaultiano 

de dispositivo, afirmando sua capacidade de “capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 

seres viventes”. 
 

Tendo em vista a amplitude do conceito de dispositivo no pensamento 

foucaultiano, vale pensarmos sobre a metáfora do novelo (DELEUZE, 1990). Um 

novelo composto por diferentes linhas com diferentes direções, que não procuram 

formar uma unidade. Linhas que se cruzam e se afastam, sempre em processos de 

desequilíbrio. Sendo assim, “os objetos visíveis, as enunciações formuláveis, as forças 

em exercício, os sujeitos numa determinada posição, são como que vetores ou tensores” 

(DELEUZE, 1990, p.1). 
 

Dos muitos componentes enumerados por Deleuze (1990, p.4) como sendo de 

um dispositivo – “linhas de visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de 

subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura que se entrecruzam e se misturam” 
 
– os dois primeiros em especial (visibilidade e enunciação) podem ser entendidos como 

regimes. 
 

Uma ciência, em um determinado momento, ou um gênero 
literário, ou um estado de direito, ou um movimento social 
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definem-se precisamente pelos regimes de enunciações. Não 
são nem sujeitos nem objetos, mas regimes que é necessário 
definir em função do visível e do enunciável, com suas 
derivações, suas transformações, suas mutações. E em cada 
dispositivo as linhas atravessam limiares em função dos quais 
são estéticas, científicas, políticas, etc. (DELEUZE, 1990, p.2) 

 
 
 

Assim, não se trata apenas do que se pode ver ou falar sobre alguma coisa, mas 

daquilo que se torna possível e justificável ver e falar, ou seja, trata-se daquilo que 

encontra condições de entrar na ordem do discurso. Referindo-se às unidades do visível 

e enunciável, Fabiana Marcello (2009, p.232) afirma que elas 

 

 
só podem ter existência a partir de uma combinação meticulosa 
entre palavras, frases e proposições; a partir de um entrecruzar 
específico que, então, lhe confere condição de existência. Como 
apreendê-los? Rachando, abrindo, dilacerando ou, talvez, 
talhando as próprias palavras, frases e proposições para extrair, 
extirpar delas os enunciados que lhe são correspondentes. 

 
 
 

Agamben (2014) faz a analogia de dispositivo com um mecanismo, composto 

por partes entendidas como peças dispersas por (e em) várias instâncias, atravessadas 

por práticas discursivas e não discursivas e incidindo, portanto, em saberes, poderes e 

subjetividades. 
 

Enquanto eu realizava os estudos sobre o conceito de dispositivo, deparei-me 

coincidentemente com uma imagem que representa a escultura La Secrétaire Renvoyée 
 
(traduzida do francês para o português como O secretário voltou), datada de 1963, e de 

autoria do pintor e escultor franco-americano Armand Pierre Fernandez, mais conhecido 

como Arman. Em função das relações que passei a fazer entre o conceito de dispositivo 

e a imagem que se apresentou para mim, considerei pertinente trazê-la para cá, apenas 

para ajudar a explicar o que entendo por dispositivo
17

. Percebo que a obra ilustra o 

 
 
17

 Não se trata aqui de interpretar os signos da escultura, nem me interessam as motivações ou intenções 
de Arman ao elaborar essa obra em 1963, nem qual seria seu significado (estético, político...) mais 
qualificado. Também não busquei por interpretações, críticas e comentários, pois não é minha intenção 
apresentar qualquer tipo de verdade e juízo sobre a obra. Restrinjo-me tão somente ao uso que fiz da 
imagem: para ajudar a explicar o que entendo por dispositivo. 
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sentido que o dispositivo assume comparado a um mecanismo. Destaco esse significado 

tecnológico do termo dispositivo ao estabelecer, seguindo Agamben (2014, p.31), sua 

analogia com uma maquinaria, entendendo-se dispositivo como “o modo em que estão 

dispostas as partes de uma máquina ou de um mecanismo e, por extensão, o próprio 

mecanismo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – La Secrétaire Renvoyée (1963), de Armand Pierre Fernandez. 

Fonte: http://radicalart.info/process/smash/arman/ 
 
 
 

A escultura de Arman me aparece (e me apetece) como uma máquina de 

escrever estraçalhada, com suas peças dispersas sobre o fundo vermelho. Cada peça 

possui um formato diferente; e algumas são de naturezas diferentes ou feitas com 

diferentes materiais. Algumas peças são pequenas, outras grandes, outras são de 

tamanho médio em relação às pequenas e às grandes. Determinadas peças se 

assemelham entre si, mas podem se encontrar em locais diferentes da escultura. 
 

Percebo que algumas peças são tão distintas das demais, que me transmitem a 

impressão de não fazerem parte do todo, ou seja, são tão heterogêneas em formato, 

tamanho e espaços que ocupam na escultura, que nem parecem que são peças cujo 

encaixe compõe a mesma máquina de escrever. Sublinho que essa imagem possui 
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afinidade com as teorizações de dispositivo como um conjunto heterogêneo, que 

engloba diferentes elementos (discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, decisões, 

leis, procedimentos, enunciados de várias áreas). 
 

Mesmo as peças sendo heterogêneas e estando dispersas no tempo-espaço, o 

dispositivo “é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos” (FOUCAULT, 
 
2014b, p.364). Comparo esta rede à máquina de escrever, que se encontra desmontada 

na imagem. Esta máquina de escrever cumpre uma função no mundo, ela serve para 

escrever e imprimir palavras em folhas de papéis. A máquina de escrever atendeu a uma 

urgência social e cultural. Inventadas na segunda metade do século XIX, esse objeto 

serviu para transformar o modelo de escrita, até então manual, ampliando a 

comunicação de maneira significativa (FERREIRA, 2013). 
 

De modo similar e considerando o dispositivo como “um tipo de formação que, 

em um determinado momento histórico, teve como função principal responder a uma 

urgência” (FOUCAULT, 2014b, p.365), o dispositivo da orientação sexual é aqui 

entendido e tratado como uma rede constituída de várias e dispersas peças educativas 

cuja combinação acabou por fazer frente a uma determinada urgência histórica. 
 

Portanto, não se trata de analisar especificamente um ou outro material do 

corpus analítico, mas descrever e explicar como diferentes enunciados, articulados em 

determinadas formações discursivas, e envoltos em relações de poder, possibilitam a 

emergência e o funcionamento do que estou chamando neste estudo de dispositivo da 

orientação sexual. 
 

Para tanto, tratarei a seguir de alguns pontos estratégicos a partir dos quais certa 

noção pedagógica da sexualidade pôde se manifestar, dispondo condições específicas e 

singulares que tornaram possível a existência da atual noção de orientação sexual. 
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Funções do dispositivo da orientação sexual no Brasil no século XX 
 
 

 

Para a compreensão da urgência histórica a qual o dispositivo da orientação 

sexual veio atender, recorro a fragmentos históricos que foram elementares para 

identificar algumas das muitas condições de possibilidade para a emergência desse 

dispositivo no início do século XX. 
 

Em linhas gerais, o dispositivo da orientação sexual no âmbito educacional, na 

primeira metade do século XX, teve como uma de suas principais urgências históricas: 

atender aos princípios médicos, estabelecendo o que era saudável e higiênico no sexo 

através da educação. Para o cumprimento dessa urgência, foram investidas medidas 

jurídicas, médicas, psicológicas, filosóficas e educativas. 
 

Durante a década de 1920 no Brasil, o discurso médico relativo à sexualidade se 

efetuava a partir da preocupação com a cura do que era à época entendido como 

anomalias, desvios e distúrbios sexuais, ou seja, com a prescrição de sujeitos 

considerados “saudáveis”. Em 1929, a educação sexual foi discutida na esfera política 

da educação e tida como necessária a um projeto de sociedade eugênica por princípio 

(BASSALO, 2010). Naquele ano, com a finalidade de escolarizar o conhecimento sobre 

o sexo coerente com esse projeto, educador@s defenderam, na I Conferência Nacional 

de Educação, um tipo específico de educação sexual: 

 

 
Os congressistas de 1929 consideravam que a necessidade da 
educação sexual era gerada pelo avanço dos conhecimentos 
científicos fosse na área da biologia, história natural ou 
psicanálise e pela urgência em gerar indivíduos mais saudáveis 
[...]. Identificavam a urgência em obter indivíduos mais 
saudáveis para uma sociedade higiênica. A tarefa fundamental 
da Educação Sexual, portanto, seria formar indivíduos educados 
sexualmente para construir uma sociedade organizada, 
funcional e eugênica. (BASSALO, 2010, p.3) 

 
 
 

Diante dessa urgência social, a preocupação com a saúde do indivíduo era 

fundamental para atingir o plano de construir uma sociedade “organizada, funcional e 

eugênica”. Através de uma economia discursiva em torno do corpo sexualmente 
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saudável, estava em jogo o exercício de um biopoder, no qual a educação sexual 

exerceu um papel estratégico. Por biopoder, Foucault (2014b) entende o poder sobre a 

vida, que se caracteriza por mecanismos para a regularização do corpo social, isto é, 

governa a vida da população, registrando-a, classificando-a, administrando sua saúde, 

etc.
18

. Nesse exercício de biopoder, a educação sexual privilegiou o saber médico, que 

funcionou como “regime coletivo”, cujos objetivos eram: 

 

 
o desaparecimento dos grandes surtos epidêmicos, a baixa taxa 
de morbidade, o aumento da duração média de vida e de 
supressão de vida para cada idade. Essa higiene, como regime 
de saúde das populações implica, por parte da medicina, um 
determinado número de intervenções autoritárias e de medidas 
de controle. (FOUCAULT, 2014b, p.308) 

 
 
 

Considerando a educação sexual como exercício estratégico do biopoder, 

destacam-se, assim, dois princípios que atravessaram a função que ela cumpriu: eugenia 

e higienismo. Trata-se de dois princípios hegemônicos nas discussões sobre educação 

sexual no Brasil no início do século XX; portanto, como referi, compõem o conjunto 

das condições de possibilidade para a emergência do dispositivo da orientação sexual 

que analiso. 
 

No que se refere à eugenia, Jeffrey Weeks (2003) salienta que ela se tornou no 

final do século XIX um conceito central para teóric@s europeus que elaboraram um 

conhecimento sobre o sexo, uma ciência do sexo, também nomeada de sexologia. É 

nesse sentido que, segundo Michel Foucault (2014a), a sexualidade deve ser 

compreendida como uma invenção da Modernidade, construída através dos discursos. 
 

Mas antes de se chegar à formulação do discurso científico sobre o sexo, a 

construção discursiva da sexualidade esteve vinculada a rituais de confissão, até o 

 
 
 
 
 
18

 Para uma discussão mais densa sobre a relação entre biopoder e regulação da vida através da categoria 
sexo, sugiro consultar a Tese de Doutorado de Luís Henrique Sachi dos Santos (2002), intitulada  
Biopolíticas de HIV/AIDS no Brasil: uma análise dos anúncios televisivos das campanhas oficiais de 
prevenção (1986-2000). 
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século XVII: oriundos das práticas religiosas judaico-cristãs
19

, em meio a tais rituais é 

que foi se formando um regime de saber em torno do sexo. Naquele contexto, a 

confissão funcionou como uma matriz que possibilitou a produção de discursos 

considerados verdadeiros acerca do sexo, sendo transformada em discurso científico a 

partir do século XIX. Para Foucault (2014a, p.69), 
 

 

a confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala 
coincide com o sujeito do enunciado; é, também, um ritual que 
se desenrola numa relação de poder, pois não se confessa sem a 
presença ao menos virtual de um parceiro, que não é 
simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a 
confissão, impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, 
perdoar, consolar, reconciliar [...] um ritual onde a enunciação 
em si, independentemente de suas consequências externas, 
produz em quem a articula modificações intrínsecas: inocenta-o, 
resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, promete-lhe 
a salvação. 

 
 
 

Foucault (2014a) explora as modificações e os efeitos da prática da confissão ao 

longo da história, problematizando o deslocamento dessa prática discursiva de um 

modelo espiritual para um formato científico. Esse deslocamento ocorreu de diferentes 

maneiras, difundindo-se através da medicina, psiquiatria e pedagogia, com efeitos 

descontínuos de poder: 

 

 
os prazeres mais singulares eram solicitados a sustentar um 
discurso de verdade sobre si mesmos, discurso que deveria 
articular-se não mais àquele que fala do pecado e da salvação, 
da morte e da eternidade, mas ao que fala do corpo e da vida – o 
discurso da ciência. (FOUCAULT, 2014a, p.72) 

 
 
 

Assim, o discurso científico que acabou por instaurar regimes de verdade sobre o 

sexo humano emergiu no século XIX, espaço-tempo que possibilitou à confissão se 

 
 
19

 Entre os princípios religiosos da moral judaico-cristã, o sexo é aceito apenas para fins reprodutivos e 
inserido na instituição familiar monogâmica. O papel da mulher e suas atribuições para com esta 
instituição podem ser entendidas a partir dessa moral, pautadas em preceitos de castidade, fidelidade e 
monogamia (SOUZA, 2011). 
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tornar um sinal e à sexualidade algo a ser interpretado pela ciência. Dessa forma, o 

discurso sobre sexualidade fez emergir uma “ciência do sexo”, que almejava o status de 

verdade. 

 

 
Mais precisamente, [a scientia sexualis] atribuiu-se a tarefa de 
produzir discursos verdadeiros sobre o sexo, e isso tentando 
ajustar, não sem dificuldade, o antigo procedimento da 
confissão às regras do discurso científico. (FOUCAULT, 
2014a, p.73) 

 
 
 

Em consequência da colocação do sexo na forma do discurso científico, surgem 

termos relacionados à sexualidade e suas representações: pervertid@, patológic@, 

normal, anormal e mulheres histéricas, entre outras, são algumas representações que, em 

diferentes contextos, a ciência do sexo criou. Vários estudios@s, oriundos das áreas da 

medicina, psiquiatria e pedagogia, começaram a produzir registros e diagnósticos sobre 

as mais diversas manifestações do sexo da criança, adolescente e adult@. 
 

Com inspiração nos estudos da sexologia, surgem no Brasil nos fins do século 

XIX e em meados do século XX várias iniciativas para a elaboração de estratégias 

disciplinares, que enfatizam o controle do corpo (BASSALO, 2010). Sexólogos ligados 

à área médica iniciam uma extensa produção de materiais de caráter 

clínico/pedagógico/educativo/orientador sobre diagnósticos, condutas, noções, práticas 

em torno de uma sexualidade fundamentada na racionalidade científica. É nesse 

contexto que a ciência do sexo tem seu status de verdade (FOUCAULT, 2014a) e 

funciona como uma espécie de antídoto à hipótese repressiva vigente até então, que 

dizia que as práticas de poder hierárquicas silenciavam e cobriam a sexualidade com o 

manto do mistério. 
 

Assim, a scientia sexualis não deve ser caracterizada como “ideologia” ou 

“representação”, mas pela função que o discurso sobre sexualidade assume: estabelecer 

verdades: 

 

 
O modo como a atividade é conceptualizada, e 
consequentemente dividida, tem uma história e uma história 
que importa. A discussão sobre termos, no final do século XIX, 
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assinala um novo esforço para redefinir a norma. Uma parte 
importante desse processo centrava-se na definição do que 
constitui a anormalidade. Os dois esforços – a redefinição da 
norma e a definição do que constitui anormalidade – estão 
inextricavelmente ligados. (WEEKS, 2003, p.63) 

 
 
 

Num cenário em que a eugenia era um conceito central na elaboração científica 

da sexualidade, dentre os estudiosos europeus, destaca-se o sexólogo Havelock Ellis, 

que ficou bastante conhecido, tornando-se uma referência na ciência do sexo, por suas 

teorizações sexuais fundamentadas na eugenia – num contexto geral de ordem eugênica, 

no qual negros e outros povos não-brancos eram vistos como inferiores aos brancos, 

baseando-se numa visão evolutiva do progresso da espécie humana. Nas palavras de 

Weeks (2003, p.69): 

 
 
 

Para sexólogos como Havelock Ellis, os exemplos das 
sociedades não-industriais forneciam uma justificativa para suas 
críticas reformistas das normas sexuais ocidentais. Ao mesmo 
tempo, Ellis, como muitos outros de sua geração, apoiava as 
políticas eugenistas, que eram baseadas na crença de que era 
possível melhorar a “linhagem racial” pela procriação planejada 

daquilo que de melhor existia na sociedade. 
 
 
 

Tal sentido de eugenia, apesar de não mencionar o progresso de uma raça em 

específico, abrange as concepções de mundo, crenças e valores da época, 

fundamentadas em uma visão de mundo europeia. Sendo assim, é pertinente identificar, 

com as lentes de hoje, o racismo presente nessas teorizações, pois fica claro que a 

eugenia estava pautada no etnocentrismo, que se insere como regime de verdade até os 

dias atuais
20

. Os argumentos que sustentavam a tese de que a raça humana deveria ser 

melhorada são apresentados por Weeks (2003, p.59) no seguinte trecho: 

 
 
 
 
 

 
20

 Segundo Furlani (2011, p.175), “o sentimento etnocentrista europeu e o conceito de raça então 
formulado contribuíram para o surgimento histórico do RACISMO a partir do momento que a diferença 
descrita pela biologia foi transformada em hierarquia”. 
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em primeiro lugar, os pobres operários, cujos corpos eram 
enfraquecidos pela saúde precária e pelos efeitos da sociedade 
industrial, estavam desqualificados em relação à esperança de 
progresso social; e, em segundo lugar, que as “raças inferiores” 

do mundo representavam uma ameaça (particularmente por 
causa de sua fertilidade) para o futuro das raças imperiais da 
Europa. 

 
 
 

Assim como as classificações de raça, importa lembrar que as definições de 

masculinidade, feminilidade, comportamento sexual adequado, e os modos de ver a 

sexualidade a depender do sexo foram elaborados a partir dessa visão eugênica, 

considerando povos oriundos de países colonizados por impérios europeus (tais como os 

povos da África) como atrasados, inferiores e verdadeiras ameaças ao progresso da raça 

humana (WEEKS, 2003). 
 

A partir desse modo de pensar a população, os discursos atrelados à eugenia 

possibilitaram o surgimento da educação sexual, como mostra o argumento utilizado 

pelo congressista Renato Kehl, na tese nº 75 da I Conferência Nacional de Educação de 

1928, intitulada O problema da educação sexual: importância eugênica, falsa 

compreensão e preconceitos – como, quando e por quem deve ser ela ministrada: 

 

 
A maioria dos educadores, psicólogos e médicos está de acordo 
sobre a utilidade deste ensino. As exceções contam-se apenas 
entre as pessoas que não estudaram ou não compreendem 
suficientemente sua alta finalidade, bem assim entre as que 
supõem que esta instrução deve compreender conselhos sobre 
doenças venéreas, o que representa um contra-senso em relação 
às crianças. Não mais se discutem as vantagens higiênicas e 
eugênicas da educação sexual. Elas são ultra-evidentes. Para 
avaliar o seu efeito profilático é necessário examinar a questão 
sem preconceitos, “fazendo tábula rasa de toda concepção 

hipócrita” e mantendo o espírito preparado para um julgamento 

são. (KEHL, 1997, p.433) 
 
 
 

A partir disso, pode-se afirmar que a eugenia, baseada nos princípios de 

aperfeiçoamento da raça humana, assim como o projeto de sociedade higiênico, 

respaldaram-se em concepções biológicas de vida, com as quais foi possível traçar 
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diferenças, classificações e hierarquias entre as raças, etnias e sexos. Trata-se, assim, de 

dois discursos (eugenia e higienismo) que, como referi, possibilitaram a emergência da 

educação sexual a partir do século XIX na Europa e do século XX no Brasil. 

