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Como desisti de convidar colegas para escrever Prefácios dos 
meus livros, pois sempre sou “recusado”, assim como são 

recusados alguns bons artigos para revistas A2 que escrevo, sem uma 
devolutiva “densa” e honrosa, também resolvi nesta publicação, eu 
mesmo apresentar a obra. Entendam como uma piada de escritor e 
não um desabafo. Uma brincadeira intelectual, apenas.

No último livro publicado, quase consigo um prefácio de Ka-
thy Charmaz. Traduzi todo o texto para o inglês. Trocamos alguns  
e-mails, mas no prazo para publicação ela disse que não daria tem-
po, pois passara por alguns problemas pessoais e não finalizaria a lei-
tura e a escrita. Contudo me incentivou a escrever sobre a Grounded  
Theory. Daqui para frente farei as “Apresentações”. Já tive bons mo-
tivos para isso – mais uma piada! Vou me arriscar mais uma vez a 
“apresentar” a mim mesmo e a minha própria obra.

Sempre me interessei pelos estudos teóricos. Meu primeiro exer-
cício se deu no mestrado em educação na UFSCar quando na disci-
plina da Prof.ª Dra. Petronilha Gonçalves fomos desafiados a escrever 
um Ensaio que nascesse de nossa vivência profissional, pessoal, fa-
miliar. Desse exercício veio o livro “Docência Masculina na Educação 
Infantil: impressões de um iniciante. Gênero e raça em discussão” 
publicado pela Paco, em 2014.

Aperfeiçoei, acredito, um pouco mais, essa produção teórica 
pessoal e profissional na minha tese de doutoramento, como orien-
tando da Prof.ª Dra. Ana Cláudia Bortolozzi na UNESP Araraquara. 
A produção daquele trabalho, com a metodologia Grounded Theory, 

APRESENTAÇÃO
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gerou um livro, em 2017, no formato ebook e, depois, em 2019, 
um material impresso: “Grounded Theory: a abordagem construtivis-
ta para pesquisas em Educação Sexual no Brasil”.

Depois veio o livro Estágio em Pesquisa. O maior de todos os 
trabalhos teóricos que já escrevi em que me aprofundei numa pro-
dução totalmente nova, criadora e emergente, com pouquíssimas  
referências. Este livro será publicado em 2021. Eu mesmo apresen-
to a obra!

No momento de isolamento social pelo coronavírus, aprofundei 
e aperfeiçoei este projeto iniciado em 2019, em que me dispusera a 
escrever sobre o tema da Educação Sexual. 

Meu objetivo inicial era discorrer pensamentos sobre uma pos-
sível cientificidade em Educação Sexual. Um dos pontos de partida 
deste projeto, estava presente em minha tese de doutorado, quando, 
para escrever sobre a sexualidade infantil, com a metodologia Groun-
ded Theory, me deparei com o texto da Prof.ª Dra. Mary Neide Figuei-
ró, um texto de 1996 (Figueiró, 1996) que, para mim, é um marco 
nos estudos teóricos em Educação Sexual.

Na minha tese, eu tinha escrito umas poucas linhas destacan-
do a preocupação que a Dra. Mary Neide Figueiró apresentava nos 
anos 1990 em pontuar e caracterizar o status da produção de conhe-
cimento em Educação Sexual e as dificuldades naquela época – e, 
ainda persistem algumas destas lacunas de definições e conceitos – 
de definições sobre Educação Sexual. Ampliei no doutorado, as refle-
xões, para destacar a importância de trabalhos e produções na área, 
que se debruçassem sobre teorias e teorizações.

Me lembro que num congresso na UEM (Universidade Esta-
dual de Maringá), em 2013, eu apresentava um trabalho com mi-
nha orientadora, Dra. Ana Cláudia Bortolozzi (SILVA; MAIA, 2013).  
E quem estava lá? A Dra. Figueiró. Eu tremi naquele dia. O que me 
“segurou” (de pé) foi minha orientadora. Se ela estava balançando a 
cabeça, com sinal positivo, era sinal que estava falando corretamen-
te. E, para minha surpresa, Dra. Figueiró, também balançou a cabe-
ça, positivamente, várias vezes. Isto me deixou mais ou menos tran-
quilo. Lembrava-me, naquele momento, num dado segundo mental, 
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de alguns casos da infância, com mamãe; aqueles casos em que ela, 
justamente, balançava a cabeça para me dizer: “em casa a gente 
conversa”. Não preciso dizer o que significava essa mensagem gestu-
al. Mas, tudo correu bem, em Maringá (PR).

O trabalho, naquela ocasião era uma discussão sobre metodo-
logias utilizadas na produção de conhecimento na área da Educação 
Sexual e, justamente, eu “puxava” o seu artigo de 1996, intitulado: 
“A produção teórica no Brasil sobre Educação Sexual”.

É nesse “espírito”, utilizando a linguagem de Bachelard (1978), 
que apresento “Educação Sexual 1”, com destaque ao modelo do 
que denomino de “Educação Sexual Científica”. Serão alguns volu-
mes, escritos para aprimorar as ideias iniciais lançadas aqui a partir 
das palavras-chave: gnosiologia, teoria do conhecimento, sociologia 
do conhecimento, CT&i (começando pela epistemologia da ciência) e, 
finalmente, alfabetização científica.

Alguns trabalhos sobre o tema deste livro foram publicados, são 
eles: Silva (2020a e 2020b). Compartilhei também a produção sobre 
teoria do conhecimento em Educação Sexual com colegas do NUSEX 
(Núcleo de Estudos da Sexualidade) da UNESP Araraquara, Dr. Paulo 
Rennes e a Dra. Solange Monteiro, parceiros de trabalho de produção 
de artigos neste ano de 2020. Só faltou publicar em periódico sobre 
a Alfabetização Científica o que está direcionado a partir de 2021 pa-
ra eventos científicos e pesquisas de orientandos(as), na graduação e 
na pós-graduação; bem como, ações de extensão para o currículo de 
Educação Sexual na escola básica.

Agradeço a Dra. Mary Neide Figueiró, pela inspiração, de “lon-
ge”; não nos conhecemos, só a vi algumas vezes, mas sua produção 
sobre os educadores sexuais e as práticas extensionistas de formação 
são exemplos para a área e para mim, além de sua perspicácia na 
construção de trabalhos teóricos, densos, descritivos, de leitura fácil 
e agradável, algo que ainda estou longe de alcançar.

Sempre grato à Dra. Ana Cláudia Bortolozzi pela oportunidade 
cedida em orientar a produção da minha tese sobre a sexualidade in-
fantil no formato de teoria, teoria interpretativa à Educação Sexual 
com a metodologia Grounded Theory.
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Prosseguindo, se faz necessário outros esclarecimentos impor-
tantes nesta Apresentação (de mim mesmo e da minha própria obra, 
pelas razões traumáticas já explicadas! Mais uma piada intelectual). 
O primeiro deles é a razão em tratar da gnosiologia (do grego: “gno-
sis”) e não da ontologia (“on” ou “ontos”, no grego, “ser”; “o ser en-
quanto ser”) e, no aspecto da epistemologia me ater ao conhecimen-
to científico no epistemólogo Michel Foucault. 

Ontologia fica de fora da proposta aqui desenvolvida, porque não 
se está na busca de perguntas e respostas ao homem (o que é o hu-
mano? Qual a essência do “ser”? Qual a razão de tudo o que existe?) 
e a Educação Sexual, mas nas perguntas e respostas sobre como “es-
te” humano conhece a realidade, conhece sobre sexualidade, seja for-
mativamente, seja, não formativamente. As realidades pelas quais se 
tornam possíveis ou não o saber sobre sexualidade. Isso é gnosiologia.

Ficarão para posteriores construções, no conjunto desta obra, os 
pressupostos axiológicos (“axiós”, valor ou ação no grego – pergunta 
sobre o que se deve fazer, como agir; e, um pouco mais do que is-
so, já que a palavra tem uma amplo sentido e significado). Para este 
momento, uma discussão aproximada na gnosiologia já é o suficiente 
para a proposta da Educação Sexual Científica. Não serão aprofun-
dados no texto o ponto de vista platônico e a relação com as artes, 
nem o apriorismo kantiano (apenas citado); o texto irá perpassar por 
alguns gnosiólogos “interessantes” para estudos e pesquisas na Edu-
cação Sexual.

Sobre a Epistemologia como Filosofia da Ciência e, especifica-
mente a construção da Epistemologia da Ciência é algo bem explica-
do no texto. A opção por Foucault é escolhida por questões bastan-
te obvias para nós da área da Educação Sexual. Sua referência é de 
longa data conhecida. Sua utilização, bastante deficitária, confesso, 
pois poucos trabalhos conseguiram organizar a “promessa” de usar 
o “não-método” foucaultiano como metodologia e, por isso, falham 
nas análises, pois compreendem bem pouco o que Foucault disse pa-
ra não fazer.

Então, para quem se “assustou” com o termo “gnosiologia” já, 
de antemão tranquilizo, que o emprego que faço, é deixar para a con-
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temporaneidade dos estudos em Educação Sexual o “reforçamento” 
e reutilização inovadora desta categoria de estudos filosóficos, como 
arquétipos de novas pesquisas na área, que nasçam dos diversos e 
mais amplos modos de se conhecer sobre sexualidade que estejam 
“fora” da ciência, que se projetem nos saberes e nas vontades de sa-
beres (conceito foucaultiano) em sexualidade humana formativa ge-
ral, ampla. E, portanto, aproprio-me de Michel Foucault mantendo-o 
como epistemólogo da ciência, mas também, em algum grau, como 
um “gnosiólogo” moderno em que, na busca dos “discursos” e do 
“poder” nos ajuda a compreender o que se fala e como se fala sobre 
sexualidade.

Mas essas minhas ideias embrionárias ficarão para os próximos 
volumes da “Educação Sexual”, particularmente, Educação Sexual 2 
em que se tratará somente sobre a gnosiologia, a teoria do conheci-
mento, o conhecimento em sexualidade humana na perspectiva da 
Educação Sexual Científica. Trata-se de um projeto arriscado, reitera-
rei ao longo da obra. Mas gosto destes desafios intelectuais. E, se re-
futáveis, ficarei ainda mais instigado a inovar no tema. Que nos ajude 
Popper nas ciências humanas!

Agora, caminhando, mesmo, para a finalização desta apresen-
tação, a obra se estrutura em três seções centrais, respectivamente, 
seções 2, 3 e 4, gnosiologia, CT&i e Alfabetização Científica que em-
basam a proposta da Educação Sexual Científica. “Abrindo o Assun-
to” e “Fechando o Assunto” são mais do que introdução e conclusão, 
são mini seções em que operacionalizo o modelo da Educação Sexual 
Científica, ao mesmo tempo, são considerações que “introduzem” e, 
finalmente, procuram, de alguma maneira, finalizar a obra. Portanto, 
todas as seções da obra podem serem lidas, separadamente, de for-
ma que se pode sintetizar o trabalho no formato de três bases para a 
Educação Sexual Científica: duas, com conceituações fundamentais 
e em desenvolvimento embrionário, mais do que inicial e, última ba-
se, a Alfabetização Científica, como um modelo de aplicação, tam-
bém embrionário.

Estou aberto para críticas e contribuições que ajudarão muito 
para os próximos volumes da obra: Educação Sexual 2, 3 e, talvez, 
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somente até o 4. No momento, reunindo materiais, sobretudo, refe-
renciais estrangeiros e organizando uma disciplina na pós-graduação.

Desde já, me desculpo pelas divagações. Permito-me corrigí-las 
sob vossas observações e, possíveis “iras”, a começar com o uso de 
“gnosiologia”. Mil perdões.

Trata-se de um livro inicial. De temáticas muito “caras”, mas que 
permitem à área da Educação, particularmente, à Educação Sexual, 
avançar a sua produção, sobretudo, na questão do Direito, o direito a 
conhecer, o direito a se produzir, o direito a “gozar” do bem estar e da 
tranquilidade, na vivência e militância (participatividade) nas identi-
dades sexuais humanas. Na oportunidade de ter “vontade pelo saber” 
no que diz respeito à ciência da sexualidade e na abrangência de uso 
de tecnologias sexuais para felicidade, para prazer.

Acho que temos muito a dialogar sobre o que quero dizer aqui 
como Educação Sexual Científica.

Sem perder tempo, vamos para a ideia do modelo desta Educa-
ção Sexual Científica em que, neste momento, não é possível dizer 
para o que ela se destina – sendo bem “negativo” e ponderado. 

O leitor(a) perceberá, ao longo da obra, a luta política que es-
tá por trás deste tema amplo e diverso, que sai da teoria para os uso 
do prazer; desloca-se, amo mesmo tempo, dos usos do saber para 
os usos do prazer. Deixarei estas conclusões para a percepção do lei-
tor, bem como, deixarei muitos encaminhamentos de pesquisas, para 
que ao longo dos próximos anos possamos debater muito sobre a pro-
posta desta Educação Sexual Científica. Um grande trabalho se está 
posto para meus orientandos(as) e colegas que se aventurarem comi-
go nessa “viagem” intelectual e científica.

Boa leitura!

Araraquara, agosto de 2020.

Em quarentena, para meu próprio bem, o bem de minha família  
e o bem comum do meu país e das pessoas de todo o mundo.
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Nosso assunto aqui é Educação Sexual. Sempre, com iniciais 
maiúsculas. Por quê? Resposta: queremos tratar de uma 

área do conhecimento, queremos tratar de uma prática formativa pro-
fessoral e pessoal que abriga outras categorias teóricas como gênero, 
sexualidade, emancipação sexual, feminismo e feminismos, pessoas 
LGBT, Queer, corpos “sexualizados” e “não sexualizados”, sexologia 
humana e diáspora, sexo online, prazer sexual com instrumentos “in-
dustrializados”, sexo e cinema, currículo em direitos humanos, histó-
ria da sexualidade, ciência biológica e ciência social, etc.

Quando eu utilizo “Educação Sexual” estou querendo falar de tu-
do o que se trata de formar o outro e formar os cidadãos no assunto 
que tange à sexualidade humana, da infância à fase idosa, às diver-
sas formas afetivas nos relacionamentos humanos, bem como, e, so-
bretudo, em como lidar com as diversidades relativas à sexualidade e 
ao sexo, enquanto ato, ato sexual e saberes em sexualidade humana, 
a partir de si, na coletividade e no formato científico, ou seja, o que 
se relaciona à produção de conhecimento em sexualidade humana.

Trata-se de uma educação para a vida, do nascer à fase adulta, 
em que as pessoas, homens e mulheres, vão construindo sua sexua-
lidade, sendo felizes com isso e , buscando, que outros(as) também 
entendam e compreendam essas construções e, quem sabe, influen-
ciem e potencializem aqueles e aquelas que não encontram apoio em 
assumir sua identidade sexual e, principalmente, enfrentar os precon-
ceitos e discriminações sociais, mais amplos e, aqueles mais especí-
ficos, como os familiares.

ABRINDO O ASSUNTO1
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Ao falar de Educação Sexual, com maiúsculas, vamos falar de 
sexualidade nos espaços formativos escolares (da educação infantil 
à universidade) e dos espaços formativos não escolares (do lar, da 
igreja, das instituições públicas de saúde, serviço social, Conselhos 
Tutelares, Delegacias especializadas, aos núcleos de movimentos so-
ciais, até à “educação pelas mídias”, incluindo os partidos políticos), 
responsáveis por políticas em sexualidade humana, sejam de execu-
ção ou de formulação. Em ambas estas instâncias a concepção de 
políticas em sexualidade humana, são políticas de poder e de discur-
sos que rompam com o controle sobre os corpos e sobre os “direitos” 
(proibições, interdições) de fala, na instituição da “ordem” heteronor-
mativa das sexualidades.

O modelo que é pensado para esta obra, envolve considerar, a 
Educação Sexual como uma linha orientadora de um polo a outro, 
que possui um “ente” processual que é tão mais importante quanto 
seus polos e, só pode existir, quando o polo reacionário entre em ati-
vidade, “provocado” pela ação (polo 1). Veja a Figura 1.

Figura 1. O modelo da Educação Sexual como processo entre ações 
de polos

Fonte: Elaborado pelo autor.

O polo 1, é inicial no modelo. Propõe-se, pensar, que a “Educa-
ção” impele alguém ou algo (uma política, uma formação, etc.) que 
ensina e tem informação a ser passada; instiga a se relacionar, indi-
vidual ou coletivamente, com alguém ou um grupo de “alguéns” que 
está no polo 2. Estes “alguéns”, do polo 2, podem estar interessa-
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dos ou não, podem estar aí nessa relação comunicativo-formativa, 
obrigados(as) ou por razões de formação mesmo, ou simples interes-
se por um “certificado”. Esta subjetividade é importante no processo, 
pois, penso que nem todas as nossas ações em Educação Sexual são 
motivadas para deslocar o sujeito para uma transformação formativa 
e que, em última análise, produza um efeito de políticas ou de novas 
atitudes nos espaços em que ocorrem, sejam escolares ou não.

O que acontece entre esses polos, 1 e 2: a interação, a provoca-
ção, a mudança, é o que eu definiria, inicialmente, como Educação 
Sexual Científica, pois, um e outro polo, 1 e 2, precisam chegar ao 
nível de legitimação e re-conhecimento emancipatório e científico – 
primeiro, científico e, depois, emancipatório, como defenderei nesse 
pequeno livro na proposta da Educação Sexual Científica. Ou, talvez, 
sustentar que o científico em minha proposta de modelo em Educa-
ção Sexual, que se dará, científico, na cientificidade, complementa o 
viés emancipatório. Para minha segurança, colocarei isso como vari-
ável fundamental e fundante da proposta.

Ao “abrir” o assunto, a Educação Sexual numa perspectiva cien-
tífica, qual seja, a deste modelo de projeção de “Ida” que também é 
o modo como essa obra pretende se organizar ou, pelo menos, é as-
sim que está sendo pensada, como teoria inicial, como um modelo 
de pensar a Educação Sexual; um modelo científico para o currículo 
e para a formação cidadã de direitos nos espaços escolares e não es-
colares – movimentos sociais, principalmente e, em sequência, o tra-
balho formativo junto aos partidos políticos.

O modelo da Educação Sexual Científica, a partir daqui, se es-
trutura nestes cinco princípios gerais:

1) Como está ligada à práxis e a práxis admite a Educação como 
ciência, a ciência da práxis, a ciência da prática social, logo, a Edu-
cação Sexual é uma ciência, uma ciência educativa da sexualidade 
humana integrada, ou seja, biológica e social, antropológica e de re-
lações industrializadas, referentes a tecnologias sexuais.

2) Internamente, como lida com a ciência da sexualidade hu-
mana – aspectos centrais da Epistemologia da Ciência e Tecnologia 
inovacional – a Educação Sexual Científica visa transpor os conheci-
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mentos da sexualidade humana em configurações de cursos de for-
mação inicial e continuada para professores e educadores sexuais e, 
também, na organização de currículos à educação básica, que, além 
de reforçar a questão científica da sexualidade, organiza o currículo, 
interdisciplinarmente, visando a formação emancipatória, que, antes 
de mais nada, é uma formação científica ou pelo menos assim quer 
“funcionar”.

3) Se é formação científica, inicialmente, ela admite epistemo-
logias, o que chamaremos de epistemologias da ciência da sexuali-
dade humana a serem absorvidas pela Educação Sexual – e elas são 
diversas e variadas – e, portanto, permitem que sejam aproxima-
das às questões da filosofia da ciência. Um dos epistemólogos mais 
presentes na área é Michel Foucault. Nesta obra, optamos por esse  
filósofo.

4) Em decorrência dos três pontos anteriores, importa-nos lan-
çar à Educação Sexual, neste projeto, ao sentido e lógica da Filoso-
fia, a Filosofia da Ciência. E, como a ciência não está desvinculada 
da tecnologia, assume-se que, além da escolha de uma Epistemolo-
gia da Ciência aplicada à ciência da sexualidade humana, ela deve-
rá ampliar sua reflexão e produção de conhecimento (teoria do co-
nhecimento) nos aportes da CT&i, em específico, tecnologia e inova-
ção, guardadas as devidas limitações dos estudos atuais sobre essa 
temática.

5) A Alfabetização Científica como modelo para execução curri-
cular da Educação Sexual Científica seria o primeiro objeto de inves-
tigação da proposta, pautada nas quatro primeiras colocações ante-
riores. Ou seja, a Alfabetização Científica é um primeiro aporte, ou 
modelo aplicativo da Educação Sexual Científica.

A Figura 2 procura representar esses cinco princípios gerais que 
direcionam a presente obra, suas principais seções. É uma ampliação 
da ideia desenvolvida na Figura 1, a ideia dos polos (projeção de ida 
e projeção de “reação” ou encontro) e o “encontro efetivo” do proces-
so de Educação Sexual Científica.
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Figura 2. Ampliação do esquema geral da “Educação Sexual Científi-
ca” como processo entre ações dos pólos

Fonte: Elaborado pelo autor.

A projeção de encontro efetivo é o desafio deste modelo, pois, é 
o locus em que a Educação Sexual Científica ocorre, tendo, de um la-
do, a ciência da práxis, que forma/educa e, de outro lado, a CT&i, que 
transfere ao currículo escolar e não escolar, os avanços na sociedade, 
dos usos da ciência, da tecnologia, da inovação, no que concerne aos 
objetos e serviços sexuais que trazem bem-estar às pessoas, mas que 
trazem, para além disso, ou, em seu bojo, outras discussões, como 
ética, direitos humanos, legislação, etc., mas, que, mais importante 
que tudo, consolida a diversidade sexual na sociedade.

Nem todo produto/processo/produção de Educação Sexual se 
efetiva, pois a falta de um “encontro efetivo” não o configurará como 
um produto/produção integral de Educação Sexual, senão somente, 
processo, pois, neste modelo que se propõe, se considera, que hou-
ve apenas um start inicial ou “projeção de ida”, que não permitiu a 
“reação” e, portanto, o encontro efetivo que configura, na opinião 
desta obra, o que realmente é Educação Sexual, Educação Sexual  
Científica. 
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Concluímos, por hora, então, que para a Educação Sexual Cien-
tífica, a formação, implica em transformação da realidade, em real 
interação entre os polos.

Neste sentido, assim, muito do que fazemos em nossa área e 
chamamos de Educação Sexual, não é Educação Sexual, é apenas 
uma parte, uma etapa. A existência de um polo, o processo e um 
produto não efetivo, na concepção do que estou a denominar aqui 
de Educação Sexual Científica, não implica, portanto, na efetividade 
e eficácia do modelo, são instâncias independentes que precisam se 
articular, precisam se conectar. Mesmo porque elas podem existir in-
dependentemente.

Atrevo-me em minhas colocações, mas me explicarei. Também 
não serei um juiz da área para dizer o que é e o que não é Educação 
Sexual. Este, também não é o objetivo da obra. Mas defenderei que, 
práticas em Educação Sexual que não permitam o encontro e a ten-
são entre polos (comunicadores e participantes em processos educa-
tivos em sexualidade), precisam exigir, em seus formatos, a concretu-
de de um percurso, que culmine no “encontro efetivo”.

Neste caso, nossas pesquisas teóricas, ensaísticas, de cursos e 
palestras, sem a “reação” e o “processo efetivo”, precisam ser redire-
cionadas, transformadas em pesquisas empíricas, testadas e falsea-
das – na linguagem de Popper. 

Assim que pensei, ao escrever, recentemente, um artigo, em que 
coloco sob falseabilidade minha tese de doutorado, de natureza indu-
tiva, seguindo a proposta popperiana, por exemplo. (SILVA, 2019 b)

Mas, vamos por etapas. Primeiro, no debate sobre o que se 
configura uma área do conhecimento, neste modelo que estou pro-
pondo, precisamos expandir essa “lógica” para “campo”. Por isso, 
passaremos pelo tema da gnosiologia1 (teoria do conhecimento), lu-

1 Não se chegará a tratar a gnosiologia platônica, nem o apriorismo kantiano, mas se apresentará alguns 
referenciais gnosiológicos, como Paulo Freire: o ciclo gnosiológico, a ato gnosiológico como ato de ensinar. 
Tão pouco se avançará na justificativa do não uso da ontologia e da metafisica, como já se destacou. De 
qualquer forma, gnosiologia é, para este trabalho, teoria do conhecimento: formas de se conhecer e exten-
são deste fator de conhecer, em várias dimensões. Educação Sexual 2, próximo volume, tratará exclusiva-
mente deste tema.
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gares pouco transitados pelos pesquisadores(as) da Educação Sexu-
al no Brasil. Isso nos será útil para a seção de Epistemologia da Ci-
ência e CT&i. Mas, sobretudo, na última seção, em que estamos a 
propor a Educação Sexual “como” Alfabetização Científica. Articular 
a Educação Sexual à Alfabetização Científica é um empreendimen-
to muito arriscado. Mas não inútil. Alguns trabalhos já pontuaram 
a questão. 

Numa rápida busca no google acadêmico, incluindo patentes e 
citações, os critérios “A qualquer momento”, “Classificado por data” e 
“Pesquisar páginas em Português” e, sob o descritor composto, “edu-
cação sexual; alfabetização científica” obteve-se 28.700 resultados, 
em 0,09s2.

Retirando patentes e citações, restringindo o período para 2018 
a 2019, mantendo o descritor composto, os resultados baixam, con-
sideravelmente, para apenas 7.480, em 0,07s.

Em ambas as buscas, trabalhos dedicados, diretamente, ao te-
ma que se aborda aqui, a relação da Educação Sexual com a Alfabe-
tização Científica, são muito raros. Ademais, nos estudos sobre Alfa-
betização Científica, Letramento Científico e outras terminologias que 
dizem “exatamente” a mesma coisa, não se encontra metodologia(s) 
que explicite, definitivamente, como operacionalizar um currículo no 
formato da Alfabetização Científica.

Mizunuma (2017) é uma pesquisa que se propôs utilizar a Alfa-
betização Científica como metodologia para a Educação Sexual. Utili-
zando a literatura infanto-juvenil, envolveu, inicialmente, professores, 
e só eles, e, num outro momento, estudantes do 3º, 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental.

Mesquita; Manfredo (2018) no capítulo de livro “A sexualidade 
humana na perspectiva do letramento científico nos anos iniciais do 
ensino fundamental”, além de focar o debate “desgastante” alfabeti-
zação versus letramento permite abrangência maior, no tocante à se-
xualidade humana, para além do biológico. 

2 Data do levantamento: 17 de fevereiro de 2020.
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Explico, porque, considero o debate “alfabetização versus letra-
mento”, como um debate desgastante. Primeiro, porque, desde a mi-
nha dissertação de mestrado (SILVA, 2011) até agora, 2020, o as-
sunto não muda e o produto é o mesmo. Sem contar, que o debate 
fica apenas no plano teórico e pouco se produz em termos de meto-
dologias, de práticas pedagógicas.

Em minha dissertação de mestrado fiz a opção por literacy, le-
tramento, seguindo as considerações do pedagogo norte-americano 
David Orr (SILVA, 2011).

Não queremos mais ficar discutindo que alfabetização não im-
plica em letramento e letramento é mais completo que alfabetização. 
Queremos práticas, metodologias, questões empíricas e metodoló-
gicas, enfim. E, para complicar o debate, Shamos (1995) vem nos 
desafiar sobre a alfabetização (letramento) científica, colocando, em 
“suspenso”, tudo que já se falou sobre o assunto. Desta forma, para 
não “magoar” ninguém, nem os adeptos da alfabetização, nem os de-
fensores apaixonados pelo letramento, nem os terceiros que juntam 
letramento/alfabetização ou alfabetização/letramento, se coloca a op-
ção de utilizar alfabetização e letramento, juntamente. Essa é uma 
opção corrente na literatura também. Mas, na seção específica do as-
sunto, utilizaremos somente alfabetização em Chassot (2011). Esta 
é a opção que fiz como delineamento em como adaptar a Educação 
Sexual Científica para o currículo, em um formato de gnosiologia (te-
oria do conhecimento), Epistemologia da Ciência (Filosofia da Ciên-
cia) e tríade CT&i.

Esperamos que o modelo aqui apresentado faça sentido no de-
correr de cada seção da obra.

Se verá, ao longo do texto, que algumas modificações no modelo 
precisaram ser efetuadas, sobretudo, pela expansão do entendimento 
da aplicação da ciência da sexualidade nas bases da gnosiologia, te-
oria do conhecimento, Epistemologia e CT&i.

O modelo precisa ser testado, criticado, falseado. Deixo o traba-
lho para meus orientandos(as).

Outros volumes, com este título, serão preparados, para melho-
rar o modelo e construir o que chamo de Educação Sexual Científica 
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(ESC), particularmente, na construção de Epistemologias da Ciência 
em Educação Sexual. Nesta obra se trabalha apenas com a Episte-
mologia de Foucault, ainda de forma muito breve.

Tenho uma questão de fundo nesse modelo aqui apresentado 
para a Educação Sexual: se a sociedade e as políticas públicas en-
tenderem que a ciência da sexualidade humana, numa perspectiva 
social e de teoria do conhecimento – portanto, para além do bioló-
gico e anatômico –, articulado à CT&i, é fundamental para a forma-
ção cidadã, talvez, eliminaríamos as resistências com as famílias e 
as próprias escolas e o “veio” direitista que se consolidou no Bra-
sil, nos últimos anos, nos assuntos que envolvem a sexualidade, e 
a Educação Sexual, em particular, no currículo da Educação Básica, 
entraria numa outra “atmosfera” menos “animosa”, menos tensa e 
mais dialógica, mais respeitosa. Esta é apenas uma parte da ques-
tão que eu disse que não tocaria, mas, deixo aqui, uma considera-
ção para próximos estudos e investigações no campo da Educação 
Sexual.

Enfim, temos um desafio reflexivo, analítico e crítico, sem ódio, 
sem punições, em liberdade e em emancipação, práticas “naturaliza-
das” – pelo menos, deveriam – em países democráticos e “mentes” 
democráticas. Discursos, que, como afirma Foucaut, seriam discur-
sos contra a exclusão e contras todas as interdições.

A Figura 3 apresenta a ideia geral ou o mapeamento de “che-
gada” de cada seção deste livro. Ele será reapresentado, por partes, 
cada uma correspondente a cada seção central construída, qual 
seja: gnosiologia, epistemologia da ciência, CT&i e Alfabetização 
Científica.
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Figura 3. Etapas da proposta de uma Educação Sexual Científica, 
construída a cada seção da obra

Fonte: Elaborado pelo autor.

Da 1ª Base até a última barra da figura está o mapeamento 
mental que sintetiza a proposta da Educação Sexual Científica.

Vamos para cada uma delas, nas próximas seções. Em cada se-
ção, ao final, uma parte da Figura 3 será apresentada, até à seção da 
Educação Sexual como Alfabetização Científica, como já comentado.

Prontos(as)?
Sigamos.
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Iniciaremos a reflexão sobre gnosiologia. Gnosiologia como te-
oria do conhecimento. Mais aprofundadamente ou mais am-

plo que a gnosiologia está a ontologia, que procura abordar a teoria 
geral do conhecimento e, por isso, é possível abranger o estudo pa-
ralelo no assunto, com a metafísica. Como não operacionalizaremos 
nesse momento estas duas instâncias da Filosofia, essas rápidas no-
tas (lembranças) são importantes para o foco das reflexões desta se-
ção sobre a gnosiologia. 

Outra nota importante é que a epistemologia está “dentro” da 
gnosiologia. Essa outra nota é fundamental para afirmarmos, desde 
o início, que o trabalho gnosiológico proposto na Educação Sexual 
Científica (ESC) é também um labor científico; a separação entre gno-
siologia e epistemologia da ciência precisa ser compreendida nessas 
especificidades, quais sejam: como se conhece sobre sexualidade hu-
mana nos aspectos da socialização não escolar, em todas as suas di-
mensões (gnosiologia) e como se estruturam esses conhecimentos na 
e a partir da ciência ensinada-aprendida na escola e, de forma mais 
ampla, como a ciência produz tecnologias e inovações em sexualida-
de humana (epistemologia da ciência e avanços no tema da CT&i - 
abreviação para Ciência, Tecnologia e Inovação).

Entender a Educação Sexual (ES) como área do conhecimento 
facilita em muito a proposta desta obra, qual seja, a de se configurar 
a ES numa perspectiva de ciência, de tecnologia e de inovação. Fa-
cilita também na consideração da Alfabetização Científica (AC) como 
um modelo de aplicação da Educação Sexual Científica. Neste caso, 

EDUCAÇÃO SEXUAL E GNOSIOLOGIA 
(TEORIA DO CONHECIMENTO)2
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no formato da Alfabetização Científica (AC), estamos a falar no âmbi-
to dos estudos da Epistemologia da Ciência, mais precisamente, em 
demarcar o que é conhecimento científico, sua natureza, seus meca-
nismos e formas de existir.

Dessa dupla compreensão, portanto, em seus efeitos, fica menos 
tenso, reitero, pensar a ES como área, como conhecimento e temáti-
ca no interior da Epistemologia da Ciência.

Agora, falaremos de gnosiologia/teoria do conhecimento ou to-
das as formas existentes e possíveis de conhecer ou ter/possuir co-
nhecimentos em sexualidade humana fora do âmbito científico e es-
colar, conforme a Figura 4, em que se apresenta o esquema geral da 
proposta de pesquisa gnosiológica (teoria do conhecimento.

Figura 4. Esquema geral da proposta gnosiológica para a Educação 
Sexual Científica

Fonte: Elaborado na pesquisa.

O exercício gnosiológico é de natureza teórica, de teoria do co-
nhecimento. O conhecimento científico terá sua especificidade na se-
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ção seguinte e terá como base a Epistemologia da Ciência e, neste 
caso, há a necessidade de escolha de um epistemólogos ou episte-
móloga. Opta-se, nesta obra, por Michel Foucault e o conjunto da sua 
obra, em especial destaque os volumes de “História da Sexualidade”, 
e, se discutirá na seção seguinte em que se faz a ampliação do deba-
te para a CT&i. Essa justificativa se faz necessária a todo tempo em 
minhas argumentações para deixar bem explícita a ideia geral da gno-
siologia, que se afasta totalmente, da epistemologia.

Geralmente, os estudos sobre o que é área do conhecimento são 
conhecidos como estudos que se debruçam sobre a “organização do 
conhecimento”. Tradicionalmente, os filósofos e os bibliotecários, são 
pioneiros. Hoje, Edgard Morin e Boaventura Santos são autores fun-
damentais na discussão para aqueles que se arriscam na discussão 
pós-moderna.

Do lado dos bibliotecários, a classificação por área, tem um cri-
tério: o critério dos estudos que tratam de fundamentos; fundamen-
tos, como significado; estão no âmbito destas discussões, as defini-
ções, sobre seus efeitos e quais suas contribuições mais amplas e 
também específicas; busca ainda, as diversas “visões” ou posiciona-
mentos construídos por outras áreas; ou como, em diferentes forma-
ções, o assunto “classificação” foi e está sendo construído. Por exem-
plo: como que a ES é vista por pedagogos, por psicólogos, por médi-
cos, por professores da área do ensino de ciências?

Ainda não podemos dizer que são estudos científicos, o científico 
é um dos tipos de conhecer sobre sexualidade, o que será explorado 
na próxima seção. E, por que esses estudos não seriam científicos? 
Por que estes estudos seguem o método gnosiológico no formato de 
uma teoria do conhecimento. Trata-se de uma forma mais específica 
de tratar a Filosofia no campo do conhecimento, deixando a dimen-
são científica para um espaço mais amplo, ao mesmo tempo stricto.

A organização do conhecimento por áreas advém dos anos 1950 
com o trabalho e a pesquisa da Ciência da Informação. Cada área do 
conhecimento começou seu trabalho pela classificação. Teorias como 
a do conceito (DAHLBERG, 1993)1, teoria da terminologia (CABRÉ, 

1 A tradição de autores que definiram o que é conceito: Roget, Dewey, Otlet, Ranganathan, Biss, Wuster, 
Dahlberg. Todos vêm da Filosofia e dos estudos da Lógica.
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1993; WÜSTER, 1998; BARROS, 2004), agora, mais, recentemen-
te, ontologias e a inserção da cultura, a abordagem social em pes-
quisas, tesauros (repertório alfabético de termos), taxonomias, enfim, 
são formas de serem consideradas a produção de uma dada área do 
conhecimento, nas exatas, nas biológicas e nas humanas.

Ranganathan (1967) afirma, por exemplo, que o universo do co-
nhecimento é tudo que já foi produzido por uma determina área e es-
ta produção não está parada e isso por conta dos diversos métodos 
que existem e que se criam, se originam, quase que, naturalmente. 
Trata-se de um movimento contínuo e em espiral. De idas e vindas. 
Podemos dizer até que são “elásticas’, ou seja, até avançam em al-
guns aspectos, mas retornam ao ponto inicial. Tencionam até inovar, 
mas, recuam nas análises de resultados mais efetivos.

A ES deverá estar aberta para novas teorias e conceitos, a es-
pecificidade de como devem ser validadas, a partir não só dos clás-
sicos, mas também das novas abordagens, como as de Edgard Mo-
rin, Boaventura de Sousa Santos, e Birger Hjørland. Este último, que 
apresenta um paradigma pós-Kuhn. Birger Hjorland trata de sistemas 
multifacetados, que, propõe, por exemplo, várias teorias e conceitos 
justapostos, espiralados, complexados, mas, com o objetivo de um 
único produto final: o conhecimento.

Para o estudo sobre o conhecimento, autores como Hegenberg 
(1975), Deus (1979), Vickery (1980), Piedade (1983), Gardner 
(2003), Ricken (2003), Frege (2009), Hjørland (2009 a; 2009 b) 
são interessantes serem tratados nos estudos da Educação Sexual 
Científica.

2.1 Gnosiologia (teoria do conhecimento) e apoios na sociologia 
do conhecimento: uma análise na e para a educação sexual 

O que é gnosiologia ou teoria do conhecimento? Por que uma te-
oria do conhecimento em Educação Sexual? Como esta teoria do co-
nhecimento em Educação Sexual contribui para uma visão de ciência 
ou postulado para cientificidade ao currículo da educação básica e as 
formações não escolares sobre sexualidade humana?
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Continuamos as questões que já foram postas anteriormente e 
que se pretendem ser levantadas também nesta seção: de que forma 
a gnosiologia (teoria do conhecimento) pode se articular à sociologia 
do conhecimento para permitirem a proposta de uma Educação Se-
xual Científica?

Definindo gnosiologia, em Filosofia:

Tipo de investigação sobre os métodos mais gerais ou univer-
sais do conhecimento humano que tenta dilucidar as suas ca-
racterísticas constitutivas, as suas condições e critérios de va-
lidade, possibilidades e limites, assim como estabelecer uma 
reflexão e justificação crítica das ciências particulares. (ENCI-
CLOPÉDIA BARSA UNIVERSAL, 2009, p. 2782, volume 8).

Para Lalande (1996, p. 448):

A palavra gnosiologia tem necessidade de ser precisada por 
um comum acordo, na medida em que existe muita confu-
são, sobretudo de uma língua para outra, entre Epistemologia, 
Erkenntinislehre, Gnoseology, Dottrina della conoscenza, etc. 
para designar a parte da filosofia que estuda o fato do conhe-
cimento nas suas condições e nos seus resultados, a priori e 
a posteriori. (p. 448, grifos meus).

Concordo com Lalande (1996): a gnosiologia deve ser “precisa-
da” tanto etimologicamente quanto como terminologia e categoria da 
área da Filosofia; necessita ser precisa e particularizada na constitui-
ção da teoria do conhecimento, para que não se gere mais confusão 
em atrelá-la à Epistemologia, já que esta última já se reformulou co-
mo Filosofia da Ciência, constituindo-se como Epistemologia da Ci-
ência. Especialmente, para a Educação Sexual, acredito ser um mo-
te para novas investigações, como apontei num artigo publicado pela 
Doxa, Silva (2020b).

Gnosiologia é um termo em desuso, como apontei em artigo es-
pecífico sobre o tema em Silva (2020a); utilizar o termo em pleno 
“anos 2020” causa estranheza, parece antiquado, antigo. Mas, arris-
quei utilizar. Provoco um “ressuscitamento” dos estudos gnosiológi-
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cos para a Educação Sexual na busca por novas construções teóricas 
no campo. Particularmente, na Educação Sexual Científica justifico 
nos seguintes postulados gerais:

• Os estudos gnosiológicos em sexualidade humana antecedem 
formatos científicos na elaboração de um mesmo produto final no es-
paço escolar (currículo) e nos espaços não escolares, sobretudo, dos 
espaços dos movimentos sociais e político-partidários.

• Estudos de natureza gnosiológica na Educação Sexual pro-
duzem teorias e teorizações a serem depois reestudadas do ponto de 
vista da Epistemologia da Ciência e também da Metaciência2 – esta 
última, uma instância em planejamento de investigações pelo autor 
sob a fundamentação de Metaciência Social. (SANTOS, 2013).

• Concordando e ampliando o primeiro postulado de justificati-
va, estes estudos valorizam saberes – todos os saberes – com aportes 
na antropologia, sobretudo, na identificação das identidades sexuais 
veiculadas às identidades culturais.

• E, finalmente, os aspectos gnosiológicos aplicados à Educa-
ção Sexual Científica re-valorizam os estudos e investigações de cunho 
indutivo, geralmente, depreciados no campo das ciências humanas e 
sociais. Desta forma, abre caminhos interessantes e urgentes para a 
pesquisa em Educação e em Educação Sexual, particularmente.

De fato, pouca produção se verifica, quando se busca um texto, 
na atualidade, que apresente uma discussão na gnosiologia. Talvez, a 
primazia da ciência e do conhecimento científico, tenha levado para 
uma (possível) desvalorização dos tipos diferentes de conhecimentos 
que não seja o científico. E, de fato, parece-me que é esta a configu-
ração dos “achados” em pesquisas bibliográficas ou de estado da ar-
te, como demonstrei em Silva (2020a).
2 Segundo, Santos (2013), são seis bases que fundamentam a Metaciência Social:

1) Existe uma realidade concreta.
2) Na realidade concreta estão as categorias do total e do parcial, as do uno e múltiplo.
3) A realidade é sempre parcial e provisória (Thomas Kuhn, 1997).
4) O conhecimento total é impossível por um modelo; mas, o modelo pode receber uma “racionalidade” 

(Gaston Bachelard, 1977).
5) O modelo da Metáfora do Mundo.
6) É um tratado: relacionar o mundo social e o real e os pontos obscuros e incompletos”.
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O homem é capaz de conhecer, capaz de pensar. Reflete sobre o 
mundo, encontra padrões, chega a conclusões e sobrevive, tornando 
a vida mais interessante e mais cômoda.

Conhecer e pensar colocam o universo a nosso alcance e lhe 
dão o sentido, finalidade e razão de ser. O Homem é “o ser 
verdadeiro, o olho que vê o mundo”. Vê e conhece, conhece o 
que vê e pensa no que viu e no que não viu, conhece e pensa, 
pensa e interpreta. Os animais conhecem as coisas; o Homem, 
além disso, investiga-lhes as causas. Os animais só conhecem 
por via sensorial; o Homem conhece e pensa, elabora o mate-
rial de seus conhecimentos. (RUIZ, 1996, p. 90).

Para conhecer, segundo Ruiz, são necessários três variáveis que 
se interagem: sujeito, objeto e imagem. O sujeito é o homem que 
pensa no que observa. Ruiz chama o sujeito de “a consciência cog-
noscente (RUIZ, 1996, p. 90)”. 

O objeto é o que o sujeito se propôs a observar e conhecer. A ima-
gem é o encontro ou a efetividade da relação do sujeito com o objeto.

A história humana é a história da luta por conhecer o mundo, a 
natureza, transformá-la para sua vida na terra. Foi assim com os mís-
ticos (intuições, profecias), com os filósofos (explicações a partir do 
pensar; preocupação com o ser) e, finalmente, com os cientistas, que 
criaram os métodos de rigor para a explicação do mundo, diferente 
dos místicos e dos filósofos.

A gnosiologia busca refletir sobre a 1) origem (onde começou es-
se conhecimento, esse saber), 2) essência (o que é e como se dá es-
se conhecimento, qual o processo), 3) limites do conhecimento, do 
ato de cognição ou a ação de conhecer (até onde esse conhecer pode 
ir e qual o seu limite teórico e de extensão na produção deste conhe-
cer, deste saber).

A Gnosiologia tem um problema próprio de organização de es-
tudos e investigações: o valor do conhecimento. E, este problema é 
que define seu método. Trata-se de um método que relaciona dire-
tamente conhecimento e o objeto do conhecimento, como apontou 
Ruiz (1996).
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Se acrescenta entre o sujeito e o objeto, mais recentemente, 
“imagem”, como sendo o encontro do conhecimento com o objeto do 
conhecimento.

Vejamos a Figura 5.

Figura 5. O problema gnosiológico.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O formato do problema gnosiológico envolve origem e estrutura-
ção, de base psicológica, o valor, utilizando-se de autores e obras de 
fonte crítica, na Filosofia, sobretudo, e por último, o funcionamento 
correto, utilizando-se da Lógica.

Os estudos gnosiológicos na Filosofia se dividem entre duas gran-
des correntes, a corrente platônica e a aristotélica. A aristotélica se 
opõe à platônica, sobretudo, a ideia de um conhecimento intuitivo e, 
defende o conhecimento com bases na abstração e no raciocínio, mas 
não aprofunda o aspecto do conhecimento sensível que tanto se opõe.

Os platônicos, então, dividem o conhecimento em sensível 
(aqueles dos sentidos: visão, audição, olfato, etc., somados à memó-
ria e a fantasia) e intelectivo ou intelectual.

Alguns métodos que já foram base para práticas metodológicas 
gnosiológicas: a maiêutica de Sócrates (diálogos estimuladores)3, dia-
lética de Platão (conhecimento das ideias), dedução e indução aristo-
télica, introspecção de Agostinho e o analogismo de Tomás de Aqui-
no. Apenas para citar alguns.

O Quadro 1 apresenta algumas perspectivas sobre o foco que al-
guns filósofos lançaram a partir da subdivisão platônica sobre o ato 
de conhecer: o sensível e o intelectual.

3 No Ciclo de Ensinar e Aprender, de Paulo Freire, a metodologia Maiêutica é aplicada.



32

Quadro 1. Focos gnosiológicos e principais referências

Foco Referência

Todo Conhecimento4 só existe pelo que o objeto produz Platão  
(428-348 a.C)

Todo Conhecimento só existe pelo que o sujeito produz Geog Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831)

O conhecimento intelectual vem do sujeito e o conhecimento 
sensível pelo objeto

Willim de Occam
(1285-1347)

O conhecimento intelectual feito pelo objeto e o sensível pe-
lo sujeito

George Berkeley
(1685-1753)

O conhecimento intelectual é fruto da ação do sujeito e do ob-
jeto e o conhecimento sensível é resultado da ação do objeto

Aristóteles  
(385-323 a.C)

Todo conhecimento é fruto da ação do sujeito e do objeto: por 
imagem, raciocínio e visão

Immanuel Kant
(1724-1804)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Paulo Freire (Freire, 1986; 2002; 2007a; 2007b) associou o 
ato gnosiológico (ou, ato de conhecer) ao ato pedagógico e, por exten-
são e consequência, práxis. Ele constrói a categoria “ciclo de ensinar 
e aprender” que também chama de “ciclo gnosiológico”. 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momen-
tos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o 
conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção 
do conhecimento ainda não existente. A “do-discência”- do-
cência-discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, são, assim, 
práticas requeridas por esses momentos do ciclo gnosiológico. 
(FREIRE, 2007a, p. 28).

A proximidade com a ZDP (zona de desenvolvimento proximal) 
vigotskiana, ou, talvez, o dizer as mesmas coisas, mas “à brasilei-
ra”, demonstra que o ciclo gnosiológico aplicado à Educação Sexual 

4 Considera-se “Todo Conhecimento” a subdivisão platônica sobre o tema: 1) conhecimento sensível e 2) 
conhecimento intelectual.
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Científica possui um potencial teórico e metodológico promissor, para 
além da nossa abordagem “emancipatória”, tão bem colocada e tra-
balhada nos estudos do campo da Educação Sexual no Brasil.

Isso toma muito sentido, em relação à Educação Sexual, já que o 
sujeito se educa sexualmente ao longo da vida. Um conhecimento de 
sexualidade, uma descoberta sobre tecnologia em sexualidade huma-
na, não é um conhecimento pronto e findado, ele prossegue, tem con-
tinuidade, mais do que isso, tem uma fonte, uma origem ou forma de 
se existir, de se essencializar. “[...] o ciclo gnosiológico não termina na 
etapa da aquisição do conhecimento existente, pois se prolonga até 
a fase da criação do novo conhecimento. (FREIRE, 2007b, p. 117).”

Desta forma, Educação Sexual, não é transmissão de conheci-
mentos, mas a progressão do ato de criar, do ato de “produzir”, a fim 
de que a sexualidade seja algo vivido, experimentado. 

Por isso mesmo, o ato gnosiológico é um ato de ensino, um ato 
de ensino e de produção – como demonstraremos na temática da 
CT&i – que é dinâmico. Tudo é não estático, definições e conceitos 
também mudam; são e serão sempre provisórios e próximos da reali-
dade social e os seus contextos históricos, políticos, econômicos, etc.

A tecnologia e a inovação em ciência é a prova maior do ciclo 
gnosiológico de Paulo Freire e as dimensões com que o autor emba-
sa seus argumentos. Argumentos que precisamos explorar nos nos-
sos estudos no campo da Educação Sexual, no âmbito da gnosiologia 
e as formas de se conhecer sobre sexualidade e a ciência da sexuali-
dade humana.

[...] Equivocada também está a concepção segundo a qual o 
quefazer educativo é um ato de transmissão ou de extensão 
sistemática de um saber. A educação, pelo contrário, em lugar 
de ser estar transferência do saber – que o torna quase “morto” 
– é situação gnosiológica em seu sentido mais amplo. (FREI-
RE, 2002, p. 68, grifos meus).

Na associação da gnosiologia com a educação, Paulo Freire, pro-
põe as seguintes dimensões – apesar de associá-la à Epistemologia, 
algo que “desconectaremos”, por hora, nesta seção. São elas: políti-
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co-ideológica, comunicativa e dialógica, ética e estética, pedagógico- 
cultural, institucional e de gestão (QUADRO 2).

Quadro 2. Ciclo Gnosiológico de Paulo Freire (CGPF)

Dimensões Características Gerais

Epistemológicas Conhece-se algo, pela experiência, em sua totalidade.

Histórico-filosóficas Para conhecer, o homem fez e criou história e, este fato é sempre 
dialético: o novo conhecimento, de um lado, e o conhecimento do 
conhecimento que já existia.

Político-ideológicas A não neutralidade do conhecimento. O conhecimento intervém no 
mundo. Operacionalizar o ciclo de Ensinar e Aprender é democrati-
zar o conhecimento. Educação como situação gnosiológica. Ideolo-
gia e saber, são indissociáveis.

Comunicativa e dialógica Para pensar eu preciso do outro. Conhecimento é obra coletiva dos 
homens no processo histórico e social.

Ética e estética Tomada de decisões que levam sempre o humano, em primeiro lu-
gar; e aí está a “boniteza” da vida.

Pedagógico-cultural Emancipação, transformação, e humanização.

Institucional e de Gestão Participatividade. Conhecimento exige gestão que democratiza.

Fonte: Elaborado na pesquisa.

Nesta proposta freireana (FREIRE, 2002) se deve “compreen-
der”, com muito esforço intelectual o seu pensamento, qual seja: o 
ato de ensino tem que se um ato gnosiológico. No projeto da Educa-
ção Sexual Científica, a investigação gnosiológica tem como processo 
e produto o ensino-aprendizagem, mais contundentemente o formato 
de um currículo.

Freire, trata a educação humanista como um projeto gnosiológico: 
o ato cognoscente é sempre, ao final, compartilhado com outro e outros 
sujeitos, sob ação num objeto cognoscível, logo, “[...] conhecer é tarefa 
dos sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto su-
jeito, que o homem pode realmente conhecer (FREIRE, 2002, p. 27)”.
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Stanislavs Ladusãns (1992) é outra referência a ser considerada 
para pensarmos nossas propostas de uma Educação Sexual Científica, 
na afirmação da gnosiologia (teoria do conhecimento) nos aportes da 
sociologia do conhecimento que, em considerando, a primeira base de 
nossa proposta, envolve, pensar a Educação Sexual, de forma ampla, 
sem a consideração, por um momento, da CT&i e, particularmente, da 
Epistemologia da Ciência, na consideração da ciência da sexualidade.

Stanislavs Ladusãns (1912-1993) além da obra “Gnosiologia 
Pluridimensional”, publicou sobre bioética, uma obra de 1990, pela 
Loyola: “Questões atuais de bioética”. Tema que abordaremos na se-
ção sobre CT&i. 

Para o autor, que é um padre com produções muito significati-
vas no Brasil, tanto na Teologia quanto na Filosofia, a questão do co-
nhecimento, numa perspectiva “plural”, na atualidade, é quase a na-
turalidade das exigências de possíveis explicações sobre o homem, 
sobre a economia, sobre a política, sobre as legislações mundiais e 
locais, enfim. O conhecimento, de qualquer forma, deverá e exigirá 
uma multiplicidade de dimensões. Esta é a tese central de Stanislavs 
Ladusãns. O valor do conhecimento está justamente nesta “necessi-
dade” e, ao mesmo tempo, “ação” destas dimensões para “lidar” com 
o conhecimento humano.

A perspectiva pluridimensional gnosiológica de Stanislavs Ladu-
sãns é um contraponto à gnosiologia unilteral que “segrega” um ti-
po de conhecimento de outro, “unificando”. Neste sentido, a obra de 
Stanislavs Ladusãns é bastante desafiadora à própria Filosofia e ao 
ato da construção da teoria do conhecimento.

Para este projeto “pluridimensional” os fundamentos são 1) fe-
nomenologia crítica, 2) a multiplicidade de vertentes sobre conheci-
mento da verdade. Apesar de forte tendência teológico-cristã-cató-
lica, não deixa de nos fornecer importantes questões gnosiológicas, 
para além da Filosofia da qual se opõe.

Os elementos, para apoiar uma gnosiologia (teoria do conheci-
mento) para a Educação Sexual, proposta neste livro, começando por 
estas considerações até aqui realizadas, no ciclo gnosiológico e na 
gnosiologia pluridimensional, são, a princípio:
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• Elemento 1: organização de definição(ões) ou postulado(s) 
que indiquem as propriedades que configuram o sujeito em relação 
ao objeto (ciência da sexualidade humana).

• Elemento 2: esta organização deve garantir que os objetos 
impactem no consciente humano, gerando pensamento, reflexão, 
constituição do intelecto.

Ampliarei estes elementos adiante, pois, ainda são incompletos. 
Em resumo, o primeiro elemento exige uma explicitação da identi-
dade do sujeito, ou seja, aquele que quer saber sobre, portanto, um 
educador sexual. E o elemento dois, em resumo, é o próprio exercício 
do fazer gnosiológico, qual seja, o contato com o objeto e o detalhe 
de tudo sobre ele.

A literatura, mesmo, a filosófica, não nos deixa muita referên-
cia para aprofundar a gnosiologia/teoria do conhecimento, a ponto, 
de nos ajudar na constituição dos saberes e conhecimentos advindos 
de diversas fontes e formas, na particularidade que estamos a tratar 
na contemporaneidade, qual seja, conhecimento no geral, incluindo 
o conhecimento científico. 

Em seu conjunto, estas práticas para a Educação Sexual, tra-
zem contribuições muito significativas. Retomar a terminologia “gno-
siologia” (teoria do conhecimento) e desconectá-la de Epistemologia 
da Ciência (Filosofia da Ciência) é um esforço intelectual para todo 
o pesquisador(a) que se aventurar escrever sobre Educação Sexual 
Científica.

Muitas vezes, gnosiologia aparece como sinônimo ou mesmo, 
considerações de Epistemologia e, até incorre-se ao erro de conside-
rar a terminologia como diferente de teoria do conhecimento. 

Os referenciais aqui apresentados sobre gnosiologia, sobretudo, 
Paulo Freire, são guias importantes para os estudos do campo da 
Educação Sexual nesta década. Aposto muito nestas produções que 
tenham a base na “gnosiologia pura” – denominação minha. Referen-
ciais que, com já afirmei, se iniciem com Platão, depois, seja recupe-
rado no apriorismo kantiano.
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É possível avançar nas produções referenciais em gnosiologia 
para a Educação Sexual Científica em Habermas (1982), Steiner 
(2004), Santos (1999; 2011) e Morin (2005). Michel Foucault, 
além de um aporte na Epistemologia, pode ser inserido aqui tam-
bém, nos estudos gnosiológicos, a partir do que chamo de “teoria 
do saber”.

Continuemos nossas reflexões com gnosiologia (a teoria do co-
nhecimento) e depois, ao final, falaremos sobre os aportes da socio-
logia do conhecimento neste construto gnosiológico para a Educação 
Sexual. Depois, na seção seguinte, juntaremos tudo isso para “en-
quadrar” o que, nesta instância, podemos chamar de uma Educação 
Sexual Científica.

Alberto Oliva, na introdução à obra de Castañon (2007) afirma 
que uma teoria do conhecimento, também chamada de epistemolo-
gia e considerada como epistemologia, até o século XIX, é a cami-
nhada filosófica em fugir das definições e iniciar por exemplos, numa 
forma platônica de “filosofar”. Uma palavra-chave nesse projeto dos 
escritos de Platão: sensação. Conhecimento seria a produção ou o 
produto de “sensações” e, não, definições, como o quer Aristóteles.

Mas o que prevaleceu no decorrer da história sobre o que é co-
nhecer, como conhecer e o que é conhecimento foi o oposto desta 
ideia. Sobressai-se, Aristóteles, para quem, conhecimento não é es-
sa “verdade justificada”. E, nesse caso, não há uma só visão ou po-
sição, mas,

[...] As escolas concorrem entre si na busca da melhor compre-
ensão de conhecimento. Há as que despontam como mais sóli-
das e melhor fundamentadas. Mas nenhuma pode ser absoluti-
zada, já que nenhuma tem como provar sua verdade definitiva 
e falsidade dos demais. (OLIVA, 2007, p. 5).

Era assim, portanto, que a epistemologia se constituiu em sinô-
nimo de conhecimento, para além do etimológico. A partir de então 
se criaram as “escolas” de pensamento, ou correntes epistemológi-
cas. De modo que foram se afastando dos princípios do conhecimen-
to e formalizando-se em discussões em torno da ciência.
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O que uma teoria do conhecimento tem a ver com a Educação 
Sexual? No que ela implica? Isso nos leva a afirmar que para uma te-
oria em Educação Sexual, uma teoria do conhecimento, não é uma 
única vertente ou escola epistemológica, o “monopólio” de “verdade”, 
de conhecimento. São diversas as maneiras de apontar as formas pe-
las quais o conhecimento pode se apresentar, que não é somente a 
forma científica.

A produção de conhecimento em Educação Sexual, a partir da 
gnosiologia (teoria do conhecimento) precisa alcançar a maturidade 
“antes-científica”, no sentido de que, correntes gnosiológicas (mas, 
também, as epistemológico-científicas) são o coração, a base, para 
se trazer a este conhecimento em sexualidade, uma abordagem “an-
tes-científica” e “depois” e, mais especificamente, filosófica, em ci-
ência (em Epistemologia da Ciência, em Filosofia da Ciência), que é 
diferente, da sociológica, da qual trataremos, a seguir, e nos são úteis 
para fortalecer nossa visão, de que a Educação Sexual é uma ciência 
da prática social, uma ciência da práxis. Por hora, devemos conside-
rar que gnosiologia (teoria do conhecimento) não é Epistemologia e 
a Epistemologia resguarda-se a falar tão somente do discurso, ou da 
linguagem da ciência. Por isso, Epistemologia da Ciência e Filosofia 
da Ciência possuem um lugar comum. A gnosiologia (teoria do co-
nhecimento) seria hoje o “lugar” de se pensar, seja no modus “antes-
-científico”, como se conhece, o que se conhece, o motivo de se co-
nhecer, numa dada área do conhecimento.

Epistemologia possui, desta forma, em sua construção especí-
fica, elementos que encaminham para a definição do que é ciência.

Epistemologia pode ser definida etimologicamente como dis-
curso racional (logos) da ciência (epistemê). A palavra gre-
ga epistemê pode ser traduzida por conhecimento estabeleci-
do, conhecimento seguro. A palavra grega logos, dona de vá-
rias acepções, pode ser aqui traduzida por “teoria racional”. 
Portanto, nosso livro é sobre Epistemologia, a “teoria racional 
do conhecimento seguro”, a teoria da ciência. (CASTAÑON, 
2007, p. 13).



39

Epistemologia foi pela primeira vez citado, como termo, em 
1854, por James Ferrier na obra Institutes of Metaphysics: the The-
ory of knowing and being.

Como, com o decorrer do tempo, Epistemologia deixou de ser 
sinônimo de teoria do conhecimento, sua teoria, e passou a ser si-
nônimo de ciência, é comum encontrar nas publicações em ciências, 
Epistemologia como sendo igual à Filosofia da Ciência. De fato, ao fa-
lar de Epistemologia, hoje estamos a tratar da Ciência. Teoria do Co-
nhecimento passa a ter outra acepção na Filosofia.

Queremos seguir a demarcação de Castañon (2007) para quem,

Para evitar a vaguidade e confusão conceitual, vamos conven-
cionar a partir de agora os seguintes sentidos específicos para 
alguns termos centrais usados neste livro. A palavra Epistemo-
logia referir-se-á aqui ao sentido mais amplo entre os já confe-
ridos a ela. É o estudo geral dos métodos, história, critérios, 
funcionamento e organização do conhecimento sistemático, 
seja ele especulativo (teologia e filosofia) ou científico. Para o 
sentido mais restrito de Epistemologia, usaremos o termo Filo-
sofia da Ciência, ou seja, o estudo sistemático das condições 
de possibilidade, métodos e critérios deste corpo especial de 
conhecimento, o conhecimento científico. (CASTAÑON, 2007, 
p. 13, grifos meus).

Gnosiologia é Teoria do Conhecimento, como afirma Castañon 
(2007): 

[...] a disciplina filosófica que estuda as condições de possibi-
lidade de todo e qualquer conhecimento (não somente o cien-
tífico), a saber: a possibilidade de conhecer, a origem do co-
nhecimento, a essência do objeto do conhecimento, os tipos 
de conhecimento e os métodos de obtenção de conhecimen-
to. (p. 14, grifos meus).

Epistemologia da Ciência, o que já afirmei, é sinônimo de Filo-
sofia da Ciência. O conhecimento é antes de tudo e todas as coisas. 
É preciso saber o que é conhecimento para depois estudar um tipo 
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de conhecimento. No caso, a Educação Sexual. Não se estuda uma 
ciência, sem antes, estudar o que é ciência. Não se produz conheci-
mento em qualquer área, antes de saber o que é conhecimento e por-
que se produz.

Estudar Epistemologia é estudar o que faz de um tipo especí-
fico de conhecimento uma forma mais segura de conhecer as-
pectos de nossa realidade; o que faz de nosso conhecimento 
específico de aplicação prática de medicina, psicologia ou en-
genharia um corpo de conhecimento mais preciso e seguro 
do que outros corpos de conhecimentos empíricos fundados 
unicamente na tradição oral ou experiência privada. Estudar 
Epistemologia é estudar as diferenças entre vários tipos de co-
nhecimentos, como o prático, o filosófico, o religioso e o cien-
tifico. (p. 14, grifos meus).

Nesta seção, reitero, ficaremos no campo da Gnosiologia/Teoria 
do Conhecimento e deixaremos o aspecto da ciência (Filosofia da Ci-
ência, Epistemologia da Ciência) para a seção 3.

Continuando a “limpar” o terreno etimológico para estudar a 
Gnosiologia/Teoria do Conhecimento e construir uma reflexão filosófi-
ca sobre ela, seguimos com Castañon que afirma que o que caracte-
riza o conhecimento é que ele é transmitido, compartilhado. Por isso, 
o conhecimento é público. Se publiciza (o caráter justificável) uma 
crença, uma verdade.

A verdade em Filosofia, ou a verdade filosófica, tem respaldo,

[...] com a teoria da correspondência [...] que afirma que uma 
declaração é verdadeira se sua estrutura sintática e conteúdo 
semântico refletem o estado de coisas do mundo por ela refe-
rido. Ou seja, conhecimento verdadeiro consiste na concordân-
cia do conteúdo do pensamento com o objeto, a verdade é a 
concordância do pensamento com o aspecto do mundo por 
ele intencionado. (p. 16).

Resumindo, com o acréscimo das terminologias 1) realidade e 
2) hipótese, Castañon (2007) afirma que,
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[...] de uma escala progressiva do mais distante ao mais pró-
ximo do real. Realidade é o que existe independentemente de 
nossas mentes. Verdade, num sentido ideal, é o conjunto das 
declarações acerca do real que correspondem linguisticamente 
a este. Conhecimento é o conjunto das crenças acerca do real 
que acreditamos serem verdadeiras por serem justificadas por 
um método demonstrativo ou de teste. Finalmente, hipótese é 
uma crença acerca do real que não foi submetida a um proces-
so de justificação. (p. 16-17).

Essa relação de proximidade e distanciamento ajuda-nos muito 
a compreender a teoria do conhecimento e aplicá-la em nosso mode-
lo de “ida” e de “processo”, mas, nada ainda, em termos de “reação” 
e volta, como apresentado no “Abrindo o Assunto”.

A Figura 6 tenta mapear isso em nosso cenário reflexivo-mental 
por uma Educação Sexual Científica.

Figura 6. A teoria do conhecimento entre a realidade, a verdade e a 
hipótese

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Castañon (2007).

Uma teoria do conhecimento, em Educação Sexual, uma proposta 
na gnosiologia, seria, portanto, a apresentação de princípios ou funda-
mentos (verdade); conjecturas (hipóteses) ligadas ao real, à realidade. 
O teórico(a) que elabora esta teoria do conhecimento seria aquele(a) 
que conhece cientificamente o que é o conhecimento e o que é o conhe-
cimento em Educação Sexual. O teórico(a) teoriza, ou seja, fundamenta 
o saber, o conhecimento da sexualidade na forma de ensino-aprendiza-
gem que se dá na socialização, que acontece no dia a dia do indivíduo, 
sozinho e em comunidade, nas interrelações sociais e afetivas.
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A variável “realidade” será mais bem aprofundada e encontra-
rá maiores respaldos teóricos para a Educação Sexual Científica nas 
páginas seguintes quando se traz para a discussão, um pouco sobre 
sociologia do conhecimento (BERGER; LUCKMANN, 2001) e socio-
logia da sexualidade (BOZON, 2004).