 
 
 

O discurso higienista tendo influenciado na organização das 
cidades, hospitais, espaços públicos e casas, suscita também a 
necessidade de reeducação da sexualidade, do conhecimento da 
fisiologia sexual, da educação com princípios higiênicos, como 
elementos fundamentais para que a sociedade caminhasse em 
direção à saúde física e social. (BASSALO, 2010, p.6) 

 
 
 

Nesse contexto, é possível observar a presença do discurso médico nas 

produções sobre educação sexual. Como exemplo, em 1930, foi lançada a Coleção de 

Cultura Sexual
21

, publicada pela Editora Freitas Bastos (do Rio de Janeiro), fazendo 

parte da Biblioteca de Educação Sexual. Sobre essas primeiras iniciativas, Lucélia 

Bassalo (2010, p.1) afirma: 
 
 
 

começa a crescer a influência da área médica, na normalização 
do que é saudável, normal ou anormal em relação à sexualidade 
e ao ambiente familiar, caracterizando-se como um período rico 
de contradições e conflitos, cenário de disputa política e 
econômica, de embates entre as razões teológica e moderna, na 
qual se constroem muitos significados, entre eles, da família, da 
sexualidade, do adolescente, da mulher e do homem. 

 
 
 

De acordo com Giselle Reis e Paulo Ribeiro (2004), a obra mais antiga e lançada 

no Brasil sobre o tema foi de autoria de Antonio Austregesilo, médico e professor da 

Clínica Neurológica da Faculdade do Rio de Janeiro. Trata-se do livro Psiconeurores e 

sexualidade: a neurastenia sexual e seu tratamento (volume 1), publicado em 1919. 

 
 

 
21

 De acordo com Reis e Ribeiro (2004, p.68), a Coleção continha livros que abordavam alguns temas 
sexuais, tais como: “O corpo e o amor, de Magnus Hirschfeld; A velha e nova moral sexual, de Bertrand 
Russel; Biologia da mulher, de Dr. Francisco Haro; A vida sexual normal e patológica, de Dr. S. 
Zuckermann; e O Sexo na educação, de H. E. Barros e V. F. Calverton”. 
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Para exemplificar a erudição e prescrição presente nessas obras, vejamos a seguinte 

passagem: 

 

 
Os débeis do sistema nervoso têm congenitamente anomalias da 
sexualidade. As práticas abusivas e imaturas da função sexual 
agravam a saúde nervosa, de tal forma que, não podemos negar, 
ocasionam verdadeiros estados mórbidos psiconeuróticos 
(AUSTREGESILO, 1919, p.43). 

 
 
 

Em suma, buscava-se definir o que seria um indivíduo saudável sexualmente 

segundo os preceitos da medicina, diagnosticando e prescrevendo “verdades” sobre as 

práticas sexuais. Para a cura da neurastenia, por exemplo, Austregesilo recomendava 

eletroterapia, cinesioterapia, ginástica médica, além de prescrever que “casamento é 

bom caminho de cura, feito com amor e raciocínio” (AUSTREGESILO, 1919, p.119)
22

. 
 

A terminologia médica era hegemônica nas obras sobre educação sexual no 

Brasil a partir do século XX. Segundo Reis e Ribeiro (2004), as publicações médicas 

que tratavam sobre sexualidade eram inspiradas em teóricos europeus da ciência do 

sexo, possuindo maior visibilidade: Sigmund Freud, Kraft-Ebing e Havellock Ellis. 
 

As condições de possibilidade para a emergência do dispositivo de orientação 

sexual – algumas das quais foram discutidas nessa seção – nos ajudam a entendê-lo 

como envolto por uma intrincada rede de relações de saberes-poderes-subjetivações, 

que atravessam instâncias sociais diversas. Compondo o dispositivo, há formações 

discursivas dispersas em variados âmbitos, como os da saúde, psicologia, religião, 

economia, política, educação, direito, artes, literatura..., recortes que funcionam como 

elementos dos discursos, que se materializam em muitos artefatos culturais (incluindo o 

currículo escolar entendido como prática cultural de produção e reprodução de 

significados). 
 

Assim, discutidas algumas condições de possibilidade para a emergência do 

referido dispositivo, passemos agora à análise do que eu chamo nesse estudo de peças 

 

 
22

 Neurastenia era o termo que designava uma alteração psicológica; foi usado pela primeira vez por 
George Miller Beard em 1869, com o objetivo de caracterizar um quadro clínico de exaustão física e 
psicológica, fraqueza, nervosismo, aumento da sensibilidade, irritabilidade e humor depressivo. 
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educativas, nas quais circulam enunciados, entendidos como os elementos do 

dispositivo (tendo sempre em conta que o dispositivo é a rede que se estabelece entre 

seus elementos). E são elas – as peças educativas – que compõem as cenas do próximo 

capítulo. 
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DE FRENTE COM AS PEÇAS DO 
 

DISPOSITIVO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL 
 
 
 
 
Compondo o dispositivo da orientação sexual: a escolha das peças educativas 
 
 

 

Considerando o modo investigativo arqueogenealógico no qual esta pesquisa se 

inspira, assumo que a escolha do corpus analítico aconteceu seguindo um movimento de 

identificar rastros, materiais tidos geralmente como não (ou menos) importantes e 

discursos localizados em contextos específicos. Com base n@s estudios@s que me 

ajudaram a fazer a discussão do segundo capítulo desta Dissertação, busquei qualificar 

realidades parciais e situadas para cercar, interrogar e analisar o objeto deste estudo. 
 

Diante do variado conjunto de peças educativas que podem ajudar a compor o 

dispositivo da orientação sexual, a tarefa de escolher determinados materiais que seriam 

relevantes para minha pesquisa não foi fácil. E, antes de irmos diretamente a eles, é 

preciso dizer que no início da pesquisa interessava-me conhecer discursos de peças 

educativas que, inscritas no âmbito estatal, incidissem explicitamente sobre os 

currículos escolares. Esses discursos totalizantes eram bem representados nos 

documentos oficiais que tratavam da educação sexual, ou seja, em documentos 

elaborados por órgãos públicos, organizações internacionais e aparelhos burocráticos da 

educação. Pensando assim, elenquei alguns documentos curriculares que, em formato de 

parâmetros e orientações, traçavam diretrizes educativas para o trabalho de educação 

sexual em escolas. A princípio, a busca era por narrativas curriculares sobre o tema da 

orientação sexual. 
 

No período do início desta pesquisa, em 2014, foi lançado no Brasil um guia 

elaborado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO, 2014), intitulado Orientações técnicas de educação em sexualidade para o 

cenário brasileiro: tópicos e objetivos de aprendizagem. Trata-se de uma adaptação 

para o cenário escolar brasileiro da publicação intitulada Orientação técnica 

internacional sobre educação em sexualidade: uma abordagem baseada em evidências 

para escolas, professores e educadores em saúde, em dois volumes lançados em Paris 
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no ano de 2009, também pela UNESCO, em parceria com o Fundo das Nações Unidas 

para População (UNFPA), o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no âmbito do Programa Conjunto das Nações 

Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). 
 

Esse documento chamou minha atenção para a pesquisa porque era fruto da 

intervenção de um órgão internacional no cenário educativo brasileiro, já que a 

demanda por essa publicação não partiu de órgãos ou entidades brasileiras e sim da 

UNESCO, cujos documentos, cartas abertas e recomendações são amplamente vistos 

como sendo de suma importância e recebidos pelo contexto nacional de modo quase que 

incontestável na área de educação. 
 

Com o uso das lentes teórico-metodológicas foucaultianas, passei a me 

questionar: o documento da UNESCO é importante em seu status ou em seu efeito nos 

discursos sobre orientação sexual no Brasil? Para responder a essa pergunta, capturei do 

eixo investigativo genealógico a reflexão de que esse modo de investigar não se 

interessa pelas grandes histórias, pelos saberes tidos como válidos e legitimados pela 

sociedade, mas pelas minuciosas teias de saber-poder que os atravessam. 
 

Além disso, a partir do conceito de dispositivo discutido por Foucault (1985), 

Deleuze (1990) e Agamben (2014), foi possível perceber o tema da orientação sexual 

envolto num emaranhado discursivo composto por uma série de campos do saber – 

medicina, psicologia, antropologia, religião, psicanálise, direito, educação... –, incidindo 

sobre uma série de instâncias: televisão, internet, cinema, rádio, música, hospitais, 

delegacias, escolas... 
 

Assim, à medida que eu ia me aproximando mais das ferramentas teórico-

metodológicas deste estudo, fui percebendo que, para montar uma grade de 

inteligibilidade da orientação sexual, seria necessário compor um dispositivo com peças 

diversas que não necessariamente precisariam ser científica ou politicamente 

qualificadas. Isso não significa que o documento da UNESCO a que me refiro não 

pudesse compor o dispositivo, mas ele sozinho não daria conta dos objetivos desta 

investigação. Além disso, se minha intenção era entender as coisas em termos de sua 

recorrência, o documento da UNESCO me levaria a outro diagrama analítico. 
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Reitero que nenhum desses argumentos indica que o documento não poderia 

compor o dispositivo, mas que sozinho (como eu pretendia inicialmente) ele não daria 

conta de uma análise de inspiração arqueogenealógica. E como há condições de tempo 

muito concretas para a realização de uma pesquisa de Mestrado, tive que estabelecer 

critérios que atendessem tanto ao conceito de dispositivo quanto ao período que eu tinha 

para a composição de um. Assim, embora o documento da UNESCO pudesse trazer 

análises muito interessantes ao dispositivo da orientação sexual que eu estava tentando 

compor, acabei me afastando dele, considerando também o prazo para a realização da 

pesquisa, que me levava a reduzir a quantidade de peças educativas para que eu pudesse 

minimamente dar conta de todas elas. De qualquer modo, as reflexões que me fizeram 

decidir por não incluir o documento da UNESCO acabaram me ajudando a estabelecer o 

primeiro critério de escolha das peças educativas para a composição do dispositivo: 

materiais que tratassem de orientação sexual produzidos no âmbito nacional ou que, 

mesmo produzidos fora, tivessem vínculo com instância brasileira da educação. 
 

Em razão desse critério, um dos materiais que elegi como peça educativa foi o 

volume 10 dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2000). Esse volume apresenta dois temas transversais: a pluralidade cultural 

e a orientação sexual. Esta Dissertação trata apenas dos capítulos (do volume 10) 

referentes ao tema da orientação sexual, que aparecem estruturados no documento do 

seguinte modo: inicialmente, faz-se uma apresentação ao tema, seguida de uma 

justificativa e de pequenos textos que tratam da sexualidade na infância e na 

adolescência; da postura do educador; da relação escola-família; das manifestações da 

sexualidade na escola. Na sequência, apresentam-se os objetivos gerais de orientação 

sexual para os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como os conteúdos de 

orientação sexual para o primeiro e o segundo ciclos, organizados em três blocos: 1) 

corpo: matriz da sexualidade; 2) relações de gênero; 3) prevenção às doenças 

sexualmente transmissíveis/AIDS. Para finalizar, são apresentados os critérios de 

avaliação, as orientações didáticas e a bibliografia utilizada na elaboração do material. 
 

Dentre os motivos que me fizeram selecionar este documento para compor o 

corpus analítico desta investigação, destaca-se que, apesar de se tratar de um documento 

com a “roupagem” de parâmetro, cuja obrigatoriedade de ser utilizado por docentes não 

existiria, o tema transversal orientação sexual dos PCN é cobrado como conteúdo de 
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provas de concursos para admissão de professor@s de municípios e estados brasileiros. 

Além disso, apesar de o trabalho com educação sexual no âmbito pedagógico não ter 

iniciado necessariamente a partir da oficialização do tema pelo MEC, a intensa inserção 

dos PCN nas escolas brasileiras propiciou a utilização desse material por muit@s 

educador@s para elaboração e desenvolvimento de aulas, projetos, materiais didáticos e 

demais intervenções pedagógicas sobre orientação sexual. 
 

O processo de produção dessa peça educativa se insere num momento em que 

certas cobranças de movimentos sociais ligados aos direitos LGBT e direitos da mulher 

incidem no campo da educação, reivindicando a contextualização dos conteúdos 

educativos com os problemas sociais que o Brasil enfrentava. Assim, o Ministério da 

Educação se engajou na formulação de temas transversais (como documentos que 

compusessem os PCN) que contemplassem essas questões. 
 

Com o discurso de favorecer a compreensão da realidade social e uma postura 

cidadã que fosse comprometida com direitos e responsabilidades civis, o volume que 

faz a introdução dos temas transversais informa que a finalidade deles é incorporar no 

currículo escolar o debate de temas considerados relevantes para a sociedade brasileira. 

Consta no documento (BRASIL, 1997) que os temas transversais não são novas áreas 

de ensino, já que se propõe que as temáticas sejam trabalhadas em todas as áreas de 

conhecimento do nível fundamental, na sua primeira etapa. Constam também os 

critérios que justificam a escolha dos temas, dentre os quais se destacam: a urgência 

social, a abrangência nacional, a possibilidade de ensino e aprendizagem no Ensino 

Fundamental e o favorecimento à compreensão da realidade e à participação social. 
 

Assim, a orientação sexual é pensada como tema transversal a ser trabalhado em 

todas as disciplinas do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 

Naturais, História, Geografia, Arte e Educação Física. De acordo com Altmann (2001, 

p.580): 

 

 
A fim de atingir os objetivos propostos pelos PCN, o tema 
transversal da orientação sexual deve impregnar toda a área 
educativa do ensino fundamental e ser tratado por diversas 
áreas do conhecimento. O trabalho de orientação sexual deve, 
portanto, ocorrer de duas formas: dentro da programação, 
através de conteúdos transversalizados nas diferentes áreas do 
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currículo, e como extraprogramação, sempre que surgirem 
questões relacionadas ao tema. 

 
 
 

Como justificativa para a criação do documento e de inúmeros outros trabalhos 

de orientação sexual a partir da década de 1980, aponta-se especialmente o aumento do 

número de gravidez indesejada entre adolescentes e o risco da contaminação pelo 

HIV/AIDS entre jovens (BRASIL, 2000). Nesse sentido, foi a partir do enfoque 

preventivo, e com base nele, que a orientação sexual passou a ser abordada por 

documentos curriculares oficiais. 
 

Para finalizar essa breve apresentação dessa peça educativa escolhida para 

compor o corpus analítico desta pesquisa, ressalto que o volume 10 dos PCN acabou 

sendo o primeiro e único material produzido pelo MEC sobre o tema, desde o ano de 

1997, tendo em vista a supressão dessa temática da Base Nacional Curricular: todos os 

outros temas transversais dos PCN foram incluídos na Base, exceto a orientação sexual. 

(PAIVA, 2015). 
 

O conteúdo que consta no volume 10 sobre o tema transversal da orientação 

sexual é fortemente inspirado num documento americano, publicado no Brasil em 1994, 

com o título Guia de orientação sexual: diretrizes e metodologia, que também 

selecionei como peça educativa
23

. 
 

O Guia foi originalmente elaborado pelo Conselho de Informação e Educação 

Sexual dos Estados Unidos (SIECUS), com a cooperação de um fórum composto por 

educadores, profissionais do campo da saúde e representantes de organizações 

nacionais. “A iniciativa norte-americana se deu ao se constatar a profusão de currículos 

de Educação para a Sexualidade, existentes nos EUA, sem acompanhamento ou 

diretrizes adequadas” (GTPOS, ABIA, ECOS, 1994, p.XI). 
 

Segundo consta no próprio documento, a tradução e a adaptação para a versão 

brasileira foi um projeto financiado pela Fundação John D. and Catherine T. 

 

 
23

 Seu título original é: Guidelines for comprehensive sexuality education, kindergarten: 12h grade, 
elaborado em 1991 por Sex Information and Education Council of United States (SIECUS), nos Estados 
Unidos. Este Guia foi traduzido e adaptado para a versão brasileira por profissionais ligados ao Grupo de 
Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual (GTPOS), à Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(ABIA) e ao Centro de Estudos e Comunicação em Sexualidade e Reprodução Humana (ECOS). 
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MacArthur. Após adaptação e assessoria do GTPOS, da ABIA e do ECOS, foram 

convidadas trinta entidades e pessoas da área para compor o Fórum Nacional de 

Educação e Sexualidade. O Fórum apoiou unanimemente a iniciativa de um Guia de 

Orientação Sexual, fazendo críticas da primeira adaptação do material para nossa 

realidade. Após a dita adequação do Guia para a realidade brasileira, feita pelas 

referidas instituições, o documento foi enviado a mais de oitenta entidades afinadas com 

a temática. O envolvimento dessas entidades com o Guia culminou na criação do 

Comitê Nacional de Apoio à Orientação Sexual (GTPOS, ABIA, ECOS, 1994). 
 

Nas próximas seções veremos como esse material ajuda a compor o discurso 

pedagógico da sexualidade no Brasil. Por enquanto, quero apenas chamar a atenção para 

duas coisas: a sexologia é a ciência do sexo, emergente nos Estados Unidos; e o 

financiamento de traduções e adaptações de materiais de educação sexual no Brasil é 

feito por agências estadunidenses. A conexão dessas duas coisas permite que pensemos 

a publicação desse Guia como estando intensamente envolvido em relações de poder-

saber, na medida em que importamos um modelo científico estadunidense (a sexologia) 

para a implementação de políticas educacionais voltadas para educação sexual 

brasileira. Considero que o nó do problema está não somente na importação em si, mas 

no modo tranquilo (e, portanto, sem necessárias problematizações) com que isso se 

efetiva. 
 

Outra peça educativa que compõe o corpus analítico desta pesquisa é a história 

em quadrinhos intitulada DST-AIDS: a turma pode ficar prevenida!, produzida pela 

Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM, 1994). Publicada em 

fevereiro de 1966, teve como objetivo “promover e propugnar pelo bem-estar da 

família, como célula constitutiva da nação” (SOBRINHO, 1993, p.105). 
 

A criação da BEMFAM ocorreu durante a XV Jornada Brasileira de Obstetrícia 

e Ginecologia no Rio de Janeiro, em 1965. A BEMFAM nasceu ligada à Federação 

Internacional de Planejamento Familiar (IPPF), instituição norte-americana, que incidia 

em políticas de controle da natalidade através do investimento de recursos às 

instituições brasileiras para realizar seus serviços (SOBRINHOS, 1993)
24

. A relação 

 
24

 Além da IPPF, outras agências internacionais desse tipo que atuaram no Brasil foram a United States 
Agency for International Development (USAID) e a Family Planning International Assistance (FPIA) 
(COSTA apud DAMASCO, 2008, p.99). 
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entre a BEMFAM e a IPPF exemplifica a presença norte-americana nas políticas 

relativas ao planejamento familiar no Brasil, abrindo portas para que, por meio de ações 

socialmente legitimadas, certas agências norte-americanas passassem a influir nas 

políticas educacionais brasileiras. 
 