Por que, então, uma Gnosiologia/Teoria do Conhecimento em 
Educação Sexual, para embasar a práxis científica desta área na Edu-
cação? 

Abre-se espaço para a gnosiologia, também, como área da filo-
sofia que estuda como se conhece. Isto tudo, fora da concepção atual 
de Epistemologia da Ciência como sinônimo de Filosofia da Ciência.

Uma Teoria do Conhecimento em Educação Sexual Científica es-
tará preocupada na forma, na natureza do conhecer em sexualidade 
humana. Será a base para escolher uma Epistemologia para explicar 
a ciência da sexualidade. Indicará ainda os caminhos para uma dis-
cussão mais profunda com aportes da e na CT&i.

A Teoria do Conhecimento permitirá que sejam construídas for-
mas de conhecer e de se organizar fundamentos do conhecimento 
em Educação Sexual e aprofundará no âmbito da CT&i, as formas e 
as maneiras da criação e da criatividade que se transforma em ciên-
cia e tecnologia, em produto para consumo em sexualidade humana, 
passível de estruturação curricular, para se “fazer” Educação Sexual.

Neste projeto, a sociologia do conhecimento tem suma impor-
tância em nosso debate em curso. Há uma relação muito próxima 
aqui, embora, sejam em áreas e campos diferentes, justamente, pe-
la variável “realidade”, nas proposições dos estudos da teoria do co-
nhecimento.

Somam-se, ainda, as contribuições da História, pois ela nos in-
dica o que se passou e explica porque chegamos até aqui. Ela é vá-
lida tanto para a teoria do conhecimento como também para a epis-
temologia da ciência em sexualidade humana, como bem nos mostra 
Michel Foucault.

Berger; Luckmann (2001) vão nos ajudar a pensar a realidade, 
lugar em que a verdade, o conhecimento poderão emergir – e, so-
mente aí – justamente, “o lugar”, do processo, em nosso modelo de 
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Educação Sexual proposto no “Abrindo o Assunto”, quando lá se con-
siderou que, é no processo, em que a “ida” e “a reação”, juntamente, 
propõem e executam Educação Sexual. 

A sociologia do conhecimento está atenta aos “processos” pelos 
quais o conhecimento ocorre ou acontece e, ainda, o “processo” em 
que a realidade acontece ou é construída.

O que é realidade para os autores da corrente construtivista em 
cultura, na Antropologia? Realidade é: “[...] como uma qualidade per-
tencente a fenômenos que reconhecemos terem um ser independen-
te de nossa própria volição (não podemos desejar que não existam 
(BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 11)”.

A apresentação que fazem e trazem à teoria do conhecimento é 
bem interessante: a realidade é o conhecimento do homem da rua; 
agora, o conhecimento sobre o que é a rua, como é e por que é, é a ta-
refa do filósofo. Entre estes dois, o sociólogo(a). Os sociólogos(as) es-
tudarão as sociedades em que estes “homens da rua” estão inseridos. 
Os educadores sexuais, pesquisadores ou docentes estão, em duas po-
sições possíveis: 1) a de filósofos para pensarem construções na Filo-
sofia da Ciência; 2) como sociólogos na busca do melhor ângulo da re-
alidade, das origens e formas de se chegar a um dado conhecimento.

A sociologia do conhecimento (SC) se ocupa com tudo aquilo 
que é ou passa a ser “conhecimento” (como se desenvolve, como se 
transmite e como se mantém) em uma sociedade. A medida que esse 
conhecimento se solidifica a SC procura compreender como tudo isso 
se realiza. Palavras-chave, portanto: processo; sociedade(s).

Definição: “SC diz respeito à análise da construção social da re-
alidade”. (p. 14).

Esta análise, portanto, deve primar por tudo que uma dada so-
ciedade dita como conhecimento, ou também, como difunde um cer-
to conhecimento. Em sexualidade, isso é muito significativo, pois, ca-
da sociedade à sua maneira como nos indicou Michel Foucault que 
estabelece as relações entre poder, saber, desejo; poder de conhecer 
e poder de conhecer o que se pode ou não conhecer.

A Educação Sexual Científica se debruçará nas seguintes três 
instâncias propostas por Berger; Luckmann (2001): a realidade (ho-
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mem da rua), a filosofia (certezas válidas e inválidas, reflexões e per-
guntas – epistemologia da ciência/filosofia da ciência) e, entre estes, 
a sociologia do conhecimento (o sociólogo/a) que se voltará sobre 
uma sociedade e se preocupará em dizer sobre essa realidade do “ho-
mem da rua”, mas, se exclui a “ciência”, no advogar por uma “reali-
dade” que tem uma origem e uma causa de ser e existir, ou seja, re-
pousa sobre uma gnosiologia (teoria do conhecimento).

No nível empírico, a SC investiga as relações concretas entre 
o pensamento e suas situações históricas e tem como anteceden-
tes contribuidores, segundo Berger; Luckmann (2001) as produções 
marxistas, nietzschianas e historicistas. 

“A sociologia do conhecimento deve ocupar-se com tudo aquilo 
que é considerado “conhecimento” na sociedade (BERGER; LUCK-
MANN, 2001, p. 29)”.

Nesta sociologia, não se rejeita a teoria, nem as teorizações, tão 
pouco os teóricos:

Exagerar a importância do pensamento teórico na sociedade 
e na história é um natural engano dos teorizadores. Isto tor-
na, por conseguinte ainda mais necessário corrigir esta incom-
preensão intelectualista. As formulações teóricas da realidade, 
quer sejam científicas ou filosóficas quer sejam até mitológi-
cas, não esgotam o que é “real” para os membros de uma so-
ciedade. Sendo assim, a sociologia do conhecimento deve aci-
ma de tudo ocupar-se com o que os homens “conhecem” como 
“realidade” em sua vida cotidiana, vida não teórica ou pré-teó-
rica. (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 29-30).

Chegamos a um ponto interessante para a Educação Sexual 
Científica: a busca, pelo lado da sociologia do conhecimento, no co-
nhecimento de senso comum, a realidade, o “real”.

[...] o “conhecimento” do senso comum, e não as “ideias”, de-
ve ser o foco central da sociologia do conhecimento. E precisa-
mente, este “conhecimento” que constitui o tecido de significa-
dos sem o qual nenhuma sociedade poderia existir. (BERGER; 
LUCKMANN, 2001, p. 30).
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Afirma Ruiz (1996), utilizando o termo “vulgar”, ao qual prefe-
rimos “senso comum”:

O conhecimento vulgar, também denominado conhecimento 
empírico, é o modo comum, espontâneo, pré-crítico de co-
nhecer. Conhecimento vulgar e o conhecimento do povo, co-
nhecimento de oitiva que atinge os fatos sem lhes inquirir as 
causas. Todo homem no decorrer da existência, vai acumu-
lando conhecimentos daquilo que viu pessoalmente, daquilo 
que ouviu de terceiros; vai acumulando vivências, vai interio-
rizando as tradições da coletividade. Estas experiências cau-
sais, ametódicas e assistemáticas, fragmentárias e ingênuas, 
que atingem o fato nas suas aparências globais, sem análise, 
sem crítica e sem demonstração; que acolhem informações e 
assimilam tradições sem analisar as credenciais do testemu-
nho e sem penetrar nos fundamentos das crenças tradicionais 
[...]. (p. 95).

Um leitor desavisado poderá dizer que Berger; Luckmann (2001) 
descartaram a teoria da sociologia do conhecimento que acabam por 
apresentar, mas não é isso. Ao tratarem que o foco da SC é a cons-
trução da realidade, tal empreendimento, não se fará sem teoria, sem 
teorizações. Contudo, não é a parte mais importante.

Então, o que temos aqui, para a Educação Sexual Científica, é 
que ela atuará na tensão entre, a teoria, a teoria do conhecimento, 
por um lado e, como se conhece, de outro. Esta, não se preocupa 
com teorias, aquela, sim. Logo, todo conhecimento que não é cien-
tífico estará à disposição da gnosiologia como o senso comum, o co-
nhecimento religioso, místico e outros conhecimentos.

Um primeiro direcionamento, então, do lado da sociologia do co-
nhecimento é a realidade da vida cotidiana, os aspectos da interação 
social aí presentes e, por último, um atentar para a linguagem que 
circula nesse conhecimento da “rua”.

O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma 
realidade certa pelos membros ordinários da sociedade na con-
duta subjetivamente dotada de sentido que imprimem a suas 
vidas, mas e um mundo que se origina no pensamento e na 
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ação dos homens comuns, sendo afirmado como real por eles. 
(BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 36).

A reflexão sobre “A conservação e a transformação da realidade 
subjetiva”, escrita por Berger; Luckmann (2001, p. 195) me pare-
cem de extrema significância no nosso debate sobre a cientificidade 
da Educação Sexual, ou pelo menos, sua proposta, nesta obra.

Para os autores, a validade, diga-se, assim, da realidade, está 
na subjetividade, “[...] isto é, a realidade tal como é apreendida na 
consciência individual e não tal como é institucionalmente definida 
(BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 196)”.

A realidade pode ser mudada, conforme a situação. Por exem-
plo, a conservação rotineira, se mantém, até que a conservação críti-
ca exija novas posturas. A covid-19, por exemplo, alterou as condu-
tas em sexualidade, em qualquer lugar do mundo.

Berger; Luckmann (2001) nos estimulam a pensar a Educação 
Sexual sob o prisma do conhecimento do senso comum e justificam, 
pelo fato de que isso,

[...] implica a possibilidade da realidade subjetiva ser trans-
formada. Estar em sociedade já acarreta um contínuo proces-
so de modificação da realidade subjetiva. Falar a respeito da 
transformação implica, por conseguinte, a discussão dos dife-
rentes graus de modificação. (p. 207).

Estudos sobre a identidade (realidade subjetiva) são de impor-
tância muito grande à Educação Sexual, com base na sociologia do 
conhecimento, justamente, pelo fator cultural, ou os “diferentes graus 
de modificação” a que se referem Berger; Luckmann (2001) na cita-
ção anterior. Logo, estamos a tratar da identidade ou identidades cul-
turais, no plural. Identidades sexuais, num sentido “stricto”.

A identidade é evidentemente um elemento-chave da realida-
de subjetiva, e tal como toda realidade subjetiva, acha-se em 
relação dialética com a sociedade. A identidade é formada por 
processos sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, modificada 
ou mesmo remodelada pelas relações sociais. (p. 228).
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A pergunta a ser feita, pelo menos inicialmente é: o que se con-
serva e o que se mantém, em relação às identidades sexuais, por 
exemplo? Qual a relação – dialética, portanto, entre as identidades 
sexuais e a sociedade? O que se mantêm o que se modifica ao longo 
das lutas sociais pela liberdade de expressão sexual, por exemplo, ou 
emancipação sexual, ao longo dos anos, em cada cultura?

Berger; Luckmann (2001) nos indicam uma base para reflexão 
e formulação de possíveis respostas.

Os processos sociais implicados na formação e conservação 
da identidade são determinados pela estrutura social. Inversa-
mente, as identidades produzidas pela interação do organismo, 
da consciência individual e da estrutura social reagem sobre a 
estrutura social dada, mantendo-a, modificando-a ou mesmo 
remodelando-a. (p. 228).

Não devem ficar de fora das análises gnosiológicas da Educação 
Sexual Científica, a identidade(s) sexual. Os pesquisadores(as) da se-
xualidade humana devem primar pelas particularidades identitárias 
que são históricas, sobretudo.

Uma máxima para os estudos da área da Educação Sexual nes-
sa questão é a seguinte: “ O ponto interessante [...] é que os tipos de 
identidade são “observáveis”, “verificáveis” na experiência pré-teóri-
ca, e por conseguinte pré-científica (p. 229)”.

Este aspecto “pré-científico” é o que eu chamo nesta obra, e, em 
especial, nesta seção, de “antes científica”, em que, apesar de se ca-
racterizar um trabalho científico é a sua base os diversos tipos de co-
nhecimentos em sexualidade humana em que se deixa para a Episte-
mologia da Ciência, o dever e o compromisso do rigor científico. Mas, 
para cá, o rigor gnosiológico, implica, em se saber a origem dos co-
nhecimentos e descrevê-los, para depois interpretá-los.

Neste contexto está a se explorar um rigor gnosiológico a ser 
construído em escolas de pensamento diversas; para cada “tipo” de 
formas de conhecer a sexualidade humana, construída em cada cul-
tura, em cada época, em cada geração; um viés gnosiológico que é 
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teórico, mas, antes de tudo, uma investida antropológica, e, portanto, 
investimentos técnicos etnográficos.

Em Culture, society and sexuality, obra de Parker; Aggleton 
(2007), fica explícito que as questões de identidade sexual são mar-
cados hoje pelos movimentos sociais, sobretudo os movimentos 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissessuais, Travestis, Transsexuais e Trans-
gêneros), na defesa da e pela identidade LGBT. Estes movimentos ga-
nham força, sobretudo, pela agenda de pesquisas acadêmicas orga-
nizadas por feministas, gays e lésbicas, não excluindo, contudo, os 
heterossexistas, que também se posicionam contra toda a violência 
de gênero e sexismo.

Esse cenário do século XXI caminha junto com uma agenda con-
servadora ou direitista, como se vê na atualidade brasileira da se-
gunda década dos anos 2000. Porém, o surpreendente é a presença 
destes movimentos e a forte luta empreendida no interior dos parti-
dos políticos.

Sem dúvida, estudos nesta linha são muito motivadores na área 
da Educação Sexual em que as identidades sexuais se tornam temas 
de políticas e dos espaços de jurisdição máxima, na garantia dos Di-
reitos. A construção de teorias e de teorizações que versem sobre as 
identidades sexuais, partindo, por exemplo, dos movimentos sociais, 
das condições e estruturas da cultura são os caminhos pelos quais 
aposto uma abertura de investigações de extrema relevância com re-
tornos substanciais à sociedade brasileira.

O tema das identidades sexuais é amplo, fecundo e com muitas 
lacunas, sem considerar, as possibilidades e potencialidades do avan-
ço destas questões de identidade em CT&i com o tema dos produtos 
sexuais e os prazeres sexuais cada vez mais intimizados, solitários e 
robotizados, com amplas reflexões filosóficas e sociais sobre seu uso 
na sociedade mundial.

Os estudos gnosiológicos em Educação Sexual Científica podem 
ser orientados nas fases gerais, a seguir:

• Escolha de uma escola gnosiológica de pensamento como re-
ferencial que, apresente o histórico da gnosiologia na Filosofia.
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• Organização de um programa etnográfico, na busca de ele-
mentos para Análise do Discurso.

• Descrição densa e construção de definições, conceitos e teorias 
na fundamentação da escola de pensamento gnosiológico escolhida.

• Encerrar o projeto gnosiológico com encaminhamentos de 
currículo para e educação escolar ou para os espaços não-escolares.

• Submeter o estudo concluído aos pressupostos da Epistemo-
logia da Ciência.

• Avançar o programa gnosiológico para a Metaciência – este 
um projeto bem mais avançado em estudos pelo autor e seus orien-
tandos.

Esse modelo de investigação gnosiológica está publicado no for-
mato de um capítulo de livro (MONTEIRO et al., 2020) em que com-
partilhei minhas ideias com colegas do NUSEX, mas, de forma, mais 
elementar.

Haverá um volume específico desta obra só para os encaminha-
mentos em pesquisas gnosiológicas em Educação Sexual Científica.

2.2 Finalizando a seção: por uma gnosiologia (teoria do 
conhecimento) em educação sexual com suportes na 
sociologia do conhecimento

Com as discussões até aqui assinaladas, como podemos enqua-
drar a área da ES como área/campo do conhecimento, para além do uso 
da CAPES, que coloca a área (grande área), como segundo nível após 
“colégio” e o faz sem categorizar, definir e, segue uma ideia de “lógi-
ca” para facilitar a avaliação apenas dos programas de pós-graduação? 

Nesta “lógica”, área é algo que está fixo, não transita, e tudo que 
puder ser avaliado está exatamente ali, sem flexibilidade. Temos, as-
sim, o “colégio” de Ciências da Vida, o colégio das Humanidades e o 
colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, com suas 
respectivas Grandes Áreas, e fechadas entre si (áreas fixas, inflexíveis 
e imutáveis).
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Na proposta da Educação Sexual Cientifica, ela transita entre os 
três colégios e várias Grandes Áreas, não somente, nas Ciências Hu-
manas (Grande Área) e Educação (Área 38). Daí, o desafio desta pro-
posta, em lançar a Educação Sexual para as bases da CT&i. Por is-
so, o conceito de área é restrito. Campo é mais abrangente e admite 
– conforme conceito da Física, na magnética – pensar divergências, 
flexibilidades, articulações, avanços, etc.

Algumas outras questões, mas agora, voltadas para a proposta 
desta obra: como este enquadramento nos ajuda a construir os polos 
de ação e reação e o processo (efetivo) pelo qual a Educação Sexual 
acontece nos espaços escolares e não escolares, bem como no pro-
cesso de construção do conhecimento? Como poderemos, também, 
articular a Educação Sexual à gnosiologia (teoria do conhecimento), 
nos aportes da sociologia do conhecimento?

Tentarei responder estas questões em seis “enquadramentos” 
gerais. Cada um deles com uma finalidade específica.

• Enquadramento 1: Finalidade gnosiológica “pura” ou, os di-
versos tipos de conhecer que inclui o científico, mas este é deixado 
para outra estrutura, a estrutura epistemológico-científica. 

Ao expandir a ideia de área – conceito matemático – para cam-
po – conceito da Física, no magnetismo – a Educação Sexual deixa de 
ser “fechada” e “específica” em um colégio ou área, para uma ideia 
mais abrangente, que no âmbito da teoria do conhecimento, parti-
cularmente, significa adicionar perguntas sobre o conhecimento em 
Educação Sexual, como, por exemplo: como se conhece? Qual o pro-
cesso de construção deste conhecer? Quem são os atores(as) sociais? 
Como, em diferentes colégios e grandes áreas, podem ser pensadas 
as teorias, terminologias, produtos e representações das ciências da 
sexualidade?

• Enquadramento 2: Finalidade de entender a Educação Sexu-
al como “campo” do conhecimento gnosiológico. 

Pensando o polo de ida, em nossa proposta, aquela, de partir de 
conhecimentos sobre o que é gnosiologia (teoria do conhecimento), o 
que é e ter a compreensão que teoria do conhecimento não tem na-
da a ver com Epistemologia da Ciência, que está muito próxima da 
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Filosofia da Ciência, implica romper com o modelo de área, abrindo 
espaço para as formas de conhecer e se “produzir” sexualidade e pro-
dutos da sexualidade; estes, não ficam mais restritos à um colégio ou 
grande área, ou área. Expande-se. E, ainda, deixar o conflito “episte-
mologia da ciência” versus “filosofia da ciência” para o interior des-
tas disciplinas tal como se configura na academia brasileira, a partir 
de um certo consenso, o que parece ser viável e sensato. Expandir 
tudo que podemos em termos de sexualidade humana, nas esferas 
gnosiológica (teoria do conhecimento) e da sociologia da sexualidade, 
imprime um conhecer amplo, diverso, humano, básico e, ao mesmo 
tempo complexo. Situações sociais que podem produzir CT&i, ou pelo 
menos, ser “campo” para que outros “campos” possam organizar seu 
trabalho de produto, produção, considerando, todos os aspectos e di-
mensões que envolvem o humano. Trazer a gnosiologia para os estu-
dos da ciência da sexualidade não deixa de ser um empreendimento 
inovador no campo.

• Enquadramento 3: A finalidade da primeira base sendo con-
solidada, qual seja, investigações que gerem teorias e teorizações em 
Educação Sexual, nascidas das diversas formas de conhecimento, 
que incluam, o científico, mas que não se restrinjam a esta tipologia, 
mas para serem tratadas com mais especificidade na Epistemologia 
da Ciência.

O polo de ida produzirá a emergência do polo de reação, sem a 
qual, não haverá o processo efetivo, o locus da Educação Sexual Cien-
tífica, com a gnosiologia (teoria do conhecimento) e os com aportes 
da sociologia do conhecimento, como primeira base, primeiro funda-
mento. Permitir que produtos sociais deste encontro efetivo que ainda 
não ocorreu, indiquem e identifiquem, com muitos detalhes, todas as 
dimensões do campo (forças positivas, negativas, direções de vetores, 
etc...) ampliando todo o “leque” possível dos fenômenos sociais sobre 
os processos de formação em sexualidade humana e que no compar-
tilhamento com o polo da ação se estabeleça a teoria e a práxis, de 
forma que se possa “decifrar” a realidade e gerar um entendimento 
aprofundado com enunciados, categorias, conceitos, etc. Neste pon-
to, a gnosiologia (teoria do conhecimento) é anterior à ciência, pro-
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priamente, enquanto método e fundamentação, mas estão interliga-
das. Isso é perceptível nos referenciais apresentados para a gnosio-
logia. Ademais, arriscamos a afirmar que nas particularidades destas 
instâncias, há aspectos independentes, mas também conectados e 
complementares, ao mesmo tempo e em tempos conxtextuais diferen-
tes. A clareza terminológica é fundamental e extremamente levadas à 
sério e com o máximo de rigor na proposta da Educação Sexual Cientí-
fica. Pelo menos, assim deverá ser nos planos e projetos de pesquisa.

• Enquadramento 4: A finalidade do processo efetivo do en-
contro em que se dá a Educação Sexual Científica. 

A gnosiologia (teoria do conhecimento) encontra na sociologia 
do conhecimento um kit de trabalho (em parceria) em que se “es-
sencializa” o saber sobre sexualidade, um saber crítico, histórico, so-
cial, e, o mais importante: diferencia-se em pressupostos unicamente 
gnosiológicos. Esta base é abrangente, terá como foco a Educação, 
mas percorre os colégios, as grandes áreas e diversas áreas, conforme 
subdivisão da CAPES. O processo efetivo do encontro (idas e reações) 
é a ampliação, num primeiro momento, de considerar a Educação Se-
xual para além dos processos de ensino, abarcando a “reflexidade” 
de abrangência não mais, apenas social, mas tecnológica, sobretudo, 
que leva, obviamente, às considerações da segunda base da nossa 
proposta, a base da CT&i (Ciência, Tecnologia e Inovação).

• Enquadramento 5: A finalidade da transposição da gnosiolo-
gia em Educação Sexual para o currículo e para a construção de ele-
mentos e produtos em CT&i.

O conhecimento como produto social ou “pertencimento” da es-
fera social, explicados e identificados na gnosiologia, ou passam a se 
tornar teorias ou teorizações consolidadas, uma verdadeira e “pura” 
teoria do conhecimento que encontra base em uma sociologia do co-
nhecimento (uma sociologia que explicará a ciência da sexualidade 
transposta à Educação – Educação Sexual – e que avança no conhe-
cimento e na efetivação de um projeto nacional e mundial em CT&i). 
A gnosiologia (teoria do conhecimento) é que permitirá estreitar os 
domínios do foco da Educação Sexual Científica para uma “viagem” 
(im)possível à CT&i e, num aspecto mais estrito, por exemplo, à Me-



53

taciência, um investimento em leituras e estudos iniciais pelo autor, 
como já se alertou. Tais considerações são ainda hipóteses teóricas 
da Educação Sexual Científica. Isso também leva em consideração as 
fronteiras da gnosiologia com a epistemologia da ciência, sem contar 
os vieses da ontologia, da metafísica, Metaciência; e ainda, o fato de 
que muitos epistemólogos podem também serem operacionalizados 
na gnosiologia. De fato, os empreendimentos de pesquisas são vas-
tos, lacunas diversas, em que se encoraja, nesta obra, para que os 
mesmos se efetivem no campo da Educação Sexual.

Como ficaria até aqui uma proposição geral, a partir destes cinco 
enquadramentos, para o currículo da Educação Sexual nos espaços 
escolares e nos espaços dos movimentos sociais ou coletivos partici-
pativos?

Para o currículo escolar, da educação básica à universidade e 
para os movimentos sociais, partidos políticos e outros espaços não 
escolares; propõe-se que, em termos de gnosiologia (teoria do conhe-
cimento), sob as bases da sociologia do conhecimento, perpassando 
a espiral da especificidade da gnosiologia, em autores específicos e 
diversos, o enunciado curricular (produto final dos exercícios gnosio-
lógicos) na Educação Sexual Científica, seria o seguinte:

Que esse currículo em Educação Sexual, para fins escolares e não 
escolares, deve buscar uma configuração de “campo” levando a 

Educação Sexual para deslocamentos fora da área da Educação, fora 
da Grande Área das Humanidades, para fora deste “colégio” específico. 

Buscar para este currículo a realidade social em como o saber sobre 
sexualidade se constrói, se difunde desde os primeiros espaços de 
socialização humana. A princípio, o currículo deve ser construído e 

constituído sob as bases gnosiológicas etnográficas sociais, dos espaços 
da produção interpessoal, familiar, cultural, de saúde, de segurança 

social e expandindo para espaços da pesquisa e inovação acadêmico-
privados, espaços da indústria da “sexualidade”, das tecnologias online, 
dos mercados consumidores, no geral, e da vida em sociedade, com os 
“detalhes” e politicas cidadãs e democráticas em diversidade sexual.

Em educação escolar, da educação infantil ao ensino superior, 
a elaboração do currículo deve observar o princípio do Direito de co-
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nhecer sobre a ciência e sobre o saber acumulado da humanidade, da 
qual, a sexualidade humana, não é externa ao humano e não é parti-
cularidades das pessoas adultas. 

Da parte dos movimentos sociais, suas demandas, histórias, 
bem como, dos partidos políticos e atuais “coletivos”, esse currículo 
nasce do histórico de lutas dos atores sociais. Este é o polo da ação 
que, ao “receber” a reação (polo reação) estabelece e estrutura o “en-
contro efetivo” de transformação da realidade, em que vozes de Direi-
tos falam, são ouvidas, são respeitadas e, como produto final, geram 
políticas públicas. 

São os polos (ação e reação) as bases em que repousam a Edu-
cação Sexual Científica, que se articula, no que chamarei de gnosio-
logia (teoria do conhecimento), em espiral, e acoplada à sociologia 
do conhecimento, para se transpor à CT&i, isso, pela constatação 
de que, muito embora, a CT&i esteja presente em todos os aportes 
ou instâncias, já que, nós, homo sapiens e “homens tchené”, já não 
existimos sem a máquina, sem a internet, sem o mundo on line.

Estas configurações (de “campo”), uma vez construídas, devem 
prosseguir para um contexto de CT&i. Um dos passos seguintes na 
proposta de Educação Sexual Científica.

Até aqui, o nosso projeto de encontro efetivo, apresentado na se-
ção, preocupa-se com o cotidiano das pessoas, sua relação com sexu-
alidade humana. E são pensadas análises gnosiológicas (de teoria do 
conhecimento) em bases sociológicas, na tradição dos fenômenos so-
ciais e na organização dos itens que explicam os processos de conhe-
cer, em como se conhece no cotidiano, para uma proposta curricular 
de Educação Sexual, que se define aqui de Educação Sexual Científica.

Será preciso neste projeto textual teórico se aprofundar em um 
tema pouco encontrado nos estudos da área da Educação Sexual, 
qual seja (uma) a gnosiologia da sexualidade, procurando explicar ori-
gens, natureza, formatos e delineamentos do conhecer em sexualida-
de. Coloco esta possibilidade como primeiro item no campo, para se 
encontrar, a partir dos referenciais aqui apresentados ou outros que 
possam ser acessados e/ou desenvolvidos, para a produção, a princí-
pio, de pesquisas teóricas para se organizarem pesquisas empíricas.
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Está em aberto, portanto, todas as contribuições sobre o que é 
conhecimento e como se adquire, ou ainda, como se estrutura, em 
autores e obras que expressem-se tanto na ciência moderna, como na 
pós-modernidade. Exemplos bem interessantes é o conhecimento no 
paradigma da emancipação de Boaventura de Sousa Santos. Só este 
pensamento, possibilitaria uma única obra, com ricas potencialida-
des ao campo da Educação Sexual.

***

Até aqui temos a primeira base construída para a proposta da 
Educação Sexual Científica e ela é representada na Figura 7.

Figura 7. Etapa 1 da proposta de uma Educação Sexual Científica, 
construída nesta seção

Fonte: Elaborado pelo autor.

Passaremos, agora, para a segunda fundamentação ou base 
mais específica desta obra: a base da ciência, tecnologia e inovação 
- CT&i. Neste caso, passaremos a considerações mais aprofundadas 
de conhecimento científico, portanto, de Epistemologia da Ciência, 
como ponto de partida para as reflexões sobre tecnologia e inovação.
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Esta seção ela é central para o projeto da Educação Sexual 
Científica. O ponto de partida é a Epistemologia da Ciên-

cia (Filosofia da Ciência). E, nessa acepção, a escolha de uma linha 
epistemológica é fundamental. Para o primeiro volume da obra não 
é possível destacar os mais importantes epistemólogos da ciência e 
aprofundar suas escolas de pensamento. Isso será feito em volumes 
próprios. 

A opção primeira é por Michel Foucault. Por várias razões. Uma 
delas é porque Foucault é muito utilizado no campo da Educação 
Sexual, em grande parte, na forma de referencial teórico, quando se 
aborda sua obra “História da sexualidade”, sobretudo o volume I. Co-
nheço poucos trabalhos que adotam a metodologia da análise do dis-
curso, mas considero importante investidas nesse projeto de inves-
tigação, mas numa aplicação séria e responsável, na totalidade da 
obra e do pensamento do filósofo, não com citações vagas e esporá-
dicas, sem aplicabilidade efetiva.

Nos próximos volumes da “Educação Sexual” avançaremos em 
outros epistemólogos: Piaget, Bachelard, etc. Há ainda o desafio de 
se aproximar da metaciência, a metaciência social. Deixaremos pa-
ra outro momento. Nos focaremos em Foucault e o seu método que 
prefiro classificar de um “não método”, pois, não é objeto deste au-
tor “traçar” um método, mas nos fazer pensar sobre o saber e o seu 
construto no(s) discurso(s).

EDUCAÇÃO SEXUAL E O TEMA DA CT&i 
(CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO)3
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3.1 Ciência: uma discussão a partir da epistemologia foucaultiana

Quando, nessa obra, me refiro à Educação Sexual e a ciência – 
e, nesta particularidade, na presente subseção – estou me referindo 
à Filosofia da Ciência, a Epistemologia da Ciência. Quero buscar uma 
construção teórica que alinhe a Epistemologia da Ciência à Educa-
ção Sexual, ou seja, a proposta da Educação Sexual Científica (ESC), 
em construção nesta obra. Talvez, o mais justo, seria afirmar uma 
proposta de alinhamento da Educação Sexual à CT&i iniciando pela 
Epistemologia da Ciência e avançando para os campos da tecnologia 
e inovação.

Não se refere aqui às pesquisas e produções em Educação Sexu-
al, como o fez Figueiró (2010) nos anos 1990, “a primeira onda” de 
preocupações investigativas teóricas e de mapeamento em Educação 
Sexual. Embora, seja minha inspiração, tanto para a tese de doutora-
mento (SILVA, 2015), quanto, para, nessa obra, teorizar sobre uma 
possível Educação Sexual Científica. A proposta é avançar algumas 
questões “científico-industriais”, estudos e produtos tecnológicos e de 
inovação, no que tange à sexualidade humana.

Trata-se de pensar a ciência da sexualidade humana, na Educa-
ção Sexual, a construção de teorias; trazer a Filosofia, o pensar, para 
a ciência sexual, produzida para o campo da Educação, para o cam-
po da práxis educativa, a ciência da prática educacional, o fazer e o 
criar a Educação Sexual.

Considerando estes aspectos, as aspirações desta obra, são altas 
e, talvez, ainda não respondam às expectativas iniciais como apre-
sentado na seção “Abrindo o Assunto”. 

Para a segunda base da Educação Sexual Científica, aporta-se 
na Epistemologia da Ciência, Filosofia da Ciência, na escolha de um 
epistemólogo importante: Michel Foucault, escolha apropriada, co-
mo já se justificou, sobretudo, pela sua forte presença nos estudos da 
Educação Sexual.

Em scientia sexualis (FOUCAULT, 1999), uma seção da “Histó-
ria da Sexualidade I”, encontro um sólido alicerce para as minhas co-
locações e ponderações sobre a Educação Sexual como ciência, ten-
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do como pressuposto a história, a filosofia da ciência, epistemologia 
da ciência. Isso, para além da máxima, a seguir, construída para de-
finir o que pretendo dizer sobre a cientificidade da Educação Sexual, 
voltada para o currículo da educação básica, bem como, o currículo 
para espaços formativo-cidadãos fora da escola:

A Educação Sexual é uma ciência, pois, é derivada da Educação, que, 
por natureza, é científica, é ciência da prática social, é ciência da 

práxis. O é, e também, deverá ser, pois a Pedagogia e a Didática, são, 
em estatuto, ciência, ramos da ciência da educação. Educação Sexual 

é o ensino científico praxiológico da sexualidade humana (gênero e 
diversidades de gênero ou gêneros plurais) no currículo escolar (da 

educação básica ao ensino superior) e nos espaços não escolares, sejam 
espaços de empoderamento social e de gênero, sejam nos espaços 

formativos alavancados pelos movimentos sociais e instâncias político-
partidárias. A Educação Sexual, é, assim, alfabetização científica (modelo 
inicial em construção), tanto do educador(a) quanto do educando; tanto 

do pesquisador(a) quanto do pesquisado(a).

Então, precisamos reformular a Figura 1 mostrada no “Abrindo o 
Assunto”, para incluir CT&i e seguir adiante na construção do modelo 
da Educação Sexual Científica.

Figura 8. A Educação Sexual como processo entre ações de pólos, ge-
rando produção de conhecimento (CT&i) e produtos “industrial-mer-
cadológicos”

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A produção científica em Educação Sexual e a consideração des-
ta como ciência, pode ser embasada na seguinte citação de Maia e 
Ribeiro (2011, p. 81):

O direito à informação e à educação sexual é um dos Direitos 
Sexuais que fazem parte dos Direitos Humanos. [...] Os direi-
tos sexuais podem ser resumidos nos seguintes pontos: direi-
to à liberdade sexual, à autonomia sexual, integridade sexual e 
segurança do corpo, à privacidade sexual, à liberdade sexual, 
ao prazer sexual, à expressão sexual, à livre associação sexual, 
a escolhas reprodutivas livres e responsáveis, à informação ba-
seada no conhecimento científico, à educação sexual compre-
ensiva e à saúde sexual.

Mas, um pouco antes, Figueiró (2010) nos alerta de algumas 
deficiências na área da Educação Sexual, quanto aos conceitos, defi-
nições, retomando seus estudos dos anos 1990, atualizando-os.

Considerando a miscelânea de terminologias e classificações 
usadas, é possível afirmar que essa área do conhecimento es-
tá deficitária em um dos pontos de sua estrutura básica, ou 
seja, na elaboração de uma linguagem comum, no que con-
cerne especificamente à terminologia básica e à classifica-
ção do processo (educação sexual) em si. (FIGUEIRÓ, 2010,  
p. 190).

É, tanto por isso, que a minha tese de doutoramento pensou em 
efetivar contributos teóricos à Educação Sexual, a partir da metodo-
logia Grounded Theory (SILVA, 2015; 2019), gerando uma teoriza-
ção, conforme metodologia de Kathy Charmaz que cria a abordagem 
construtivista da Grounded Theory.

Portanto, estamos a considerar na Educação Sexual Científica, a 
questão da ciência, direcionada para o currículo da educação básica 
e para a formação em espaços não escolares e, também, nas consi-
derações sociais necessárias em relação ao uso de produtos ou tecno-
logias sexuais, na consolidação de uma sociedade mais pacífica em 
relação à diversidade sexual.
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Atentar para o final da citação de Maia; Ribeiro (2011, p. 81): 
“[...] à informação baseada no conhecimento científico, à educação 
sexual compreensiva e à saúde sexual. (grifo meus)”. 

Essa citação engloba as reflexões sobre a questão posta sobre 
a cientificidade em Educação Sexual, nos pressupostos da epistemo-
logia da ciência foucaultiana, escolhida para esta obra. Outros epis-
temólogos deverão ser trazidos para o debate nos próximos anos, na 
perspectiva da ESC, como já se afirmouo. Os caminhos investigativos 
em epistemólogos da ciência estão abertos a partir desta obra.

Figueiró (2010) traz a seguinte definição de Educação Sexual 
que nos mostrou uma demarcação das produções científicas, no pe-
ríodo de 1980 a 1993.

Considerei Educação Sexual como sendo toda ação ensino- 
aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja no nível do 
conhecimento de informações básicas, seja no nível do co-
nhecimento e/ou discussões e reflexões sobre valores, normas, 
sentimentos, emoções e atitudes relacionados à vida sexual. 
(FIGUEIRÓ, 2010, p. 3).

Embora Figueiró (2010) não trate diretamente da CT&i nesta ci-
tação fica nas entrelinhas o apontamento de questões relativas à vida 
sexual das pessoas e que nos permite justificar, desta forma, a preo-
cupação desta obra, em organizar uma possível cientificidade sexual 
no campo da Educação Sexual com base na epistemologia da ciência 
foucaultiana, ou seja, nas bases da Filosofia da Ciência. 

Para Foucault (1999) a ciência em sexualidade (ou a ciência so-
bre o sexo) durante o século XIX foi significativa, mesmo que tenha 
sido uma ciência da “esquiva” dominada pela medicina, que, além de 
“esquiva”, com discursos e atitudes, deteve o poder de conceber o se-
xo e as relações sexuais entre os indivíduos como um caráter norma-
tivo institucionalizado, demarcado pela moral. Aliás, as instituições, 
segundo Foucault (1996) não deixava outra saída, senão “demarcar” 
seu poder excludente e de interdição.

E a instituição responde: “Você não tem por que temer come-
çar; estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na 
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ordem das leis; que há muito tempo se cuida de sua aparição; 
que lhe foi preparado um lugar que o honra mas o desarma; e 
que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele 
lhe advém”. (FOUCAULT, 1996, p. 7).

Concordando com Foucault (1996; 1999), Almeida (2003) ain-
da acrescenta, deixando mais explícito o que são as “instituições” no 
discurso da verdade.

O século XIX teve dois momentos fulcrais para o surgimento do 
e sobre o sexual. O primeiro foi o impacte do Darwinismo, com 
a ideia de que a seleção sexual (a luta pelos parceiros) agia in-
dependentemente da selecção natural (a luta pela existência), 
de modo que a sobrevivência dependeria da selecção sexual . 
Assim se instituiu a biologia como caminho privilegiado para 
desvendar os mistérios da natureza. O segundo momento foi 
a publicação de Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing, onde 
surgia o discurso do pervertido. Um dos principais papeis da 
sexologia primeva terá sido [...] traduzir em termos teóricos 
aquilo que se entendia como problemas sociais emergentes e 
concretos [...]. Biologia e medicina são chamadas para a ex-
ploração meticulosa dos corpos e da espécie, passando rapida-
mente da descrição para a prescrição. (ALMEIDA, 2003, p. 5).

Até Freud, disse Foucault... Tudo que se tratava de sexualidade, 
em termos de ciência, não se passou de verdade sobre o que ela não 
era, de fato, ou, propositalmente, se ocultava nos discursos o que a 
sexualidade devia (re) apresentar para o sujeito, a verdade, tal como 
devia ser seguida, na lógica dos detentores do poder (as instituições, 
em particular), 

Em minha tese de doutoramento (Silva, 2015) essa ideia do 
“Até Freud...”, acrescento vários tópicos de um “Depois de Freud...” 
e cheguei em três conclusões sobre a sexualidade infantil, todas fun-
damentadas na psicanálise de Freud até a atualidade. E, como é im-
pressionante perceber, que nos dias atuais, os pressupostos freudia-
nos são estudados em profundidade e, mesmo que se contradiga o 
eminente Freud, não há como seguir nas novas teorias e debates, 
sem ele, o “pai” da psicanálise. 
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Foucault (1999, p. 79) esclarece-nos, então:

Já repeti cem vezes que a história dos últimos séculos nas so-
ciedades ocidentais não mostrava a atuação de um poder es-
sencialmente repressivo. Ordenei meu argumento em função 
da desqualificação desta noção, fingindo ignorar que uma crí-
tica estava sendo formulada além disso, e de modo indubital-
velmente bem mais radical: crítica feita em nome da teoria do 
desejo. Que o sexo não seja “reprimido”, não é de fato uma 
asserção muito nova. Há muito tempo já foi dito por psicana-
listas. Eles recusaram a maquinaria simples que facilmente se 
imagina ao falar em repressão; a ideia de uma energia rebel-
de a subjugar pareceu-lhes inadequada para decifrar a manei-
ra como poder e desejo se articulam; eles os supõem ligados 
de modo mais complexo e mais original do que esse jogo en-
tre energia selvagem, natural e viva provinha de baixo, que au-
menta sem cessar, e uma ordem que tenta lhe opor obstáculo 
de cima. (FOUCAULT, 1999, p. 79, grifos meus).

Entre o poder e o desejo – por que não dizer também, outro “en-
te”: o prazer? – é que circulam os temas da sexualidade humana. Não 
é preciso nenhum “medo” ou “temor” das instituições (as instituições 
apresentadas por Foucault, 1996), como se vê, ainda hoje, também, 
em muitos trabalhos da área da Educação Sexual, em que não se evi-
ta usar determinada palavra como “sexo” ou, então, o emprego de 
“sexologia”, penetração, vulva e pênis. Esta “ocultação”, dentre ou-
tras, “realça” o poder sobre quem pode e o que pode se falar em ci-
ência da sexualidade ou sexologia. Pergunta, Foucault (1996): “Mas, 
o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de 
seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal está o pe-
rigo? (FOUCAULT, 1996, p. 8)”.

Por que os maiores impedimentos, imposições sempre estão re-
lacionados à sexualidade (FOUCAULT, 1999)?

Bozon (2004) parece orientar na direção de alguma resposta a 
partir de Freud – com o faz Foucault – que desafiou seus contempo-
râneos neste mesmo questionamento; temos, ao lado da psicanálise, 
Bozon nos apresentando resposta(s) em uma “sociologia da sexuali-
dade” e afirma:
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Armada com as mesmas ferramentas classificatórias da sexo-
logia do século XIX (oposição entre normal e anormal), a teoria 
freudiana da sexualidade, tal como foi expressa em 1905, dá 
um passo adiante nesse movimento de incorporar as perver-
sões à normalidade, na medida em que não mais o instinto da 
reprodução, mas a busca do prazer – ou seja, uma inclinação 
geral às perversões – que passa a ser considerada predispo-
sição original. A efetivação de uma sexualidade normal, que 
Freud definiu tradicionalmente como uma escolha de objeto 
heterossexual e uma prática de penetração genital, é o resul-
tado secundário de um processo de desenvolvimento psíqui-
co individual e de uma contenção social das pulsões originais.  
(p. 41-42, grifos meus).

Quanto ao fato de que para Foucault (1999) o domínio da me-
dicina foi, diga-se, assim, “proveitoso”, pode nos levar até a discor-
dar do filósofo, contudo, ele explica, que foi significativa, na medida 
que construiu discursos que nos permitem hoje utilizá-los como ins-
trumentos históricos de luta e de construção de uma outra ciência em 
sexualidade humana, uma outra ciência, que diferente daquela, do sé-
culo XIX instrumentaliza não o fator ou a variável (plural) negativa em 
sexualidade, mas a positiva, que, sobretudo, num outro formato de 
“confissão” que não mais aquele legitimado pela Igreja e pelos médi-
cos. Mas, num discurso de “contra-poder” em que o “desejo” se liber-
ta da opressão dos discursos que o prende e o formata sob um novo 
molde. Essencializar esse “contra-poder” do discurso, acredito, deva 
ser o desafio dos pesquisadores(as) em Educação Sexual Científica.

Trata-se em nossa proposta, de refletir, sobre um outro jogo “po-
sitivo” de novos formatos confessionais, em que as “vozes” silencia-
das são “libertas” e são ouvidas, são exponenciadas ao relevo e de-
marcam lugares e, o mais importante, usam dos suportes históricos 
e filosóficos para construir uma sexualidade múltipla, que identifica, 
potencializa e visualiza o sujeito da sexualidade, que não é outro, se-
não o que sempre foi e esteve na história. 

Foucault (1999) diz que esse é o sujeito desta outra nova ciência 
da sexualidade humana, da qual, a Educação Sexual deve se apos-
sar – e, na proposta da Educação Sexual Científica, deve se constituir 
– este sujeito “novo” é um sujeito “específico”, o sujeito da ciência.
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Todas as questões sobre esse sujeito da ciência, ou o enfoque 
dessa ciência da sexualidade, já vêm, desde o século XVIII, com o 
surgimento da escola burguesa, na França. Desde esta época, por-
tanto, debruçou-se sobre a questão do sexo, o sexo como proibitivo.

[...] através de círculos cada vez mais fechados, o projeto de 
uma ciência do sujeito começou a gravitar em torno da questão 
do sexo. A causalidade no sujeito, o inconsciente do sujeito, a 
verdade do sujeito no outro que sabe, o saber, nele, daquilo 
que ele próprio ignora, tudo isso foi possível desenrolar-se no 
discurso do sexo. Contudo, não devido a alguma propriedade 
natural inerente ao próprio sexo, mas em função das táticas de 
poder que são imanentes a tal discurso. (p. 68-69).

Lembremos de Phillipe Ariès ao nos narrar, historicamente, a for-
ma que a sexualidade humana, desde a infância, era tratada, sobre-
tudo, na França e em toda a Europa, de modo particular, o trato com 
o “príncipe-criança”, que, como as demais crianças conviviam com 
muita naturalidade, as expressões sexuais adultas e, estes, sem ne-
nhum problema, entendiam como tão naturais eram, as convivências 
e existências em sexualidade como um jogo, um jogo sexual valida-
do e válido nas relações sociais; esses eram os jogos, mas ainda não 
eram os jogos dos discursos que vieram depois, pois este jogo “an-
terior” ear marcado pelo desejo que ainda era relativamente superior 
aos vetores da imposição e do poder institucional.

O jogo, para Foucault (1999), para a construção do discurso em 
ciência sexual – portanto, para a construção de uma Educação Sexu-
al Científica, nosso projeto teórico em andamento – é o jogo de fala 
(e da escuta) sobre sexo, nasce, diretamente daí, dos discursos, aí 
permanece e daí gera conhecimento e saber, vontade de saber, von-
tade de prazer. Este é o jogo. “E que o faz dizer a verdade de si e dos 
outros num jogo em que o prazer se mistura ao involuntário e, o con-
sentimento à inquisição (p. 75)”.

Neste ponto valem as contribuições, em primeiro lugar de um 
referencial sobre a inquisição no período medieval, em específico, 
aquela dirigida aos homossexuais, sobretudo, (Bellini, 1989; Vain-
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fas, 2010); e em segundo lugar referenciais como Perelman; Tyteca 
(1996), Arthier-Revuz (1998) e, ainda, Alves (1981) sobre o jogo da 
ciência(as).

Segundo Foucault, o jogo do discurso representa uma ruptura 
“relâmpago” na forma dos discursos de verdade (FOUCAULT, 1996).

Foucault (1999) prossegue a ideia de uma cientificidade em se-
xualidade humana, afirmando que, para além, do “saber” sobre, está 
o prazer “de” – e aqui está outra “regra” do jogo em que se estabelece 
a seguinte máxima: “[...] todo um jogo sutil que passa de um para o 
outro; saber do prazer, prazer de saber o prazer, prazer-saber. (FOU-
CAULT, 1999, p. 75)”. 

O jogo oscila entre esses três “prazeres”, que podemos supor um 
jogo por “superação” (Foucault, 1996) que se desloca do discurso 
de poder “proibido”, mas buscado, conquistado e re-formulado, num 
outro discurso, ou novo discurso, mais livre, menos proibitivo que 
estrutura o que chamarei logo mais de uma linha lógico-histórico- 
científica.

Um projeto de pesquisa para consolidação e falseabilidade – 
apoiando-se, em Karl Popper – sobre a sexualidade humana, num 
formato de e para uma Educação Sexual científica, deve “superar” 
e atravessar os “três prazeres” comentados anteriormente e estar no 
âmbito “da” vontade do saber e do (ter) prazer que não pode estar 
apenas na cientificidade, nem no proibitivo, pois, precisa de liberda-
de e espaço para “superar”. Esta ação é, portanto, de alguma forma, 
é pré-científica – embora não seja um bom termo – pois, de antemão, 
sua preocupação é com os discursos, as falas, as posições críticas e 
até as “posições” ingênuas. E só, assim, se “supera” o sexo-natureza 
(abordagem biológica) e se avança para um sexo-história (a consti-
tuinte e constituição do sexo), um sexo-significação (os diferentes sig-
nificados e modus nas diversas culturas humanas) e um sexo-discur-
so (os discursos de poder sobre sexo, sexualidade). 

Nessa linha lógico-histórico-científica, me refiro, aos “sexo-”, 
com fundo e fundamentação em Michel Foucault, que se pensa a 
Educação Sexual Científica, neste projeto teórico de aproximação da 
epistemologia da ciência à CT&i. 
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A linha lógico-histórico-científica é apresentada na Figura 9.

Figura 9. Segmento ou avanço dos estudos teóricos e metodológicos 
sobre a ciência da sexualidade humana, com base em Michel Foucault

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura ainda exige uma reflexão aprofundada e uma teorização 
rigorosa. Por hora, é mais uma “porteira” aberta em nossa constru-
ção teórica sobre a Educação Sexual Científica. Voltaremos para estas 
considerações nos próximos volumes da obra.

Penso que, neste discurso proposto, a epistemologia foucaultia-
na para a Educação Sexual, indica-nos, um programa de pesquisa 
para a construção de teorias e teorizações, com um ponto de partida 
na história do sexo.
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É preciso fazer a história dessa vontade de verdade, dessa pe-
tição de saber que há tantos séculos faz brilhar o sexo: história 
de uma obstinação e de uma tenacidade. O que é que pedi-
mos ao sexo, além de seus prazeres possíveis, para nos obsti-
narmos tanto? Que paciência, ou que avidez é essa em ‘cons-
tituí-lo como o segredo, a causa onipotente, o sentido oculto, o 
medo sem trégua? E por que a tarefa de descobrir essa difícil 
verdade se tornou finalmente convite a suspender as interdi-
ções e a desatar os entraves? Seria o trabalho tão árduo a pon-
to de ser preciso encantá-lo com tal promessa, ou esse saber 
terá ganho um preço tal – político, econômico, ético – que foi 
preciso, para sujeitar cada qual ao trabalho, assegurar-lhe – 
não sem paradoxo – de encontrar nele sua libertação? (p. 77).

Retomando o “jogo” em Foucault (1999). O jogo “sexual” res-
peita regras. Mas antes de falarmos das regras, o jogo, para a funda-
mentação de uma Educação Sexual Científica é, antes de tudo, um 
jogo “do” e de “poder”. E daí, precisará lançar outras duas variáveis: 
saber (vontade de saber) e prazer (o prazer de falar e evidencializar a 
sexualidade diversa e múltipla), como também, o prazer de produzir 
saber, conhecimentos em sexualidade humana. 

Uma pergunta a ser feita: como se configura o jogo do poder, 
como elemento para se pensar uma Educação Sexual Cientifica, no 
plano da epistemologia foucaultiana? Esta é uma questão importan-
te e, praticamente, com resposta(s) muito complexas e, ademais, 
difíceis de serem formuladas, apesar de muitos estudiosos(as) da 
Educação Sexual já terem iniciado tais reflexões e uma grande maio-
ria dos estudos do campo terem esse referencial como eixo de aná-
lise, mas não necessariamente, como análise de dados em (e, com) 
discursos.

Não há como fugir da categoria “poder” para falar do “jogo” fou-
caultiano. Deveremos refletir ainda, sobre o jogo de produção do “po-
der” do “não”, pois é no proibitivo que nasce a ideia de poder. Por ou-
tro lado, na postura da Educação Sexual Científica, o poder do “não” 
reestrutura-se na discordância do proibido e na luta pelo “não” ao im-
posto, na busca por uma liberdade de expressar, de identificar o silen-
ciado, materializar o invisível, nos discursos e nos corpos.
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O jogo na epistemologia foucaultiana subsidia o que pretendo 
apresentar teoricamente sobre a Educação Sexual Científica

Foucault (1999) está concentrado na seguinte tarefa: “[...] uma 
definição do domínio específico formado pelas relações de poder e 
a determinação dos instrumentos que permitem analisá-lo (p. 80)”.

Qual o início histórico do jogo para a produção de uma ciência 
sexual? Pela relação negativa. E que relação é essa? É uma relação de 
poder, o jogo do poder, pausado na negação ou tudo que se relaciona 
ao sexo e a sexualidade, como algo ruím, prejudicial, maléfico. Aqui 
começa o jogo. O poder, simplesmente, diz “não”, simplesmente, pro-
íbe. Esse é o jogo da construção de uma ciência sexual médica, por 
exemplo, na qual, a ciência em sexualidade, em períodos históricos, 
posteriores, inclusive, atualmente, pretende se opor, em especial, a 
Educação Sexual Científica.

É preciso não deixar de lado a questão de que esta medicaliza-
ção da sexualidade era científica. A problematização do que é ciên-
cia, para quem se propõe e por quem se propõe, não deve desapare-
cer dos horizontes intelectuais, nem mesmo da proposta da Educação 
Sexual Científica. E, por isso mesmo, ela se pretende, como ciência, 
se pautar nos processos de conhecer e de se produzir esses conheci-
mentos, incluindo produtos (produtos sexuais ou tecnologia sexuais) 
no âmbito da CT&i; “em” e “na” formação de saberes em Educação 
Sexual e prazeres da sexualidade humana.

Na Educação Sexual Científica não há lacunas, nem limites, e as 
verdades sempre são provisórias, nunca acabadas, elas sempre serão 
falseáveis – Popper.

Uma outra característica do jogo, na formulação que propõe nes-
ta obra sobre a Educação Sexual Científica, é que nele não há binaris-
mos. As regras são abertas e a jurisdição não é a palavra final, desde 
que, e a menos que, permita o jogo continuar e deixar “em aberto”; 
que as regras mudem, que, pelo menos, se reflita possibilidades ou-
tras no campo decisório em relação à sexualidade.

Mais uma característica do jogo: não há interdição. A Educa-
ção Sexual científica é includente e não excludente. É livre para que 
o prazer seja desfrutado, evidenciado e dito. Não há segredo, tudo é 
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“confessionado”, flexivelmente, tornado conhecimento. A Educação 
Sexual Científica deverá desvelar os discursos, completamente; na-
da será proibido falar, e nada que esteja “escondido” deixará de ser 
discutido.

O objetivo do jogo na formulação científica: que o sexo seja con-
versado, dialogado, analisado (quebrado em partes, para depois se 
juntarem e se sintetizar). Foco na transformação da realidade, trazen-
do felicidade e prazer, com liberdade. O instrumento para este jogo: 
não o castigo, mas a conscientização e a garantia de que os proces-
sos para tomada de decisão perpassem todos os estágios analíticos 
necessários, passos prós e contras e todas as consequências que pos-
sivelmente venham a ocorrer e variáveis imprevisíveis venham a fazer 
parte do “jogo”. O direito à fala... 

A interdição do jogo, para Foucault (1999) e projetado para a 
Educação Sexual Científica terá apenas sentido, na intervenção da re-
alidade que transforma, emancipa, liberta e deixa livre.

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, 
as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua 
ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há nada de es-
pantoso, visto que o discurso – como a psicanálise nos mos-
trou – não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o 
desejo; é também, aquilo que é o objeto do desejo [...]. (FOU-
CAULT, 1996, p. 10).

Restam dois outros pontos: 1) censura e 2) unidade do dispositi-
vo. A censura, talvez, seja a mais fácil de entender nesse jogo consti-
tutivo histórico em sexualidade humana, da qual, a ciência produzida 
sobre o tema, sempre exerceu o papel de negar, silenciar. A Educação 
Sexual Científica, portanto, faria a “des-censura”. Falar de sexo e de 
sexualidade, não devia causar espanto e levar a resistências. Todo si-
lenciamento histórico sobre a sexualidade, na família, na sociedade e 
na escola, seria tão “anti-natural” que, isso sim, o “anti-naturalismo” 
causaria estranheza, por exemplo, não haver nenhuma manifestação 
da sexualidade em crianças, o que as “desumanizaria” e indicaria um 
atraso ou “falha” no desenvolvimento humano.
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A unidade do dispositivo me é muito interessante na proposta 
científica da Educação Sexual que estamos aqui a propor e para os 
avanços nos temas da tecnologia e inovação, pois Foucault nos leva 
a refletir sobre um mesmo movimento de igualdade de força e ação, 
como ele diz, “de cima para baixo” e de “baixo para cima”, ou seja, 
um jogo de poder em que a igualdade pudesse ser o enunciado maior 
nas relações sociais e na realidade da sexualidade.

O poder sobre o sexo se exerceria do mesmo modo a todos os 
níveis. De alto a baixo, em suas decisões globais como em su-
as intervenções capilares, não importando os aparelhos ou ins-
tituições em que se apoie, agiria de maneira uniforme e maci-
ça; funcionaria de acordo com as engrenagens simples e infi-
nitamente reproduzidas da lei, da interdição e da censura [...]. 
(FOUCAULT, 1999, p. 82).

Romper ou reconstruir os aspectos jurídicos, como jogos consti-
tutivos de um modus em sexualidade humana? Acredito que ambos 
os movimentos são válidos.

Mais algumas questões: Até que ponto o aspecto jurídico do dis-
curso sobre sexo e sexualidade pode contribuir ou não para uma Edu-
cação Sexual Científica? Fugiremos dele como propõe Foucault? Que 
possibilidade há sobre isso, no Brasil, atualmente? Isso nos pediu 
Foucault (1999), na consideração de que sempre, o desejo “empla-
cou” na jurisdição, ou, como ele diz, “na enunciação da lei (p. 86)” 
e, desta forma, o movimento deve ser outro:

[...] é desta imagem que precisamos liberar-nos, isto é, do pri-
vilégio teórico da lei e da soberania, se quisermos fazer uma 
análise do poder nos meandros concretos e históricos de seus 
procedimentos. É preciso construir uma analítica do poder que 
não tome mais o direito como modelo e código (p. 86).

Talvez, a perspectiva do Direito, tal como enuncia Foucault 
(1999) seja o grande diferencial no jogo discursivo de verdade da 
qual, a Educação Sexual Científica não pode deixar de fora de seu al-
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cance investigativo e de produção teórica. Boaventura de Sousa San-
tos (Sousa Santos, 1999; 2011) nos ajudará nesta questão. 

Agora, o Direito, por outro lado, parece encontrar lugar nessa 
perspectiva não negativa, ou talvez, contra-negativa, liberando pes-
soas, pensamentos, posicionamentos político-intelectuais que se des-
locam desta lei de repressão, desta lei do “não”, da proibição, para o 
campo libertário do pensamento e da ação responsável.

Lembrar que esta jurisdição é sempre sobre o corpo, o corpo do 
outro, do qual Le Breton (2013) já nos indicou algumas notas rele-
vantes.

Entendo que Foucault (1999) quer nos dizer exatamente isso: 
qual o jogo para se produzir uma cientificidade em Educação Sexu-
al que repouse sobre o poder, um novo modus de poder, que não o 
da negação da sexualidade, mas sua liberdade e emancipação como 
autonomia do corpo e autonomia da mente, do pensamento, do ser?

Foucault (1999) afirma e nos faz pensar:

Trata-se portanto de , ao mesmo tempo, assumir outra teoria 
do poder, formar outra chave de interpretação histórica; e, exa-
minando de perto todo um material histórico, avançar pouco a 
pouco em direção a outra concepção do poder. Pensar, ao mes-
mo tempo, o sexo sem lei e o poder sem o rei (p. 87).

Estamos, a tratar nesse diálogo, aparentemente truncado e di-
fícil, sobre o que Foucault denominou de “ciência do sujeito” que é 
importante se queremos falar de ciência da sexualidade humana e 
se queremos transpor estas reflexões para uma “Educação Sexual 
Científica”. Tal “ciência do sujeito” é e continua com base nas “con-
fissões” e tem o um “trajeto” histórico que nos foi apresentado por 
Foucault.

Ainda sobre a trajetória histórica da “confissão”, apresentada 
anteriormente, os estudos culturais, de fonte antropológica, parecem 
nos indicar um caminho, para hoje, em se projetar a Educação Sexu-
al Científica. A Antropologia passou a se interessar pelo tema da se-
xualidade e um desenvolvimento investigativo para uma ciência “do 
sexo”, uma ciência da sexualidade humana (ALMEIDA, 2003).
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E o que seria a ciência do sexo ou a ciência da sexualidade? Se-
ria produzir verdade (no singular)... Mas penso diferente de Foucault: 
não devemos romper, definitivamente com o ars erótica. Podemos 
pensar a possibilidade de que esteja presente, até para que não se si-
lencie saberes sobre sexualidade e, de outra forma, como se afirmou, 
não se perca o “jogo” – e, talvez, não se perca, ou, não nos percamos 
no “jogo” - e não nos percamos nesse jogo, o que encontra-se como 
justificativa é a base gnosiológica.

Esta ciência do sexo, ciência da sexualidade possui suas regras, 
seu jogo, um jogo de construção ocidental, um jogo denominado de 
scientia sexualis.

Consideremos os grandes marcos históricos: em ruptura com 
as tradições da ars erótica, nossa sociedade constituiu uma 
scientia sexualis. Mais precisamente, atribuiu-se a tarefa de 
produzir discursos verdadeiros sobre o sexo, e isto tentando 
ajustar, não sem dificuldade, o antigo procedimento da confis-
são às regras do discurso científico. A scientia sexualis, de-
senvolvida a partir do século XIX, paradoxalmente, guarda co-
mo núcleo o singular rito da confissão obrigatória e exaustiva 
[...]. (FOUCAULT, 1999, p. 66, grifos meus). 

E este é jogo, este é o jogo da ciência de que também nos fala 
Rubem Alves, quando traz ao debate o tabuleiro e suas peças dispos-
tas nos quadriculados.

A lógica do jogo tem que ser construída mentalmente, porque 
ela não é um dado como o são o tabuleiro e as peças.
É esta lógica que, invisivelmente, preside o jogo. Quando é 
que o jogo termina? Peões, cavalos, torres, bispos e a rainha 
podem ser tomados. Qual é a peça que não é tomada nunca, 
sendo que o objetivo do jogo é a sua tomada? Aqui você encon-
trará as pistas para a sua imaginação criadora. [...] a imagina-
ção é “o artista” que dá forma a esta matéria bruta e informe. 
(ALVES, 1981, p. 23).

Sexualidade está ligada ao poder, ao sexo e ao prazer, para Fou-
cault. Um jogo discursivo e mental, construído na reflexão histórica 
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e vivido em corpos reais. A Educação Sexual Científica deverá ser 
operacionalizada , a partir desta consideração, sob os seguintes tó-
picos: 1) pela equidade e equilíbrio (compartilhamento e horizontali-
dade) do poder; 2) e pelo tema do SABER sobre sexo e sexualidade, 
por isso, que penso que a ars erótica está de alguma forma aqui pre-
sente, na medida em que se considera hoje, as identidades sexuais  
(no plural).

A relação estabelecida aqui para a Educação Sexual Científica é 
poder–saber (não é dialético, apesar do hífen; a ideia é de articulação 
entre ambos). E, nesse sentido, os estudos sobre a cultura, na antro-
pologia, as bases da História, da Epistemologia e da Filosofia da Ci-
ência, são fundamentais para esta “mentalização do jogo” e, conse-
quentemente, a construção de uma Educação Sexual Científica, pro-
posta deste livro, interligada direta e totalmente com a Tecnologia e a 
Inovação que são tópicos seguintes desta seção. 

Foucault acrescenta um terceiro vetor ao poder-saber: prazer. Se 
Educação Sexual é corpo e vida, logo, o prazer é variável totalmente 
dependente. Poder e saber são dispositivos e a repressão tem o “fa-
zer” de ser obstáculo para estes dispositivos.

Trata-se, portanto, de levar a sério esses dispositivos e de in-
verter a direção da análise: [...] é necessário considerar esses 
mecanismos positivos, produtores de saber, multiplicadores de 
discursos, indutores de prazer e geradores de poder. É neces-
sário seguí-los nas suas condições de surgimento e de funcio-
namento e procurar de que maneira ser formam [...]. (FOU-
CAULT, 1999, p. 71).

Esta ciência da sexualidade, portanto, é a ciência do sujeito que 
tem prazer e produz verdade sobre esse prazer: “O prazer da verda-
de do prazer”. Um dispositivo, ligado a outros dispositivos: poder e 
prazer.

O século XIX é marcado, dessa forma, pela Biologia da Reprodu-
ção, como norma científica geral, formulando-se, o que Foucault de-
nominou de “Medicina do Sexo”. 
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[...] de uma caução global sob cujo disfarce os obstáculos mo-
rais, as opções econômicas ou políticas, os medos tradicionais, 
podiam-se reescrever num vocabulário de consonância cientí-
fica. [...] nesse gênero de discurso, não mais dizer a verdade, 
mas impedir que ela se produzisse nele. (FOUCAULT, 1999, 
p. 55).

Jean-Martin Charcot (1825-1893), Philipp Salzmann (1781-
1851), Richard von Krafft-Ebing1 (1840-1902) são alguns nomes 
citados por Foucault que contribuíram ou forjaram,

[...] a formação progressiva (e também as transformações) 
desse “jogo da verdade e do sexo” que o século XIX nos legou, 
e do qual nada prova, mesmo que o tenhamos modificado, 
estarmos liberados. Desconhecimentos, subterfúgios, esquivas 
só foram possíveis e só tiveram efeito baseados nessa estra-
nha empresa: dizer a verdade do sexo. [...] Ele é o pedestal de 
todos os discursos aberrantes, ingênuos e ardilosos em que o 
saber sexual parece ter-se, durante tanto tempo, extraviado. 
(FOUCAULT, 1999, p. 56).

O que Foucault constrói para nossa reflexão é que, com o tem-
po, se organizou com a medicina, uma ciência do discurso sobre se-
xo e sexualidade, uma “verdade”. Agora, ao desconstruir essa “ver-
dade”, tarefa nossa, há muito tempo, apoia-se no recurso histórico e 
filosófico, na epistemologia, a epistemologia de Foucault, como um 
caminho. Tal ciência do discurso médico está pautada na categoria 
“verdade”, importante conceito e categoria no estudo da ciência, da 
filosofia da ciência, da epistemologia da ciência. Portanto, discursos 
de verdade sobre o sexo e a sexualidade. 

O que esta verdade sobre o sexo, ou discurso sobre o sexo, ou 
ainda, o que pretende a Educação Sexual Científica, que, sob a epis-
temologia de Foucault, propõe um outro modo de pensar um ensino 
e uma verdade sobre sexualidade humana?