A BEMFAM iniciou suas políticas através do combate ao aborto, fomentando a 

ideia da necessidade de uma mentalidade de planejamento familiar responsável para que 

o número de abortos praticados no país diminuísse. Segundo Damasco (2008, p.99-

100): 
 

A BEMFAM, ao justificar suas políticas controlistas através do 
combate ao aborto, tomou como modelo as ações de agências 
norte-americanas, como a AID. Esta, durante a década de 1960, 
também legitimou suas políticas de planejamento familiar 
através do combate ao aborto. O incentivo à utilização de 
métodos contraceptivos seria uma forma de evitar gestações 
indesejadas e fazer com que menos mulheres colocassem a vida 
em risco, através da prática do aborto. 

 
 
 

Nesse contexto, a BEMFAM se insere na conjuntura política brasileira como 

uma das organizações não governamentais responsáveis por programar políticas que 

conduzissem o planejamento responsável da família brasileira. O desenvolvimento de 

materiais pedagógicos com caráter preventivo e financiamento de cirurgias de 

esterilizações eram serviços oferecidos pela instituição (DAMASCO, 2008). 
 

Colocando-se como missão promover o bem-estar da família brasileira, 

enquanto célula constitutiva da nação brasileira, a BEMFAM desenvolveu projetos 

educativos para adolescentes voltados para saúde sexual. Sobre esse investimento: 

 
 
 

Em 1993, [a BEMFAM] iniciou um projeto piloto de educação 
sexual, voltado para a prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis e HIV/Aids (DST/HIV/Aids) e da gravidez não-
planejada em escolas de ensino fundamental e médio em dois 
estados do Nordeste do Brasil: uma em Alagoas e outra na 
Paraíba, com o apoio financeiro da Federação Internacional de 
Planejamento Familiar (IPPF) [...]. Posteriormente, essa 
experiência em educação sexual nas escolas foi ampliada para 
outros estados do país: Ceará, Pernambuco, Rio Grande do 
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Norte, Bahia e Rio de Janeiro. Tal ampliação contou com o 
apoio da Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da 
Saúde, do Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), 
da Federação de Planejamento Familiar do Canadá (PPFC) e da 
Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA). 
Até dezembro de 2000 o projeto de educação sexual em escolas 
foi implementado em 23 escolas, tendo atingido 
aproximadamente 20.000 adolescentes e jovens de 10 a 24 anos 
de idade. (FERRAZ, QUENTAL, SCHWENCK, COSTA, 
2004, p.3) 

 
 
 

É preciso acentuar que a peça educativa DST-AIDS: a turma pode ficar 

prevenida! representa um material de baixo custo financeiro e de fácil acesso a docentes 

e demais profissionais da educação que realizam o trabalho de educação sexual em 

instituições escolares. 
 

Com base no exposto, destacam-se três principais motivos que me levaram a 

escolher a referida peça para compor o dispositivo em questão. Primeiro, é uma peça 

educativa que se insere localmente nas escolas públicas. Desde 1993, a BEMFAM 

possui uma parceria com as escolas públicas através de projetos de educação em saúde 

sexual e reprodutiva. Até o ano de 2003, firmou parceria com trinta e uma escolas ao 

redor do país (FERRAZ, QUENTAL, SCHWENCK, COSTA, 2004). Segundo, é um 

material de abrangência nacional (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Santa Catarina, 

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte), embora sua forte concentração esteja no 

Nordeste do país. Terceiro, é um material de dupla facilidade: de distribuição (em 

função do seu baixo custo financeiro); e de acesso e comunicação (por ser uma história 

em quadrinhos, cuja linguagem é simples e usual). 
 

Feitas essas escolhas, e no intuito de compor um dispositivo heterogêneo, senti 

necessidade de ampliar não apenas a quantidade, mas a variedade das peças educativas. 

Para tanto, abandonei o critério de escolher somente peças ligadas a instâncias oficias de 

educação. Esse abandono foi um gesto ao mesmo tempo espontâneo (no sentido de que 

aconteceu no desenvolver do caminho, pedido pelo próprio ato de pesquisar), mas 

também devidamente embasado nos estudos que eu ia fazendo ao longo da realização 

desta pesquisa acerca dos conceitos de discurso, enunciado e dispositivo. Minha 

aproximação a esses conceitos me permitiu perceber que as peças poderiam estar 
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dispersas e, em se tratando de efeitos discursivos, seria até mais interessante que às 

metanarrativas presentes nos discursos oficias se somassem materiais educativos 

situados em outras ordens discursivas, ou seja, que não fossem propriamente do campo 

educativo-escolar, mas que mantivessem um caráter pedagógico, um sentido de 

instrução para o trabalho de orientação sexual com adolescentes. 
 

Dessa maneira, o corpus analítico deste estudo foi ampliado com a inserção de 

dois materiais. 
 

Um deles, situado no campo científico da psicologia, intitula-se Sexos: aquilo 

que os pais não falaram para os filhos, de autoria do psicólogo Luís Batista Meira, que 

apresenta “um resumo de inúmeras conferências proferidas para adolescentes, jovens, 

casais, educadores e profissionais liberais, enfocando os mais diversos temas que 

abrangem a sexualidade humana” (MEIRA, 2002). 
 

O outro livro, oriundo do campo religioso, é intitulado O prazer da espera: uma 

proposta radical sobre sexo e namoro, de autoria de Jim Burns (1997) e traduzido para 

a língua portuguesa por Onofre Muniz, e objetiva “dar aos jovens um material realista, 

cristão, saudável e sensato sobre sexualidade” (BURNS, 1997)
25

. 
 

Apesar de esses dois livros não serem direcionados para o trabalho escolar de 

orientação sexual, eles trazem instruções, tópicos a serem abordados e prerrogativas 

para famílias, educador@s e líderes educarem sexualmente adolescentes (filh@s e 

estudantes), constituindo-se também em peças educativas do dispositivo, mesmo não 

estando oficial ou diretamente vinculados à escola. 
 

Feitas essas escolhas, cabe a mim, enquanto pesquisadora que se propôs a tarefa 

de montar uma grade de inteligibilidade da orientação sexual, responder à questão: 

dentre tantas possibilidades de composição do dispositivo da orientação sexual, 

considerando os diversos campos que podem a ele se integrar (literatura, cinema, artes 

de modo geral, ciências exatas, ciências humanas, terapias holísticas, entre outros) por 

que selecionar materiais situados no campo científico da psicologia e no campo 

religioso? 

 
 
25

 Jim Burns é conhecido no Brasil por suas publicações religiosas, dentre as quais estão: Ensinando 
Sexualidade Saudável aos Seus Filhos; Conversas de Fé em Família; Tecnologia; e Como Falar de 
Drogas em Casa. 
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Para responder, atento para o cruzamento desses três diferentes campos do saber 

(educação, psicologia, religião) na expressão e constituição do dispositivo da orientação 

sexual. Trata-se de três campos que incidem diretamente nos modos de ver e dizer desse 

dispositivo, ou seja, compõem suas curvas de visibilidade e regimes de enunciabilidade 

(DELEUZE, 1990), na medida em que constituem saberes que historicamente alicerçam 

discursos orientadores das condutas sexuais de adolescentes. 
 

A psicologia educacional, por exemplo, serviu, em muitos casos, para tratar de 

conflitos e angústias de estudantes sobre sexualidade. Temas como virgindade, 

masturbação, abuso sexual, mudanças na identidade de gênero são alguns temas que 

percorreram os trabalhos de psicólog@s educacionais/psicopedagog@s (XAVIER-

FILHA, 2009). 
 

A religião, escolarizada através da disciplina Ensino Religioso, foi 

historicamente conduzida (e em alguns casos ainda é) de maneira a privilegiar a visão 

cristã, cujos pressupostos sobre identidades de gênero, sexualidade, desejo sexual 

homossexual são restritos à concepção moral religiosa. Furlani (2011, p.16) chama a 

atenção para o fato de que muitos materiais religiosos são produzidos para orientar 

sexualmente os jovens, a exemplo de: “A Promisse to Keep (Uma Promessa para Ser 

Mantida), Worth the Wait (Vale a Pena Esperar) ou True Love Waits (O Amor 

Verdadeiro Espera)”. 
 

Assim, abrangendo um caráter multilinear, o dispositivo da orientação sexual 

funciona como um plano composto por peças heterogêneas. Para potencializar a 

heterogeneidade de seus elementos, selecionei reportagens extraídas do blog intitulado 
 
Direto ao Ponto: Sexualidade na Educação, que integra o site da Revista Nova Escola, 

da Editora Abril (VILELA, 2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d). As postagens tem 

regularidade semanal e compreendem o período entre 6 de março de 2013 a 18 de 

dezembro de 2014. O conteúdo do blog é de autoria de Maria Helena Vilela, diretora 

executiva do Instituto Kaplan, onde é coordenadora da área de educação sexual. O blog 

apresenta clara inspiração no tema transversal orientação sexual e se justifica em função 

das dificuldades de aplicação desse conteúdo dos PCN nas realidades da escola, como se 

pode identificar no seguinte trecho: 
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[...] em 1998, o eixo de Orientação Sexual foi inserido nos 
Novos Parâmetros Curriculares, mas não se tornou uma 
realidade até hoje por se tratar de um tema permeado por tabus 
e preconceitos, regido por valores culturais e de ordem pessoal, 
o qual a grande maioria dos professores não adquiriu, durante 
sua graduação, o conhecimento e, muito menos, a naturalidade 
para conversar a respeito. Até bem pouco tempo, a nossa 
cultura judaico-cristã cultivava uma postura baseada na negação 
da sexualidade, com métodos educativos que induziam a 

vergonha, a culpa e a ignorância. (VILELA, 2013, 6 de mar.) 26 

 
 

 

Explicitadas as peças educativas que selecionei para compor o dispositivo de 

orientação sexual, é preciso dizer que, no que se refere à seleção e análise dessas peças, 

pretendi, tal como sugere Fischer (2002, p.43), 

 

 
olhar o corpus de análise como um conjunto de textos 
associados a inúmeras práticas sociais, analisá-los igualmente 
como práticas que são, como constituidores de sujeitos e 
corpos, de modos de existência não só de pessoas como de 
instituições e inclusive de formações sociais mais amplas. [...] 
textos vistos na sua materialidade pura e simples de coisas ditas 
em determinado tempo e lugar. 

 
 
 

Considerando essa afirmação, quero chamar a atenção para os usos que fiz das 

peças educativas que compuseram o corpus analítico desta Dissertação: na intenção de 

não considerá-las de modo estrito, pretendi entendê-las “como partes de determinadas 

políticas de verdade, que se reforçam, se ampliam, se excluem, se transformam e se 

propagam na época em que são culturalmente construídas e veiculadas” (COUTINHO, 
 
2008, p.28). 
 

Tendo essa ideia como premissa, passo a partir de agora a descrever e analisar os 

enunciados centrais das peças educativas, para mostrar o funcionamento da rede 

discursiva que constitui o dispositivo da orientação sexual. Como bem afirma Foucault 

 
26

 Para dar destaque aos trechos das peças educativas, optei por apresentá-los aqui com bordas externas, 
independente de sua extensão. Assim, pode-se melhor diferenciar o que é citação retirada do corpus 
analítico (das peças educativas que compõem o dispositivo da orientação sexual) daquilo que é citação 
que me serviu como aporte teórico-metodológico do trabalho. 
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(apud COUTINHO, 2008, p.28), “é sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma 

exterioridade selvagem; mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo 
 
às regras de uma ‘política’ discursiva que devemos reativar em cada um de nossos 

discursos”. 
 

A análise das peças apontou para a recorrência de quatro pares de enunciados, 

que foram configurando discursos sobre a orientação sexual a partir de determinados 

enfoques, quais sejam: 

 
 
 

Enfoque científico e (in)formativo da orientação sexual: 
 

A orientação sexual tem base científica; 
 

A orientação sexual tem função informativa e formativa 
 

 

Enfoque institucional da orientação sexual 
 

A família é a instituição legítima para educar sexualmente crianças e jovens; A 

família não sabe como educar sexualmente crianças e jovens e, portanto, 

a orientação sexual é tarefa da escola. 
 

 

Enfoque preventivo da orientação sexual 
 

A orientação sexual previne a AIDS; 
 

Sexo seguro consiste no modelo reprodutivo heterossexual. 
 

 

Enfoque binarista da orientação sexual 
 

O sexo é expressão biológica que define características anatômicas e 

funcionais; 
 

Gênero é expressão cultural que define o feminino e o masculino. 
 
 
 
 

Os quatro enfoques discursivos, cada um deles com seus dois principais 
 
enunciados, serão tratados nas quatro seções a seguir. 
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Enfoque científico e (in)formativo da orientação sexual 
 
 

 

Analisando as peças educativas selecionadas como corpus desta pesquisa, pude 

identificar a recorrência de uma mesma ideia: justifica-se a elaboração dos materiais e a 

relevância de seu uso (e, portanto, a própria orientação sexual) a partir de argumentos 

científicos da sexualidade. Assim, a construção histórica de uma ciência “reveladora” da 

sexualidade humana, ou seja, os conhecimentos produzidos historicamente pela scientia 

sexualis atravessam as peças educativas do dispositivo da orientação sexual, tanto 

justificando sua criação quanto promovendo efeitos sobre o caráter informativo dos 

materiais. Nesse sentido, de modo articulado às condições que possibilitaram a rede 

discursiva que constitui o dispositivo da orientação sexual, foi possível perceber dois 

enunciados conectados entre si, quais sejam: a orientação sexual tem base científica; a 

orientação sexual tem função informativa e formativa – cujo funcionamento será 

descrito nesta seção. 
 

De modo geral, as peças educativas mostram que as informações advindas da 

sexologia são vistas como essenciais para cumprir o papel de orientar sexualmente 

jovens nas escolas. A educadora sexual Maria Helena Vilela, por exemplo, recomenda: 

 
É preciso dar aos jovens a principal arma de proteção – a 
informação – mas também ouvir e atender a suas necessidades, 
interesses e ideias para o exercício de práticas preventivas. 
(VILELA, 2014, 7 ago., grifo meu) 

 
 
 
 

Nesse mesmo viés, situa-se o seguinte trecho que compõe a seção intitulada A 

orientação sexual na escola, do volume 10 dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2000, p.122, grifos meus): 

 
Assim, propõe-se que a Orientação Sexual oferecida pela escola 
aborde as repercussões de todas as mensagens transmitidas pela 
mídia, pela família e pela sociedade, com as crianças e os 
jovens. Trata-se de preencher lacunas nas informações que a 
criança já possui e, principalmente, criar possibilidades de 
formar opinião a respeito do que lhe é ou foi apresentado. A 
escola, ao propiciar informações atualizadas do ponto de 
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vista científico e explicitar os diversos valores associados à 
sexualidade e aos comportamentos sexuais existentes na 
sociedade, possibilita ao aluno desenvolver atitudes coerentes 
com os valores que ele próprio elegeu como seus. 

 
 
 
 

Nessa passagem pode-se perceber que a ênfase da formação recai sobre a 

transmissão de informações científicas sobre o sexo, ideia expressa em todo o trecho, e 

de modo mais evidente nas partes grifadas. Esse enunciado possui ligação com outros 

que creem na ciência como revelação da verdade, solucionando dúvidas, receios, 

ignorâncias, ao mesmo tempo em que aponta para certa emancipação da pessoa através 

da apropriação das informações científicas, o que está feito de modo mais explícito na 

afirmação de que a visão científica transmitida pela escola “possibilita ao aluno 

desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele próprio elegeu como seus”. 
 

Na introdução do primeiro bloco de conteúdos do tema transversal, intitulado 

corpo: matriz da sexualidade, pode-se igualmente ver funcionando esse enunciado 

associado à transmissão e apropriação de informações científicas, dessa vez ressaltando-

se a importância das denominações científicas na linguagem a ser utilizada: 

 
Com relação à linguagem a ser utilizada para designar partes do 
corpo, o mais indicado é acolher a linguagem utilizada pelas 
crianças e apresentar as denominações correspondentes 
adotadas pela ciência. (BRASIL, 2000, p.142, grifo meu) 

 
 
 
 

Embora se refira o acolhimento inicial da linguagem trazida pelas crianças, enfatiza-

se a apresentação das denominações adotadas pela ciência, evidenciando uma preocupação 

curricular com a terminologia científica, desde os primeiros anos escolares. 
 

Sobre a valorização da ciência no tratamento das questões sexuais, destaco um 

trecho do Guia de Orientação Sexual, que esclarece as diferenças entre os conteúdos 

apresentados: 

 
Buscando diferenciar os vários conteúdos que compõem este 
Guia (informações científicas, manifestações culturais, valores 
e desejos políticos), esclarecemos que: As informações 
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científicas e a leitura das manifestações culturais da nossa 
realidade estão formuladas em mensagens conjugadas no 
presente do indicativo (Exemplo: “Tanto meninos quanto 
meninas sentem...”, “A nossa sociedade valoriza...”); Os valores 

consensuais do Fórum Nacional de Educação e Sexualidade, 
que permeiam o conteúdo, estão construídos em mensagens 
conjugadas através de locução verbal com o verbo dever no 
futuro do pretérito (Exemplo: “As crianças deveriam ter...”, 

“Mulheres e homens deveriam receber...”) ou no presente do 

indicativo, com um sentido imperativo implícito (Exemplo: “Os 

adolescentes devem...”). (GTPOS, ABIA, ECOS, 1994, p.15, 
grifos meus) 

 
 
 
 

Observo que ao colocar todas as proposições científicas do Guia conjugadas no 

presente do indicativo, como mostra o trecho grifado, os discursos apresentam-se como 

regimes de verdade, incontestáveis, não só pela conjugação verbal, mas principalmente 

pela forma como estão apresentadas: frases soltas, sem contextualização e 

desvinculadas umas das outras. Como exemplo, cito uma dessas proposições que, em 

sua maioria, são advindas da abordagem biológica e apresentadas numa seção específica 

sobre o desenvolvimento humano, intitulada Mensagens a serem desenvolvidas: 

 
O corpo é um sistema integrado e cada parte tem um nome e 
uma função específicos.  
Os órgãos genitais têm função reprodutora e determinam se 
uma pessoa é do sexo feminino ou masculino.  
O aparelho reprodutor tem partes externas e internas.  
Meninos e homens têm pênis e sacos escrotais, que contêm dois 
testículos.  
Meninas e mulheres têm vulva, vagina e clitóris.  
O útero é o órgão interno da mulher onde o feto se desenvolve. 
As crianças costumam se referir aos órgãos genitais com os 
nomes utilizados pela família.  
Qualquer parte do corpo dos meninos e das meninas é sensível 
ao prazer de carícias e afagos.  
(GTPOS, ABIA, ECOS, 1994, p.20) 

 
 
 
 

Nesse mesmo Guia de Orientação Sexual, encontram-se alguns questionamentos 

que objetivam fornecer subsídios também para “profissionais de saúde, legisladores, 
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autores de novela, jornalistas e outros profissionais da mídia” (GTPOS, ABIA, ECOS, 

1994, p.4-5): 

 
Em que idade ou estágio de desenvolvimento deveriam ser 
transmitidas determinadas informações específicas?  
Tal comentário no rádio, na TV, nas revistas, está de acordo 
com a Ciência?  
Tal opinião é preconceituosa, é sexista? 
Como falar sobre AIDS com crianças? Como 
proteger uma criança de abuso sexual?  
Que mensagens educativas seriam importantes para programas 
televisivos infantis?  
Como a novela poderia veicular mensagens preventivas? 