1 Em sua obra Psychopathia sexualis, publicada em 1886, colocou o ato sexual realizado na posição inver-
sa da que era dita “normal”: a mulher sobre o homem e foi interpretado como uma forma de masoquismo 
masculino ou de sadismo (até mesmo homossexualidade) da mulher.
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Pensemos nas seguintes proposições possíveis.
• Pretende não ser uma ciência do poder, mas do empodera-

mento, cujo conceito e compreensão nesta obra tem uma especifici-
dade, a saber: um “contrapoder” de empoderamento e proposições 
de políticas de igualdade.

• Será uma teoria de conhecimento sociológica, praxiológica e, 
sobretudo, científica; de caráter filosófico, fincada na realidade social, 
porém, não opressora, mas libertária, compartilhada; horizontalmen-
te gestada e, nunca, verticalmente imposta; um contrapoder ético, 
pautado no Direito, contrapoder compartilhado.

• Será uma proposta com procedimentos científicos que ge-
ram definições, conceitos, categorias, teorias, teorizações, máximas, 
enunciados, e, essencialmente, verdades política, “contrapoderiza-
das”, horizontais em sua lógica construtiva co-partícipe.

• Será uma ciência a ser produzida sob um novo formato de 
confissão, uma confissão, inicialmente, voluntária, corajosa e de 
protagonismos múltiplos. Nesse sentido, algumas perguntas são im-
portantes serem levantadas: Os movimentos sociais e os estudos 
em ciência política ou gestão pública, não seriam uma forma de 
“confissão” para produção e geração de teorias científicas em sexu-
alidade humana? Que temas de pesquisas no campo da Educação 
Sexual poderiam ser formuladas, por exemplo? Estudos de caso? 
Estatísticas? Boletins de Ocorrências policiais contra a violência do-
méstica tornar-se-iam confissões? Seriam todas estas questões ele-
mentos de “verdades” para uma ciência em Educação Sexual para o 
século XXI? Como transformar confissões atuais em verdades sobre 
sexualidade humana, mas não forjadas, como no discurso da medi-
cina? Há muitas respostas possíveis, sobretudo, na antropologia de 
Geertz (2008), em que o sujeito fala de si e apresenta a sua cultura. 
Boaventura de Sousa Santos, desde “Pela mão de Alice” parece ser 
outro guia importante nessas respostas na Sociologia, na Filosofia, 
no Direito.

Então, estamos a tratar de “verdades” (a ciência e sua produção) 
que, construídas pelas confissões, permitem entender e compreender, 
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conceituar e definir o que é sexo, e o que é sexualidade, por consequ-
ência. E, confissões são discursos. 

Há mais que se refletir na base epistemológica de Foucault.
Uma palavra-chave: Educação Sexual. Para Foucault (1999), 

Educação Sexual é ensino. Um ensino que deveria ser efetivo, mas 
que, ao longo da história, não se deu, tão pouco, como projeto curri-
cular, nem na escola burguesa, pós-revolução de 1789, nem tão pou-
co, no século XIX, o que nos “obriga” o direcionamento de um “outro” 
discurso sobre a sexualidade humana, tal qual propõe a “Educação 
Sexual Científica”.

Afirma Foucault:

Durante séculos a verdade do sexo foi encerrada, pelo menos 
quanto ao essencial, nessa forma discursiva. E não na do en-
sino (a educação sexual se limitou aos princípios gerais e às 
regras de prudência); não na da iniciação (que permaneceu, 
quanto ao essencial, uma prática muda que o ato de tirar a 
inocência ou deflorar só torna risível ou violenta). (FOUCAULT, 
1999, p. 61).

Nem ensino, nem práticas de iniciação, cá no ocidente. Partindo 
do que denomina de “ars erótica”, prática dos orientais, sobretudo, 
em que o saber e a orientação sobre o sexo é “ensinada” na forma de 
mística-técnica é o contraponto da ciência em sexualidade que nada 
tem a ver com essa prática, mais imediata, tem a ver com a produção 
de verdade, pela confissão, essa, a nossa forma ocidental de produzir 
verdade (ciência) sobre sexo e sexualidade.

Antes de continuar a formular minha interpretação sobre a “no-
va” forma de confissão em sexualidade para produção de ciência, 
apresento o que Foucault diz sobre a evolução desta “confissão” 
que gerou verdade, com a Igreja, com a medicina e, assim, em ca-
da época, para chegar ao que eu denominaria de confissão volun-
tária, urgente, premente e libertária, em que, por exemplo, “vozes” 
não se intimidam de falar de si, para si e para os outros. Tento sim-
plificar no Quadro 3 a seguir, para ir diretamente à minha formula-
ção teórica.
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Quadro 3. Evolução da “confissão” para produção de verdade em se-
xo, em sexualidade

Sequência 
evolutiva

Classificação da 
evolução Característica(s)

1
Codificação clínica 
(“fazer falar”)

Interrogatório; desumanizador, por ser violento; lem-
branças do passado e organização de teorias, hipóte-
ses “soltas”, totalmente subjetivas. Um outro que fala 
pelo que fala.

2
Postulado de uma cau-
salidade geral e difusa

Para a medicina, tudo, no século XIX era derivado de 
uma causa sexual, da criança ao adulto. Não é “téc-
nico”.

3

Latência intrínseca da 
sexualidade

Confiantes na obscuridade do sexo, legitima toda sorte 
de subterfúgios para saber a “verdade” oculta do se-
xo e assim lançar o discurso sobre sexo e sexualidade. 
A ideia é justamente essa: vale tudo para saber sobre 
esse grande “secreto” do sexo e do prazer, da sexua-
lidade, para se ter um “texto/discurso” sobre sexuali-
dade humana, uma ciência plausível.

4

Método interpretativo 
ou hermeneutico

Presença do poder de um sobre o outro. Este outro só 
“confessa”, aquele outro, que tem o poder da interpre-
tação, diz o que é. O que confessa, apenas confessa; 
o que interpreta, este, sim, é quem “sabe” sobre sexo 
e sexologia. A máxima: a sexualidade é algo a ser in-
terpretado.

5
Medicalização, opera-
ções terapêuticas

Sexo e sexualidade são para serem controladas, dire-
cionadas, pois são frágeis. Qualquer “descontrole” é 
caracterizado como doença.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Foucault (1999).

A máxima, nesta questão, sobre a confissão na produção cientí-
fica em sexualidade humana e, por consequência, para um projeto de 
Educação Sexual Científica, é expressa da seguinte forma, tomando, 
por base, o Quadro 3:
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A confissão como modelo para a produção de ciência em Educação 
Sexual, uma produção “de baixo para cima”, seria o discurso atual, 

libertário, emancipatório, em sexualidade humana: a ciência para ser 
transposta à ciência praxiológica educativa, que denominamos de 

Educação Sexual Científica.

Ao defender a confissão (em novo formato, diferente de Fou-
cault, mas, mantendo seus argumentos), reitero, proponho um con-
trapoder, um contrapoder emancipatório, diverso, múltiplo. Trata-se 
de propor, enfim, a possibilidade de se ter um equilíbrio respeitoso 
sobre os posicionamentos, os referenciais, em sexualidade humana. 
De alguma forma, avançar, da epistemologia, para a metaciência, se 
possível, mas, este é um outro assunto, para outra obra. Contudo, 
sintetiza-se o pensamento na consideração de que a confissão é nos-
so recurso para construção de novos discursos em sexualidade.

Fomos, nós, no ocidente, que criamos essa ciência da sexualida-
de, que evoluiu, conforme já apresentado.

[...] Nossa sociedade constituiu uma scientia sexualis. Mais 
precisamente, atribuiu-se a tarefa de produzir discursos verda-
deiros sobre o sexo, e isto tentando ajustar, não sem dificulda-
de, o antigo procedimento da confissão às regras do discurso 
científico. A scientia sexualis , desenvolvida a partir do sécu-
lo XIX, paradoxalmente, guarda como núcleo o singular rito da 
confissão obrigatória e exaustiva, que constituiu, no Ociden-
te cristão, a primeira técnica para produzir a verdade do sexo. 
(FOUCAULT, 1999, p. 66).

A evolução da confissão, para produção da verdade sobre sexo e 
sexologia é justamente a scientia sexualis como nos apresenta Foucault 
(1999) que, por exemplo, definiu, organizou e sistematizou a sexualida-
de humana em “intervenções terapêuticas ou de normalização (p. 67)”.

Volto à questão da minha proposta sobre uma nova “confissão” 
para produzir uma outra verdade de ciência em sexualidade. Concor-
do ser uma proposta de risco, mas não de todo descartável ou inútil. 
O que pretendo dizer sobre uma nova outra “confissão” foucaultiana é 
que se construa uma cientificidade em Educação Sexual para além da 
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simples reflexão da e sobre a diversidade, abarcando, desta forma, os 
produtos mercadológicos em sexualidade humana, produzidos pela 
indústria (CT&i). Pelo menos, isto, é o que está presente nessas duas 
primeiras bases da Educação Sexual Científica, discutidas e apresen-
tadas, até agora.

Mas a prática “artística” e de saber, “rápida” e “seletiva” do mes-
tre oriental deve ser descartada? Em que medida se pode pensar uma 
educação sexual científica, tanto “de baixo para cima” (contrapoder), 
quanto “de cima para baixo” (poder), ou seja, tanto a científica quan-
to a “não-científica”?

Nas confissões, como já propus, interpretações e formulações, 
elas seriam, hoje, confissões emancipatórias, o falar de e sobre sexo, 
abertamente, sem tabus, com naturalidade: os movimentos sociais, 
as reportagens da TV, mesmo as mais trágicas de violência contra 
mulheres e pessoas LGBT, ou seja, não serem invisibilizadas e consi-
deradas situações “normais”, mas serem denunciativas, problemati-
zadas e refletidas; que gerem intervenções políticas em todas as di-
mensões sociais, expandindo-se para outras dimensões, dentre elas, 
a dimensão escolar, sobretudo, curricular.

O discurso de verdade, o discurso da ciência em sexualidade, 
em Educação Sexual pode ter como apoio, por exemplo, o discurso 
“sobre” e “do” corpo (LE BRETON, 2013) e da vida, porque, diferen-
temente, do século XIX, não se pode mais esconder a verdade sobre o 
sexo e a sexualidade, ao contrário, ela é hoje exposta, disposta e ex-
plícita, na formatação do prazer, da vida, domínio do corpo e a liber-
dade, conquistas, sobretudo, das questões relativas aos Direitos Hu-
manos, aos movimentos feministas, LGBT, e outros coletivos, ao re-
dor do mundo. E, apesar das resistências, principalmente, religiosas, 
conservadoras, o novo outro discurso encontra “esforços” na mídia, 
nas ações dos movimentos sociais e também dos partidos políticos.

A sociologia da sexualidade de Bozon (2004) também pode aju-
dar em nossa proposta aqui construída, pois se ocupou em falar um 
pouco da ciência da sexualidade com apoio na historicidade. Tendo, 
seu ponto de partida em Foucault traz a seguinte máxima: “não há 
um sociologia da sexualidade” o que há é uma leitura social sobre a 
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sexualidade, apoiada na História. É importante essa máxima. Preci-
samos explicar melhor.

Pode-se dizer que a ciência da sexualidade, do ponto de vista da 
sociologia, tem um marco no controle dos corpos na ideia da repro-
dução. Diríamos que há uma “lei” de reprodução que se torna a única 
forma científica de “saber” sobre sexualidade. 

O que é a “primeira sexualidade” em Bozon? É a “ordem” que,

[...] instaura uma tentativa de medicalização geral dos com-
portamentos O esforço de normalização abandona os ca-
sais, objetivo tradicional da moral religiosa, e escolhe novos 
alvos: primeiro as crianças e depois as mulheres. (BOZON,  
2004, p. 40).

Há um olhar científico, segundo Bozon, que “criminaliza” e torna 
“pecado” tudo aquilo que vai contra a “norma” da sexualidade “nor-
mal”. Em Freud, “perversão” se torna “normal”, então, vem a “segun-
da sexologia” que coloca em “cheque” aquela verdade do século XIX 
que fora medicalizada e biologizada, verdade que oprime crianças e 
mulheres, hoje, também, os LGBT, em nome de uma ordem “machis-
ta”, herança do patriarcado, por exemplo, nas Américas; um discurso 
a ser desvelado, para gerar empoderamento; novas confissões que no 
interior da Educação Sexual Científica, destaca as identidades e per-
mite não só conhecimentos e saberes, mas produtos, tecnologias e 
inovações em ciências da sexualidade.

Essa “reviravolta”, tanto freudiana, como da sociologia, por as-
sim dizer, permitiu que outras categorias emergissem “intimidade” e 
“afetividade”. Por isso, penso que a nossa proposta em aproximar a 
Educação Sexual da CT&i não é um empreendimento inútil, tão pou-
co, inviável. Pois,

O repertório sexual se ampliou, as normas e as trajetórias da 
vida sexual se diversificaram, os saberes e as encenações da 
sexualidade se multiplicaram. [...] emergência de uma nova 
experiência pessoal de si mesmo e de novas relações interpes-
soais, que devem a outras transformações sociais. (BOZON, 
2004, p. 43).
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Bozon nos ajuda na argumentação por uma Educação Sexual 
aproximada à CT&i, no contexto do século XXI, com sua teoria de 
“orientações íntimas”.

Em nossa teoria das orientações íntimas, apresentamos a hi-
pótese da existência de configurações distintas, em número li-
mitado, que associem de maneira estável as práticas da sexu-
alidade com as representações de si mesmo, de modo que tal 
associação contribua de maneiras bem distintas para a cons-
trução dos indivíduos. Esses tipos de orientação íntima consti-
tuem verdadeiros quadros mentais, que delimitam o exercício 
da sexualidade, definem o sentido que lhe é atribuído e indi-
cam o papel representado por ela na construção de si mesmo. 
Assim, essas orientações [...] designam [...] lógicas sociais de 
interpretação e de construção de sexualidade, ou seja, manei-
ras para definí-la e usá-la que possam se expressar através de 
representações e normas culturais, bem como por meio de mo-
dos de interação entre parceiros, modos de conhecimento de si 
mesmo, disfunções temidas ou valores atribuídos à sexualida-
de. (BOZON, 2004, p. 134).

Certamente, temos muito a explorar em Bozon, para a perspec-
tiva da CT&i em sexualidade humana e as novas formas de viver a 
sexualidade.

A antropologia também lançou sua perspectiva de análise sobre 
a sexualidade. A Educação Sexual Científica deverá se aproximar de-
la também. 

Carole Vance (Vance, 1995) afirma que a Antropologia ao se re-
ferir à sexualidade construiu um caminho reflexivo complexo e con-
traditório. Complexo, pois, lança a dúvida se a sexualidade humana 
é uma ciência e, ela mesma, a Antropologia tem sido pouco corajosa 
em abordar o tema. E, também contraditório, o seu caminho na lei-
tura da “sexualidade humana”, na medida em que, não possui uma 
metodologia que de fato consiga extrair a realidade na questão prin-
cipal sobre quem é o pesquisador(a); questiona-se, sua legitimidade, 
na concepção antropológia. O contraditório, então, se baseia na per-
gunta antropológica: qual a metodologia de pesquisas sobre a sexu-
alidade humana?
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Uma das partes do artigo de Vance (1995) chama a atenção pa-
ra o estudo da ciência da sexualidade na academia, na consideração 
da Antropologia articulada à sexualidade, algo não muito diferente 
em outros campos, até no próprio campo da Educação.

[...] a disciplina muitas vezes parece partilhar a visão cultural 
predominante de que a sexualidade não é uma área inteira-
mente legítima de estudo [...]. Manifestações dessa atitude são 
abundantes na pós-graduação e na estrutura de remuneração 
da profissão. Poucos departamentos de pós-graduação ofere-
cem treinamento no estudo da sexualidade humana. Em con-
sequência, não existem canais estruturados para transmitir o 
conhecimento antropológico sobre sexualidade para a próxima 
geração de estudantes. A ausência de uma comunidade aca-
dêmica comprometida com as questões da sexualidade [...]. 
(VANCE, 1995, p. 8).

Conclui, Vence (1995) que,

Os antropólogos têm muito a contribuir para a pesquisa em se-
xualidade. [...] Os interesses não são pequenos – para a pesqui-
sa em sexualidade, para o trabalho aplicado na educação e pre-
venção da AIDS, para as políticas sexuais, para a vida huma-
na. Se este é o momento em que a Antropologia “redescobre” 
o sexo, devemos considerar duas questões: quem vai realizar a 
investigação? O que seremos capazes de perceber? Precisamos 
ser explícitos sobre nossos modelos teóricos, atentos à sua his-
tória e conscientes de nossa prática. (VANCE, 1995, p. 29).

Mais adiante no tempo, Almeida (2003), utilizando-se do pró-
prio texto de Vance, originalmente, publicado em 1991, irá demarcar 
que a temática e o estudo da sexualidade humana, como ciência e 
que se preocupa com o “[...] decurso de investigações sobre institui-
ções e práticas outras, a saber, o parentesco, a família e, mais tarde, 
o género (ALMEIDA, 2003, p. 2, grifos meus)”.

As abordagens da sexualidade na antropologia são diversas, se-
gundo Almeida (2003), quais sejam: “[...] análise sistémica dos sím-
bolos culturais duma sociedade ou grupo social, do relativismo cultu-
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ral (a não confundir, todavia, com relativismo moral) e da compara-
ção inter-cultural (p. 3)”.

Malinowski demonstrou, por exemplo, que não há uma universa-
lidade em sexualidade humana, como defendeu, por exemplo, a teo-
ria freudiana. Margaret Mead definiu o sexual (que, hoje, chamamos 
“gênero”) como “algo” social, ou pertencente a diferentes grupos e so-
cialmente organizados de diferentes formas e “regras”.

Segundo, Almeida (2003), particularmente, em Mead, “[...] a 
antropologia estava pronta para o salto qualitativo do feminismo e 
construcionismo social (p. 11)”.

Importantes obras na área antropológica: Mead (1949); Reiter 
(1975) e Ortner; Whitehead (1981). São obras e autores importantes 
nos estudos antropológicos em sexualidade humana e a construção 
científica aqui proposta.

Evidentemente, em nossas colocações sobre a antropologia, é 
preciso redirecionamentos na epistemologia de Foucault e, para isso, 
a obra “Arqueologia do Saber”, (FOUCAULT, 2013), torna-se impres-
cindível, pelo menos, é assim que a Educação Sexual Científica se 
propõe como auto encaminhamento.

Na leitura de sua escrita, mais límpida e aprofundada (FOU-
CAULT, 2013) se busca a operacionalização dos dispositivos do po-
der e do saber na construção de uma ciência da sexualidade que 
avance para os princípios, propósitos e “verdades” da CT&i em que a 
cultura é uma variável fundamental. 

Esses são passos indicados para a constituição desta obra e a or-
ganização de um programa de pesquisa articulando a Educação Se-
xual à ciência da sexualidade, com configurações à CT&i e aportes na 
antropologia. Há de se considerar ainda que, em “Arqueologia do Sa-
ber” (MACHADO, 2006) Foucault trabalha com o conceito de “ciên-
cia”, de tal modo, que, nesta obra, o método do discurso elaborado 
permite um olhar epistêmico (escrita da narrativa, de fundo histórico, 
logo, discursiva) sobre as ciências. No caso particular de nossa pro-
posta aqui iniciada, em “Arqueologia do Saber” encontraremos profun-
didades no discurso da ciência da sexualidade, num projeto de Educa-
ção Sexual Científica, aproximações à CT&i com um “forçoso” diálogo 
do “poder” com a antropologia (cultura, práticas etnográficas, etc.).
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Esse projeto, pensado para a Educação Sexual Científica, respon-
de ou atende ao encaminhamento de Foucault (1999) quando afirma 
que o trabalho dos cientistas em sexualidade humana é desvendar os 
dispositivos de poder e de saber, ou elucidar a vontade de saber, em su-
ma: “constituir a “economia política” de uma vontade de saber (p. 71)”.

Para a compreensão da “economia política”, por exemplo, no 
âmbito do poder foucaultiano será preciso tê-la, como defende o pró-
prio Foucault em outros trabalhos, como sinônimo de verdade (ver-
dade científica, para nosso trabalho aqui empreendido). E mais: eco-
nomia política como verdade, no sentido de governabilidade, seja de 
discurso, seja de políticas, propriamente. E, por isso, aprofundar as 
leituras sobre a biopolítica em Foucault é imprescindível. Será possí-
vel assim delimitar a questão no aspecto cultural e fugir da “univer-
salização” dos discursos e, portanto, estaremos nessa relação antro-
pologia/poder foucaultiano.

É possível assinalar ainda, neste nosso projeto de Educação Se-
xual Científica, que a biopolítica foucaultiana pode estar ligada aos 
fundamentos da Bioeconomia para se questionar e construir conheci-
mentos sobre controle, regulação e normalização dos corpos, portan-
to, relacionar os assuntos referentes às estratégias de poder, que se 
tratou nesta seção, referentes ainda, às práticas biopolíticas em rela-
ção ao corpo, à sexualidade; é outra possibilidade analítica, também 
sob o veio da Antropologia. Os próximos volumes se dedicarão a esse 
aspecto que julgo fundamental para a Educação Sexual Científica e 
que possui discussões amplas no tema das “tecnologias do prazer”. 

A relação entre política e economia, neste sentido, tornam as dis-
cussões da Educação Sexual Científica, mais amplas, até à CT&i, o que 
é ainda mais interessante e profícuo, pesquisas nessa temática, e por-
que não dizer, que, além de interessante e profícua é mais completa?

Finalizo esta subseção, sobre uma ciência em sexualidade hu-
mana a ser transposta para uma Educação Sexual Científica, apre-
sentando o quadro do poder em relação ao sexo e a sexualidade hu-
mana, referenciados por Foucault, e a construção da análise; propor o 
que a Educação Sexual, num formato científico, deve buscar, alimen-
tada pela ambição de avançar as considerações de Foucault, com res-
peito ao poder sobre o sexo e a sexualidade.
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Vejamos o Quadro 4.

Quadro 4. Características do poder de saber sobre sexo e sexualida-
de em Foucault

Sequência Denominação Característica(s)

1
Relação NEGATI-
VA do PODER

Proibições, perversões (tudo o que foge ao normal). Negações. 
Exclusão. A única força e arma contra o sexo e a sexualidade é 
o poder negativo, o poder do não. Sem explicação, sem nada.

2 PODER é regra Poder e lei. Está dito e deve ser cumprido. Direitos e deve-
res. O que pode e o que não pode. Assim se estrutura o poder.

3
PODER é inter-
dição 

Punição. Uma “ordem” que vem antes da ação, implica a in-
terdição até do pensar. Não ter prazer, não ter desejo. Anula-
ção completa do sujeito. Interditar o pensamento para inter-
ditar a ação.

4
PODER é censura Sexualidade não pode ser pensada, desejada, não pode ser 

falada e nem vivida. A censura sobre o sexo e a sexualidade é 
total. Pensar-Falar-Fazer.

5
PODER é um dis-
positivo de uni-
dade ou um dis-
positivo unitário

A tudo perpassa, da vida cotidiana/privada à vida política e 
econômica, sobretudo à vida-Direito (legislação): o que vale pa-
ra um, vale para outro. O poder da verdade sobre o sexo e a se-
xualidade é hierárquico. É um dispositivo unilateral e unicista.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Foucault (1999, p. 81-82).

Este quadro do “poder” permite olharmos o passado histórico 
e entender a realidade de hoje, em relação à sexualidade humana. 
Pois, o poder é limitador da liberdade. E para esta constatação, a An-
tropologia da sexualidade nos auxilia as construções deste poder em 
cada cultura, que, por sua vez, está atrelada na base da sociologia 
do conhecimento.

A Educação Sexual Científica terá que ser um contra-poder ou 
um poder compartilhado, como já afirmei. Daí o caráter de movimen-
to social científico em sexualidade humana, como utopia. Esse exer-
cício inicial é apresentado no Quadro 5 que é resultante da transpo-
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sição teórico-metodológica do Quadro 4 pontuando, de certa forma, 
quanto, o que seria a aplicação do poder foucaultiano na Educação 
Sexual Científica.

Quadro 5. Características do poder de saber sobre sexo e sexualidade 
numa perspectiva de Educação Sexual Científica

Sequência Denominação Característica(s)

1

Relação POSITIVA Partilhamento de poder, empoderamento e de-
cisões conjuntas nascidas de reflexões. Junto 
ao potencial de liberdade de vida e não só uma 
ideia de emancipação, mas exercícios práticos 
de cidadania de poder positivo, compartilhado, 
de natureza democrática.

2
PODER é regra compartilhada e 
humanizadora

Regras são construídas, em conjunto, pensa-
das em conjunto, sem detrimento de nenhu-
ma parte.

3

PODER é interdição em favor da 
igualdade e cumprimento da lei 
da diversidade que, em primei-
ra instância, é humana, em se-
gundo lugar, somente, é absolu-
tamente “legal”, jurídica.

Tudo que fuja das regras estabelecidas deve 
ter interdição para se manter as liberdades in-
dividuais e o coletivo, é sempre maior que o 
individual.

4
PODER não censurável; é livre e 
aberta, naturaliza o “vergonhoso” 
e “imoral” ou tudo aquilo que pos-
sa ser considerado desumano.

Nada é proibido e se deve falar de tudo em se-
xualidade humana, desde a infância. O pensa-
mento, a fala e a ação explicadas, comparti-
lhadas e entendidas, na cultura.

5

PODER é um dispositivo (con-
tinua sendo, assim como pro-
jetou Foucault), mas um dis-
positivo para liberdade. PODER 
é libertário e elimina a cultura 
da repressão e da negatividade 
do sexo e da ciência da sexua-
lidade.

Continua a perpassar tudo e todas as coisas, 
para garantir a liberdade e a emancipação dos 
sujeitos, da cultura e, sobretudo, do Direito.
As decisões e as relações são horizontais, 
igualitárias e, portanto, não há hierarquização 
de PODER, mas compartilhamento, e, então, 
faz sentido o empowerment não só para mu-
lheres, mas para crianças, LGBT, movimentos 
assexuais, queers, etc.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Foucault (1999).
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As pesquisas, portanto, pensadas nesse contexto, no contexto da 
Educação Sexual Científica deverão organizar metodologias novas ou 
utilizar as existentes para avançar o quadro de poder apresentado por 
Foucault (Quadro 4); se trata de um grande desafio para criação de 
conceitos, definições e teorias na área da Educação Sexual.

A segurança teórica em propor esse quadro sequencial, o Qua-
dro 5, a partir das considerações dos traços principais do poder, 
elaborados por Foucault, são locus e in situs de oportunidades aos 
estudos antropológicos que, recentemente, se debruçaram sobre a 
ciência da sexualidade, movidos, como afirma Almeida (2003) e 
com uma leitura paralela em Corrêa (2003), na afirmativa e defesa 
de bases culturais e etnográficas, em se pensar um novo sujeito da 
sexualidade que se apodera das tecnologias e da inovação, portan-
to, da ciência, para viver emancipatoriamente sua sexualidade, sua 
identidade sexual.

3.2 Tecnologia e inovação, também na ciência da sexualidade 
humana

Não é possível desvincular ciência, tecnologia e inovação (HALL, 
1963; MORIN, 2005). 

Tratar em separado estes “entes” interrelacionáveis será função 
dos próximos volumes desta obra, mas apenas por uma questão didá-
tica para estruturação das bases da Educação Sexual Científica. Por 
hora, para abrir as discussões num formato “CT&i”, operacionalizo ci-
ência, como Epistemologia da Ciência (Filosofia da Ciência), e se faz 
avanços para os campos da tecnologia e da inovação.

Iniciarei com as definições e depois trarei exemplos do que há 
em tecnologia e inovação no campo da sexualidade humana, “coisas” 
que nascem da CT&i e alcançam a sociedade e que serão espaços de 
investigação da Educação Sexual Científica.

Corroboram nossas reflexões em Foucault sobre a ciência da se-
xualidade, o Handbook de Money; Musaph (1978) e as obras de Rus-
sett (1995) e de Laqueur (2001).
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3.2.1 Tecnologia e inovação: fundamentos para os estudos em 
Educação Sexual Científica

Tecnologia é um conhecimento científico transformado, geral-
mente, pela indústria, em uma prática ou objeto/produto para uso. 
Sua relação com a sociedade, portanto, é fundamental, pois o conhe-
cimento produzido pela ciência se torna, um produto de mercado, 
que facilita a vida humana, seja no campo, seja na cidade. A ciência 
perpassada pela indústria visa atender as necessidades de muitos, 
a produção deve estar para o nível de demanda prevista a um preço 
acessível.

Há um propósito definido na aplicação tecnológica. O propósito, 
nada mais é, do que um problema a ser resolvido, com finalidade de 
“ajudar” a sobrevivência, a vida humana, facilitar a vida, remindo o 
tempo (o carro, o avião, etc.), tornando mais fácil lavar roupas com 
uma máquina que também seca e “dobra”; acessar informações, em 
tempo real, como uma mensagem em whatssApp, do que escrever 
uma carta, ir ao correio e esperar esta carta chegar a alguém, em al-
gum lugar.

A tecnologia é muita antiga. Nasce quando o homem percebe 
que pode guardar uma caça, sair da caverna e construir uma casa, 
etc. Quando ele domina a natureza para viver ele cria tecnologia em 
sua ação sobre a natureza, transformando-a para viver. Então, não só 
a vida social é redimensionada, como, ao mesmo tempo, a humani-
dade construiu cultura, na relação com o meio ambiente e entre si, 
os humanos.

A tecnologia tem implicações filosóficas, antropológicas, cultu-
rais, estéticas, ambientais, econômicas, politicas, sociais, educacio-
nais, etc. Um excelente tópico para um estudo em Educação Sexu-
al Científica no âmbito da Metaciência social, proposta por Santos 
(2013), como já comentado.

Não pretendendo desfragmentar a inovação da “CT&i” mas na 
tentativa de manter os “entes”, na compreensão da “Educação Sexual 
I”, a Enciclopédia Barsa, define inovação como, 
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[...] 2 introdução de alguma novidade. 3 Renovação. 4 Des-
coberta, criação, invenção [...]. (ENCICLOPÉDIA BARSA UNI-
VERSAL, 2007, p. 3236).

Inovador(a), um adjetivo e substantivo que significa:

[...] Quem ou o que inova, propõe ou faz inovações. (ENCICLO-
PÉDIA BARSA UNIVERSAL, 2007, p. 3236).

O verbo “inovar” que vem do latim “innovare” tem como signi-
ficado:

1 Tornar novo. 2 Fazer inovações; introduzir novidades; estre-
ar, lançar. 3 Produzir qualquer coisa nova, encontrar novo pro-
cesso; renovar. 4 Inventar, criar. (ENCICLOPÉDIA BARSA UNI-
VERSAL, 2007, p. 3236).

A história da presença do homem na terra, no planeta é a verifi-
cação, em ações inovadoras e de sobrevivência, do que a técnica pro-
duziu, produz e ainda produzirá.

É difícil pensar a tecnologia e a inovação na ciência da sexua-
lidade humana? Sim, pois, geralmente, se atribui e se processa em 
nossa concepção, na associação direta da tecnologia e da inovação, 
totalmente, aos “produtos internetizados”, novas tecnologias da co-
municação, produtos de “botões” em controle que fazem “quase” tu-
do que desejamos.

A abrangência da tecnologia como campo de estudos nas ciên-
cias, em geral, é um esforço que nós, das ciências humanas e sociais 
teremos que efetivar, para demonstrar que o técnico e o tecnológico 
nem sempre são produtos industrializados e sinônimos de computa-
dor, virtualidade, etc. Da mesma forma, a área da saúde com ciência 
e inovação, tem promovido grandes tecnologias com resultados na 
vida dos cidadãos, por exemplo, ao desenvolverem remédios ou apli-
cativos mecânicos para andar, para o coração bater, etc., as ciências 
humanas precisam desbravar o campo ao invés de apenas se sentir 
“esquecido(a)”.
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A tecnologia, a técnica teria surgido com o Homo habilis (ho-
mem habilidoso) por volta de mais de dois milhões de anos, na Áfri-
ca oriental.

Estes homens foram os primeiros a criar técnicas de construção 
de ferramentas. Depois deles, o Erectus e o Sapiens, estes últimos, 
com cérebros mais desenvolvidos passaram a transformar a natureza 
em seu modus de vida e sobrevivência.

No Paleolítico Superior (aproximadamente entre 40 mil e 12 
mil anos atrás), uma ampla variedade de ferramentas feitas de 
pedra havia sido inventada para cortar, martelar, moldar e per-
furar. Uma grande inovação que as tornou mais fáceis de usar 
foi a fixação de cabos de osso ou chifres às lâminas de pedra 
(AS PRIMEIRAS INVENÇÕES, 2010; p. 12-13).

Assim que, em todas as partes do mundo, o homem, em seu 
habitat criou formas fáceis e melhores de viver. Mesmo sem o que 
chamamos hoje de “ciência”. Com a ciência, obviamente, que essas 
invenções e modelos/tipos de vida formataram outras formas e im-
portâncias, culminante em um conhecimento técnico. E, se tornaram 
até mais rápidas em poder de utilização do que antes, quando cada 
povo, cada nação, no passado, dos tempos mais remotos se permitiu 
irem se adequando ao mundo e ao clima, de modo, que chegamos 
até aqui, com um acúmulo de invenções e “facilidades” tecnológicas 
para viver. Mas, é obvio que há limitações nesta afirmação, pois, não 
podemos dizer que a ciência e a tecnologia são para todas as pesso-
as, mesmo no passado.

Toda técnica e toda tecnologia traz impactos. Não há como fu-
gir desta realidade. Alguns impactos são destrutivos outros não. E aí, 
depende do universo e da intensidade destes impactos. Por exemplo, 
pesquisas nucleares são extremamente mais impactantes, em ter-
mos de preocupação com pessoas e a economia de um país, do que 
a descoberta de um novo material para os tênis de jogadores de es-
portes em neve.

Para Morin, a tecnologia (techné) é um objeto abstrato. Mais do 
que isso, afirma Morin (2005):
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[...] do ponto de vista epistemológico, é impossível isolar a no-
ção de tecnologia ou téchné, porque bem sabemos que existe 
uma relação que vai da ciência à técnica, da técnica à indús-
tria, da indústria á sociedade, da sociedade à ciência etc. E a 
técnica aparece como um momento nesse circuito em que a 
ciência produz técnica, que produz a indústria, que produz a 
sociedade industrial; circuito em que há, efetivamente, um re-
torno, e cada termo retroage sobre o precedente [...]. (MORIN, 
2005, p. 107).

Fica difícil, portanto, dissociar ciência, tecnologia e inovação, 
pois, a inovação, talvez, seria o primeiro ponto. Teríamos, assim, que 
organizar a ordem da seguinte maneira: inovação (problemática, bus-
ca de soluções na ciência), ciência (donde se elabora respostas à pro-
blemática ou se “criam” objetos, produtos, etc.) e a tecnologia, seria, 
portanto, os processos industrializados, de maneira mais ampla, re-
tirando matéria prima da natureza para se processar produtos (daí, 
entram, a indústria, com fabricação, serviços e também novas ideias) 
que sejam utilizados pela sociedade, com a garantia de que a nature-
za e seus recursos serão utilizados com consciência e responsabilida-
de, com sustentabilidade. Da mesma forma, toda inovação buscada 
na ciência e processada na indústria ou no comércio ou no entreteni-
mento, etc., não ferem ou, pelo menos, não deveriam ferir a natureza 
e a ética, a moral humanas.

Dodgson; Gann (2014) demonstram bem a relação intrínseca 
entre indústria, tecnologia, inovação e ciência, ou, talvez, indústria, 
inovação, tecnologia e ciência. Eles afirmam que,

Apesar disso, a tecnologia exerce grande influência e existe 
uma relação entre os modos como as indústrias são organiza-
das e até onde podem se beneficiar da inovação por meio da 
divisão de trabalho. (DODGSON; GANN, 2014, p. 126).

A inovação, para estes autores é decisiva para a indústria e, mui-
tas vezes, a inovação, não é simplesmente, algo novo, mas é fruto 
do que está “estragado”, deixado de lado e se transforma em produto 
“outro”, “re-novo”.
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[...] por um lado, o valor da instrumentação altamente científi-
ca e, por outro, o valor do “lixo”, de peças esquisitas e de um 
amplo conjunto de materiais incomuns. Tais máquinas e arte-
fatos estimulam a inovação. [...] a criação de projetos e pro-
tótipos tangíveis concentra esforços e constrói conexões entre 
pessoas com diferentes habilidades e perspectivas. Em muitos 
casos, ideias referentes à inovação crescem de maneira orgâ-
nica e repetitiva em torno de projetos emergentes e cada vez 
mais concentrados. (DODGSON; GANN, 2014, p. 126).

Os autores utilizam um termo que conjuga tecnologia e inova-
ção: “tecnologia da inovação”.

Um dos aspectos mais importantes da tecnologia da inova-
ção é como auxiliar a representação e a visualização do co-
nhecimento e de sua comunicação entre diferentes domínios, 
disciplinas, profissões e “comunidades de prática”. [...] O uso 
da tecnologia da inovação transforma dados complexos, in-
formações, perspectivas e preferências de diversos grupos 
em elementos visíveis e compreensivos. (DODGSON; GANN, 
2014, p. 128).

Rogers (2003) e Tigre (2006) e, especialmente, o Oxford Han-
dbook Of Innovation, escrito por Fagerberg; Mowery; Nelson (2005) 
são excelentes fontes para uma fundamentação sobre inovação apli-
cada à ciência da sexualidade e, por consequência, para uma cienti-
ficidade em Educação Sexual.

Retomando a “Epistemologia da Tecnologia” de Edgard Morin, 
a relação ou ação circular sobre o precedente na “engrenagem” ci-
ência/inovação/tecnologia/indústria/sociedade/re-inovação é fruto da 
própria construção ocidental da ciência. 

Houve, o que Morin chama de “manipulação” da ciência (expe-
rimental), que permitiu seu auto “legitimado” e auto “recomendado”, 
pelo fato, da techné ou a especialização ter demonstrado sua eficá-
cia, sua venda, sua vantagem de uso na sociedade ou corrigindo ar-
tefatos não bem sucedidos, que classificarei de “re-inovação”, apro-
veitando-me da leitura de Dodgson; Gann (2014).
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A busca pela verdade exige manipulação. Esse foi o papel da te-
chné desde os tempos mais antigos.

Em seu universo fechado, o cientista está convencido de que 
manipula (experimenta) para a verdade, e manipula não só ob-
jetos, energias, elétrons, não só unicelulares, bactérias, mas 
também ratos, cães, macacos, convencido de que atormen-
ta e tortura pelo ideal absolutamente puro do conhecimento. 
Na realidade, ele alimenta também o circuito sócio-históri-
co, em que a experimentação serve à manipulação. A mani-
pulação dos objetos naturais foi concebida como emancipa-
ção humana pela ideologia humanista-racionalista. (MORIN,  
2005, p. 108).

Acompanhando o raciocínio do título e do projeto da obra de Mo-
rin, a nova tomada de consciência sobre o “circuito” ciência-tecnolo-
gia-sociedade, resumindo a questão, se projetou em “colocar” a téc-
nica sob o ponto de vista, não só da manipulação (ciência/indústria/
sociedade) que gerou emancipação, considerando as ciências huma-
nas e sociais – foco que nos interessa nesta seção. Neste caso tam-
bém, ao facilitar a vida ou o dia a dia (emancipação) trouxe a ma-
nipulação também num outro circuito, o circuito humano-humano,  
que são,

[...] novos processos de manipulação o homem pelo homem ou 
dos indivíduos humanos pelas entidades sociais. Com a tecno-
logia, inventamos modos de manipulação novos e muito sutis, 
pelos quais a manipulação exercida sobre as coisas implica a 
subjugação dos homens pelas técnicas de manipulação. Assim, 
fazem-se máquinas a serviço do homem e põem-se homens a 
serviço das máquinas. E, finalmente, vê-se muito bem como o 
homem é manipulado pela máquina e para ela, que manipula 
as coisas a fim de libertá-lo. (MORIN, 2005, p. 109).

Prosseguindo o nosso exercício intelectual e epistemológico so-
bre a tecnologia, Morin vai destacar a “maquinização” da sociedade. 
Ele se retrata às “máquinas artificiais”, as quais “regem” as relações 
humanas e o humano. O humano não vive mais sem as máquinas. 
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Trata-se de uma lógica já impregnada na sociedade mundial. É a con-
tinuidade de um projeto de manipulação, iniciado pela ciência expe-
rimental. Até o humano é maquinizado no prazer e para o seu prazer, 
são as tecnologias sexuais de que trataremos a seguir, na perspectiva 
da Educação Sexual Científica.

Nesse sentido, a outra nova “manipulação”, que não é cientifi-
ca, a priori, mas é regida pela mesma “lógica”, tem um corpus teóri-
co aplicável e aceito, qual seja, a cibernética ou cibercultura e a teo-
ria da informação (WIEZENBAUM, 1976; LAURETIS, 1987, 1989;  
LÉVY, 2003; ASIMOV, 2014).

De fato, quando se procuram artigos sobre a sexualidade huma-
na e a internet, por exemplo, quase sempre, se descobrem artigos 
discorrendo sobre as TIC (Tecnologias da Informação e Comunica-
ção). Raros os artigos, no Brasil, que discorram sobre produtos, obje-
tos, museus sexuais ou do sexo, sexshops, etc. Quase 90% das pro-
duções tratam de aplicativos sexuais, sites de relacionamentos, etc.

Morin (2005) esclarece que esse “apego” à máquina, a “máqui-
na artificial”, já era reflexão de estudiosos como o húngaro John von 
Neumann (1903-1957):

[...] a máquina artificial, em relação às outras máquinas natu-
rais, vivas (como a sociedade humana), não pode integrar nem 
tolerar a desordem. Ora, a desordem tem duas faces, sendo, 
por um lado, a destruição e, por outro lado, a liberdade, a cria-
tividade. É certo que essa lógica de ordem, julgando-se racio-
nal, traz com ela a vontade de liquidar toda a desordem como 
nefasta e disfuncional. (MORIN, 2005, p. 40).

Aqui, há uma implicação direta à inovação, ao tratar da liberda-
de e da criatividade e que, em Fagerberg; Mowery; Nelson (2005) – 
Oxford Handbook of Innovation – encontraremos importante aporte 
teórico, metodológico e muitos exemplos de sua utilização.

Os autores apresentam artigos de várias e múltiplas vertentes 
que discutem e apresentam a inovação. O Handbook:

• Apresenta práticas de inovação nas empresas ao redor do 
mundo.
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• Discute a inovação a partir dos sistemas e, portanto, a rela-
ção profícua entre a sociedade, a universidade, as empresas públicas 
e privadas e, obviamente, a indústria.

• Especifica a definição, o conceito e a abrangência da inova-
ção tecnológica em diversos setores da economia.

• Por último, traça as relações da inovação tecnológica na ri-
queza das nações, nos seus intercâmbios comerciais e de geração de 
conhecimentos, bem como, a geração de empregos, o empreendedo-
rismo. O mais importante do Handbook: artigos que discutem políti-
cas públicas relacionadas à inovação, particularmente na articulação 
CT&i e a temática do desenvolvimento econômico.

Assim, como Morin, o Handbook aponta para o problema de en-
carar como sinônimos, tecnologia e inovação, ou, submeter um a ou-
tro, nos dois sentidos. Considerá-los como instâncias sinônimas im-
plicam em dois problemas. Vamos para eles.

O primeiro problema: um problema conceitual, sobretudo, ao ar-
ticular a inovação ao capitalismo e, portanto, ao desenvolvimento ca-
pital, desconsiderando o caráter científico ou da pesquisa, ou seja, o 
lucro, acima de tudo e o fim de tudo. Vejo que esta acepção de ino-
vação como algo “novo” e ligado à economia, em nada contribui e, 
de fato, inovação deve ser pensada a partir da criatividade humana 
e ligada à techné moriniana. Daí que, autores como Rogers (2003) 
diferenciam invenção de inovação. Mas, esta, é uma discussão com-
plexa que exigiria muitas páginas sob o tópico “Economia da Inova-
ção” (EI). Desenvolverei esse tema da EI em outro momento, sob o 
aspecto da Bioeconomia, estudos que tenho me dedicado a leituras 
nos últimos meses.

O segundo problema, quase que decorrente do primeiro, é des-
prover, rejeitar e relevar as contribuições das Ciências Humanas, da 
Filosofia e da Antropologia, sob um enfoque diferente do primeiro (a 
corrente da Economia da Inovação). Neste segundo problema está fo-
ra de cogitação se pensar CT&i de forma articulada.

O Handbook, desta forma, demonstra, as duas correntes impe-
rantes no campo dos estudos sobre a inovação: a corrente da EI e a 
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corrente da CT&i, esta última, marcada pela presença das Ciências 
Humanas e Sociais, particularmente, a Filosofia da Ciência, Episte-
mologia da Ciência, Antropologia, Saúde, Psicologia, Ciências Polí-
ticas, História. Estes últimos, portanto, dedicam-se às questões so-
ciais e políticas – e também, educacionais, em nossa proposta aqui 
construída para a Educação Sexual Científica. Para o lado da EI, es-
tas questões são totalmente desconsideradas e vistas apenas sobre o 
prisma do enriquecimento das nações, e, logo, uso dos materiais re-
nováveis e não renováveis da natureza.

Apesar da corrente EI explorar temas da ciência, esta explora-
ção é bem distante, tímida e fraca. De modo geral, o Handbook de-
monstra o serviço da EI para empresas privadas e aqueles grupos de 
pesquisa universitários que, em parceria privada, interessam-se ape-
nas pelas questões do produto inovador-tecnológico-industrial-lucra-
tivo das invenções.

Sobre ordem e desordem ou o espaço livre entre cada polo (EI x 
CT&i), vale a consideração de Morin, para quem, as máquinas arti-
ficiais, como os “robôs sexuais” ou “robôs sexuais inteligentes”, não 
toleram desordens; ela é “programada” para uma dada funcionalida-
de, como os robôs sexuais.

O fator humano nessa lógica artificial tem um problema ético a 
ser resolvido, tratado, qual seja, a de se buscar uma solução “biosso-
cioantropológica”, ou seja, nas relações entre a vida humana, as re-
lações sociais e a cultura.

Enfim, sabemos que somos seres, indivíduos, sujeitos, e que 
essas realidades existenciais são centrais, não redutíveis. En-
quanto na visão econocrática ou tecnocrática o fator humano 
é a pequena irracionalidade que tem de ser integrada para fun-
cionalizar os rendimentos, é preciso integrar, pelo contrário, o 
fator econômico e técnico na realidade multidi-mensional, que 
é biossocioantropológica. (MORIN, 2005, p. 74).

Para pensarmos e pesquisarmos sobre a Educação Sexual Cien-
tífica, nos aportes da Tecnologia e da Inovação, se necessitará tratar 
desta importante variável: a Tecnologia. E isso, se fará, a partir da se-
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guinte indicação de Morin (2005): “Assim, a tecnologização da epis-
temologia é a inserção do complexo de manipulação/simplificação/
racionalização no âmago de todo pensamento relativo à sociedade e 
ao homem (p. 112)”.

Os caminhos indicados por Morin (2005): 
• A tomada de consciência crítica, independente das fontes e 

das origens. Tudo deve ser posto sob a crítica. Este primeiro indicador 
é decisivo para a consideração do próximo caminho indicado.

• A necessidade de elaborar uma ciência da ciência.

O conhecimento do conhecimento científico comporta neces-
sariamente uma dimensão reflexiva, que deve deixar de ser re-
metida à filosofia; que deve vir do interior do mundo científico, 
como mostra claramente o Prof. Pilet. Os diversos trabalhos de 
Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos assinalam como traço co-
mum o fato de mostrar que as teorias científicas, como os ice-
bergs, têm enorme parte imersa, que não é científica, que é a 
zona cega da ciência, indispensável, entretanto, ao desenvol-
vimento da ciência.
Temos de caminhar para uma concepção mais enriquecida e 
transformada da ciência (que evolui como todas as coisas vivas 
e humanas), em que se estabeleça a comunicação entre objeto 
e sujeito, entre antropossociologia e ciências naturais. Poder-
-se-ia, então, tentar a comunicação (não a unificação) entre 
“fatos” e “valores”; para que tal comunicação seja possível, 
são necessários, por um lado, um pensamento capaz de refletir 
sobre os fatos e de organizá-los para deles obter conhecimento 
não só atomizado, mas também molar, e, por outro, um pen-
samento capaz de conceber o enraizamento dos valores numa 
cultura e numa sociedade. (p. 122).

Um dos desafios da Educação Sexual Científica e, portanto, sua 
proximidade à CT&i é justamente “trazer” a Filosofia, com seus diver-
sos epistemológos da ciência, na contemporaneidade, para constru-
ção de um referencial em ciência que possa ser transformado em cur-
rículo, em ensino de ciências, nos temas da ciência da sexualidade, 
mas, capaz de transpor-se multidisciplinarmente.
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3.2.2 Adentrando à tecnologia e inovação da sexualidade 
humana: exemplos de produtos e práticas em curso no 
mundo

Obviamente, em consideração à variável “sociedade” e “merca-
do”, os produtos ou serviços inovadores e tecnológicos em sexualida-
de, assim, como na ciência disponível e manipulada (MORIN, 2005) 
não são acessíveis a todos e todas; nem todo produto “sexual” criado, 
inventado e colocado no mercado, não é para todos, há de se consi-
derar ainda, o preço destes produtos, destas tecnologias inovadoras.

Embora, a internet tenha popularizado muito do que se produz 
em termos de “consumos sexuais”, por exemplo, os homens e mulhe-
res robotizados ou os “eventos sexuais virtuais”, não se pode dizer, 
que é de acesso público ou barato.

Atrelado à tecnologia, que, por sua vez, segue uma consideração 
sobre o que é ciência, em relação à Educação Sexual, temos, junto à 
tecnologia, a inovação, que, no entender dessa obra é tanto um mate-
rial quanto um texto ensaístico ou obra autoral, um referencial diverso 
e útil para iniciarmos reflexões sob a perspectiva da CT&i. 

A literatura internacional parece ser mais fértil que a brasileira, 
no tema das inovações e inovações tecnológicas em sexualidade hu-
mana – apenas para citar alguns: Laurettis (1987; 1989) sobre as 
tecnologias de gênero; Beed et al. (2011) e os women STEM2; Davis- 
Floyd; Dummit (1998), Scutt et al (1990), com os cyborg babies3; 
Strathern (1993) sobre a reprodução do futuro; Danaher; McArthur 
(2017) que nos apresenta os sexbots4. E, Crystal (2001) sobre a lin-

2 “Women STEM”: mulheres na ciência. Para além da presença da mulher em “Ciência, Tecnologia, Enge-
nharia e Matemática” (tradução da sigla STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics), a 
ideia aqui desenvolvida pelos autores e que se pretende aprofundar na Educação Sexual Científica é pen-
sar tecnologias sexuais para o prazer feminino ou produtos que se dirijam para tecnologias da sexualidade 
para mulheres, criadas para mulheres.

3 “Bebês ciborgues”; ciborgue significa um organismo com partes humanas e mecânicas; pessoas que 
utilizam-se das inteligências artificiais para habilidades e capacidades cotidianas, profissionais. Primei-
ras referências aos cyborgs vêm de: CLYNES, M.E.; KLINE, N. S. Cyborgs and space. Astronautics, 26-76, 
september, 1960. 

4 São robôs antropomórficos. Os sexbots são para satisfação sexual dos seus usuários.
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guagem na internet; uma importante referência para as discussões, 
por exemplo, em digissexualidade, conceito que, de forma mais ele-
mentar, significa sexualidades digitais ou aquelas vividas e acessadas 
por meio da internet ou robótica. Digissexualidade é a sexualidade vi-
vida no mundo virtual.

Com estes autores e obras, podemos propor uma máxima: o ca-
minho da era digital é irreversível; trata-se de um caminho sempre 
adiante, para novas tecnologias e inovação, sem limites, mesmo que 
os aspectos éticos não sejam e não estejam no primeiro horizonte, 
porém, discutidos com veemência na área das ciências sociais, so-
bretudo.

A abordagem da ciência na Educação Sexual abrange a conside-
ração dos produtos e das produções que se adequam ao modo de vi-
da das pessoas, o que inclui obviamente a sexualidade.

Comecemos com alguns exemplos. A tecnologia computacional 
que permite que duas pessoas se relacionem à distância, até, de um 
país para outro – entenda-se “relacionar-se”, nas diversas acepções 
e “situações” que aí estão envolvidas – já não é tão novidade assim, 
em plena segunda década dos anos 2000.

O campo da computação é o mais expressivo de todos, eu diria, 
produzindo “tecnologias do prazer”, conceito que construo aqui, lo-
go à frente.

Nesta instância, a computacional, está a robótica, o virtual, que 
permite que o prazer sexual e as expressões de sexualidade sejam 
sentidas e vividas pelas pessoas, na liberdade e na “emcipatorieda-
de”, pertinente ao humano.

Segundo o Future of Sex5:
• Sexo remoto: brinquedos sexuais eletrônicos (vibradores inte-

ligentes). São brinquedos sexuais conectados à Internet: beijos romo-
tos e travesseiros conectados.

• Sexo virtual: mensagens de bate papo online e sexo em am-
bientes 3D. Também estão aqui os jogos sexuais modelos multi-

5 www.futureofsex.org Na página de abertura, a mensagem: “A tecnologia está mudando a intimidade. Fu-
ture of Sex convida você para uma conversa sobre o nexo de sexo, tecnologia e bem-estar”. (Tradução mi-
nha, aproximada).
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player6. Um exemplo, o Red Light Center Game (RLC) um jogo de 
ambiente virtual adulto que pode ser baixado gratuitamente e que 
permite relações sexuais entre seus usuários.

• Robôs, homens e mulheres, como máquinas sexuais, capa-
zes de exprimir amor e emoções. São parceiros sexuais robóticos.

• Entretenimento imersivo: combinando o real com o virtual 
são oferecidos streaming7 sexuais via câmeras com realidade virtu-
al ao vivo. O primeiro site a lançar o streaming foi o Pornhub8, em 
2016, segundo McArthur; Twist (2017).

• Aumento da capacidade humana com implantes computado-
riais portáveis (próteses genitais e performances sexuais).

Para não ficarmos apenas vislumbrados com os avanços e “posi-
tividades” da inserção e ação da CT&i no campo da sexualidade hu-
mana, ainda persistem preocupações e ações em relação às doenças 
sexualmente transmissíveis, principalmente, o HIV-AIDS, bem como, 
a relação com a reprodução humana, como a gravidez na adolescên-
cia, os efeitos nocivos ao feto para usuários de drogas e bebidas, etc. 
Somamos aqui os recursos tecnológicos das ressonâncias magnéticas 
para análise dos comportamentos humanos, que seriam, talvez, úteis 
para acompanhamento de homens agressivos, violentos que possam 
ter atendimento clínico em reincidências de violência contra mulheres 
e, pelo lado contrário, ser utilizado para auxiliar mulheres vítimas da 
violência. Os estudos neurociêntificos (KANDEL et al. 2014) podem 
nos ajudar nessas questões o que implicaria em novas frentes teóri-
cas e metodológicas para a Educação Sexual Científica.

Os sexting9 (sex + texting = mensagens de textos sexuais ou 
referentes à sexualidade) são exemplos desta era digital sexualizado-
ra; positiva, no sentido da formação não-escolar em sexualidade; ne-

6 Os jogos “multiplayer” são jogos com mais de uma pessoa para jogar e, geralmente, os jogadores estão 
online jogando ao mesmo tempo.

7 Literalmente, “transmissão”. Streaming sexuais, seriam, transmissões ao vivo de relações sexuais ou re-
lativas à sexualidade.

8 A Pornhub é uma empresa canadense do ramo pornográfico, fundada em 2007 e vinculada à MindGeek.
9 São mensagens sexuais ou conteúdos eróticos e sensuais por meio de celulares. O termo surgiu em 2005 

e são mais comuns entre adolescentes e jovens.
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gativa, no quesito, problemas e traumas que se possam gerar por seu 
mau uso, por exemplo, o cyberbullying.10

O grooming (aliciamento) é tão mais prejudicial quanto o cyber-
bulling, pois, o agressor(a) usa da sedução e manipulação psicológi-
ca para “abusar” do outro. O tráfico humano com fins sexuais, turis-
mo sexual, etc. O grooming está presente, sobretudo, entre crianças 
e adolescentes e encaixa-se nos moldes do abuso sexual e violência 
sexual.

Michael Ross (ROSS, 2005)11, da Universidade do Texas, Esta-
dos Unidos, nos traz elementos importantes sobre a sexualidade hu-
mana e a internet e toda esta discussão de fundo na CT&i. Vejamos:

• Primeiro elemento: A internet como espaço entre fantasia  
e ação.

• Segundo elemento: A internet como mercado da “sexualida-
de” e do prazer, ou seja, é possível ser “comercializada” na sociedade 
capitalista. Como um produto “comprado” gera prazer, o sexo-prazer 
ou sua “promessa” de prazer pode ser um produto de mercado. 

• Terceiro elemento: o cybersex (troca de mensagens ou infor-
mações sexuais pela internet) é um novo “nicho” na sexualidade hu-
mana. Cybersexo é considerado como qualquer atividade sexual onli-
ne na busca de satisfação afetivo-sexual.

• Quarto elemento: a internet como “arena” de experiências  
sociais.

• Quinto elemento: a sexualidade humana virtual enquadra-se 
no conceito de online community (comunidades virtuais, comunida-
de da internet ou comunidade da web) com ampla produção cientí-
fica e tecnológica em vários países do mundo. Comunidades LGBT, 
comunidades gays, comunidades lésbicas, etc.

• Sexto elemento: a internet permite que se escondam estig-
mas, como por exemplo, preferências sexuais “incomuns”. Na inter-
net, praticamente, “tudo” pode. Não há limites e é possível a discri-
ção e o anonimato. O que facilita as experiências sexuais.

10 Cyberbullying é toda violência praticada por meio da internet e das diversas tecnologias virtuais. Agres-
sões, perseguições, assédios, falas preconceituosas.

11 Tradução aproximada realizada pelo autor desta obra.
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• Sétimo elemento: a tecnologia e a inovação não têm limites 
no universo on line, a tecnologia e a inovação determina o que pode 
ser “experenciado” pelos usuários(as).

Neste importante artigo, Ross (2005), afirma:

O uso sexual da internet, inicialmente, foi um produto das pos-
sibilidades tecnológicas, mas é interessante observar que as 
relações sexuais no ambiente da internet também estimulam 
o desenvolvimento de novos produtos e serviços tecnológicos. 
(ROSS, 2005, p. 349).

Ross (2005) nos instiga a avançar no nosso projeto de uma proxi-
midade da Educação Sexual com a CT&i. Estimula pesquisadores(as) 
a olharem a sexualidade sob a lente do meio eletrônico, ou seja, a in-
ternet, a virtualidade. Esse exercício será o suficiente para “[...] nos 
permitir ver coisas em ‘comprimento de ondas’ não visíveis anterior-
mente (ROSS, 2005, p. 350)”.

A digissexualidade é um “exemplo-tema” interessante nesse uni-
verso da CT&i. Neil McArthur e Markie Twist, no artigo The Rise of 
Digisexuality dão origem ao termo digissexualidade que são as pesso-
as que optam por uma vivência e um estar em sexualidade no campo 
virtual ou com robôs, seja para sexo ou para um inter-relacionamen-
to. No artigo, os autores denominam a digissexualidade como uma 
nova tecnologia sexual radical. Por que radical? Porque excluem to-
talmente o humano e a relação entre duas pessoas? 

Em The Rise of Digisexuality os autores falam de duas ondas 
da digissexualidade. A primeira onda é a presença de dois humanos; 
duas pessoas. São relações de parceiros e parceiras, apenas comuni-
cativas. Elas ainda ocorrem, embora, grande parte desta onda, teve 
início com as Revistas Pornô. 

São parte integrante da primeira onda: sites de câmaras e ba-
te papo, ao vivo, Skype12, snopchat13, programas de “teledildôni-

12 Ferramenta gratuita de comunicação para chats e chamadas gratuitas. Lançada em 2003; pertence hoje 
à Microsoft.

13 Os snapchats datam de 2011, um aplicativo de mensagens com imagens.
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cas” (dispositivos de sentidos e sentimentos virtuais, como que, re-
ais) que permitem além da comunicação, o toque, os sentidos, um 
do(a) outro(a). Para uma definição mais precisa de “teledildonia”: 
“[...] a estimulação sensorial por meio de próteses eletrônicas (CAS-
CAIS, 2002, p. 173)”.

Integram também a primeira onda os grupos em mídias sociais 
no geral e mundos virtuais como site de namoros, encontros, etc. 

As digissexualidades de segunda onda são imersões em que o 
humano não está, em nenhum hipótese (McARTHUR; TWIST, 2016; 
TWIST, 2017): robôs sexuais (sexbots) e sexo em 3D. 

Um primeiro livro sobre o tema, segundo os autores é de Da-
naher; McArthur (2017). E já chegou às telas da TV na série West 
Box Office “Westworld”. 

A segunda onda é o que assistimos na atualidade: todo tipo de 
avanço científico-tecnológico dos corpos robotizados, a sexualidade 
vivida na individualidade e na mais alta intimidade, sem contatos hu-
manos afetivo-presenciais. Podemos exagerar na colocação de que, 
na atualidade, se vislumbra uma sexualidade robotizada, um huma-
no-máquina que vive a sensação do prazer sexual.

A digissexualidade pode ser refletida também a partir das obras 
de Noonan (1998) e Gackenbach (1998).

Para ampliar no futuro próximo as proposições da Educação Se-
xual Científica sobre os corpos robótico-sexuais, vale a nota de Fer-
nando Cascais, para leituras de fundo, em Deleuze e Guattari.

A tecnologização do corpo, teorizaram-na Deleuze e Guattari 
muito antes de se saber sequer o que viria um dia a ser o ci-
bersexo. Com efeito, a noção central de máquina desejante re-
tira a máquina ao quadro mecanicista em que vulgarmente a 
entendemos e mostra como o corpo desejante funciona, não 
como um organismo, mas como corpo sem órgãos, isto é, co-
mo um todo que não totaliza nem unifica, antes é uma parte 
distinta ao lado das suas partes, uma rede de órgãos parciais. 
Estes não são a expressão de um organismo despedaçado, es-
tilhaçado, mas antes o resultado de intensidades e fluxos dife-
renciados que trabalham o corpo. É provavelmente a estética 
leather, e, dentro desta, as práticas S/M, que melhor ilustram 
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a abordagem deleuziana e que constituem uma autêntica van-
guarda desse ponto de vista. (CASCAIS, 2002, p. 175).

Na citação de Cascais (2002) vale uma nota sobre o movimen-
to Leather, também considerado como “cultura”, também “com-
portamento” e “comunidade”. Utilizarei “movimento”, movimento 
que perdura até aos dias atuais e teve como tempo inicial os anos 
1950/1960, sobretudo, na Alemanha e Estados Unidos; o auge de 
sua proposta de contracultura, valorizando as minorias.

O movimento Leather é precursor, em certo sentido, das mídias 
atuais, quando à época se avolumou periódicos especializados e o 
surgimento de comunidades com “temas afins”, sobretudo de identi-
ficação em “sexualidades”, como, por exemplo, o “couro” como rou-
pa para demarcar sexualidades masculinas e femininas. Lembrando: 
o “couro” e o movimento Leather é muito mais que vestuário, por is-
so, as designações cultura, comportamento e comunidade. Tanto é 
movimento, que na citação de Cascais (2002), a S/M (sigla em por-
tuguês para Sadomasoquismo) é referida como uma vertente do mo-
vimento Leather.

Realizadas estas considerações, Cascais (2002) nos leva a re-
correr à Deleuze e Guattari para reflexões sobre o cibersexo e as di-
gessexualidades. E, também, “ficar” em Foucault:

A erótica moderna alimenta-se da tecnologização do sexo e da 
exploração incessante dos limites da tolerância social. A exi-
gência de verdade, no ocidente judeo-cristão, primeiro, e cien-
tífico-racional, depois, transferiu-se da confissão para a scien-
tia sexualis até desembocar na assumpção individual da estili-
zação da conduta própria. Uma verdade que não reside naqui-
lo que (nunca) se é, mas na busca do que se deseja ser. E esse 
devir, que é todo o devir-humano, já o sabemos, é interminá-
vel. Tempos houve, e que há quem queira manter no espírito 
e na letra dos manuais escolares de (des)educação sexual, em 
que o corolário obrigatório do sexo tinha forçosamente de ser o 
amor. Os tempos têm demonstrado que um pode perfeitamen-
te prescindir do outro. Convenhamos, porém: sem humor é que 
o sexo não passa. (CASCAIS, 2002, p. 175).
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Desta forma, pode-se, caminhar para a conclusão que, de algu-
ma forma, a CT&i dá nova configuração às expressões da sexualidade 
humana. Aquela “sexualidade” tecnológica e inovadora que exprime 
mais que liberdades, exprimem novas corporalidades. 

Dito essas “coisas” passemos a um ponto de inflexão importan-
te: a proximidade da Educação Sexual à CT&i leva à construção do 
conceito de “Tecnologias do prazer” na acepção da Educação Sexual 
Científica:

Tecnologias do prazer são tecnologias derivadas de inovação (em 
seu sentido amplo) e, propriamente, da ciência, do fazer cientifico e 

estão envolvidas por produtos e produções de todo tipo de rede social 
computadorizada ou internetizada. São livres, ilimitadas e, geralmente, 

impactam negativamente, com questões relativas, sobretudo, à invasão de 
privacidade e pode gerar danos sociais, interpessoais e até físicos somáticos 

nas pessoas envolvidas. Impactam positivamente, quando permitem as 
liberdades sexuais, a discrição do desfrutar da vida sexual e da sexualidade 

do indivíduo, sobretudo, emancipa sujeitos sexuais e suas sexualidades; 
forjam suas identidades na liberdade e acepção dos Direitos que não são 

apenas assegurados, mas desfrutados e respeitados, em igualdade.

Este conceito pode direcionar novos trabalhos e pesquisas que 
levem em conta a ciência da sexualidade humana no âmbito da CT&i 
em Educação Sexual Científica.

3.2.3 Algumas conclusões e encaminhamentos desta seção

O que esperar da Educação Sexual numa perspectiva de CT&i? 
Talvez, meus colegas da área, sejam menos esperançosos que eu. Tal-
vez, me considerem otimista demais. Para tanto separarei em itens, 
algumas conclusões que ensejam uma resposta à pergunta do início 
deste parágrafo. De antemão, acredito em algumas “brechas” para o 
projeto de uma Educação Sexual Científica, na perspectiva da CT&i.