 
 
 
 

Nessas e em várias outras passagens das peças educativas analisadas, percebe-se 

que a primazia da ciência, articulada nas explicações e orientações sobre a sexualidade, 

funciona como um regime de verdade no dispositivo da orientação sexual. Esse regime 

de verdade não é contínuo e se desloca dependendo do espaço-tempo em que o discurso 

científico é inserido. Exemplo disso é uma das produções de 1919, como referi no 

capítulo precedente, que trata da sexualidade humana fundamentada no saber médico: a 

linguagem daquelas informações era claramente prescritiva, sob a ótica da saúde. É 

pertinente destacar que: “nada é ‘natural’, nada está dado de antemão, toda verdade – 

mesmo aquela rotulada de científica – é parcial e provisória e resulta de disputas 

travadas em diversos âmbitos do social e da cultura e pode, por isso, ser questionada” 
 
(MEYER, 2013, p.13). 
 

Assim, dentre as (des) continuidades discursivas, especialmente relativas ao 

caráter científico do tratamento do tema, identifiquei uma ruptura relativa à linguagem 

dos discursos do dispositivo da orientação sexual da primeira metade do século XX 

para a década de 1990, período este em que tanto o Guia de Orientação Sexual quanto o 

volume 10 dos Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados e publicados. De 

acordo com Bassalo (2010, p.12-13): 
 

Os discursos dos intelectuais brasileiros na primeira metade do 
século XX, no Brasil, relacionam de modo diferente o discurso 
higiênico e eugênico, e a moral cristã e leiga. [...] A fisiologia 
sexual é entendida como um conteúdo importante da formação 
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sexual, sua necessidade se refere portanto às modificações 
possíveis de ser empreendidas junto aos padrões de higiene 
individuais e familiares, que tivessem sido herdados do Brasil-
Colônia. É possível constatar também que para esses 
educadores um dos objetivos da educação sexual era a 
modificação das práticas em torno da sexualidade, com a 
finalidade de obter um indivíduo com um corpo forte, sadio e 
produtivo, que, em conjunto com outros, iguais em condições 
de saúde e moral, formariam uma nova sociedade brasileira, 
moralizada, higienizada e funcional. 

 
 
 

Nesse sentido, a linguagem médica fazia parte do projeto de sociedade cujos 

princípios eugênicos/higienistas embasavam a educação sexual do início do século XX. 

Atualmente, os documentos educativos trazem uma linguagem objetiva (mas não 

propriamente médica), que não deixam brechas para dúvidas ou para contextualizações 

com os problemas de estudantes, a exemplo da linguagem da medicina e das ciências 

biológicas. Com base nisso, considero que houve uma ruptura com a terminologia 

médica prescritiva da sexologia, mas uma continuidade no modo objetivo de orientar 

sexualmente, apresentando segurança e neutralidade nas informações a serem 

transmitidas. 

 
As diretrizes são suficientemente objetivas e claras para 
transmitir segurança ao professor, e amplas o bastante para 
que ele possa adaptá-las à sua comunidade e experiência. 
(GTPOS, ABIA, ECOS, 1994, p.14) 

 
 
 
 
 

Os cuidados com o próprio corpo requerem informações 
adequadas, atitudes preventivas específicas e acesso a 
serviços de saúde de boa qualidade. (GTPOS, ABIA, ECOS, 
1994, p.15) 

 
 
 
 

Assim, é possível afirmar que a ordem científica que o discurso educacional do 

dispositivo da orientação sexual apresenta conduz a um efeito informativo 

incontestável. Apoiando-se no status de verdade da ciência, as proposições geralmente 

prezam pela distinção do certo e do errado, não abrindo as questões e não abrangendo as 
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dúvidas, as ansiedades e os problemas dos jovens. Ou seja: limitam-se as dúvidas que os 

jovens poderiam ter às possibilidades de respostas já apresentadas de antemão. Ao 

enquadrar as discussões num campo fechado de possibilidades, as proposições acabam 

por dificultar que os sujeitos se envolvam em outros processos de significação que não 

aqueles já discursivamente delimitados pela rede que se estabelece entre os enunciados 

que circulam nas peças educativas do dispositivo da orientação sexual. 
 

Britzman (2003) estudou os efeitos de se discutir questões sobre sexo em 

espaços nos quais a ciência possui uma autoridade incontestável, referindo-se 

especialmente à área médica. Segundo a autora, a presença dos discursos da medicina 

nas teorias sobre sexualidade tinha como efeito a produção de uma linguagem erudita e 

prescritiva, delimitando o campo de atuação discursiva. 

 

 
Quando inserida no currículo escolar ou na sala de aula 
universitária – quando, digamos, a educação, a sociologia, a 
antropologia colocam sua mão na sexualidade – a linguagem do 
sexo torna-se uma linguagem didática, explicativa e, portanto, 
dessexuada. Mais ainda: quando o tópico do sexo é colocado no 
currículo, nós dificilmente podemos separar seus objetivos e 
fantasias das considerações históricas de ansiedades, perigos e 
discursos predatórios que parecem catalogar certos tipos de 
sexo como inteligíveis, enquanto outros tipos são relegados ao 
domínio do impensável e do moralmente repreensível. 
(BRITZMAN, 2003, p.90) 

 
 
 

De acordo com Bassalo (2010), na I Conferência Nacional de Educação, foi 

discutido que meninos e meninas deveriam receber as “verdades científicas” sobre o 

sexo. Com elas, ambos deveriam compreender seus deveres e responsabilidades na 

construção da família e do país. Citada por Bassalo (2010), a congressista Celina 

Padilha reflete sobre meninos e meninas aprenderem em conjunto e ressalta a primazia 

da ciência no desenvolvimento sexual da criança: 

 
Sou favorável, nesse caso como em todos os outros pontos de 
educação, a que seja feita em conjunto, pois se um dos 
objetivos, instruindo-os nas coisas da reprodução, é conservá-
los puros! Se os separarmos por sexos para tais aulas, 
fatalmente estabeleceremos a maldade, quando assim não deve 
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ser, devem habituar-se a ouvir com naturalidade, pois o 
inocente não cora; só o maldoso se sente envergonhado diante 
da ciência. (PADILHA apud BASSALO, 2010, p.7) 

 
 
 
 

Mais uma vez se enfatiza a noção da ciência como salvadora de crianças e 

jovens. As verdades científicas sobre o sexo revelariam a pureza de uns e a maldade de 

outros. Esse enunciado – entendido como mais um ponto (um nó) da rede que se 

estabelece entre os elementos do dispositivo da orientação sexual – traz a ideia da 

educação sexual como espaço para informar/formar adolescentes. Informar sobre as 
 
“verdades” do sexo “descobertas” pela ciência e, com base nelas, formar jovens 

conscientes de suas responsabilidades sexuais: 

 
 
 
 

O tratamento da sexualidade nas séries iniciais visa permitir ao 
aluno encontrar na escola um espaço de informação e 
formação, no que diz respeito às questões referentes ao seu 
momento de desenvolvimento e às questões que o ambiente 
coloca. (BRASIL 2000, p.107) 

 
 
 
 

Não é difícil perceber que tais enunciados se mantêm também em determinadas 

práticas pontuais como as realizadas seja em congressos científicos seja em programas 

de televisão, que convidam especialistas da ciência do sexo – médic@s, psicólog@s, 

sexólog@s, entre outros – para participar de entrevistas, rodas de conversa, palestras ou 

conferências sobre orientação sexual, considerando que, com suas discussões 

encaixadas no interior do discurso científico, estariam pretensiosamente ajudando a 
 
“resolver” os problemas referentes à sexualidade que despontam na escola. 
 

Na primeira edição do volume 10 dos PCN, publicada em 1997, a linguagem 

médica não era necessariamente predominante. Ao contrário, o texto do documento 

apresenta alguns trechos que se opõem à exclusividade da educação sexual pela 

perspectiva biológica, tal como este que segue, extraído da justificativa do material: 

 
 
 
 
 
 

 

80 



 
 

Muitas escolas, atentas para a necessidade de trabalhar com 
essa temática em seus conteúdos formais, incluem Aparelho 
Reprodutivo no currículo de Ciências Naturais. Geralmente o 
fazem por meio da discussão sobre a reprodução humana, com 
informações ou noções relativas à anatomia e fisiologia do 
corpo humano. Essa abordagem normalmente não abarca as 
ansiedades e curiosidades das crianças, pois enfoca apenas o 
corpo biológico e não inclui as dimensões culturais, afetivas 
e sociais contidas nesse mesmo corpo. (BRASIL, 2000, p.113, 
grifo meu) 

 
 
 
 

No Guia, também é ressaltado que o trabalho de orientação sexual não irá 

enfatizar a dimensão biológica e que compreende o desenvolvimento sexual sob 

diversos aspectos, como se pode perceber no trecho a seguir: 

 
 
 
 

A Orientação Sexual se propõe a fornecer informações sobre 
sexualidade e a organizar um espaço de reflexões e 
questionamento sobre postura, tabus, crenças e valores a 
respeito de relacionamentos e comportamentos sexuais. A 
Orientação Sexual abrange o desenvolvimento sexual 
compreendido como: saúde reprodutiva, relações 
interpessoais, afetividade, imagem corporal, auto-estima e 
relações de gênero. Enfoca as dimensões fisiológicas, 
sociológicas, psicológicas e espirituais da sexualidade através 
do desenvolvimento das áreas cognitiva, afetiva e 
comportamental, incluindo as habilidades para comunicação 
eficaz a tomada responsável de decisões. (GTPOS, ABIA, 
ECOS, 1994, p.8, grifo meu) 

 
 
 
 

Como se pode ver, os enunciados valorizam a ciência como portadora da 

verdade sobre o sexo; um trabalho de orientação sexual de caráter informativo, no qual 

se afirma que não se deve reduzir a educação sexual à dimensão biológica da 

sexualidade. No entanto, ao valorizarem as informações científicas sobre o sexo, mesmo 

que apontem para a utilização das várias dimensões do tema (como relacionamentos, 

afetividade, autoestima e relações de gênero), a dimensão biológica se destaca, como 

será possível observar na continuação das análises. 
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Enfoque institucional da orientação sexual 
 
 
 

 
Uma menina de 9 anos de idade chegou em casa e contou à mãe 
que um colega tinha tentado enfiar um lápis em sua “perereca”.  
A mãe, assustada, foi à escola (uma unidade da rede municipal 
de São Paulo) e denunciou a “tentativa de estupro”. O psicólogo  
Ricardo de Castro e Freire, ao ser informado da situação, 
procurou a direção e disse: “Precisamos de um projeto de  
Orientação Sexual. As crianças fazem isso por curiosidade, mas 
precisam aprender a respeitar seu corpo e o dos outros, e os 
professores devem saber o que fazer nessas horas”. 

(MARTINS, 2008, p.1)27 

 
 

 

O relato acima, publicado na Revista Nova Escola pela jornalista Ana Rita 

Martins (2008), afirma o susto de uma mãe em relação a um acontecimento que envolve 

duas crianças (uma menina e um menino). Para a resolução do problema exposto, o 

psicólogo aponta a necessidade de realização de um projeto de orientação sexual porque 
 

“os professores devem saber o que fazer nessas horas”
28

. 
 

Com esse relato, apresento outra dupla de enunciados que circulam nas peças 

educativas em análise: a família é a instituição legítima para educar sexualmente 

crianças e jovens; a família não sabe como educar sexualmente crianças e jovens e, 

portanto, a orientação sexual é tarefa da escola. 
 

A afirmação do compromisso assumido pela escola, de uma responsabilidade 
 
“naturalmente” designada à família, pode ser vista funcionando, por exemplo, no trecho 

que segue: 

 
 
 
 
 
 
 
27 Esse fragmento de Martins (2008) foi retirado de um material que não está listado neste estudo como 
peça educativa. No entanto, dada sua potência analítica, optei por citá-lo aqui, a exemplo do que acontece 
também com outros dois fragmentos citados mais adiante no decorrer deste capítulo, retirados do livro 
Sexo seguro na era da AIDS, do Instituto de Estudos Avançados da Sexualidade Humana (1986).

 
 

28 Não se trata aqui de interpretar qual pessoa está “certa” ou “errada” no caso relatado. Este estudo não 
objetiva, em nenhuma de suas partes, emitir juízo de valor sobre acontecimentos ou apontar lacunas em 
discursos, mas analisar a rede discursiva que constitui o dispositivo da orientação sexual.
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As manifestações de sexualidade afloram em todas as faixas 
etárias. Ignorar, ocultar ou reprimir são as respostas mais 
habituais dadas pelos profissionais da escola. Essas práticas se 
fundamentam na ideia de que o tema deva ser tratado 
exclusivamente pela família. (BRASIL, 2000, p.112, grifo 
meu) 

 
 
 
 

Na tentativa de se diferenciarem dos modos como a questão da sexualidade pode 

ser tratada na família, os discursos pedagógicos apresentam uma linguagem científica, 

com informações objetivas e respostas diretivas, supondo a orientação sexual escolar 

como complemento ao trabalho realizado pela família. Essa linguagem possui a intenção 

de não “substituir” nem “interferir” na educação sexual dada pela família, mesmo 

estabelecendo premissas para este trabalho, tal como se observa no seguinte trecho: 

 
 

 
A sexualidade é primeiramente abordada no espaço 
privado, pelas relações familiares. Assim, de forma explícita 
ou implícita, são transmitidos os valores que cada família adota 
como seus e espera que as crianças assumam. De forma 
diferente, cabe à escola abordar os diversos pontos de vista, 
valores e crenças existentes na sociedade para auxiliar o aluno a 
encontrar um ponto de auto-referência por meio da reflexão.  
Nesse sentido, o trabalho realizado pela escola, denominado 
aqui de Orientação Sexual, não substitui nem concorre com 
a função da família, mas a complementa. Constitui um 
processo formal e sistematizado que acontece dentro da 
instituição escolar, exige planejamento e propõe uma 
intervenção por parte dos profissionais da educação. (BRASIL, 
2000, p.121, grifos meus) 

 
 
 
 

A educação sexual é entendida nas peças educativas analisadas como um 

processo amplo, que ocorre por meio de diferentes instituições, como a família, as 

várias religiões, os costumes culturais e as diferentes mídias. Em especial, à instituição 

familiar é conferida a responsabilidade pelo tratamento dessas questões, que são tidas 

como delicadas e íntimas e, portanto, diz-se que devem ser trabalhadas na esfera 

privada, no seio familiar e através de valores adotados pelas mães e pais. 
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Tendo em  vista esse  enunciado que  aponta  para  a família como  instituição 

 
“legítima” para educar sexualmente crianças e adolescentes, observa-se a culpa 

colocada nessa mesma família quando ocorrem “acidentes” nos percursos sexuais vistos 

como adequados para crianças e jovens, constituindo um segundo enunciado, que 

desloca o papel central para a escola. Esses dois enunciados compõem um discurso 

apoiado na ideia de que a família é que deve “educar”, cabendo à escola o papel de 

“ensinar”. Sobre essa questão, a estudiosa Jimena Furlani (2015) aponta: 

 
 
 

a seguinte retórica , “que cabe à família educar e cabe à escola 

ensinar”, um entendimento simplista e totalmente desconectado 

da função da escola pública, do processo ensino-aprendizagem, 
da formação para o exercício da cidadania, da democracia e da 
construção de uma sociedade igualitária e inclusiva.[...] o termo 
“gênero” é fundamental para as discussões acerca dos direitos 

das mulheres, para o enfrentamento do machismo, da misoginia 
e do sexismo, para a mudança social frente às formas de 
violência contra meninas, mulheres e idosas. 

 
 
 

Dessa forma, a falha ou o despreparo de mães e pais em lidarem com as 

questões sexuais de filhos e filhas – muitas vezes reprimindo, se omitindo ou 

simplesmente não sabendo falar sobre essas questões com naturalidade – acaba por 

justificar a intervenção escolar quanto à orientação sexual de crianças e jovens. 
 

O trecho a seguir foi retirado da introdução do Guia de Orientação Sexual, na 

qual se apresenta uma pesquisa que aponta para a relação das famílias com o tema da 

orientação sexual de crianças e jovens: 

 
 
 
 

Pesquisa do Instituto DataFolha realizada em dez capitais 
brasileiras e divulgada em 27/6/93 constatou que 86% das 5.076 
pessoas ouvidas são favoráveis à inclusão de Orientação Sexual 
nos currículos escolares. Apesar de favoráveis, ou por causa 
disso mesmo, somente 32% dos pais conversam sobre sexo 
com seus filhos; 50% nunca chegaram a ter esta conversa. A 
pesquisa mostra que as mulheres conversam mais sobre 
sexo, AIDS e drogas com seus filhos do que os homens. Pais 
e mães têm mais facilidade para conversar sobre drogas do 
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que sobre sexo. Pais separados conversam mais sobre sexo 
com seus filhos do que pais casados. Isto sugere que o apoio 
majoritário à Orientação Sexual nas escolas (82% entre os 
que têm filhos), além da aparente liberalidade, tem o 
caráter de transferência para a escola de uma 
responsabilidade que muitos pais não se dispõem ou 
encontram dificuldades em assumir. (GTPOS, ABIA, ECOS, 
1994, p.1) 

 
 
 
 

Como mostra essa passagem, as dificuldades das famílias em abordar o tema e 

tomar para si uma responsabilidade que (como enfatizam os enunciados) seria a 

princípio sua, justifica que essa tarefa seja explicitamente transferida para a escola, que 

deverá ter meios próprios adequados para cumpri-la, usando-se exclusivamente de 

verdades científicas, em nome de uma suposta neutralidade e objetividade que considere 

e respeite as diferentes culturas e religiões... 
 

Ainda sobre essa mesma passagem da introdução do Guia, chamo a atenção para 

o enunciado relativo à facilidade das mulheres em relação aos homens no que se refere a 

falar sobre sexo, AIDS e drogas com filhos e filhas. Esse é apenas um dos inúmeros 

casos enunciativos em que vemos funcionando a ideia foucaultiana de que os 

enunciados se associam a outros enunciados que lhes são contemporâneos, na medida 

em que a suposta facilidade das mães em relação aos pais está associada à ideia de que 

as mulheres são mais abertas ao diálogo e sensíveis aos temas íntimos, enquanto aos 

homens atribui-se uma imagem rígida, séria e, portanto, menos propícia a conversas 

sobre temas considerados delicados... 
 

Assim, é também por meio de pesquisas como essa realizada pelo Instituto 

DataFolha e reiterada pelo Guia que se (re)criam e se atualizam o conjunto de 

enunciados do discurso que justifica o âmbito pedagógico-escolar da orientação sexual, 

denunciando a incompetência da família em lidar com o assunto. 
 