Primeiro, fica a aposta teorizada até aqui: 1) a base da filosofia 
da ciência, da epistemologia da ciência para ser pensada no interior 
das políticas de CT&i; 2) a base da tecnologia e inovação nas discus-
sões filosóficas, empresarias e acadêmicas.
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Em segundo lugar devemos considerar a atual política governa-
mental para Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC). 
São importantes documentos no site do ministério MCTIC. Este é o 
destaque número 1. O destaque número 2 é o Programa Ciência na 
Escola, lançado em 2019. O terceiro destaque é a construção de uma 
teorização para a Educação Sexual Científica com base nas questões 
jurídicas, éticas e de Direitos Humanos.

Estes destaques são encaminhamentos para estudos e formação 
de políticas em Educação Sexual na perspectiva da CT&i.

Destaque 1: Documentos do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) do governo brasileiro.

Um ponto de partida para nossas aplicações e práticas em sexu-
alidade humana, na perspectiva da CT&i é a leitura da política gover-
namental, atual, em CT&i na representação do Ministério Da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Nos indicadores de CT&I de 2019 (BRASIL, 2019a), encontro 
outra questão complicada, que são os indicadores, indicadores estes 
que têm o objetivo de demonstrar o mapeamento de CT&i no país e, 
desta forma, projetar o futuro no que tange ao conhecimento científico 
e tecnológico e a articulação ao desenvolvimento, sobretudo, social e 
econômico. Se pode verificar, a manutenção (em média) dos valores 
de “dispêndios” (investimentos) aplicados no Brasil, tanto pelo gover-
no, quanto por empresas privadas, entre os anos de 2013 a 2019.

O investimento em C&T se manteve na casa dos 33 milhões de 
reais; Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), em torno de 27 milhões; 
Atividades Científicas e técnicas correlatas (ACTC), algo em torno de 
7 milhões.

Desde 2000, o dispêndio em P&D tem sido dividido entre o go-
verno e a iniciativa privada. Só em 2017, o percentual foi de 50,3% 
da iniciativa privada e 49,7% apenas, do governo federal.

O ministério da educação, só em 2017, recebeu apoio financei-
ro governamental na casa dos 52%, seguido do MCTIC com algo em 
torno de 18%. Em terceiro lugar, o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. E o Ministério da Saúde apenas 7%.
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O que isso significa? Significa que, em termos de “dispêndio” 
– prefiro “investimento” – tem sido mantido um valor quase fixo, ao 
longo desses anos, 2013 a 2016. Isso leva a algumas indagações 
para a área da sexualidade humana, quanto aos produtos sexuais e 
investimentos em inovações, tecnologias e produtos industriais, seja 
em termos de saúde, seja em termos de entretenimento e lazer, pra-
zer. Dentre estas perguntas, uma seria: Para que destino irá ou irão 
as inovações, se não há investimento e nem recursos? Ficaremos de-
pendentes da exportação na compra direta das indústrias detentoras 
de monopólios de produção e serviços do ramo sexual virtual?

São perguntas que eu deixo para os programas de pesquisa em 
Educação Sexual que queiram adentrar ao tema da CT&i, com inves-
tigações em Educação Sexual Científica. Alguns referenciais para este 
projeto de construção de programas de pesquisa:

• BRASIL (2019a) que estabelece uma orientação para elabo-
ração de uma política de inovação no Brasil. São diretrizes gerais pa-
ra a política de inovação no território nacional a propriedade intelec-
tual, as parcerias e o estímulo ao empreendedorismo.

• BRASIL (2019b) em que se encontram dados dos investi-
mentos e desempenho do Brasil na produção em CT&i. É possível tra-
çar um panorama futuro como o fizemos, rapidamente, nos parágra-
fos anteriores sobre o potencial de inovação e tecnologia em produtos 
sexuais, como resultado da CT&i.

• BRASIL (2017) que representava uma política brasileira pa-
ra o período de 2016 a 2022. No documento são lançados cinco pi-
lares fundamentais para a CT&i no Brasil: 1) promoção da pesquisa 
cientifica básica e tecnológica; 2) modernização e ampliação da infra-
estrutura de CT&i; 3) ampliação do financiamento para o desenvolvi-
mento da CT&i; 4) Formação, atração e fixação de recursos humanos;  
5) Promoção da inovação tecnológica nas empresas.

• Gomes; Atrasas (2006); Tigre (2006) são alguns autores que 
nos ajudam a pensar sobre gestão da inovação.

Reitero que são referenciais importantes e interessantes para serem 
estudados e aprofundados para os Estudos da Educação Sexual Cientí-
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fica e a transposição da ciência da sexualidade humana para o currícu-
lo, na perspectiva da CT&i, um currículo da educação escolar e dos es-
paços não formais, como os movimentos sociais e os partidos políticos.

Destaque 2: PEC - Programa Ciência na Escola.
O PEC, instituído no Decreto Presidencial nº 10.151, de 2 de 

dezembro de 2019, é fruto da parceria do MCTIC, Ministério da Edu-
cação e outros parceiros com o objetivo de incentivar na Educação 
Básica o ensino de ciências.

O Artigo 2.º estabelece como ações:

I - chamada pública para instituições, destinada a selecionar 
redes para o aprimoramento do ensino de Ciências na educa-
ção básica;
II - chamada pública para pesquisadores, destinada a selecio-
nar projetos para o aprimoramento do ensino de Ciências na 
educação básica;
III - Olimpíada Nacional de Ciências; e
IV - curso de especialização a distância em ensino de Ciências, 
denominado “Ciência é Dez!”.

Na proposta desta obra, atende-se a estas ponderações, ao tra-
tar a Alfabetização Científica como uma estratégia e uma metodologia 
de aplicação para a Educação Sexual Científica. 

Esse Programa merece um acompanhamento, ao longo do ano 
de 2020 sobre a produção e o produto na área da Educação Sexu-
al; que sejam pensadas metodologias e propostas teorizações para os 
próximos anos, na perspectiva de CT&i, de modo amplo, configuran-
do a ciência da sexualidade, na sociedade, na indústria, na constru-
ção das identidades sexuais.

Destaque 3: Teorias sobre os aspectos jurídicos, de ética e de 
Direitos Humanos.

Devemos acrescentar aos que se debruçarão sobre o tema da 
Educação Sexual Científica, sobre os aspectos éticos, jurídicos e de 
Direitos Humanos, relacionados à CT&i, e também os estudos-tema 
da bioética.
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No bojo da discussão científica em Educação Sexual está o as-
pecto ético. O avanço das tecnologias e da inovação, proporcionadas 
pela ciência, também traz alguns problemas sociais como exposição 
de corpos, sem autorização. Tais situações cibernéticas podem inclu-
sive trazer doenças e danos morais às pessoas.

Assim que, a discussão sobre as investidas de inclusão da CT&i 
na Educação Sexual imprime uma reflexão para além dos benefícios, 
incide sobre reflexões também no âmbito dos limites deste avanço 
científico-tecnológico-inovacional.

Fontes como Foucault (1999), Boaventura (1994; 2011), Loyo-
la (2005 a; 2005 b) são indicações iniciais nesta direção. 

A Educação Sexual Científica deverá adentrar junto a estas ins-
tâncias e posicionar-se teoricamente em solo brasileiro, com maior 
profundidade teórica, no tocante, sobretudo, às questões sociais e de 
práxis, para serem tratadas no currículo escolar e não escolar, aque-
les espaços formativos mais amplos socialmente.

***

Nesta seção se construiu a segunda base de nossa proposta, 
conforme a Figura 10.

Figura 10. Etapas da proposta de uma Educação Sexual Científica, 
construída nesta seção

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Todas as reflexões desta seção e as anteriores desembocam na 
proposta de se pensar a cientificidade curricular da Educação Sexu-
al num formato de Alfabetização Científica, tema da próxima seção. 

As bases da gnosiologia (teoria do conhecimento) e CT&i permi-
tem subsidiar o que a Alfabetização Científica pode abarcar nos estu-
dos da Educação Sexual Científica.
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Se pode pensar esta seção como uma “tentativa” de se aplicar 
a Educação Sexual Científica numa perspectiva gnosiológica 

e de CT&i numa metodologia já existente e comum na área do Ensino 
de Ciências, a Alfabetização Científica (AC).

Concentrar-me-ei em propor à Educação Sexual a AC. Será uma 
proposta complementar ou alternativa, como nova leitura, talvez, so-
bre a teoria emancipatória para a Educação Sexual. Eu não tenho uma 
palavra para o que esta proposta possa ser considerada. Deixarei este 
trabalho para os críticos e suas contribuições e deixarei também para 
as investigações dos meus orientandos(as) e suas publicações.

Partirei das seguintes perguntas: sobre a Alfabetização científica 
em Educação Sexual, o que é ou o que seria isso? Para que isso? De 
que se trata? Outra pergunta: Como seria uma proposta de Alfabeti-
zação Científica em Educação Sexual? Uma outra pergunta adianta-
da demais: será que a escola nos veria, enquanto docentes e pesqui-
sadores em Educação Sexual, com outros olhos e outra perspectiva 
cultural no assunto da sexualidade humana, se, gestores, professo-
res, pais, comunidade, entendessem a sexualidade humana como ci-
ência, CT&i e vida, bem-estar e, portanto, não apenas um tema ou 
conteúdo biológico e, desta forma, um currículo mais amplo e mais 
cidadão-democrático, de Direitos?

Algumas outras questões da aplicabilidade da Educação Sexu-
al Científica num formato de alfabetização científica voltada aos mo-
vimentos sociais e partidos políticos: de que forma a alfabetização 
científica pode ser um recurso para alfabetização política em Edu-

EDUCAÇÃO SEXUAL COMO 
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA4
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cação Sexual nos movimentos sociais e partidos políticos? Como a 
participatividade social encontra na ciência política, nas ciências so-
ciais e campos afins, elementos para o empoderamento de meninas, 
mulheres, LGBT+? Como se daria a formação na “participatividade” 
social e política em sexualidade humana? É possível esse encontro 
da alfabetização científica com as aspirações de um currículo forma-
tivo em Educação Sexual fora dos espaços escolares? De que forma, 
educadores sociais, profissionais da assistência social, líderes políti-
cos de comunidades podem se aproximar dessa região fronteiriça de 
ações em Educação Sexual, qual seja, a fronteira entre a Alfabetiza-
ção Científica e as ciências políticas participativas?

Para este segundo aspecto aplicativo da Educação Sexual Cien-
tífica na Alfabetização Científica não há nenhuma resposta efetiva. 
Mas, com certeza, um grande caminho investigativo, sobretudo com 
base gnosiológica. As próximas obras em volumes procurarão mais 
respostas e mais reflexões sobre estas possibilidades abertas nas pes-
quisas em Educação Sexual Científica.

Comecemos com algumas colocações conceituais sobre Alfabe-
tização Científica a partir da seção seguinte.

4.1 Bases da Alfabetização Científica (AC)

Sasseron; Carvalho (2011) apontam como “Alfabetização Cien-
tífica” (AC) é encontrada em trabalhos científicos, em vários idiomas: 
em língua espanhola “Alfabetización Científica”; na língua francesa 
“Alphabétisation Scientifique” e, na língua inglesa “Scientific Literacy”.

Nestes trabalhos, desde o final dos anos 1990, se definem a AC 
como aquela formação pela Didática das Ciências que permite a pro-
moção de capacidades e competências em processos decisórios no 
cotidiano, utilizando-se dos conhecimentos científicos. 

Alfabetização Científica seria, no entender destas obras, que in-
cluem, em português, por exemplo, Chassot (2000) e Demo (2010), 
como algo voltado para reflexões sobre como viver o dia a dia com 
base nos conhecimentos científicos, dos mais simples aos mais com-
plexos; por exemplo, se pensar do(s) porquê(s) a água ferve para fa-
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zer o café, em relação ao que acontece no interior das moléculas de 
água (H2O) até ao(s) porquê(s) das vacinas possuírem determinados 
efeitos e os processos legais e éticos pelos quais elas chegam a ser 
“oficiais” e, portanto, ter chancela de segurança de sua efetividade e 
permissão de aplicação nas pessoas.

Uma discussão teórica sobre Alfabetização Científica e/ou letra-
mento científico é antiga, mas também atual. Em minha dissertação 
de mestrado (SILVA, 2011) fiz uma defesa pelo letramento e seu uso, 
ao invés da alfabetização, em um estudo na área da educação am-
biental, a partir do pedagogo estadunidense David Orr, que utiliza pa-
ra a alfabetização (ambiental) o termo “ecoliteracy”.

O que concluo depois de todos esses anos é que independente 
da etimologia, o produto é o mesmo: estamos procurando por meio 
do ensino de ciências formar cidadãos responsáveis a partir dos co-
nhecimentos científicos, cidadãos alfabetizados ou letrados cientifi-
camente. E, para a Educação Sexual, neste momento, numa direção 
científica, não postular uma Educação Sexual apenas biológica, mas 
cientificamente comprometida com o social, nesse caso, a diversida-
de sexual como projeto de sociedade, o que inclui se pensar, na Edu-
cação Sexual Científica nos aspectos voltados ao mercado industrial 
dos produtos sexuais ou tecnologias sexuais.

É com Paul Hurd (Hurd, 1958; 1998) que se apresenta a ideia 
embrionária da ciência como instrumento ou recurso para decisões 
do cotidiano ou “Alfabetização Científica”, que seria desenvolvida no 
e partir do ambiente escolar.

A Alfabetização Científica (AC) nos tem sido apresentada como 
a capacidade de organizar o pensamento e ter postura consciente e 
crítica diante da realidade. Defende o ensino como um “fazer aflorar” 
a cidadania planetária (ORR, 1992). Esta cidadania que vê e revê a 
atualidade, pensando o desenvolvimento humano e a vida no planeta. 

A AC faz muito sentido, sob esta ótica, para o momento da pan-
demia Covid-19, pois o entendimento das questões científicas que 
envolvem o isolamento/distanciamento social, o uso de máscaras, 
etc. faz parte de uma cultura social nova a ser empreendida a partir 
de decisões científicas que analisam o todo da situação que, neste 
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caso, tem a ver com a necessidade de atender pessoas nos hospitais 
que precisarão de cuidados específicos.

A ausência de conhecimentos científicos numa cultura ou a de-
sobediência aos seus alertas pode custar vidas, sobretudo ao que diz 
respeito às questões de saúde.

Em Hurd (1998) a AC se produz e se utiliza a ciência para trazer 
mudança, num ato democrático e progressista, com responsabilidade 
social, política, econômica, estética, etc. A questão é para além da ci-
ência, tem a ver com tecnologia e todo o impacto que paira, inevitavel-
mente, nesse exercício de produção e utilização cientificas que se esten-
de à indústria e o uso social da ciência. Para este autor, ciência, tecno-
logia e “negócios humanos” estão relacionados simbioticamente1. En-
tenda-se “negócios humanos” como fazeres, invenções, inovação, etc.

Hurd (1998) distingue e esclarece os posicionamentos e papeis 
dos cientistas (pesquisadores) e dos estudantes e, destes, com a so-
ciedade (cidadão, cidadãos), os usuários(a) dos produtos da ciência. 

Logo, toda construção de um currículo no formato da Alfabetiza-
ção Científica deve ter como principal meta a formação em ciências 
(Chassot, 2017), os diálogos científicos em situações concretas, na 
forma de situação-problema.

Chassot (2017) afirma que, situações-problema vão sugerir in-
ferências e “[...] [...] as [...] inferências podem ser pensadas para ou-
tras disciplinas e são particularmente aplicáveis ao ensino de ciên-
cias. (p. 125)”.

As atividades em ciências, nascidas em situações-problema im-
plicam no que Chassot (2017) chama de um ensino não asséptico.

Quando refiro que não queremos um ensino asséptico estou 
defendendo um ensino sujo. A sujeira não existe quando há 
assepsia. Vale lembrar a qual substantivo usualmente está re-
lacionado o adjetivo séptico: fossa séptica. A fossa é presen-
ça em situações onde não existe esgoto cloacal. [...] Assim a 
propostas é de que o ensino seja séptico, isso é, encharcado 

1 Termo advindo da Biologia, com diversas acepções na economia, na política, nas ciências sociais, etc. De 
forma ampla, é a interrelação/interação/associação de dois “entes” diferentes, por um longo tempo, be-
néfico para um, mas, neutro em seus propósitos, para o outro.
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na realidade cotidiana na qual buscamos o conhecimento.  
(p. 33, grifos meus).

A cientificidade a ser “alfabetizada” na prática do ensino de ciên-
cias, para Chassot (2017) é marcada primeiro por uma formação em 
História da Ciência, ou seja, é a História da Ciência o caminho para 
a Alfabetização Científica.

O momento histórico atual, para Chassot (2017), pleno século 
XXI, é denominado por ele de “Revolução”, apoiando-se na epistemo-
logia de Thomas Kuhn. A pergunta é: disciplinar ou não o conheci-
mento? Movimentos ora a favor, ora contrários à especialização.

Mas é preciso considerar os outros momentos que permitiram 
chegar ao momento atual, como demonstrado no Quadro 6.

Quadro 6. Momentos específicos da história da ciência

Momentos Classificação de 
Chassot (2017) Característica

1 - Século 
XVI

Revolução 
copernicana

A Alfabetização Científica foi mudar o pensamento do Ge-
ocentrismo para o Heliocentrismo. O “momento da Física” 
como Ciência.

2 - Século 
XVIII

Revolução 
lavoisierana

Por influência do Iluminismo, o “pensar” e a busca de “fa-
tos” para comprovação e construção de leis, marcaram um 
“momento da Química”, como Ciência. O Iluminismo permi-
te que seja explicado, por leis científicas, o que é combustão 
e, desta forma, chega-se à lei da respiração.

3 - Século 
XIX

Revolução 
darwiniana

O evolucionismo, que continua em curso, até hoje, como o 
“momento” da Biologia, o pensar científico deixa o criacio-
nismo – conhecimento teológico – em perplexidade e “re-
volta”.

4 - Século 
XX

Revolução 
freudiana

Importante questão: o insconsciente. E, para a ciência da 
sexualidade, um divisor de águas sobre a questão da sexu-
alidade humana e a relação com o psiquismo. Modelagem 
ainda em discussão e “refeituras”, mas sem perder de vista, 
a base em Freud. É o momento da Psicologia, da Psicanálise.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Chassot (2017, p. 43-44).



116

Cada um dos momentos citados por Chassot (2017) indicam 
um estágio da AC apoiado na História da Ciência. O que queremos 
extrair daqui? Primeiro: toda AC não se faz fora do contexto da ciên-
cia, desde o século XVI, mesmo porque, todas as “revoluções” – Tho-
mas Kuhn – continuam em processo de desenvolvimento, descons-
truções e construções, sobretudo, inovações.

A AC em Educação Sexual, portanto, deverá passar pela histó-
ria da sexualidade. Em Foucault encontramos essa possibilidade; um 
“acervo” de discussões e reflexões históricas em sexualidade huma-
na, muito próximas à Filosofia e que permitem construtos tanto gno-
siológicos quanto epistemológicos, como já comentado.

Os trabalhos, a partir desta proposta, presente neste livro, deverá 
organizar, de forma sucinta, como a ciência da sexualidade esteve pre-
sente em cada um destes momentos e, como desafio, descortinar co-
mo esta ciência se movimentou e ainda se movimenta, neste continuar 
do século XXI, nesta segunda década, sobretudo. Obviamente, Foucault 
é um bom ponto de partida nesse projeto de programas de pesquisa.

Com algumas notas sobre a escola que alfabetiza cientificamen-
te, Chassot, nos leva a pensar algumas coisas. A primeira delas: que 
escola é essa? Perguntar: sob a atual BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular) o que é ciência e como ela operacionaliza sua diretriz cur-
ricular sobre ciência? Talvez, perguntarmos também, como esta Base 
se articula à ciência em sexualidade; se, por exemplo, continua “fiel” 
às bases biológicas.

Talvez possa parecer irrelevante perguntar se a Escola é o su-
jeito que executa a ação (voz ativa) ou sofre a ação (voz pas-
siva). Para essa nova Escola que educação é preciso. [...] de-
vemos ensinar menos. Se educar é fazer transformações, não 
é com transmissão de informação que vamos fazer isso. Essa 
nova escola precisa ser cada vez menos disciplinar. (p. 45)

Trabalhos que se interessam pelo tema, no Ensino de Ciência 
com a BNCC podem nos ajudar a pensar o que Chassot, nos propõe 
sobre essa “nova Escola” que não transmite conhecimento, mas pro-
move uma transformação na perspectiva da AC.
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A segunda nota: “Não é possível ensinar História da Ciência a 
quem não tenha uma Alfabetização Científica mínima (p. 65)”.

Desta forma, conclui, Chassot (2017), nesta segunda nota, que 
uma Alfabetização Científica é um desafio para a Educação, seja es-
colar ou não escolar, no sentido de que é preciso, o saber sobre ou a 
conceituação, a forma de fazer, as linhas de pensamento que a sus-
tentam. 

A Alfabetização Científica, primeiramente, deve estar (garantida) 
na formação dos professores(as) ou educadores sociais, políticos, de 
comunidades, etc.; deve haver um currículo formativo. Depois, esta-
remos tranquilos em perceber e ver que tais ações estão sendo repli-
cadas na forma de ensinar-aprender num formato de alfabetizar cien-
tificamente, uma dada ciência ou o conjunto delas; todas as especia-
lidades convergindo para uma formação ciências que, traz, dentre to-
dos os assuntos/temas pertinentes, o tema da sexualidade humana, 
um tema que transite entre os campos do conhecimento, como pro-
põe a Educação Sexual Científica.

Não basta falar de um currículo, sem falar antes, em quem apli-
cará esse currículo. A Alfabetização Científica exige um profissional 
formado em ciências, e conhecedor das bases científicas das ciências 
e de uma ciência em particular, da qual, é especialista; o mesmo se 
aplica aos agentes dos movimentos sócias e partidos políticos que es-
tão ocupados com as questões da sexualidade humana e a formação 
política e empoderada. Mesmo os pedagogos(as), que têm formação 
multidisciplinar e transitam por todas as especialidades, a formação 
em ciências, seja as exatas, as tecnológicas, as de saúde e, precisa-
mente, as da área educacional (ciência da práxis), irá exigir esta for-
mação em ciências. Antes, é um profissional da educação em ciên-
cias, em sentido bem amplo. Um pedagogo(a) sem formação em ci-
ências é como um alfabetizador em Língua Portuguesa que não sabe 
ensinar o outro a ler e a escrever, que não conhece as técnicas didá-
ticas de ensino-aprendizagem.

Nesta segunda nota foi inevitável que Chassot (2017) nos desse 
uma “pista” conceitual de AC. E ele o fez.
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[...] quais são as características de uma Alfabetização Cientí-
fica? Nos propósitos das discussões que este texto quer cata-
lisar, poderíamos considerar a alfabetização cientifica como o 
conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mu-
lheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. Amplio mais a 
importância ou as exigências de uma Alfabetização Científica. 
[...] seria desejável que os alfabetizados cientificamente não 
apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que vivem, 
mas entendessem as necessidades de transformá-lo, e trans-
formá-lo para melhor. (p. 70).

Os conhecimentos em ciências, o que, por extensão, dentro do 
contexto desta obra, as pessoas alfabetizadas cientificamente, em 
Educação Sexual, não podem ser um grupo seleto, professores(as), 
estudantes, comunidade científica, etc. Se alfabetizar cientifica-
mente é “cidadanizar”, logo, como propõe Chassot (2017) temos 
que migrar “[...] do esoterismo para o exoterismo” (p. 71): o eso-
terismo alfabetizador, é de ‘dentro’ para ‘dentro’, ou seja, aos que, 
realmente entendem e se interessam, ou, são “obrigados” a se “eso-
terizar”. Tornar a AC exotérica, numa linguagem química é permitir 
que o conhecimento extravase para fora e, na melhor das hipóteses, 
“ir para fora” e retornar para fora o conhecimento científico produ-
zido, que, uma vez, foi buscado, indexado, coletado, lá fora. Outra 
característica do esoterismo científico: “[...] linguagem asséptica e 
hermética (p. 71)”.

Portanto, ampliando definições de AC, Chassot (2017) afirma:

Poderia ser considerado alfabetizado cientificamente quem não 
soubesse explicar algumas situações triviais de nosso cotidia-
no? Por exemplo: o fato de o leite derramar ao ferver e a agua 
não; por que o sabão remove a sujeira ou por que este não faz 
espuma em água salobra; por que uma pedra é atraída para a 
Terra de maneira diferente de uma pluma; por que no inverno 
as horas de sol em menor número do que no verão ou por que 
quando é primavera no hemisfério sul é outono no hemisfério 
norte; por que quando produzimos uma muda e violeta a partir 
de uma folha estamos fazendo clonagem. (p. 72).
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Alguém alfabetizado(a) cientificamente exerce a cidadania ple-
na2; ser alfabetizado é exercer a cidadania, ao mesmo tempo, em 
que, só se pode exercer a cidadania se tiver acesso ao conhecimen-
to. “[...] acesso ao conhecimento (e isto não significa apenas infor-
mações) e aos educadores cabe então fazer esta educação científica 
(CHASSOT, 2017, p. 82)”. 

Temos de formar cidadãs e cidadãos que não só saibam ler 
melhor o mundo onde estão inseridos, como também, e prin-
cipalmente, sejam capazes de transformar este mundo para 
melhor. (p. 109).

Uma característica adicional para uma Alfabetização Científica é 
um “[...] ensino menos asséptico, menos dogmático, menos abstrato, 
menos a-histórico e menos ferreteador3 na avaliação (p. 109)”.

Chassot (2017) prossegue nos indicando os caminhos para uma 
Alfabetização Científica, qual, seja, iniciar, pelo menos, na conside-
ração da,

[...] possibilidade de revertermos a assepsia, o dogmatismo, o 
abstracionismo, a a-historicidade e avaliação como instrumento 
de poder para podermos construir uma educação que busque 
cada vez mais a construção de uma cidadania crítica. (p. 110).

Desta maneira, Educação Sexual Científica no formato da Alfa-
betização Científica, como modelo aplicativo, deve se esforçar, para-
fraseando, Chassot (2017) em:

• Tornar a Educação Sexual um modus de ensino-aprendiza-
gem não “asséptico”, o que significa tornar o tema da ciência da se-
xualidade humana como vinculada à realidade dos estudantes, da in-
fância à juventude, e fase adulta.

• Desenvolver um projeto pedagógico em Educação Sexual, do 
abstrato (as teorias, as teorizações, os conceitos, as definições, as 
conclusões de experiências bem ou mal sucedidas, em pesquisa e/ou 

2 Cidadania Planetária, para David Orr (SILVA, 2011).
3 Marcar com ferro quente. Geralmente utilizado para identificar gados, também foi utilizado para marcar/

identificar escravos no Brasil colonial e imperial, especialmente.
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extensão) para o concreto, em linguagem científica fácil, entendível e 
replicável na mesma linha da facilidade comunicativa.

• Fixar ou pelo menos, “tentar”, tornar e evidenciar a Educação 
Sexual na cientificidade das incertezas e não no dogmatismo, caracte-
rística, por exemplo, do “biologismo sexual”. Em outras palavras, “li-
dar” com uma Educação Sexual na linguagem da epistemologia da ci-
ência e, talvez, a máxima principal: “a realidade” é sempre uma apro-
ximação para a ciência, e existe, independente dela, da ciência. Dar à 
Educação Sexual o caráter da “incerteza” e denotá-la “científica” não 
é a mesma coisa de ser “dogmática”, ao contrário, é descaracterizá-la, 
é anulá-la, em favor, em concordância a um projeto outro.

• Não ser fará uma Educação Sexual Científica sem a História 
da Ciência, a História da Ciência em Sexualidade Humana. O recur-
so histórico continua alinhado à construção atual da Filosofia da Ci-
ência, a Epistemologia da Ciência, ou, o discurso da ciência sobre a 
ciência. Em nosso caso, a ciência da sexualidade. Desta forma, opta-
-se, nesta obra, em explorar uma epistemologia em sexualidade, mui-
to específica: a epistemologia foucaultiana. Nas próximas obras, co-
mo já se afirmou, se procurará explorar outras epistemologias, com a 
prioridade por aprofundar a proposta da Alfabetização Científica, pa-
ra os estudos da Educação Sexual Científica. Trazer para o debate e a 
discussão da Educação Sexual Científica, Bachelard, Piaget será um 
grande desafio de produção inovadora no campo.

• E, por último: serem revistas as formas de avaliação, seja no 
currículo escolar, seja no currículo de formação cidadã, na perspecti-
va dos movimentos sociais e partidos políticos. Avaliação de processo 
e de produtos.

Sintetizando, Chassot (2017) afirma que devemos “[...] nos con-
vencer de que a Educação deve deixar de ser apolítica para ser me-
nos domesticadora e, assim, contribuir para uma Alfabetização Cien-
tífica (p. 113)”.

A Educação Sexual Científica é política, na medida em que ex-
plicita a diversidade, no seu sentido amplo. Desta forma, tornando a 
cidadania um conhecimento não só para ser acessado, mas operacio-
nalizado no dia a dia. 
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A Alfabetização Científica como primeira aproximação prática 
desta Educação Sexual Científica, busca atender ao desafio proposto 
por Chassot (2017, p. 121): “Assim, inventemos [(inovação)]4 pro-
postas para buscar um ensino mais politizado”.

Concordo com Chassot (2017), que tentativas como estas, por 
exemplo, para uma Educação Sexual Científica, sempre serão “bar-
radas”, seja pela incompreensão, ou simples resistência “invejosa”. 
Afinal, são questões libertárias, revolucionárias, em certo sentido, de-
sestabilizam culturas, costumes, crenças arraigadas.

Por isso, arrisco dizer, que, a Educação Sexual Científica, am-
plia ou é alternativa compreensiva para a vertente emancipatória, em 
Educação Sexual. Quero dizer com isso que a Educação Sexual Cien-
tífica fornece às bases da vertente emancipatória, em Educação Se-
xual, uma justificativa – não que ela precise disso – referente à neces-
sidade e ao direito de conhecer, de saber, “vontade de saber” sobre 
sexualidade e, ser, assim e, portanto, um modelo de formação cida-
dã com autonomia decisória em sexualidade e com “conhecimentos” 
(conhecimentos científicos, não apenas revolucionários ou politizados 
e construídos na participatividade), o que permite ademais uma “ci-
dadania planetária” (David Orr) respeitosa, educada e, mais que tu-
do, livre, preservando a vida, preservando, no dia a dia, relações mais 
humanizadoras e prazerosas, humanamente construídas, cientifica-
mente embasadas, isenção de qualquer ação violenta, das diversas 
violências, sobretudo contra crianças, mulheres e LGBT+.

Ser emancipado(a) sexualmente; ser alguém “alfabetizado(a) 
científico(a)” em sexualidade humana é torna-se e dar forma ao que 
Carlos R. Brandão e Raiane Assunpção chamam de “cultura rebelde”, 
sob o ângulo da educação popular e a educação nos e dos movimen-
tos sociais e partidos políticos. Para estes autores é a educação po-
pular que estrutura a “cultura rebelde”.

[...] a concepção de educação popular como construtora de uma 
Cultura Rebelde, que transcende o tempo e o espaço, portanto, 
o ontem e o agora. [...] reflexões sobre os fundamentos teóricos 

4 Acréscimo meu: [(inovação)]. Temática abordada na seção 3.
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e metodológicos da concepção de educação popular aqui defen-
dida, a partir das vivências históricas: os desafios, a intenciona-
lidade e as formas de atuação. O diálogo e a reflexão a respeito 
dessas questões permanecem relevantes também na atualida-
de, na medida em que compreendemos que a educação popu-
lar ainda não cumpriu a sua intenção: a de propiciar a humani-
zação e a libertação dos sujeitos que sofrem com as opressões 
políticas, econômicas e culturais. É essa proposta que nos mo-
tivou, e continua nos motivando, a realizar e consolidar ações e 
procedimentos para fortalecer as iniciativas populares da socie-
dade civil, considerando a diversidade e a particularidade dos 
envolvidos, para enfrentar as opressões e as restrições impostas 
pelo Estado brasileiro e pela estrutura e dinâmica da sociedade 
contemporânea. (BRANDÃO; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 9-10).

A Alfabetização Científica traz esse convite e permite abrigar a 
educação popular (que gera uma “cultura rebelde) para a ampliação 
do aspecto formativo-educacional “popular”, que é, sem dúvida, um 
fazer científico, a princípio, um fazer científico praxiológico (ensinar-
-aprender; aprender-ensinar). Isso é considerável, ainda mais, pois 
a posição política é antes de tudo uma posição científica, busca nos 
fatos as razões para a luta social e a construção de decisões parti-
cipativas. É perfeitamente aplicável aos propósitos da Educação Se-
xual Científica apropriar-se da Alfabetização Cientifica, utilizando-se 
dos fundamentos da educação popular, ao formatar à Alfabetização 
Científica, uma Educação Sexual Científica estruturante ou estrutura-
da também numa perspectiva de “cultura rebelde”, própria para os 
movimentos sociais e partidos políticos.

Afirma Chassot (2017):

Há, aqui, um convite à rebeldia. Um ensino mais político não 
se anuncia, se faz. Ele ocorre quando mostramos a serviço de 
quem está a Ciência que nós ensinamos. Ele acontece quando 
nós delimitamos espaços e fazemos ocupações. Quando carac-
terizamos e marcamos o lado no qual nós estamos. (p. 122).

A Alfabetização Científica é esclarecedora, no sentido de “liber-
tária”, no sentido também de “emancipatória”, uma retirada de “ven-
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das” dos olhos aos mais resistentes e conservadores, mas também, 
um despontar de novidades e inovação por parte daqueles, que, pe-
la primeira vez estão entrando em contato com a ciência. A AC não 
só apresenta a ciência necessária para a vida, as respostas aos fenô-
menos, como também caracteriza todos os impedimentos do aces-
so ao verdadeiro conhecimento (a ideia de “vendas” nos olhos), ou, 
a verdade sobre determinados fatos. Por exemplo: a quem interessa 
a ideologia de gênero, nos discursos contra a Educação Sexual para 
crianças e a defesa de que o ensino/orientação seja dado apenas pe-
la família? Por que, pedófilos e pais homens, bem como, padrastos, 
“homens de bem” abominam qualquer tema referente à Educação 
Sexual na escola pública? Por que, professoras e professores da infân-
cia são ameaçadas e ameaçados quando comunicam que vão denun-
ciar maus tratos de crianças ao Conselho Tutelar? A quem interessa 
o conhecimento em sexualidade humana? Por que as “limitações” e 
imposições religiosas (católicas e neo-pentecostais) referentes à sexu-
alidade, em um país laico, no encontro de ecos de “harmonias” nes-
ses discursos de políticas direitistas, como o que temos assistido na 
contemporaneidade?

Esse, justamente, é um papel central da Educação Sexual Cien-
tífica, que toma como modelo experimental teórico, a Alfabetização 
Científica e que se expande para uma alfabetização política, uma al-
fabetização cidadã.

Chassot (2017) compreendendo as relações de gênero na ciên-
cia e nas práticas sociais, indica algumas atenções e adendos da Al-
fabetização Científica, da qual é obrigação da Educação Científica: 
quebrar com a linguagem machista da ciência e apresentar as mu-
lheres e suas vozes, suas descobertas/pesquisas, produção e partici-
pação no mundo da ciência, da tecnologia e da inovação; visar a lin-
guagem da sustentabilidade e a continuidade da vida no planeta; de-
nunciar as injustiças, mesmo quando promulgadas por lei, para que 
sejam revogadas, sobretudo, aquelas que impedem a democratização 
dos conhecimentos em sexualidade humana.

***
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Alguns poucos trabalhos que se utilizam da Alfabetização Cien-
tífica como metodologia, foram aplicados com a organização de in-
dicadores (indicadores de Alfabetização Científica), cujo principal di-
ferencial é ser e apresentar (ter) respostas científicas aos problemas 
propostos, ligados ao dia a dia, conforme Sasseron (2008). 

Estou a propor, portanto, a indicação da organização do pen-
samento em relação a uma conscientização crítica de uma realida-
de social observada, experenciada e colocada “sob” investigação 
científica. 

Transpondo para o currículo não escolar, a formação em espa-
ços não escolares, colocamos Gohn (2010) como um importante re-
ferencial para tratar a Educação Sexual Científica numa prática polí-
tica nos movimentos sociais e nos partidos políticos nos moldes da 
Alfabetização Científica.

O que quero propor para se pensar, em Alfabetização Científi-
ca são práticas dialógicas, que envolvam escrita ou outras formas de 
registro, formação de atitudes, aprendizagem em contexto, no lugar; 
apreciação estética e, fundamentalmente, engajamento político/cida-
dania (SILVA, 2011).

A dimensão política está na base da AC em Chassot (2017), ao 
afirmar, como já vimos e reiteramos, a seguir:

Houve/há uma continuada opressão e sufocação e tentativas 
libertadoras. A dimensão política da educação não era/é con-
veniente, como hoje não é conveniente que saibamos certas 
notícias internacionais. Este ensino mais político é que pode 
conduzir à libertação, pois ele faz a construção da cidadania. 
(p. 121).

Esta citação cabe bem para nós, pesquisadores(as) da Educa-
ção Sexual, em que, desde 2015, nossas investigações vêm sofrendo 
os impactos da “absorvição” da sociedade brasileira pela escola sem 
partido e pela ideologia de gênero, armas extremamente destrutivas 
à democracia e às liberdades individuais e coletivas cidadãs. E que 
continuam em marcha, sob novos formatos e ações.
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A AC, portanto, é política. Educação Sexual na escola é ação po-
lítica para que a ciência da sexualidade humana seja inserida, para 
além da Biologia, alcançando o terreno das relações sociais.

Uma dica metodológica de Chassot (2017), para pensarmos o 
currículo numa proposta de AC que seja aplicável tanto à educação 
escolar quanto à educação e a formação em outros espaços fora da 
escola que devem estar entre as duas tendências por ele comentadas, 
com base em Moreira (1998), quais sejam: 1) a articulação entre co-
nhecimento da escola e poder; 2) interseccionalidade entre conheci-
mento/poder/identidade.

Prefiro apostar na segunda, para a Educação Sexual, na vertente 
aplicável da AC, pois ela atuará contra o que Chassot (2017) chama 
de currículo ilegal. Esta proposta curricular será, portanto, “rebelde” 
(Brandão; Assumpção, 2009) e desafiadora das agendas do “silen-
ciamento” e dos “calendários” direitistas que pretendem barrar to-
do o avanço do conhecimento democratizado da Educação Sexual, 
para crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas. Justamente, 
porque, estas “agendas” são agendas impositivas que se pretendem 
transformar e se consolidar em leis, decretos e medidas provisórias 
que anulam a humanidade e a humanização do sujeito sexual, os es-
tudantes, em se tratando do currículo da educação escolar.

Se estivermos a considerar um currículo ilegal, do qual, a AC de-
nunciará e rejeitará, pois é um currículo impositivo – o que não sig-
nifica que o “legal” também não o seja - precisamos problematizar o 
que é o currículo “legal”, mas em outro momento. Não basta o cur-
rículo ser rebelde e revolucionário. É aí que a proposta da ESC entra 
em cena: o legal é científico, é político (políticas educacionais, pare-
ceres, resoluções, etc.) e contextualizado! Mas, nem sempre o “legal” 
é científico, político e contextualizado, sobretudo, quando os atores e 
atoras da linha de frente são excluídos do processo. Nesse sentido, o 
currículo “legal” também é combativo, para preservar o ideal do cien-
tífico, do político e do contextualizado.

Esta construção deve estar no horizonte do trabalho do professor 
e da professora, do pesquisador, da pesquisadora que pretende cons-
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truir uma metodologia de Educação Sexual no formato da AC ou no 
caminho inverso aproximar AC da Educação Sexual.

O caminho apontado por Chassot (2017) se estrutura na análise 
do modo de produção capitalista e da característica economicista da 
educação brasileira que atinge, sobremodo, e, da mesma forma, tal-
vez, até mais violentamente a pós-graduação brasileira.

Uma Educação Sexual Científica, sob a AC deverá nortear su-
as reflexões e “combates” (enfrentamentos) localizando a ciência e 
a produção da ciência em sexualidade nesse “universo” neoliberal e 
fortemente capitalista. Quando pensamos a tecnologia e a inovação 
em sexualidade, conseguimos alcançar a proposta de Chassot (2017) 
e as questões centrais dos epistemólogos da ciência: para quem e 
quem pode acessar a ciência e a tecnologia? Para que e para quem a 
CT&i em sexualidade humana?

Os pesquisadores e pesquisadoras em Educação Sexual, ao pro-
porem seus trabalhos numa abordagem da AC deverão pontuar estas 
questões do currículo ilegal e do currículo legal, deixando em evidên-
cia e em operacionalidade, ou, como variável “x”, central, a ciência 
em sexualidade, que será “rebelde”, por denunciar e rejeitar o currí-
culo ilegal. Também será “rebelde” e denunciativa quando se tratar 
de um currículo legal excludente, macho e voltado à riqueza ou aos 
que deste currículo terão acesso privilegiado.

Por isso a busca deste texto em metodologias, em práticas de AC 
no interior destas propostas, desde Hurd (1958; 1998) até Chassot 
(2017), perpassando tantos e tantas autores e autoras que discutem 
AC. Trata-se de um grande desafio à Educação Sexual Científica.

Para passarmos para alguns poucos modelos metodológicos 
com práticas de AC, resta dizer, que a discussão entre ser correto o 
uso de “alfabetização” ou “letramento” torna-se ultrapassada e des-
necessária, sobretudo nesta obra. Precisamos de modelos de aplica-
bilidade da AC em todas as áreas. E, minha preocupação e ocupação 
de pesquisa, nesse momento, é organizar uma proposta de Educação 
Sexual que esteja atrelada à práticas de AC, seja no sentido estrito 
ou mais amplo, como querem os adeptos do “letramento”. Para mim, 
são as mesmas coisas e não há mais o que se discutir.
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Sasseron (2008) propõe indicadores e trabalha com o referen-
cial de Toulmin (2006) para pensar argumentos em ciência, como 
instrumento de construção de indicadores em Alfabetização Científi-
ca. Encaminha-se este referencial para pesquisas em Educação Se-
xual que incorporem a “teoria dos argumentos” em metodologias do 
ensino de ciências, como faz Sasseron (2008).

Carol Anelli (Anelli, 2011) cita Davis (1935) que organizou 14 
objetivos específicos para o estudo, de modo geral, e seis característi-
cas que identificam a atitude científica, portanto, atitudes em Alfabe-
tização Científica. Muitos dos objetivos do estudo, traçados e identi-
ficados por Davis, são e estão articulados em atitudes esperadas por 
estudantes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem em Ciên-
cias (Quadro 7).

Quadro 7. Objetivos do estudo e as características do estudo científi-
co, suas atitudes

Objetivos específicos para 
todos os estudantes

Características do estudante 
com atitude científica

1. Comando de informações factuais 
2. Familiaridade com leis, princípios, e teorias.
3. Capacidade para distinguir fato e teoria.
4. Conceito de relações causa e efeito.
5. Habilidade para fazer observações.
6. Hábito de basear o julgamento em fatos.
7. Habilidade para formular hipóteses viáveis.
8. Disposição de mudar de opinião com base em novas 

evidências.
9. Livre de superstições.
10. Apreciação das contribuições da ciência para nossa 

“civilização”.
11. Apreciação da beleza natural ou da natureza.
12. Apreciação do lugar do homem no universo.
13. Apreciação dos possíveis desenvolvimentos futuros 

da ciência.
14. Posse do interesse em ciência.

1. Disposição de mudar de opinião 
com base em evidências.

2. Procura toda a verdade, inde-
pendentemente de assuntos 
pessoais, religiosos, ou precon-
ceito social.

3. Sabe acessar e interpretar con-
ceitos de relações de causa e 
efeito.

4. Desenvolve o hábito de basear o 
julgamento em fatos.

5. Operacionaliza o poder ou capa-
cidade de distinguir entre fato e 
teoria.

6. É e está livre de crenças su-
persticiosas

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Anelli (2011, p. 43). Tradução aproximada efetuada pelo autor.
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O quadro demonstra o caminho para uma Alfabetização Cientí-
fica organizada sob um enfoque curricular. Trata-se de um encami-
nhamento fácil e muito prático para os estudos da Educação Sexual 
Científica e que permite um estudo, tanto gnosiológico quanto episte-
mológico, bem como, na base da CT&i.

A pergunta final desta seção é: na proposta da Educação Sexual 
como científica, num modelo de Alfabetização Científica, configuraria 
que tipo de práticas, que modelo pedagógico para o currículo escolar 
e que modelo pedagógico para um currículo não escolar?

O que temos, na verdade, são linhas gerais de pensamento e 
propostas e bem poucas aplicações, como as de Sasseron (2008). 
Precisamos de investigações, que se projetem na Iniciação Científica, 
nos projetos de extensão, que a partir desta obra possam trazer expe-
riências práticas, bem sucedidas e também mal sucedidas em Edu-
cação Sexual Científica, aplicadas com base na AC.

Acredito que orientandos(as) da graduação e da pós-graduação 
possam ser os que irão dar continuidade a esta discussão, partindo 
para a prática social, numa perspectiva gnosiológica e epistemológica.

Temos muitas reflexões e discussões de Alfabetização Científica, 
mas elas não avançam no sentido de estruturar uma metodologia que 
possa dizer, que cumprem os principais pressupostos ou encaminha-
mentos, seja de textos internacionais ou nacionais. E, portanto, co-
mo afirmei, nesta seção, em parágrafos anteriores, os pesquisadores 
e pesquisadoras da ES deverão propor experimentos, relatos e diálo-
gos com metodologias de aplicação da AC no interior das ciências da 
sexualidade, nas ciências da educação.

4.2 Aplicações da Educação Sexual Científica “na” ou a partir da 
Alfabetização Científica (AC)

4.2.1 Na Educação Escolar

Uma primeira linha de ação seriam os levantamentos de estu-
dos na temática da AC ou letramento científico que discutiram temas 
da Educação Sexual. Fontes como artigos em periódicos com Qualis 
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A ou B (entre 1 e 2); dissertações e teses em sites de programas de 
pós-graduação; comunicações orais em eventos científicos da área do 
ensino de ciências ou educação e, finalmente, capítulos de livros e li-
vros que trataram o tema.

Levantados estes estudos, o ideal seria um tratamento dos resul-
tados obtidos nestas pesquisas aplicando as bases gnosiológicas ou 
de epistemologia (epistemólogos, em escolas de pensamento ou dis-
correr sobre CT&i, mercados, produtos, etc.). Construírem-se ques-
tões/problemas de investigação do tipo: que currículo para a educa-
ção escolar ou para os espaços não-escolares é possível ser organi-
zado que possam ser configurados como Educação Sexual Científica?

Uma segunda linha de ação: pesquisas online e, futuramente 
empíricas, quando ao final da pandemia atual, que permitam dados 
quantitativos e qualitativos em torno das formas em se conhecer e o 
que se conhece em Educação Sexual que possam ser comparados e 
avaliados com índices de conhecimentos que são necessários para 
se considerar um sujeito alfabetizado cientificamente em sexualidade 
humana. Estes dados mensuráveis podem ser construídos, por exem-
plo, a partir da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) ou a partir 
de scores internacionais referentes aos conhecimentos científicos ne-
cessários para a vida cotidiana.

Nesta segunda linha de ação, algumas perguntas: o que se en-
contra no pensamento das pessoas sobre uma definição do que se de-
ve conhecer sobre sexualidade humana? O que os sujeitos escolares 
sabem, de fato, sobre sexualidade humana? O que se conhece cienti-
ficamente e o que se conhece sobre o que não é científico?

Pesquisas de “transposição” da temática ecológica para a temá-
tica sexual parecem interessantes como, por exemplo, “Ecoliteracy” 
de David Orr (ORR, 1992), no Brasil, desenvolvido sob a designação 
“Alfabetização Ecológica” (SILVA, 2011).

O que implica alfabetizar ecologicamente? O que foi feito para 
alcançar esse objetivo. A pesquisa de transposição seria, portanto: o 
que implica alfabetizar em sexualidade humana? O que podemos de-
marcar como um sujeito ou um coletivo alfabetizado em sexualidade 
humana?
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Estudar os cadernos dos estudantes, resultados de avaliações/
provas, oficinas, cursos, estudos de casos, enfim.

Uma última linha de ação estaria restrita a conceitos e teorias 
científicas em sexualidade humana. A lógica é a seguinte: que concei-
tos e teorias científicas em sexualidade humana seriam importantes 
serem conhecidas pelos sujeitos escolares? Antes disso: que conhe-
cimentos os estudantes possuem em sexualidade humana e que se 
embasam em conceitos e teorias.

O que penso para este terceiro grupo é reforçar a importância de 
conceitos científicos para a vida e como tão importantes são os con-
ceitos em Educação Sexual, o que eliminaria muito das resistências 
que as pessoas estruturam contra tudo que se relaciona à sexualida-
de humana. 

4.2.2 Nos movimentos sociais e nos partidos políticos

Nos movimentos sociais e partidos políticos como seria a cons-
trução de propostas de formação política nas questões da sexualidade 
humana? Talvez, estudos voltados aos direitos, leis, resistências e lu-
tas, no sentido, sempre, “por” uma ou alfabetização política que, an-
tes de tudo, como dizia Paulo Freire (FREIRE, 1967) em “Uma edu-
cação para a liberdade”, é um saber da vida e para a vida. No âmbito 
da sexualidade, um sujeito alfabetizado “sexualmente” é aquele que 
tem a leitura da vida, a leitura das “coisas” e a leitura das letras que 
formam palavras, frases, orações, parágrafos... Formam textos com 
significado.

Freire (1967) afirma que “alfabetização” em “alfabetização polí-
tica” é uma utilização metafórica e, ademais, dialética; o recurso pela 
qual, de modo muito simples, a posição política diante do “mundo” 
emerge o sentido e a razão que faz o sujeito aprender a ler e a escre-
ver este “mundo” apreendido criticamente. Alfabetizar politicamente, 
em Educação Sexual, nos movimentos sociais e nos partidos políticos 
é buscar a “libertação do homem” e rejeitar tudo que possa estar na 
base da “domesticação do homem”.
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A aplicação da Alfabetização Científica, em sexualidade huma-
na, nos movimentos sociais e partidos políticos, seria, portanto, “ou-
tras” novas construções formativas e uma posição diante do mundo 
e das “coisas” do passado, do presente e do futuro: em relação ao 
passado, para nos lembrarmos de, ou nos “alfabetizarmos” de que 
não fomos povo (fomos colonizados: os indígenas dizimados e rouba-
dos de suas terras e os negros africanos foram escravos); no presen-
te, porque a história da sexualidade humana, no Brasil e no mundo, 
sempre foi uma escolha de se manter “não partícipe” das decisões; 
e o futuro, que classifico, como presente, por uma Educação Sexual 
Científica é aquela que se re-alfabetiza se re-conhecer e se re-estabe-
lece – reforma democrática, como afirma Freire (1967).

Entre nós, pelo contrário, o que predominou foi o mutismo do 
homem. Foi a sua não-participação na solução dos problemas 
comuns. Faltou-nos, na verdade, com o tipo de colonização 
que tivemos, vivência comunitária. Oscilávamos entre o poder 
do senhor das terras e o poder do governador, do capitão-mor. 
A própria solidariedade aparentemente política do homem ao 
seu senhor, ao proprietário das terras, quando essa solidarie-
dade se fez necessária com a importação da democracia polí-
tica, era, antes de tudo, uma solidariedade aparentemente po-
lítica. É que em todo o nosso background cultural, inexistiam 
condições de experiência, de vivência da participação popu-
lar na coisa pública. Não havia povo. (FREIRE, 1967, p. 71, 
grifos meus).

Quero apostar que a formação em sexualidade humana nos es-
paços dos movimentos sociais e dos partidos políticos permitirá emer-
gir esse cidadão-sujeito “revolucionário”, que é democrático, porque 
se forja na “Alfabetização Científica” e política, no âmbito da sexua-
lidade humana.

A Educação Sexual Científica nas dimensões dos movimentos 
sociais e político partidários deverá buscar investigações que se de-
brucem sobre os esforços para uma formação em sexualidade com 
processos de construção de “um povo”, em substituto direto ao “não 
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povo”, sobretudo, no compromisso de um discurso e de um posicio-
namento (político) participativo em Educação Sexual, abarcados pe-
la gnosiologia, pela epistemologia da ciência e pelos fundamentos 
da CT&i.

4.3 Uma rápida conclusão desta seção 4

A perspectiva da Educação Sexual como Alfabetização Científi-
ca, pretende deixar a seguinte máxima a partir da gnosiologia e da 
educação sexual como CT&i, na variável de ida, deixando a variável 
de volta, particularmente - mas não o processo - para ser pensada no 
futuro, em outra obra. 

Esta máxima só é possível, uma vez entendido o que é ciência 
em Educação Sexual e, em consequência, o que é ou que são tecno-
logias e inovações em sexualidade, produtos de mercado ou de prazer 
tecnológico em sexualidade humana. A máxima:

Não temos, senão, alguns poucos exemplos de aplicação metodológica 
da Alfabetização Científica (AC). Ela parece propor um construto de 

um indicador ou indicadores de que os estudantes possuem um saber 
em como utilizar recursos e instrumentos da ciência para resolver 

problemas, de forma autônoma. Em Educação Sexual Científica, na 
configuração da AC, os conhecimentos científicos em sexualidade 

humana, no currículo escolar, para além do biológico, devem servir 
para se resolverem as problemáticas sociais e se discutir as invenções 

em sexualidade; propor políticas de sexualidade e atuações em 
movimentos sociais e partidos políticos.

A Figura 11 representa a última etapa da proposta, depois das 
duas bases, em que a AC é o modelo para construção de uma Edu-
cação Sexual Científica, voltada para a educação escolar e para a for-
mação em espaços não escolares, sobretudo, nos movimentos sociais 
e espaços não escolares, incluindo os espaços políticos.
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Figura 11. Etapas da proposta de uma Educação Sexual Científica, 
construída a cada capítulo

Fonte: Elaborado pelo autor.

A compreensão dos elementos necessários para uma Alfabetiza-
ção Científica são fundamentais nesse projeto. Logo, a localização e 
a identificação de situações problema, que podem ser curiosidades, 
descobertas, buscas de respostas, de posse dos recursos do conheci-
mento em geral (suas tipologias) e dos conhecimentos científicos so-
bre a sexualidade humana.

Caminhando para o final desta proposição à Educação Sexual 
Científica, “Fechando o Assunto”, será retomada a ideia dos polos de 
ação, reação e efetividades das propostas em Educação Sexual.



134

O título desta obra poderia ser “Educação Sexual Científica”. 
Mas como é uma obra em construção e que se desdobrará 

em outros volumes ou séries, ter o título “Educação Sexual 1”, permi-
te que, ao longo dos próximos anos, as pesquisas possam ir desven-
dando as hipóteses iniciais aqui construídas que começam na refle-
xão desenvolvida no “Abrindo o Assunto”.

A “ida” e “o processo efetivo”, daquele modelo proposto no 
“Abrindo o Assunto”, parecem terem sido possíveis, pelo menos, se-
rem apresentadas como essência da Educação Sexual Científica.

A pergunta que a todo tempo esteve nos “bastidores” das se-
ções escritas: o que a Educação Sexual é ou deveria ser, de fato... 
Tendo por base: 1) a gnosiologia (teoria do conhecimento), a socio-
logia do conhecimento; 2) a Epistemologia da Ciência, em Foucault, 
expandindo para CT&i e, 3) a “aposta” ou “tentativa” de se pensar 
o modelo científico em Educação Sexual Científica na Alfabetização 
Científica.

A projeção de encontro reativo, ou seja, a “reação” à ação de 
ida, apresenta-se como uma teoria da Educação Sexual Científica.  
O que se vislumbra ou se objetiva é o processo, portanto, pois, é exa-
tamente aí o momento da execução da Educação Sexual Científica.  
O processo efetivo é que defendo aqui como primordial.

Por isso, oficinas, projetos de extensão, pesquisas de iniciação 
científica, pesquisas de mestrado e doutorado, são os alvos ou espa-
ços nos quais a Educação Sexual quer se efetivar.

FECHANDO O ASSUNTO5
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Momentaneamente, defenderemos e definiremos aqui, portan-
to, que

Educação Sexual nos espaços escolares e não-escolares são 
aqueles processos projetivos em que educadores sexuais se 

comunicam, interagem, estabelecendo forte relação com 
educandos(as) – eles passam a assumir esta definição genérica – 
e, assim se emancipam e promovem a configuração da ES como 

gnosiologia, como ciência (conhecimento científico) “provocando” 
o “encontro de reação”. Do mesmo modo, este encontro é 

projetado no currículo para formação nos movimentos sociais e 
partidos políticos que tratam dos temas da Educação Sexual.

Retomando os cinco princípios gerais para o modelo de uma 
Educação Sexual Científica para o currículo escolar e para a formação 
cidadã de direitos, algumas afirmações se podem, tranquilamente, 
serem propostas ao “encontro efetivo”:

1) A Educação Sexual pode se configurar como conhecimento, 
na forma de saberes, gnosiologicamente amplos, diversos; encon-
tra na sociologia do conhecimento sua base fundamental, sendo, 
portanto, configurada como estudos e pesquisas fora da especifici-
dade do conhecimento científico, embora se configure como “labor”  
científico.

2) A Educação Sexual Científica irá configurar-se, inicialmente, 
nesta primeira série, volume, com um modelo. Um modelo que en-
contra na Alfabetização Científica um primeiro espaço-tempo-concei-
to para sua aplicação. Uma aplicação pensada para a educação bási-
ca escolar, universitária e numa proposta de formação cidadã eman-
cipatória nos movimentos sociais e partidos políticos, focados no te-
ma da sexualidade humana, diversidade sexual. E, nesse exercício 
prático, “processar” efetividades no campo da CT&i sempre voltadas 
para o currículo. Acreditamos, assim, que tal modelo apresenta-se 
como relevante à sociedade e ao campo da Educação Sexual de ma-
neira a contribuir para que a sexualidade seja tomada como compo-
nente científico a ser dialogado, compartilhado e tornado democráti-
co, no mais amplo sentido.
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3) Internamente, Educação Sexual Científica será operacionali-
zada em Epistemologias Científicas, organizando a ciência da sexua-
lidade humana em configurações de cursos de formação inicial e con-
tinuada para professores e educadores sexuais e, também, na orga-
nização de currículos à educação básica, que, além de reforçar e su-
pervalorizar a questão científica da sexualidade, organiza o currículo, 
interdisciplinarmente, visando a formação emancipatória, que, antes 
de mais nada, é uma formação de bases gnosiológicas e científicas. 
Será preciso aprofundar e estudar para a Educação Sexual Científica 
um(a) epistemólogo(a) e, assim desenvolver o currículo. Por exem-
plo, em Foucault, em Piaget, em Bachelard, em Boaventura de Sousa 
Santos, etc.

4) Só haverá Educação Sexual Científica sob a forma de Episte-
mologias em Ciência (Filosofia da Ciência) e, possuem o desafio de 
se projetar à análises no campo da Tecnologia e Inovação.

5) A Alfabetização Científica em Educação Sexual seria o pri-
meiro “molde” sob o qual o objeto de investigação desta proposta de 
Educação Sexual Científica se adequaria, com proximidades obriga-
tórias à CT&i.

Estes cinco pontos fundamentais, consolidam a proposta da 
Educação Sexual Científica. E, abaixo, se reproduz, com alterações, o 
esquema geral construído ao longo dessa obra para colocar a Educa-
ção Sexual Científica, no “formato” de um empreendimento intelectu-
al e de estudos na Gnosiologia, na Epistemologia da Ciência, organi-
zando, como foco de sua ação a CT&i.

Vamos ao novo esquema.
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Figura 12. A Educação Sexual como processo entre ações de polos no 
modelo de Educação Sexual Científica.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma primeira análise, neste fechamento das bases da Educa-
ção Sexual Científica é que ela se destina para a estruturação de um 
currículo para Educação Escolar e universitária e para um currículo 
para formação em movimentos sociais e partidos políticos. Essa es-
truturação se iniciaria em bases gnosiológicas, avançaria para a epis-
temologia da ciência, na discussão do que seria ciência e o que não 
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seria ciência. Deste ponto, o caminho de estruturação para um currí-
culo em Educação Sexual, se daria na consideração da CT&i. O cur-
rículo, desta forma, seria muito mais abrangente do que conceitos e 
teorias científicas em sexualidade. Estaria interligado a uma dimen-
são muito mais complexa, ao mesmo tempo, ampla, voltada à ino-
vação tecnológica, os produtos da sexualidade, por assim dizer e sua 
comercialização.

Duas grandes “regiões” temáticas ainda estão deslocadas da 
Educação Sexual Científica e merecem ainda um tratamento teóri-
co mais refinado e estão no destaque da Figura 12: a região-base-te-
mática da CT&i e a região-base-temática da Alfabetização Científica, 
sendo, respectivamente, as ações na relação ciência/inovação/tecno-
logias sexuais/mercados e a aquisição, na escola e na universidade, 
dos conceitos e teorias em sexualidade humana para o cotidiano. Es-
tas regiões autônomas, por natureza, “concorreriam” em paralelo à 
construção de uma Educação Sexual Científica sempre com transpo-
sições para a ciência da sexualidade humana, na forma de currículos 
para a educação escolar e universitária e para os movimentos sociais 
e partidos políticos.

Há outras dimensões que ficaram de fora, neste momento, mas 
são campos analíticos e de interesses, por exemplo: reflexões, para 
além da gnosiologia, com a ontologia e a metafísica; a ampliação das 
reflexões, em ciências, para a Metaciência (Metaciência social).

Encerra-se a obra, em sua primeira versão, talvez, com mais 
problemáticas, do que, propriamente, um estudo “fechado”, como 
bem demonstrado na Figura 12. O estudo não é conclusivo, por isso, 
a intenção de novas séries, volumes.

Sobre o que pretendi escrever e me dispus a falar sobre a Edu-
cação Sexual Científica, um produto sobre a cientificidade da sexu-
alidade para o currículo escolar e para o currículo formativo em ou-
tros espaços fora da escola, como os movimentos sociais e os parti-
dos políticos, acredito que cumpri a pretendido. Quanto aos tópicos 
da CT&i aplicados às instâncias dos movimentos sociais e partidos 
políticos há muito o que se pesquisar e os próximos volumes cuida-
rão disso. 
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Estes espaços, os políticos e os espaços dos movimentos sociais, 
na área da sexualidade humana serão os motores da reforma do pen-
samento em diversidade sexual e o futuro da sexualidade no planeta, 
o que inclui, os produtos sexuais, as tecnologias e todas as questões 
éticas e sociais, inclusive de saúde pública, aí envolvidos: digissexu-
alidades, robôs sexuais, etc. 

De alguma forma estes estudos são futurísticos, mas um futuro 
que implica, não daqui dez anos, nem para o próximo ano, é futuro 
de aproximadamente, milésimos de segundo, que estoura em nossas 
pesquisas de busca no google como “recentes” inovações no mundo, 
que atendem ao tema da sexualidade humana. E, por isso, entendo, 
que a Educação Sexual deve estar atenta, para transformar esse co-
nhecimento em teoria e metodologia, organizando bases de pensa-
mento na gnosiologia, na sociologia e antropologia do conhecimento 
e, especialmente, aportando na Epistemologia da Ciência – especi-
ficando um epistemólogo(a) para a análise em ciência da sexualida-
de humana – e, também, nos fundamentos da tecnologia e inovação, 
sem perder as linhas da sustentabilidade, da ética (bioética) e do Di-
reito e, especialmente, a dimensão da democracia dos estados-nação 
contemporâneos.

Imagino que as linhas mestras de uma Educação Sexual Cientí-
fica estejam lançadas para pesquisadores(as) iniciantes e todos(as) 
interessados na perspectiva da CT&i, visando a emancipação dos su-
jeitos e a liberdade não só em criar novos modos de vida sexual, mas 
implicá-los, antes, em reflexões e “feitos” científico-técnico-inovado-
res para novos modos de vida humanos que sejam, em primeiro lu-
gar, respeitosos, éticos (bioéticos), considerados, portanto. E, nesse 
empreendimento, sejam “arqueologicamente” configurados como sa-
ber, um saber livre, emancipado, que forme homens e mulheres, cis 
ou trans, que, desde a infância, tenham perfeitamente construídos 
e construídas suas imagens e identidades sexuais. De forma, então, 
que os tabus, na posse de tecnologias e de inovações constantes, se-
jam desconstruídos, em favor do empoderamento de crianças, empo-
deramento de mulheres e empoderamento LGBT+. Que as tecnolo-
gias e inovações em sexualidade humana não retirem a humanidade 
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do humano e as relações entre pares; relações “sós” não sejam “pu-
nidas” por discursos de poder impositivos, mas sejam dados os direi-
tos pelo e ao prazer, já que viver é prazer, em forma ampla, ou seja, 
prazer mental, prazer individual, de dentro pra fora e individual, de 
fora pra dentro, na liberdade de ser o que se quer ser e não ser o que 
o outro acha (impõe) que deve ou deva ser.

Comecemos nossas pesquisas, investigações, curiosidades e, 
sobretudo, leituras, aproximando a Educação Sexual da ciência, da 
tecnologia e da inovação.

O caminho científico de produção está em aberto! Seja para a 
crítica que a anula, seja para a crítica que a “melhore” ou aperfeiçoe; 
a crítica que traz contribuições ao pensar e ao agir. Um pensar e um 
agir pró sexualidade humana, pró liberdades individuais e coletivas. 
Enfim, um pensar e agir democráticos, cidadãos e bioéticos. Essas 
são, pelo menos, algumas das condições para uma Educação Sexual 
Científica com novas outras “confissões” e um “contra-poder” empo-
derado que visa a igualdade em todas as dimensões, sendo uma de-
las, a dimensão da sexualidade humana.

Aguardo críticas e aceito ainda falseabilidades popperianas nes-
te trabalho e nos próximos volumes.

Aguardo orientandos(as) e orientadores(as), da Iniciação Cien-
tífica à pós-graduação stricto sensu, interessados(as) no desenvolvi-
mento da temática da Educação Sexual Científica.

Pode ser que esteja totalmente equivocado nas minhas conside-
rações e devaneios intelectuais. Mas, também, pode ser que permiti 
a emergência de um possível encaminhamento de pesquisa, inovador 
no “campo” da Educação Sexual, num currículo possível tanto para a 
educação escolar, quanto para os movimentos sociais (coletivos par-
ticipativos) e partidos políticos. Tal possibilidade de emergências de 
teorias, teorizações e problemáticas conceituais, que venho desenvol-
vendo deste a minha tese de doutoramento.

Até o próximo volume!
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