Os dois trechos que seguem – extraídos respectivamente do volume 10 dos PCN 

e do livro Sexos: aquilo que os pais não falaram para os filhos – também são 

emblemáticos do que venho considerando nesta seção. 
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A princípio, acreditava-se que as famílias apresentavam 
resistência à abordagem dessas questões no âmbito escolar, mas  
atualmente sabe-se que os pais reivindicam a orientação 
sexual nas escolas, pois reconhecem não só a sua 
importância para crianças e jovens, como também a 
dificuldade de falar abertamente sobre esse assunto em 
casa. (BRASIL, 2000, p.111, grifo meu) 

 
 
 

 

O que segue nas próximas páginas tem como objetivo educar,  
esclarecendo as dúvidas que pairam principalmente na 
cabeça dos adolescentes, advindas de uma grande lacuna 
deixada pelos pais, por ainda não saberem conduzir as 
dúvidas dos filhos sobre sexualidade. Apesar de vivermos 
numa época recheada de apetrechos tecnológicos e de fácil 
comunicação, vemos pais ausentes da conduta sexual dos 
filhos ou pais cúmplices por força do modismo ou por 
exercerem o padrão do “deixar pra lá”, ou ainda pais que, 

por não lidarem bem com a sua própria sexualidade, 
conflituam com a conduta sexual dos filhos, promovendo 
inúmeros problemas entre pais e filhos. (MEIRA, 2002, p.12, 
grifos meus) 

 
 
 
 

Percebe-se também que o discurso que apresenta as dificuldades da família em 

orientar seus filhos e suas filhas, é evidenciado com referência a outros sujeitos: 

educador@s que, também intimidad@s pelo tabu da temática, não saberiam como 

orientar crianças e jovens, tal como explicita o trecho abaixo. 

 
 
 
 

[...] as dúvidas sobre como agir diante destes casos ainda ficam 
sem respostas por medo, insegurança e, principalmente, a falta 
de convicção do professor sobre o que e como abordar essas 
temáticas na sala de aula com os alunos. (VILELA, 2013, 6 
mar.) 

 
 
 
 

É nesse sentido que observo esse discurso ligado às práticas comuns, nas quais 

famílias e educador@s de modo geral estranham ou se sentem desconfortáveis ao se 
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depararem com questões da sexualidade trazidas por adolescentes, fazendo com que 

esses agentes da orientação sexual prefiram duas saídas mais comuns: omitir-se perante 

o assunto por não conseguir enfrentá-lo e expressar-se sobre ele; tratar da orientação 

sexual enfatizando o que seria proibido. Ambas saídas evocam a função repressiva da 

sexualidade, na esfera tanto familiar quanto escolar. Pode-se perceber essa “hipótese 

repressiva”, sobre a qual Foucault (2014a) investe muitos estudos, no seguinte trecho da 

introdução do Guia de Orientação Sexual: 

 
 
 
 

Em maio de 1989, a Editora FTD realizou uma pesquisa 
enviando carta-resposta comercial para 10 mil professores, 
considerados como tendo poder de decisão junto à 
direção/coordenação da escola e junto aos demais professores 
de escolas públicas e particulares, classificadas como ótimas e 
grandes, do pré à 4ª série, nos grandes centros de todo o 
território nacional. Foram respondidas 5,5% das cartas, das 
quais 93,75% do sexo feminino, 54,45% vivendo maritalmente, 
64,3% com curso superior, 79% católicos, 91,8% com idades 
entre 18 e 45 anos. Entre os pesquisados, 84,3% acham que não 
tiveram uma boa educação sexual ou a tiveram mais ou menos, 
contra 13% que se declararam satisfeitos. Para 42,8%, as 
pessoas mais procuradas para conversar eram amigos e colegas, 
sendo que somente 6,2% procuravam os pais ou orientadores da 
escola. A grande maioria declarou que não era permitido 
falar de sexo na escola onde estudara, fazendo acompanhar a 
afirmação com frases do tipo: “Era tudo pecado”. “Não se podia 

falar de sexo, mas a curiosidade era grande”. “Conversava-se 
nas reuniões de catequese”. “Só podia falar de menstruação”. 

“As reuniões eram só para as meninas”. “Toda iniciativa era 
sutilmente cortada”. “Havia muito tabu por parte dos 
professores, era pecaminoso”. “Durante o colegial houve uma 
palestra. Mas não houve debate”. (GTPOS, ABIA, ECOS, 

1994, p.2, grifos meus) 
 
 
 
 

Essa passagem, referente a uma pesquisa realizada pela Editora FTD, foi 

utilizada pelo Guia como justificativa para o trabalho de orientação sexual na escola. 

Assim como no exemplo anterior, os enunciados grifados mostram que o 

comportamento habitual de profissionais da educação é suprimir a temática das salas de 
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aula, com a complacência do discurso que diz que sexo é assunto a ser tratado no 

âmbito familiar. 
 

Os discursos presentes no Guia e no volume 10 dos PCN reconhecem que a 

família realiza a educação sexual, mesmo que esta instituição não fale abertamente 

sobre isso, como mostram as passagens que seguem: 

 
 
 
 

[...] toda família realiza a educação sexual de suas crianças e 
jovens, mesmo aquelas que nunca falam abertamente sobre 
isso. O comportamento dos pais entre si, na relação com os 
filhos, no tipo de “cuidados” recomentados, nas expressões, 

gestos e proibições que estabelecem são carregados de 
determinados valores associados à sexualidade que a criança 
apreende. (BRASIL, 2000, p.112, grifo meu) 

 
 
 

 
A sexualidade é primeiramente abordada no espaço privado, 
pelas relações familiares. Assim, de forma explícita ou 
implícita, são transmitidos os valores que cada família adota 
como seus e espera que as crianças assumam. (BRASIL, 
2000, p.121, grifo meu) 

 
 
 
 

Os enunciados grifados reconhecem o papel da família como instituição a priori 

responsável por educar sexualmente crianças e adolescentes sobre os valores 

relacionados à sua sexualidade, e também trazem a noção de que pais e mães assumem 

uma função repressiva nessas questões, por não abordarem o assunto, silenciando sobre 

curiosas perguntas juvenis. Os motivos apontados para a repressão são muitos, alguns 

deles se constituindo em enunciados popularmente conhecidos nas famílias, inclusive na 

minha, da qual lembro de alguns: “é muito cedo para falar de sexo!”; “não podemos 

estimular a sexualidade das crianças e adolescentes!”; “meus pais não falaram sobre 

sexo comigo, por isso não saberia falar como”; “é muito cedo para você saber disso”; 

“nessa idade não tem por que se preocupar com isso, preocupe-se em estudar!”. Esses 

são alguns enunciados comuns do discurso que aponta para a lacuna, a dificuldade e a 

repressão dos temas ligados à sexualidade nas famílias e escolas. 
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Mas é bom reiterar que a função repressiva desse discurso o torna intensamente 

produtivo, na medida em que afirma e potencializa a necessidade de orientar 

sexualmente crianças e jovens, possibilitando a institucionalização da orientação sexual. 

 
 
 
 

 

Enfoque preventivo da orientação sexual 
 
 

 

Nessa seção, exponho outra dupla de enunciados depreendidos das peças 

educativas analisadas: a orientação sexual previne a AIDS; sexo seguro consiste no 

modelo reprodutivo heterossexual. Os dois enunciados relacionam-se ao enfoque 

preventivo da orientação sexual, e tiveram como condição de possibilidade a chegada 

do vírus da AIDS no Brasil. 
 

A era da AIDS, expressão utilizada em vários enunciados, caracterizou-se por 

um período de pânico social em relação à saúde de crianças, pessoas jovens, adultas e 

idosas. Órgãos da saúde organizaram campanhas de prevenção, destacando a 

importância de usar o preservativo masculino (camisinha). Quanto a isso, destaca-se 

também que a camisinha é considerada nos materiais como o único método na proteção 

contra a AIDS, ignorando a existência do preservativo feminino. Essas informações são 

encontradas nos enunciados do discurso da prevenção, como se pode ver nas mensagens 

a serem transmitidas sobre a AIDS/HIV do Guia de Orientação Sexual: 

 
 
 
 

O uso correto da camisinha pode reduzir em larga escala a 
possibilidade de contágio pelo HIV e as DST. O preservativo 
não garante proteção absoluta contra o HIV e DST porque pode 
se romper durante a relação sexual, mas é o único método de 
prevenção para quem tem relações sexuais vaginais, orais ou 
anais. Existem diversas organizações e entidades que podem 
informar os jovens sobre a maneira correta de usar a camisinha, 
mas o médico e os educadores também pode fazê-lo. (GTPOS, 
ABIA, ECOS, 1994, p.79, grifo meu) 
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Da mesma forma que os órgãos de saúde realizaram campanhas preventivas, 

materiais educativos também alertavam sobre os perigos da AIDS e sobre a importância 

de uma conduta sexual segura através do uso do preservativo masculino. Para ilustrar 

esses alertas, exemplifico com a capa da BEMFAM (1994): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Capa do material educativo DST-AIDS: a turma pode ficar 
prevenida! Fonte: BEMFAM (1994). 

 
 
 
 

De modo diferente, mas se apoiando na mesma justificativa, o trabalho de 

orientação sexual é associado com as ideias de prevenção e proteção da AIDS e, de 

certa forma, negando a relação que a sexualidade possui com o prazer, com o afeto, com 
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o amor e com a diversidade de expressões sexuais. Embora tal negação não seja 

explicitamente anunciada, isso acaba sendo feito pela total inexistência de outros 

enfoques sobre o tema e pela recorrência em se enfatizar exclusivamente a função 

preventiva. 

 
A epidemia de HIV/AIDS introduz novas reflexões e 
comportamentos relativos às práticas sexuais vigentes. Práticas 
de sexo protegido são formas de prevenção do HIV e de outras 
DST nas relações sexuais. (GTPOS, ECOS, ABIA, 1994, p.82) 

 
 
 

 
Reconhece-se, portanto, como intervenções mais eficazes na 
prevenção da AIDS as ações educativas continuadas, que 
oferecem possibilidades de elaboração das informações 
recebidas e de discussão dos obstáculos emocionais e 
culturais que impedem a adoção de condutas preventivas. 
Devido ao tempo de permanência dos jovens na escola e às 
oportunidades de trocas, convívio social e relacionamentos 
amorosos, a escola não pode se omitir diante da relevância 
dessas questões, constituindo local privilegiado para a 
abordagem da prevenção às doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS. (BRASIL, 2000, p.114, grifo meu) 

 
 
 
 

Os termos relacionados à prevenção permeiam o vocabulário das peças 

pedagógicas do dispositivo da orientação sexual produzidas nas décadas de 1980 e 

1990 no Brasil: 

 
Sexo seguro inclui também práticas sexuais, tais como 
masturbação e carícias recíprocas que não envolvem 
penetração, exposição ao sêmen, fluidos vaginais e ao sangue. 
A diferença entre sexo seguro e sexo protegido é o grau de 
segurança de cada um deles. No sexo protegido, a penetração 
com camisinha pode ser parte do ato sexual. No sexo seguro, o 
ato sexual não envolve penetração ou risco de troca de fluidos. 
O sexo oral envolve algum risco, no caso de haver contato entre 
ferimentos da mucosa bucal e as secreções genitais. O sexo oral 
torna-se mais seguro se praticado com camisinha ou dique de 
látex. (GTPOS, ABIA, ECOS, 1994, p.82) 
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Figura 3 – A centralidade da camisinha
29

. Fonte: BEMFAM (1994, 
p.6). 

 
 
 
 

Na seção intitulada Especial para adolescentes do livro Sexo seguro na era da 

AIDS, do Instituto de Estudos Avançados da Sexualidade Humana (1986, p.75), é 

exposto: 

 
Alguns adolescentes praticam sexo e, depois, se preocupam a 
respeito; outros preocupam-se tanto com ele que mal o 
praticam, mas a maioria dos rapazes e moças pensa muito em 
sexo e com ele se preocupa. Uma dessas preocupações refere-se 
às doenças sexualmente transmitidas, e a moléstia atualmente 
mais temida é a AIDS. Parte desse medo deve-se ao fato de que 
os cientistas ainda não sabem muito sobre a questão da AIDS. 
Assim, todos devemos ser incentivados a ser excepcionalmente 
cuidadosos com nossas escolhas sexuais. 

 
 
 
 

Ao atentar para o cuidado, para a prevenção e para o eminente risco de contágio 

com o vírus, Louro (1997, p.140) pondera: “temos que prestar atenção se o cuidado com 

a manutenção da saúde não está sendo feito de modo a rodear o exercício da 

sexualidade de uma aura de perigo e de doença”. Essa aura de perigo e de doença a que 

 

 
29

 Os títulos das imagens não são oriundos dos quadrinhos. Foram criados por mim para ilustrar os 
assuntos que os referidos quadrinhos tratam. 
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a autora se refere instaurou-se no Brasil no início do século XX, quando os discursos 

higienistas e eugênicos foram colocando as condições de possibilidade para a 

emergência do dispositivo da orientação sexual, conforme referi no capítulo anterior. 
 

O alerta a jovens sobre os perigos da AIDS, corroborando para a função 

preventiva da orientação sexual, também atravessa o blog Direto ao Ponto: Sexualidade 

na Educação, onde a educadora sexual Maria Elena Vilela reflete sobre a culpa do 

descuido observado na juventude em relação ao HIV: 

 
 
 
 

Jovens brasileiros estão se descuidando na prevenção da AIDS. 
De quem é a culpa? 

 
Os especialistas e o ministro da Saúde associaram este fato a 
um problema de comportamento sexual dos jovens. Segundo as 
palavras desses profissionais “eles acham que hoje ninguém 

mais morre de Aids, que se pegarem o vírus é só tomar remédio 
e está tudo bem”. Para eles, desde a chegada dos coquetéis 

antirretrovirais, criou-se uma falsa ideia de que a Aids não é 
mais motivo de preocupação. Será que os jovens pensam 
mesmo assim? Os remédios são um excelente avanço da 
Medicina contra a doença e na minha opinião não devem ser 
considerados o algoz da prevenção. Se isso de fato está 
acontecendo, é responsabilidade nossa, como educadores 
sexuais, identificar o que e como podemos fazer para mudar 
isso, já que, como vimos na pesquisa, a maioria dos jovens 
entende que a escola é fonte de informação sobre o assunto. 
(VILELA, 2014d, 4 dez.) 

 
 
 
 

Na postagem do blog, Vilela (2014d) reconhece o avanço da medicina relativo 

aos medicamentos que amenizam os sintomas da doença. Esse avanço no campo da 

saúde é apontado como motivo para que os jovens estejam desligados em relação ao 

risco de contaminação. Frente a isso, a culpa do descuido recai sobre a escola e 

educadores sexuais, considerados como fontes de informação sobre o tema. Mesmo em 

períodos diferentes (década de 1980 e ano de 2014), o discurso que alerta para o risco 

dessa doença no dispositivo da orientação sexual se efetua, obedecendo a uma efetiva 

regularidade. 
 

No contexto da década de 1980, o perigo da AIDS se tornou “uma poderosa 

metáfora para nossa cultura sexual” (WEEKS, 2003, p.37). Nesse sentido, os materiais 
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pedagógicos, de caráter instrutivo sobre condutas sexuais adequadas para adolescentes, 

se configuraram como “advertências” para a revolução sexual que alguns grupos 

fizeram emergir entre as décadas de 1960 e 1970. A metáfora ilustra o surgimento do 

vírus HIV como fruto da “vingança” da natureza em relação aos exageros e descuidos 

relacionados às vidas sexuais. Essa metáfora aparece em outros materiais, como 

exemplo, Furlani (2011, p.17) comenta: 

 

 
A cartilha Respeito ao sexo – encarando a realidade, por 
exemplo, apresenta publicações religiosas como bibliografia e 
considera “natureza” sinônimo para “Deus”. Numa ênfase 

apocalíptica, ao “aconselhar” os/as estudantes, afirma que a 

epidemia de HIV/AIDS e herpes é uma demonstração de como 
a “natureza” está fazendo uma espécie de desaprovação do 

comportamento sexual das pessoas. 
 
 
 

Desta forma, “a resposta à AIDS tem sido vista como um sinal de nossa 

confusão e ansiedade crescentes sobre nossos corpos e suas atividades sexuais” 
 
(SONTAG apud WEEKS, 2003, p.37-38). 
 

Tal ansiedade se efetua na profusão de discursos cujo foco é a prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a AIDS, e também a gravidez 

indesejada, cumprindo uma função estratégica do dispositivo da orientação sexual de 

formar jovens produtivamente saudáveis, que vivenciem sua sexualidade dentro dos 

parâmetros considerados como sendo de responsabilidade e segurança. Quanto a isso, o 

Instituto de Estudos Avançados da Sexualidade Humana (1986, p.81) refere que 

 
 
 
 

naturalmente, as orientações de “sexo mais seguro” só podem 

dar certo se forem amplamente conhecidas e aceitas. Todos têm 
de estar cientes delas, a fim de facilitar a conversa sobre opções 
sexuais na era da AIDS. 

 
 
 
 

Tal como vários outros trechos dos materiais analisados, o trecho acima mostra a 

centralidade da temática em torno dos alertas sobre o perigo da AIDS, que se tornou a 
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grande preocupação pedagógica, não apenas em discursos escolares, mas também em 

campanhas de saúde divulgadas na mídia. Sobre a mídia, ressalta-se sua importante 

contribuição nas propagações sobre os casos de pessoas famosas que contraíram o vírus 

e nas divulgações de informações médicas sobre a doença. 
 

Seguem imagens extraídas de materiais de orientação sexual, nas quais se pode 

ver funcionando o discurso sobre prevenção da AIDS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Educação sexual. Fonte: BEMFAM (1994, p.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Preocupação com a AIDS. Fonte: BEMFAM (1994, p.8). 
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É fundamental esclarecer que não estou conferindo a mim o papel de juíza da 

importância ou utilidade pública dessa preocupação. De fato, não me cabe questionar a 

ansiedade gerada a partir da chegada de uma síndrome tão devastadora ao corpo 

humano, nem avaliar se foram adequadas as tentativas de minimizar os efeitos da 

doença. O ponto fundamental da análise dos discursos sobre a AIDS são seus efeitos 

proliferados em relações de poder-saber do dispositivo da orientação sexual que ora 

analiso. 
 

É possível perceber o funcionamento desse discurso também na apresentação do 

volume 10 dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), quando o 

documento expõe a concepção de sexualidade como algo inerente à vida, presente desde 

cedo na vida do ser humano. Justificando a si mesmo, o documento apresenta sua 

importância para a prevenção tanto de DST, em específico a AIDS, quanto da gravidez 

indesejada. Segundo Furlani (2011, p.16), trata-se de um enfoque biológico-higienista 

de educação sexual, que 
 

costuma conferir ênfase na biologia essencialista (baseada no 
determinismo biológico) e é marcada pela centralidade do 
ensino como promoção da saúde, da reprodução humana, das 
DSTs, da gravidez indesejada, do planejamento familiar, etc. 

 
 
 

O medo do aumento do número de pessoas portadoras do vírus HIV se efetua no 

caráter preventivo dos enunciados que se propõem a minimizar o avanço da doença e 

emoldurar um ideal de juventude saudável, informada e produtiva. 
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Figura 6 – Programa de prevenção à AIDS. Fonte: BEMFAM (1994, 
p.9). 

 
 
 
 

A chegada do vírus no país situa-se nos anos de 1980, rapidamente associando-

se a três efeitos conectados entre si: possibilitou o enfoque preventivo; atrelou a 

sexualidade às ideias de saúde, responsabilidade e segurança; e renovou a homofobia na 

sociedade. Vários órgãos e instituições da área da saúde realizaram estudos sobre a 

AIDS, apontando duas possíveis causas, sintomas, possibilidades de contágio e grupos 

de risco. A categorização das pessoas em grupos de maior e menor chance de 

contaminação pelo vírus HIV levou à conclusão de que homens homossexuais tinham 
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maior probabilidade de contágio. Essa ideia foi associada a um estereótipo do homem 

homossexual tido como promíscuo e imoral. Sobre essa visão, Ulisses Mota de Aquino 

(1989, p.96) esclarece: 

 

 
Não é apenas na ampola retal, nem somente na ampola retal dos 
homossexuais que os micróbios, inclusive os vírus se acumulam 
[...] As notícias são forjadas pela campanha moralizadora dos 
cidadãos de bons costumes contra o homossexualismo praticado 
há milênios. 

 
 
 

No livro Sexos: o que os pais não falaram para os filhos, o psicólogo Luís 

Batista Meira (2002, p.129, grifos meus) afirma: 

 
 
 
 

A AIDS teve seu primeiro caso registrado no Brasil no ano de 
1982, atingindo com maior frequência os homossexuais, 
usuários de drogas injetáveis, pessoas que necessitam de 
transfusão sanguínea, bem como os seus respectivos parceiros 
sexuais. Tais pessoas são denominadas grupos de risco. 

 
 
 
 

Mais do que os outros grupos considerados de risco – usuários de drogas 

injetáveis, pessoas que precisam de transfusão sanguínea e seus parceiros –, os 

homossexuais foram alvo de violência e exclusão, e sobre os quais recaíram os mais 

severos estigmas sociais, na medida em que foram considerados, por algumas pesquisas 

de alto prestígio científico, como grupo de pessoas cujo desejo sexual homossexual é 

considerado um risco de morte. Sobre esse período, Louro (2008, p.35) explicita: 

 

 
No início dos anos 1980, o surgimento da Aids agregaria novos 
elementos. Apresentada, inicialmente, como o “câncer gay”, a 

doença teve o efeito imediato de renovar a homofobia latente da 
sociedade, intensificando a discriminação já demonstrada por 
certos setores sociais. 
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A homofobia intensificada a partir desse acontecimento também está expressa 

no livro de Jim Burns (1997) que considera o desejo homossexual como pecaminoso, na 

medida em que, segundo o autor, é uma forma de desejo desviante do modelo 

reprodutivo heterossexual. A história que segue, contada pelo autor, é emblemática 

disso: 

 
 
 
 

Jerry Arterburn cresceu numa pequena cidade do Texas. Ele tinha 
dois irmãos mais velhos, ótimos pais e todos eram atuantes na 
igreja local, a Igreja Batista do Sul. Ao tornar-se adulto, Jerry 
pensava seriamente em entrar para o ministério. Ele havia pregado 

alguns sermões e tinha sido líder do grupo jovem. Um dia Jerry 
teve uma experiência homossexual. Não foi algo que tivesse 
planejado. Ele se envolvera com namoradas, mas, apesar de tudo, 
aconteceu. Em consequência disto, Jerry decidiu assumir o 

estilo de vida homossexual. Ele carregou muita culpa ao levar 
uma vida de constantes festas e promiscuidade. Sua vida foi 

ficando cada vez mais infeliz. Finalmente ele caiu em si e retornou 
à fé da sua infância. Jerry teve a coragem de deixar sua vida de 

promiscuidade e pecado e de retornar ao Senhor. Encontrou 
uma namorada. As coisas transcorriam otimamente para Jerry. 
No princípio, quando começou a ficar doente com muita 
frequência, ele pensou que fosse apenas uma virose. Os médicos 

não conseguiam descobrir o que havia de errado. 

 
Então, veio o diagnóstico que deve estar na mente de 
qualquer um que tenha praticado o homossexualismo ou 
tenha tido um estilo de vida sexual promíscua. Jerry 
Arterburn havia contraído AIDS. É verdade, Jerry havia 
voltado para o Senhor, havia mudado seu modo de vida, mas o 
vírus da AIDS estava dormente em seu corpo desde os seus dias 
de homossexualismo. (BURNS, 1997, p.167-168, grifos meus) 

 
 
 
 

Nos trechos grifados, pode-se perceber a referência a um estereótipo relacionado 

às pessoas que sentem desejo sexual homossexual, que se caracteriza por atribuir a elas 

um estilo de vida festivo e promíscuo. Associa-se tal estilo de vida como sendo próprio 

do que se passou a chamar grupo de risco. Enquanto uma categoria resultante de 

pesquisas científicas e, portanto, social e culturalmente legitimadas, a ideia de grupo de 

risco acabou por fomentar inúmeros enunciados homofóbicos, que tinham como 
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premissa a ideia de que se tratava de pessoas pecadoras (tal como enfatizam certos 

discursos religiosos) ou que possuíam desvios sexuais (tal como enfatizam certos 

discursos da área psi). 
 

Relacionando esses discursos às práticas que eles constituem, reflito sobre uma 
 
“pedagogia do insulto” (JUNQUEIRA, 2009), prática em que estudantes aprendem 

modos agressivos de lidar com a diversidade sexual. Desse modo, crianças e jovens são 

diariamente submetid@s a piadas homofóbicas; comparações sexistas especialmente 

nas aulas das disciplinas de Ciências e Biologia; inúmeros insultos que geram conflitos, 

classificações, estigmatizações de alun@s que se expressam divergentes da 

heteronormatividade. Sobre a homofobia, Rogério Diniz Junqueira (2009, p.117) 

explicita: 

 

 
O fenômeno, ao associar-se a pensamentos e estruturas 
hierarquizantes relativas a padrões relacionais e identitários de 
gênero, a um só tempo sexistas e heteronormativos, vai além da 
hostilidade e da violência contra pessoas LGBT ou contra as 
que são identificadas ou percebidas como tais. Uma vez que a 
homofobia desempenha um papel estruturante, de controle e 
policiamento das “normas de gênero”, todas as pessoas são 

chamadas, em maior ou menor medida, a fazerem as contas 
com ela. Os preconceitos, as discriminações e as violências 
homofóbicas são, portanto, preconceitos, discriminações e 
violências de gênero, em cujas lógicas estamos todos/as 
engastados/as. 

 
 
 

Ao situar o surgimento da expressão homofobia, Daniel Borillo (2009, p.15) 
 
afirma: 
 
 
 

A homofobia é a atitude de hostilidade para com os 
homossexuais. O termo parece ter sido utilizado pela primeira 
vez nos Estados Unidos, em 1971, mas foi somente no final dos 
anos 1990 que ele começou a figurar nos dicionários europeus. 
Embora seu primeiro elemento seja a rejeição irracional ou 
mesmo o ódio em relação a gays e lésbicas, a homofobia não 
pode ser reduzida a isso. Assim como a xenofobia, o racismo ou 
o antissemitismo, ela é uma manifestação arbitrária que consiste 
em qualificar o outro como contrário, inferior ou anormal. 
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A homossexualidade tida como pecado e a reafirmação dos papéis de gênero são 

presentes nos enunciados do discurso religioso do dispositivo da orientação sexual. 

Para sustentar uma concepção moralista pautada em preceitos bíblicos, rejeita-se a 

educação sexual, tal como se pode ler a seguir: 

 
 
 
 

os pais devem recusar a Educação Sexual secularizada e 
antinatalista, que põe Deus à margem da vida e considera o 
nascimento de um filho como ameaça, difusa pelos grandes 
organismos e pelas associações internacionais que promovem o 
aborto, a esterilização e a contracepção. (Associação Nacional 
Pró-Vida e Pró-Família apud FURLANI, 2011, p.18) 

 
 
 
 

Percebe-se nesse trecho a noção de educação sexual como uma prática que 

difunde valores contrários a alguns preceitos divinos, como o sexo com finalidade 

exclusivamente matrimonial ou reprodutiva. Esse ponto de vista acaba por condenar a 

educação sexual quando pensada como conteúdo escolar, porque se entende que ela é 

exclusiva responsabilidade da família
30

. 
 

Nessa ênfase moralista de educação sexual, o conhecimento de como funciona a 

reprodução humana é visto como indução ao sexo livre e à promiscuidade. É nesse 

sentido que de modo geral o discurso religioso configura o sexo situando-o na lógica 

procriativa. Para Dag Oisten Endjso (2014, p.101), isso está mais associado ao 

catolicismo que, historicamente, postulou como “pecado” ou “falhas da carne” toda a 

prática sexual que não tenha fins reprodutivos: 

 
 
 

A Igreja católica possui uma das mais restritivas definições do 
que considera sexo “adequado”: “Uma relação sexual é humana 

somente quando expressa e promove a interação de gêneros 
dentro do casamento e está aberta à possibilidade de gerar uma 
nova vida”. Qualquer outro tipo de sexo que não o 
heterossexual, sem proteção e praticado dentro do casamento, 

 

 
30

 A ideia de que a educação sexual é contrária aos preceitos divinos está associada a outro enunciado que 
foi discutido na seção realtiva ao enfoque institucional da orientação sexual, qual seja: a família é a 
instituição legítima para educar sexualmente crianças e jovens. 
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insiste a Igreja, é definido como desumano. Como vimos, a 
abordagem religiosa do sexo frequentemente está relacionada 
ao sexo a serviço da procriação. 

 
 
 

O discurso da Igreja católica que considera o sexo apenas com fins reprodutivos, 

e, consequentemente, aceitando exclusivamente o desejo heterossexual como digno, tem 

sido refutado e revisado por pessoas cristãs e não-cristãs ao longo da história. Esse 

discurso, portanto, é contingente e desloca seu sentido a partir de seu contexto e trama 

de poder-saber na qual ele está inserido. 
 

Assim, os dois enunciados centrais tratados nesta seção – a orientação sexual 

previne a AIDS; sexo seguro consiste no modelo reprodutivo heterossexual –, 

associados a outras enunciados discutidos nesta seção em decorrência destes, 

constituem o discurso preventivo da orientação sexual, destacando-se disso dois 

principais efeitos: entende-se e trata-se a sexualidade como sendo exclusivamente 

relativa à saúde e à higiene do corpo; renovam-se sentimentos homofóbicos, seja por 

meio do saber médico, seja por meio do saber religioso. 

 
 
 
 

 

Enfoque binarista da orientação sexual 
 
 

 

Em estreita combinação e articulação com os enunciados apresentados e 

discutidos até aqui, destaco na seção final deste capítulo outra dupla de enunciados: o 

sexo é expressão biológica que define características anatômicas e funcionais; gênero é 

expressão cultural que define o feminino e o masculino. 
 

Para tratar desses dois enunciados, inicio destacando que a análise das peças 

educativas evidenciou que elas são atravessadas por um determinado conceito de 

gênero, entendido como reflexo do sexo; ou seja, a base para explicar o gênero é o sexo, 

que classifica a pessoa antes mesmo de nascer. Ainda que a orientação sexual se 

justifique como tema transversal curricular a partir das reivindicações de movimentos 

sociais, em seus pressupostos é possível observar a ênfase dada às “diferenças 
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biológicas dos sexos” como racionalidade para entender as formas de ser menino e 

menina, isto é, as configurações de gênero. Vejamos a seguinte figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Não sou homem? Fonte: Manual de Bioética
31

. 
 
 
 
 

Na figura, observa-se a imagem de uma criança dita do sexo masculino se 

interrogando sobre seu gênero, relacionando o questionamento ao seu órgão genial. O 

que é visível e enunciável nessa imagem é que a existência do pênis direciona a uma 

identidade de gênero masculina (“não sou homem?”). Ao perguntar se seria homem, a 

criança olha para seu órgão genital para encontrar uma resposta. Com base nisso, o 

enunciado constitui o discurso que prevê uma essência biológica dos gêneros, isto é, 

uma essência baseada nos sexos. 
 
31

 Disponível em: http://arquivo.geledes.org.br/areas-de-atuacao/questoes-de-genero/265-generos-em-
noticias/24293-estado-laico-manual-homofobico-e-machista-e-distribuido-em-forum-de-ensino-religioso. 
Acesso em 15 de janeiro de 2016. Friso que esse material foi retirado de circulação devido protesto de 
movimentos, coletivos e grupos que lutam pela diversidade, em especial pelo Núcleo Interdisciplinar 
Tirésias/UFRN. 
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O trecho que segue, retirado dos Parâmetros Curriculares Nacionais,pode ser 

lido nessa mesma direção: 

 
 
 
 

A construção do que é pertencer a um ou outro sexo se dá pelo 
tratamento diferenciado para meninos e meninas, inclusive nas 
expressões diretamente ligadas à sexualidade e pelos padrões 
socialmente estabelecidos de feminino e masculino. Esses 
padrões são oriundos das representações sociais e culturais  
construídas a partir das diferenças biológicas dos sexos e 
transmitidas pela educação, o que atualmente recebe a 
denominação de relações de gênero. Essas representações 
absorvidas são referências fundamentais para a constituição da 
identidade da criança. (BRASIL, 2000, p.118, grifo meu) 

 
 
 
 

Na medida em que se prioriza uma noção de gênero baseada na naturalização 

das diferenças físicas entre homens e mulheres, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

desconsideram grande parte das discussões que vem historicamente sendo realizadas 

sobre relações de gênero. Realçam-se termos como papéis de gênero, padrões de 

gênero e identidade da criança, excluindo desse modo o debate sobre identidades de 

gênero que considera as questões das diferenças físicas no contexto das construções e 

representações históricas-socioculturais. 

 
 
 

As identidades de gênero, então, deslocariam o foco do sujeito 
para as questões sociais e culturais, permeadas por relações de 
poder. Por isso, constituem um campo a questionar, visto que 
são tidas como construções, ou mesmo “posições-de-sujeitos”, 

portanto transitórias, podendo ser desconstruídas e 
reinventadas, até mesmo porque as questões do biológico são 
significadas pelas representações culturais e sociais. (XAVIER 
FILHA, 2009, p.36) 

 
 
 

De modo geral, os materiais analisados tratam o sexo como expressão do 

biológico, como um dado “pré-discursivo”, anterior a qualquer base cultural. Assim, 

supõe-se que, ao nascer com um ou outro sexo, a sociedade ensinaria a forma de seu 

respectivo gênero, ideia expressa nos três trechos a seguir: 
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Ao nascer, todas as pessoas ou são do sexo masculino ou são do 
sexo feminino. A família, a escola e a sociedade ensinam aos 
meninos e às meninas a forma de ser homem e a forma de ser 
mulher. (GTPOS, ABIA, ECOS, 1994, p.91) 

 
 
 

 
A natureza não define o gênero de uma pessoa, apenas o 
sexo: nascemos do sexo masculino ou feminino. As crianças 
não nascem acompanhadas de uma “bula da natureza” que 

mostra como homens e mulheres devem se portar: isso é 
aprendido e estabelecido nas relações sociais e varia de acordo 
com a cultura, valores e conceitos. Logo depois que um 
indivíduo nasce, inicia-se um longo processo social que 
influencia a construção de sua identidade, do seu papel sexual e 
de como se porta nas relações entre os sexos. A absorção desses 
estereótipos de gênero depende de como cada um aprende, 
entende e interpreta seus direitos e deveres em relação a si 
mesmo, ao outro e ao seu grupo social. E isso é uma questão de 
cidadania de que a escola participa ativamente, seja de forma 
intencional e sistematizada, seja no simples fato de transmitir, 
por meio do vínculo que criam com os alunos, valores, crenças 
e atitudes dos seus profissionais. (VILELA, 2014, 6 nov., grifo 
meu) 

 
 
 

 
Se por um lado, sexo é expressão biológica que define um 
conjunto de características anatômicas e funcionais (genitais e 
extragenitais), a sexualidade é, de forma bem mais ampla, 
expressão cultural. Cada sociedade cria conjunto de regras que 
constituem parâmetros fundamentais para o comportamento 
sexual de cada indivíduo. Nesse sentido, a proposta de 
Orientação Sexual considera a sexualidade nas suas dimensões 
biológica, psíquica e sociocultural. (BRASIL, 2000, p.117, 
grifos meus) 

 
 
 
 

Na cartilha da BEMFAM (1994), características ligadas aos estereótipos de 

gênero aparecem, por exemplo, na diferença marcada entre a preocupação dita 
 
“masculina”  e  “feminina”  com  a  saúde  sexual.  Nas  imagens  a  seguir,  ao  serem 
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indagadas sobre o uso do preservativo masculino (camisinha), as personagens Beto e 

Simone respondem, respectivamente: “só transo com garota que conheço bem!”; 

“quando eu transar vai ser com alguém de quem eu goste e conheça bem”
32

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Justificativa de Beto. Fonte: BEMFAM (1994, p.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32

 As imagens 8 e 9 são exemplos de excertos do material analisado nos quais se podem ver funcionando, 
ao mesmo tempo, tanto os dois enunciados do discurso relativo ao enfoque binário da orientação sexual, 
quanto os dois enunciados do discurso relativo ao enfoque preventivo da orientação sexual. 
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Figura 9 – Romantismo de Simone. Fonte: BEMFAM (1994, p.7). 

 
 
 
 

Cabe frisar que, ao trazer essa fala, o material da BENFAM critica a postura de 

jovens que se recusam a usar o preservativo; porém, mesmo ao criticar essa postura, o 

material continua reafirmando o modelo binário de gênero, ao naturalizar as diferenças 

entre os motivos pelos quais meninos e meninas poderiam não se preocupar com sua 

preservação. A diferença é sutil, mas é exatamente por meio da recorrência da sutileza 

que a diferença apontada é envolvida em processos de sua naturalização. 
 

Assim, enquanto o motivo de Beto para não usar preservativo é sua afirmação de 

que só transa com garota que “conhece” bem, a personagem Simone apresenta certo 

romantismo atrelado a sua vida sexual, ao enfatizar que, quando ela transar, será com 

alguém de quem ela “gosta”, exibindo um diário pessoal e afetivo. O binarismo entre 

menino/menina é reforçado não apenas: 1) pela dicotomia de valores – meninos prezam 
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pela independência sentimental e meninas valorizam o romantismo –, mas também: 2) 

pelo modo como são representad@s o Beto e a Simone enquanto pensam sobre a 

questão – ele está visível, de corpo inteiro, em atividade com amigos, numa espécie de 

jogo; ela sequer aparece e a imagem focaliza a relação que a menina estabelece consigo 

mesma, por meio de um diário pessoal; 3) pelo texto atribuído como fala de Beto e de 

Simone – ele usa um verbo no tempo presente, supondo que o menino já experimentou 

o sexo; a frase dela indica o tempo futuro, uma ação que ainda não aconteceu, supondo 

a virgindade da menina. 
 

Essas noções da menina “romântica” e do menino “independente” são 

estereótipos construídos e vinculados ao que se espera (e o que se impõe, através de 

inúmeras “pedagogias de gênero” encontradas na cultura) da menina e do menino, 

constituindo visões simplificadoras de gênero
33

. Trata-se de um aparato cultural 

profundamente pedagógico – disperso numa série de instâncias da cultura (literatura, 

filmes, desenhos animados, programas de televisão, propagandas, músicas, jogos, 

brinquedos, revistas, etc.) e numa infinidade de situações de sociabilidade – no interior 

do qual as meninas e os meninos aprendem a se socializarem de modos distintos. Uma 

pequena amostra disso é a associação que se faz entre meninas e princesas, ambas 

delicadas, bonitas, elegantes, educadas, esforçadas, frágeis, à espera do príncipe que 

lhes fará felizes; e a associação que se faz entre meninos e as ideias de liberdade, 

independência, inteligência, velocidade, aventura, descobertas. 
 

Dentre as muitas vezes em que associações desse tipo aparecem nos materiais 

analisados, veja-se, apenas como exemplo, a forma como o livro O prazer da espera: 

uma proposta radical sobre sexo e namoro reafirma noções estereotipadas de gênero: 

 
 
 
 
 
33

 Com a proliferação de pesquisas realizadas no entrecruzamento entre o campo dos Estudos Culturais e 
o campo da Educação, verifica-se em âmbito nacional uma quantidade relativamente grande de 
investigações sobre a constituição das identidades infantis de gênero a partir da análise de uma variedade 
de artefatos culturais. No Programa de Pós Graduação em Educação/PPGED/UFRN, tais investigações 
vêm sendo realizadas especialmente pelo Grupo de Pesquisa do qual participo, coordenado pelas 
professoras Karyne Dias Coutinho e Mariangela Momo, e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação. As investigações realizadas no Grupo têm resultado em trabalhos, tais como os de: Machado e 
Coutinho (2016, 2015a, 2015b, 2014a, 2014b); Machado (2013); Silva e Coutinho (2016, 2015); Oliveira 
Filho e Coutinho (2015); Silva (2015, 2013); Silva e Momo (2014a, 2014b, 2014c, 2015); Dantas (2013); 
Dantas, Rocha e Momo (2013); Rocha, Dantas e Momo (2013); Dantas e Momo (2014a, 2014b, 2014c, 
2015); Dantas, Silva e Momo (2016). 
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Homens e Mulheres reagem de forma diferente 

 
“Os rapazes podem ser bastante pervertidos! Meu namorado 

está sempre pensando em sexo. Não sou melindrosa, mas 
gostaria mesmo de saber se existem rapazes neste mundo que 
pensam noutra coisa além de sexo!” Questões como essa são 

levantadas em cada seminário que dou sobre sexo. E a resposta 
à pergunta desta garota é sim e não. Claro que os rapazes 
pensam em outras coisas além de sexo. Mas os adolescentes 
mais saudáveis são capazes de passar muito tempo pensando 
em sexo. 

 
Parece-me que além das diferenças físicas óbvias entre os seres 
humanos macho e fêmea, algumas outras diferenças 
significativas são importantes para serem discutidas, e a questão 
colocada no parágrafo anterior aponta para uma delas. Pode-se 
atribuir estas diferenças à biologia, ao condicionamento cultural 
ou ao que quer que se queira, mas conhecer algumas destas 
diferenças básicas poderá ajudar a entender porque seu parceiro 
ou parceira age de determinada maneira. 

 
Muitos especialistas na área do sexo e namoro afirmam que 
nesse tipo de relacionamento há uma diferença fundamental 
entre o macho e a fêmea. Josh McDowell, um conhecido 
conferencista cristão, afirma: “Estou convencido de que o sexo 
domina mais a mente do homem, enquanto que o amor rege 
a mente da mulher”. 

 
Quando um casal vai assistir a um filme romântico, o homem 
sempre pensa em “sexo” e a mulher, em “amor”. Após a 
primeira cena romântica, o homem está pronto para deter-se no 
Ponto de Inspiração e esquecer o resto do filme. A mulher reage 
mais à idéia de amor e ao encanto do romance, ou seja, ela está 
muito mais interessada na história de amor, enquanto que o 
homem está mais interessado em tornar a cena real, naquele 
momento! 

 
Como você pode perceber, assim como Josh McDowell, estou 
convencido de que o tema sexo é mais predominante na mente 
dos rapazes, enquanto que o amor é o mais relevante na mente 
das garotas. Isso não quer dizer que elas não estejam 
interessadas em sexo e os rapazes em amor, mas existe uma 
diferença e essa diferença talvez esteja naquilo que estimula (ou 
liga) um rapaz e uma garota. 
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Normalmente, o rapaz está sempre pronto para o sexo, em 
qualquer lugar e a qualquer momento. Uma garota, ao 
contrário, é estimulada por filmes românticos, fores ou um 
leve toque no ombro. 

 
(BURNS, 1997, p.63-64, grifos meus) 

 
 
 
 

A constituição de imagens estereotipadas de gênero e a demarcação das 

diferenças entre feminino e masculino se apoiam no determinismo biológico, sobre o 

qual fala Furlani (2011, p.16): 

 
 
 

Por manter inquestionáveis as premissas acerca do 
determinismo biológico, considera as diferenças entre homens e 
mulheres decorrentes dos atributos corporais – o que contribuiu  
(e contribui) tanto para “naturalização” das desigualdades 
sexuais e de gênero quanto para a formulação dos enunciados 
que hierarquizam essas diferenças (por exemplo, premissas 
machistas, sexistas, misóginas e homofóbicas). 

 
 
 

A divisão de gêneros baseada nas diferenças sexuais é apresentada como uma 

conduta “espontânea”, naturalizando a lógica binária, que conduz a “admitir a existência 

de um pólo desvalorizado – um grupo designado como minoritário que pode ser 

tolerado” (LOURO, 2008, p.66, grifo da autora). 
 

Os enunciados que reafirmam características estereotipadas dos gêneros 

feminino e masculino se relacionam com outros que estereotipam as configurações 

corporais esperadas de meninas e meninos. Esses enunciados constituem o discurso 

binário de gênero que, partindo das diferenças físicas, engendram desigualdades entre 

os gêneros. Na imagem que segue é possível notar as configurações corporais entre o 

gênero masculino/feminino: 
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Figura 10 – Configuração corporal dos personagens. Fonte:  
BEMFAM (1994, capa). 

 
 
 
 

As personagens femininas apresentam uma peculiar configuração corporal. 

Todas são magras, com cinturas finas, seios grandes delineados através de suas blusas, e 

pernas curvilíneas, enquanto os meninos apresentam apenas um corpo magro, sem 

destaque para nenhuma parte do corpo em específico. Essas são curvas de visibilidade 

de uma das peças educativas que aqui analisei. Elas permitem que “ganhem formas, 

cores e texturas” (MARCELLO, 2009, p.232) os sujeitos dos quais os discursos tratam. 

E a diferenciação entre corpos femininos e masculinos também se apoia na lógica 

binária, tal como Louro (1997, p.63) ressalta: 

 

 
Afinal, é “natural” que meninos e meninas se separem na 

escola, para os trabalhos de grupo e para as filas? É preciso 
aceitar que “naturalmente” a escolha dos brinquedos seja 
diferenciada segundo o sexo? Como explicar, então, que muitas 
vezes eles e elas se “misturem” para brincar ou trabalhar? É de 

esperar que os desempenhos nas diferentes disciplinas revelem 
as diferenças de interesse e aptidão “características” de cada 

gênero? 
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Tal como o enfoque preventivo da orientação sexual leva à ideia da 

heterossexualidade e tem como efeito a reafirmação do discurso homofóbico (como vimos 

na seção anterior), a lógica binária de gênero e as distinções físicas entre os sexos também 

são fundamentos para orientações educativas que tomam o desejo heterossexual como 

norma, igualmente produzindo efeitos homofóbicos. A pergunta 36 do livro 
 
“Sexos: aquilo que os pais não falaram para os filhos” é assim especificada: “Quais são 

os fatores que determinam a heterossexualidade?”. Como resposta, tem-se: 

 
 
 
 

Desde cedo as crianças aprendem que existem homem e 
mulher, que tem o pai e a mãe, mesmo que um deles ou ambos 
estejam ausentes desta relação e que ambos se relacionam e 
dormem juntos, etc. 

 
Há todo um reforço social para a atração sexual do sexo 
oposto, inclusive pela necessidade de procriar e manter 
assim a espécie. 

 
Assim como o côncavo e o convexo se encaixam, a busca 
pelo sexo oposto flui crescentemente de acordo com o 
desenvolvimento e a maturidade a partir da infância, tão 
natural quanto fazem os animais sexuados, independente do 
tipo de comunicação entre si, raciocínio lógico e da 
intelectualidade. 

 
A busca entre machos e fêmeas está acima do 
desenvolvimento mental e da própria vontade. É próprio da 
natureza orgânica e das espécies animais, provindas da 
respectiva função sexual. A natureza se incumbe de fazer a 
sua parte, dotando cada ser da respectiva motivação, necessária 
a sua prática sexual. (MEIRA, 2002, p.45) 

 
 
 

O propósito especial de Deus em criar o sexo foi que duas 
pessoas casadas poderiam gerar sua própria descendência. É 
uma tragédia que mais de um milhão de mulheres desenvolvam 
uma gravidez indesejada a cada ano. É uma pena que algo tão 
maravilhoso como a criação de uma nova vida seja encarada tão 
levianamente em nossa geração. Quando duas pessoas 
acreditam que estão maduras o suficiente para praticar o 
ato sexual, como marido e mulher, deveriam pensar na 
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eventual possibilidade de um filho. Se eles não discutiram o 
assunto da paternidade, não terão praticado o ato sexual 
como Deus planejou para o ser humano. (BURNS, 1997, 
p.58) 

 
 
 
 

Como se pode perceber, a lógica reprodutiva possui destaque especial nos 

enunciados. Essa lógica prevê o desejo heterossexual como “norma” e o que foge desta 

norma, como condutas desviantes, à margem das leis divinas. Dessa forma, não é raro 

observar enunciados que constroem o discurso homofóbico, tal como exemplifica o 

trecho que segue: 

 
 
 
 

O (ou a) homossexual é quem acaba decidindo pelo seu 
comportamento sexual. Conheci pessoas que talvez guardem 
as tendências homossexuais por toda a vida. Talvez sejam 
como os alcoólicos – uma vez alcoólico, sempre alcoólico, 
mesmo que nunca se entreguem. Muitos cristãos que têm uma 
tendência para o homossexualismo escolheram, contudo, se 
abster das práticas homossexuais. O pecado está na ação, não na  
“tendência”. (BURNS, 1997, p.181) 

 
 
 
 

Nesse caso, o enunciado grifado apresenta a ideia do desejo homossexual como 

doença ao adotar o termo “homossexualismo”, que foi retirado da lista de patologias 

elaborado pela Organização Mundial de Saúde no dia 17 de maio de 1990. A associação 

do “homossexualismo” ao alcoolismo também é uma maneira pejorativa de abordar o 

desejo sexual de mulheres e homens por pessoas do mesmo sexo, observada na 

comparação desse desejo ao vício. 
 

Faz-se discursivamente uma combinação que se supõe harmoniosa entre sexo, 

gênero e desejo sexual, que consiste na ideia de que se uma pessoa nasceu sob a égide 

do sexo masculino ela terá sua identidade de gênero associada ao que é dito como 

masculino e seu desejo sexual consequentemente será heterossexual. Segundo Weeks 

(2003, p.71): 
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Esta é a suposição por trás da tradição essencialista [...] Ela 
sustenta frases tais como “biologia é destino”. Supõe que o 

corpo expressa alguma verdade fundamental. Mas, como vimos, 
tais postulados têm, eles próprios, uma história. Tudo que 
sabemos agora sobre sexualidade põe em questão a ideia de que 
há um destino sexual pré-determinado, baseado na morfologia 
do corpo. 

 
 
 

Como afirma Weeks (2003), a tradição essencialista, historicamente postulada 

pelas ciências biológicas, supõe que o corpo possui uma verdade. E as verdades do 

corpo estariam pautadas na lógica reprodutiva. Dessa maneira, não é “em vão” que 

discursos do dispositivo atrelados exclusivamente à área da saúde se sustentem no 

determinismo biológico. 
 

Está presente nesses discursos a afirmação da heterossexualidade como norma 

(mesmo que o enunciado não trate disso) através da priorização da temática 
 
“reprodução” em detrimento de outras práticas sexuais e expressões sexuais não 

reprodutivas. Sobre isso, atentemos ao seguinte enunciado: 

 
 
 
 

Na puberdade, os meninos passam a ejacular e as meninas a 
menstruar, e tornam-se biologicamente capazes de 
reproduzir. (GTPOS, ECOS, ABIA, 1994, p.20) 

 
 
 
 

Percebo novamente a expressão da sexualidade reprodutiva como primordial em 

detrimento de outras possibilidades de vivências sexuais, tal como se pode ver aqui: 

 
 
 
 

Num trabalho inicial, ou com crianças menores, o estudo do 
corpo infantil e adulto deve incluir os órgãos envolvidos na 
reprodução e zonas erógenas privilegiadas, em sua 
anatomia externa. [...] Deve ainda abordar a participação 
diferenciada do homem e da mulher no processo da fecundação. 
(BRASIL, 2000, p.141) 
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Para Furlani (2007), a priorização da reprodução na abordagem curricular tem 

três principais efeitos: favorece a limitação da vida sexual à fase da puberdade e adulta, 

ignorando a infância e a velhice; legitima a prática sexual com penetração vaginal como 

a “normal”, contribuindo para o preconceito com outras práticas sexuais, inclusive a 

masturbação; e principalmente “acentua a incompreensão da possibilidade de pessoas 

do mesmo sexo estabelecerem relacionamentos afetivos e sexuais” (FURLANI, 2007, 

p.73). 
 

Assim, a ênfase no aspecto reprodutivo visibiliza apenas a penetração vaginal 

como prática sexual. Com isso, não quero expressar que a heterossexualidade e a 

prática sexual através da penetração não sejam legítimas, mas não é a única e que essa 

priorização do aspecto reprodutivo (homem/mulher, vagina/pênis) anula a reflexão e 

explicitação sobre outras possibilidades sexuais, recorrentemente associadas à 
 
“perversão” e à “imoralidade”, contribuindo para a constante atualização do discurso 

homofóbico – que pôde ser aqui identificado como efeito dos enunciados tanto do 

discurso relativo ao enfoque preventivo quanto do discurso relativo ao enfoque 

binarista. 

 
 
 

*** 
 
 
 
 

Para encerrar esse terceiro capítulo, é preciso dizer que há estudos que se 

posicionam contrários aos enunciados hegemônicos que identifiquei como elementos do 

dispositivo da orientação sexual – estudos e materiais que mais recentemente passaram 

a ganhar maior visibilidade, pelo menos acadêmica. Reitero que esta minha investigação 

não objetiva ver como se trata a orientação sexual para então dizer como ela deveria ser 

tratada, mas isso não me impede de localizar argumentos que contrariam a ordem 

discursiva pautada na reprodução – tais como os de Furlani (2007, p.80), por exemplo, 

quando afirma que “a educação sexual precisa discutir como as marcas identitárias, 

atribuídas aos sujeitos, tornam alguns mais (ou menos) subordinados aos mecanismos 

de exclusão, sexismo, homofobia, discriminação e preconceito”. 
 

Dadas as condições de tempo para a realização de uma pesquisa de Mestrado, 

limito-me por enquanto a anunciar que existe uma série de argumentos como esses que 
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vão se configurando em novos enunciados; e que, como é próprio aos fluxos das 

negociações culturais, certamente eles estão tendo os mais diversos efeitos sobre o 

próprio dispositivo da orientação sexual, entendido como em permanente tensão. 
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CONSIDERAÇÕES... FINAIS? 
 
 
 
 

Ao chegar à última seção deste estudo (que talvez possa incitar novos pontos de 

partida), percebo a necessidade de retomar os objetivos a que me propus, dentre os 

quais estão: identificar algumas das condições de possibilidade para a emergência do 

dispositivo da orientação sexual (discussão que compõe mais especialmente o segundo 

capítulo); e descrever e analisar os enunciados centrais presentes em certas peças 

educativas que circulam atualmente no Brasil, para mostrar o funcionamento da rede 

discursiva que constitui o que chamo de dispositivo da orientação sexual (discussão 

realizada no terceiro capítulo desta Dissertação). 
 

Ao discutir as lentes teórico-metodológicas neste texto, referi os conceitos 

foucaultianos de enunciado, discurso e dispositivo. Quero brevemente retomá-los aqui, 

para mostrar como foi composto o dispositivo da orientação sexual, objeto de estudo 

desta pesquisa. 
 

Entende-se discurso como um conjunto de enunciados que podem ser móveis e 

descontínuos, mas regulares. Os enunciados devem ser compreendidos na sua 

singularidade, mas ao mesmo tempo nas conexões que estabelecem com outros 

enunciados. Assim, o discurso consiste num “conjunto de enunciados que se apoia num 

mesmo sistema de formação” (FOUCAULT, 1987, p.124). Quanto ao dispositivo, trata-

se de um conjunto heterogêneo de elementos: esses elementos podem ser enunciados e 

discursos (incluídas aí as práticas discursivas e não discursivas) situados em diferentes 

campos: jurídico, político, médico, psicológico, religioso, educacional... “O dispositivo 

é a rede que se estabelece entre esses elementos” (FOUCAULT, 1985, p.244). 
 

Considerando tais orientações teórico-metodológicas, a análise empreendida 

neste estudo permitiu a composição do dispositivo da orientação sexual com diferentes 

elementos que nomeei aqui de peças educativas, no interior das quais pude ver 

funcionando conjuntos de enunciados que formam certos discursos sobre a orientação 

sexual. Assim, o dispositivo da orientação sexual que elaborei com esta investigação é 

composto de peças educativas, enunciados e discursos; e consiste na rede que se 

estabelece entre seus elementos (suas peças educativas, seus enunciados e seus 

discursos). 
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Dentre as peças educativas, estão: o volume 10 dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2000); o Guia de orientação sexual: 

diretrizes e metodologia (GTPOS, ABIA, ECOS, 1994); a história em quadrinhos DST-

AIDS: a turma pode ficar prevenida! (BEMFAM, 1994); o livro Sexos: aquilo que os 

pais não falaram para os filhos (MEIRA, 2002); o livro O prazer da espera: uma 

proposta radical sobre sexo e namoro (BURNS, 1997); e postagens do blog Direto ao 

Ponto: Sexualidade na Educação, no site da Revista Nova Escola da Editora Abril 

(VILELA, 2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d). 
 

Dentre os enunciados, estão: a orientação sexual tem base científica; a 

orientação sexual tem função informativa e formativa; a família é a instituição legítima 

para educar sexualmente crianças e jovens; a família não sabe como educar 

sexualmente crianças e jovens e, portanto, a orientação sexual é tarefa da escola; a 

orientação sexual previne a AIDS; sexo seguro consiste no modelo reprodutivo 

heterossexual; o sexo é expressão biológica que define características anatômicas e 

funcionais; gênero é expressão cultural que define o feminino e o masculino. 
 

Dentre os discursos formados pela combinação entre alguns desses enunciados, 

estão aqueles relativos ao: enfoque científico e (in)formativo da orientação sexual; 

enfoque institucional da orientação sexual; enfoque preventivo da orientação sexual; 

enfoque binarista da orientação sexual. 
 

Importa referir também que esses enunciados e discursos não são das peças 

educativas, nem de uma peça específica; os enunciados e os discursos que eles formam 

atravessam as peças educativas selecionadas como corpus analítico deste estudo. 
 

Além disso, é preciso considerar que os enunciados que formam parte de 

discursos cujos sentidos e regularidades pude descrever e analisar neste trabalho 

constituem a grade de inteligibilidade do dispositivo da orientação sexual. Trata-se de 

uma grade que aqui eu montei com as referidas peças educativas, mas é importante 

ressaltar que essa grade pode ter múltiplos pontos de contato e que, portanto, pode 

também ser montada com elementos de diversas naturezas, tais como os que atravessam 

revistas, filmes, propagandas, programas de televisão, cartilhas de órgãos públicos de 

saúde, livros religiosos, materiais produzidos por doutrinas espirituais, literatura 

infanto-juvenil, literatura nacional e estrangeira, livros didáticos, projetos pedagógicos, 
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currículos escolares e nossas mais diversas experiências cotidianas. 
 

Enfim, sintetizada a disposição dos elementos que elegi (peças educativas) e dos 

resultados a que cheguei com a análise da rede (enunciados e discursos), para finalizar 

esta Dissertação sinto necessidade de retomar as considerações que julgo serem mais 

importantes dessa rede. Mas isso não significa de modo algum a intenção de apresentar 

soluções ou determinar caminhos e receitas para um trabalho de orientação sexual que 

fosse supostamente mais adequado. Aqui me interessa refletir sobre o funcionamento 

dos enunciados e discursos que atravessam as peças educativas analisadas, e que estão 

intimamente atrelados às próprias condições de possibilidade do dispositivo. 
 

Como resultado, pude perceber que os enunciados e discursos que atravessam as 

peças educativas, ainda que tenham sofrido certos deslocamentos, mantém estreita 

relação com os princípios de eugenia e higienismo entendidos como as condições de 

possibilidade para o dispositivo da orientação sexual, princípios que consistem na 

urgência histórica à qual esse dispositivo veio atender no início do século XX no Brasil, 

visando-se a constituição de uma sociedade dita organizada, saudável e produtiva para a 

lógica industrial à época em franco desenvolvimento. 
 

Sustentando essa urgência histórica, tem-se a construção discursiva do sexo 

através das ciências, especialmente as biológicas, médicas e psiquiátricas. A análise dos 

enunciados do dispositivo evidencia seu inegável envolvimento com uma ordem 

discursiva que (re)afirma e atualiza uma noção cientificista de orientação sexual, que 

estabelece como verdades inquestionáveis certos postulados da ciência do sexo. 
 

É importante considerar algumas práticas associadas a tais discursos, já que os 

discursos constituem práticas que seguem regras específicas (FOUCAULT, 2012). 

Essas práticas, no âmbito educacional, prezam por uma orientação sexual pautada na 

transmissão de informações precisas sobre o sexo. Trata-se de dados sobre a anatomia 

humana, sobre os órgãos genitais feminino/masculino, sobre a dinâmica reprodutiva, 

entre outros assuntos, que são comuns às memórias sobre educação/orientação sexual. 
 

Em muitos casos, quando não é trabalhada no currículo regular de um 

determinado ano escolar, a prática de orientação sexual, relacionada a essas ordens 

discursivas, aparece no formato de palestras e projetos pontuais, que contam com a 

presença de agentes de saúde, enfermeir@s, médic@s, psicólog@s, sexólog@s; em 
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suma, de profissionais ligad@s à área da saúde. Essas práticas correspondem a uma 

orientação sexual “mais centrada em aspectos biológicos, essencializados e 

generalizantes, priorizando temas como anticoncepção e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis – DSTs” (XAVIER-FILHA, 2009, p.33). 
 

A análise aqui empreendida mostrou que o trabalho de orientar sexualmente 

crianças e jovens é naturalizado e visto como responsabilidade da família, cabendo à 

escola intervir como complementar a essa orientação, tida legitimamente como familiar. 

No entanto, considerando que o domínio das informações sexuais é privilégio de 

profissionais específic@s, tem-se a produção de um enunciado que parece contradizer a 

naturalização da tarefa familiar de orientação sexual. É a própria valorização do 

conhecimento científico das questões relacionadas ao sexo que atribui às famílias um 

acentuado despreparo para orientar seus filhos e suas filhas em suas vivências sexuais. 
 

Os casos de gravidez indesejada e contaminação por doenças sexualmente 

transmissíveis na adolescência também foram apontados como justificativas da 

necessidade do trabalho de orientação sexual por parte da família. No entanto, mais uma 

vez, o mesmo discurso que legitima a família para tal tarefa, atribui a ela uma 

incapacidade para a execução, afirmando suas dificuldades em lidar com a sexualidade, 

reprimindo-a e se constrangendo ao tratar do tema, o que justificaria o deslocamento 

dessa tarefa de orientação sexual da família para a escola, amparado pelos discursos de 

prevenção e normatização do sexo juvenil. 
 

Tal deslocamento pode ser percebido também em práticas bastante conhecidas 

de todos nós, tais como campanhas que intentam legitimar a orientação sexual nas 

escolas. Constituindo-se como oposição a esse discurso, grupos religiosos se 

contrapõem a qualquer tipo de trabalho de orientação sexual nas escolas, valendo-se da 

ideia de que falar sobre sexo é estimular a promiscuidade e a sexualidade precoce na 

infância e adolescência. 
 

Em meio às investidas religiosas, as verdades científicas sobre o sexo vinculadas 

ao pânico social gerado a partir do surgimento da AIDS no Brasil, especialmente a 

partir da década de 1980, reafirmaram e fortaleceram a necessidade da 

institucionalização da orientação sexual, proliferando uma série de documentos oficiais, 

materiais educativos, projetos e programas pedagógicos que visam propagar as verdades 
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científicas sobre o sexo e envolver a educação escolarizada em propostas de solução 

contra a doença. 
 

A ansiedade e insegurança em relação às causas, sintomas e riscos de 

transmissão da doença que levaria várias pessoas à morte (mas também à formação de 

grupos de solidariedade e resistência de pessoas soropositivas) intensificou a homofobia 

institucional. Órgãos de pesquisa científica e de saúde consideraram como grupos de 

risco os dependentes de drogas injetáveis, as pessoas hemofílicas (que precisavam de 

constantes transfusões sanguíneas) e as pessoas com desejo sexual homossexual, 

especialmente do dito sexo masculino. 
 

Portanto, seja pelo discurso que defende a institucionalização escolar da 

orientação sexual, seja pelo discurso (especialmente religioso) que se opõe ao trabalho 

de orientação sexual nas escolas, a sexualidade juvenil é normalizada com base na 

lógica reprodutiva, considerando-se a homossexualidade ora como perigosa, ora como 

promíscua e imoral, em todo caso como conduta sexual considerada desviante. 
 

Assim, a análise realizada neste estudo mostra a recorrência de enunciados (que 

configuram formações discursivas até mesmo opostas entre si) que (re)afirmam a 

heteronormatividade, com foco no uso do preservativo masculino como instrumento de 

proteção mais importante, e com foco totalmente direcionado ao supostos riscos e 

promiscuidades da homossexualidade. Por sinal, vale lembrar que a lesbianidade é 

sumariamente excluída dos enunciados preventivos das peças, assim como a 

transexualidade e travestilidade. 
 

Assim, os regimes de enunciabilidade acerca de gênero, sexo e sexualidade do 

dispositivo da orientação sexual são pautados na naturalização das diferenças sexuais, 

na compreensão de gênero como reflexo do sexo, em noções estereotipadas de gênero 

feminino/masculino, no essencialismo biológico, no sexo enquanto verdade pré-

discursiva, com significados fixos, estáveis e ahistóricos e no desejo heterossexual 

como norma fundamentada na lógica reprodutiva. 
 

Para além dos enunciados e discursos hegemônicos que formam o dispositivo da 

orientação sexual a partir do recorte que fiz das peças, e fazendo frente a esses 

enunciados e discursos, há outras formações discursivas que vêm ganhando destaque na 

conjunção entre o âmbito dos movimentos sociais e o âmbito acadêmico, e que afirmam 
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o gênero como independente do sexo, numa tentativa de contemplar a diversidade de 

identidades de gênero, compreendendo o sexo enquanto construto histórico-cultural. 

Dessa forma, essas outras formações discursivas não enfatizam as diferenças sexuais 

para entender as relações de gênero, mas problematizam as relações de gênero e 

visibilizam a compreensão de identidades de gênero, desejos e expressões sexuais dos 

diversos grupos que fazem parte da nossa sociedade. Sobre o apagamento de grupos 

denominados como “minorias”, vale citar Louro (2007, p.45), quando afirma que: 

 
 
 

Todas as produções da cultura construídas fora deste lugar 
central assumem o caráter de diferentes e, quando não são 
simplesmente excluídas dos currículos, ocupam a posição do 
exótico, do alternativo, do acessório. [...] Já há algumas décadas 
o movimento feminista, o movimento negro e também os 
movimentos das chamadas minorias sexuais vêm denunciando a 
ausência de suas histórias, suas questões e suas práticas nos 
currículos escolares. (LOURO, 2007, p.45) 

 
 
 

Corroboro com esse pensamento e constato que, nas peças educativas 

analisadas, os discursos sobre a orientação sexual maculam a imagem do sujeito do 

projeto moderno: homem, branco, heterossexual e cristão. Nesse sentido, percebo que 

as vozes silenciadas e ignoradas historicamente (mulheres, negros e negras, indígenas, 

homossexuais, bissexuais, transexuais, entre outras) não circulam nos discursos das 

peças educativas que analisei do dispositivo da orientação sexual. Nesse sentido, penso 

ser necessário ir além de lembranças pontuais e quase folclóricas desses grupos por 

parte de educador@s, em formato de datas comemorativas, apresentações culturais e 

rodas de debates que, segundo Louro (2007, p.45), “não chegam a perturbar o curso 

‘normal’ dos programas, nem mesmo servem para desestabilizar o cânon oficial”. 
 

As diferenças são delimitadoras de fronteiras nas vidas das pessoas. Sendo 

assim, não é exagero afirmar que as peças educativas, (re)produzindo valores que 

marginalizam as diferenças e apresentam padrões de comportamentos sexuais 

considerados mais adequados do que outros, contribuem para a invisibilidade de uma 

diversidade bastante grande de pessoas que se situam em diversos grupos sociais. 
 

Lembremos a afirmação de Britzman (apud XAVIER-FILHA, 2009, p.94), de 
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que a educação sexual foi constituída no início do século XX como um 
 
 
 

lugar para trabalhar os corpos das crianças, dos adolescentes e 
das professoras. A mudança para uma pedagogia de produção 
da normalidade e a ideia de que a normalidade seria um efeito 
da pedagogia apropriada e não um estado a priori tornou-se, 
essencialmente, a base para o movimento higienista social, 
chamado “educação sexual”. 

 
 
 

Estabelecendo uma continuidade com a educação sexual que emergiu no início 

do século XX apoiada em discursos eugênicos e higienistas, o dispositivo da orientação 

sexual aqui analisado também se sustenta nesses pressupostos, ainda que algumas vezes 

de modo distinto. Houve rupturas especialmente quanto ao tipo de linguagem utilizada: 

de uma linguagem prioritariamente médica, que prescrevia normas e diagnósticos 

patologizantes, passou-se a uma linguagem prioritariamente pedagógica, no formato de 

orientações, reflexões e discussões sobre a sexualidade na infância e na adolescência. 

Apesar disso, é preciso entender a continuidade da própria ruptura, na medida em que, 

embora os discursos tenham se afastado da linguagem estritamente médica, são os 

saberes científicos da medicina que basicamente fundamentam a linguagem pedagógica 

das peças educativas que circulam nesse início do século XXI. 
 

Para finalizar, reitero o entendimento de que, como rede que se estabelece entre 

seus elementos, um dispositivo “resulta do cruzamento de relações de poder e de 

relações de saber” (AGAMBEN, 2014, p.27) e, nesse sentido, sua constituição está 

necessariamente implicada em processos de subjetivação, isto é, “produzem o seu 

sujeito” (id., p.37). Considerando isso, afirmo, a partir das análises de algumas de suas 

peças educativas, que o dispositivo da orientação sexual atua na constituição de jovens 

informad@s sobre os conhecimentos advindos da ciência do sexo. 
 

Ess@ adolescente “bem” informad@ sobre as premissas científicas do sexo 

poderá assimilar determinados valores, como a conduta preventiva, a consciência de que 

sexo pode ser perigoso e danoso, bem como o entendimento de que sexo determina o 

gênero, apesar das construções culturais distintas de relações de gênero. Outra 

compreensão que pode fazer parte dos processos de subjetivação desse dispositivo é a 

de que sexo é um dado da natureza e que @s jovens devem se informar sobre os saberes 
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já revelados pela ciência para, com base neles, desenvolver uma conduta considerada 

mais saudável, higiênica e “equilibrada”. 
 

Permito-me a liberdade de encerrar essa Dissertação com a reflexão de Furlani 

(2003, p.69), não para pôr um fim nesta discussão ou tomar um lado nela, nem para 

direcionar uma compreensão supostamente mais correta da orientação sexual, mas tão 

somente para visibilizar o contradiscurso das verdades encontradas nas peças educativas 

do dispositivo da orientação sexual: 

 

 
Penso que o principal papel da educação sexual é, 
primeiramente, desestabilizar as verdades únicas, os restritos 
modelos hegemônicos da sexualidade normal, mostrando o jogo 
de poder e de interesses envolvidos na intencionalidade de sua 
construção; e, depois, apresentar as várias possibilidades 
sexuais presentes no social, na cultura e na política da vida 
humana, problematizando o modo como são significadas e 
como produzem seus efeitos sobre a existência das pessoas. 
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ANEXO 
 
 
 
 

ESBOÇO ANALÍTICO DA HISTÓRIA EM QUADRINHO 
 

DST AIDS: A TURMA PODE FICAR...PREVENIDA! (BENFAM, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A capa da história em quadrinho DST-AIDS: A turma pode ficar prevenida! (BENFAM, 
1994), que conta com 16 páginas, mostra os sete personagens que compõem o enredo da 
história ao lado de uma caricatura de preservativo masculino. Classificando as 
personagens por seu dito sexo, são 4 meninos e 3 meninas. Atento para a representação 
racial das personagens, cuja predominância é branca e apenas um menino e uma menina 
são negr@s. 
 
As personagens femininas apresentam uma peculiar configuração corporal. Todas são 
magras, com cinturas finas, seios grandes delineados através de suas blusas e pernas 
curvilíneas, enquanto os meninos apresentam apenas um corpo magro, sem destaque 
para seios, cintura e pernas. 
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Na apresentação, é exposto que a história integra um projeto mais amplo da BENFAM 
de “informação e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis-DST/AIDS para 
adolescentes de primeiro e segundo graus” (BENFAM, 1994, p.1). Também é oferecido 

agradecimentos à duas comunidades escolares (uma de Maceió-AL e outra de João 
Pessoa-PB). 
 
A história inicia com o adolescente Beto contando aos amigos que havia saído com 
Adriana em uma festa. Em seguida, o colega Renato relata que ficou com a Simone. 
Beto se queixa que Simone “mas dizem que ela anda com todo mundo, né?” para os 

amigos. Nesse momento, Marcos indaga o por quê da preocupação, tendo em vista que 
o próprio Renato vive falando que anda com várias garotas. 
 
O enunciado de Marcos: “E daí? Você não vive dizendo que anda com mil garotas?” 

apresenta um tipo especial de estereótipo masculino. Esse estereótipo está associado à 
liberdade sexual dos meninos, expressada sem pudor nos espaços de socialização. A 
liberdade sexual e variação de parceiras, inserida na lógica heterossexual, muitas vezes, 
é até apresenta com orgulho e reafirmando um privilégio. Considerando que a liberdade 
afetivo-sexual da personagem Simone é questionada e mostrada como uma advertência 
por Renato, é notória a relação desse enunciado com as práticas sociais que julgam de 
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maneira depreciativa o fato de uma menina sair com várias pessoas e naturaliza essa 
mesma postura praticada por meninos. 
 
Após esse diálogo, Marcos diz que esse papo (referente a Simone andar com todo 
mundo) poderia ser boato e indaga se Renato realmente conhecia alguém que teria 
ficado com Simone. Depois de duvidar de que essa informação seria um possível boato, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

invenção ou mentira, o personagem Marcos questiona “Se ela transa com todo mundo, 

como se diz, conta aqui pra nós, Renato...Vocês transaram?”. 
 
Com uma expressão de frustração, Renato responde: “Não. Ela não topou. Disse que 

quando resolver transar, vai ter que ser com camisinha, ela tá pensando que eu sou o 
quê?”. Nesse enunciado, observo a ligação com outros enunciados, referentes à 
violência psicológica que alguns homens praticam com suas companheiras ao se negar a 
usar o preservativo masculino, alegando ser o preservativo um empecilho para o prazer 
na prática sexual que envolve penetração. 
 
Marcos, que se apresenta na trama como o garoto mais responsável entre seus amigos, 
pondera: “Ela tá certa! A professora de educação sexual fez umas palestras sobre 

AIDS...camisinha tem a ver...”. Este enunciado exemplifica o quanto a educação sexual 

foi/é relacionada com a transmissão de informações sobre DST, especialmente sobre a 
AIDS. 
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No último quadrinho da página 4, Renato pergunta “Vocês transam de camisinha?” e 

Beto responde: “Eu nunca precisei de camisinha! Só transo com garota que conheço 

bem!”. Esse enunciado, novamente ao julgamento das meninas a partir de sua 
sexualidade. Lembra a classificação das meninas/mulheres entre “santas ou putas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na página 6, a história anuncia “o que rola aqui, rola ali. Parecido, mas diferente”. A 

sequência do enredo mostra a conversa sobre os casos afetivo/sexuais das adolescentes 
e como a frase diz, marcando diferenças em relação à conversa dos meninos. 
 
Cristiane pergunta a Adriana como foi a festa e Adriana logo responde que “ficou com 

Beto”. Em seguida, diz “Eu já estava afim dele antes, lembra? Foi incrível!” Este 

enunciado também remete a uma certa moral feminina, que diz que mulher só deve ficar 
com quem gosta, com a “pessoa certa” e ter o sentimento como base de suas relações. 
 
Após esse diálogo, novamente o assunto da camisinha retorna. O clima desconfiança em 
relação aos parceiros é instaurado. A dúvida em relação ao motivo do uso do 
preservativo e o alerta em relação à AIDS. É frisada como o maior risco. Na fala de 
Adriana observa-se o seguinte enunciado: “Preocupação eu tenho. Mas quando eu 

transar vai ser com alguém de quem eu goste e conheça bem, sem perigo”. 
 
Ao projetar que, ao se relacionar sexualmente com alguém pela primeira vez, deverá ser 
com alguém que goste, o enunciado se difere do seu parceiro (Beto) que diz que “só 

transa com garotas que conheço bem”. Beto que além de já ter se iniciado sexualmente, 
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não coloca questões de gostar, estar afim e qualquer outra prerrogativa afetiva para se 
relacionar sexualmente com uma garota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na continuação da história, as amigas de Adriana a orientam a procurar a professora de 
educação sexual, assim como fizeram os meninos. Nos próximos quadrinhos, a 
personagem Adriana aparece angustiada, cheia de dúvidas e medos em relação à AIDS. 
Assiste a um programa televisivo sobre prevenção e vai conversar com a professora  
Lúcia particularmente. Na sala do “Programa de Prevenção em DST-AIDS”, a 

professora esclarece sobre informações básicas sobre a contaminação do vírus e Adriana 
relata suas dúvidas e receios. 
 
Apesar da história mostrar que os meninos foram à procura da professora para 
orientações, quem aparece se preocupando e pedindo esclarecimentos é a personagem 
Adriana. 
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Nas próximas páginas, são expostos os painéis informativos que a professora Lúcia 
sugeriu para a turma construir. O primeiro esclarece sobre os possíveis sintomas das 
doenças sexualmente transmissíveis. Os personagens aparecem com a mesma 
configuração corporal, a maioria são brancos e as meninas apresentam curvas 
acentuadas. 
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No segundo painel, a AIDS, dentre todas as DST é a que se destaca. O vírus é ilustrado 
por uma figura com expressão agressiva 
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