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GOVERNANDO CORPOS E SEXUALIDADES NA ESCOLA 
Maria Rita de Assis César – UFPR 

 

1. A sexualidade e a chegada do século XIX 

  

Em seu romance Orlando, de 1923, a escritora Virginia Woolf narrou a entrada 

do século XIX como uma “grande nuvem suspensa (...) sobre todo o território das Ilhas 

Britânicas” (...) Chovia freqüentemente (...). O sol brilhava, naturalmente, mas tão 

circundado de nuvens, e o ar estava tão saturado de água, que os seus raios eram 

descoloridos, e púrpura, alaranjados e vermelhos nevoentos substituíram as paisagens 

mais nítidas do século XVIII. Sob esse dossel magoado e melancólico, o verde dos 

repolhos era menos intenso, e o branco da neve, enlameado” (WOOLF, 2003, p. 152). A 

umidade penetrou nas casas e as pessoas sentiam frio, o que produziu transformações 

em suas habitações, móveis, vestimentas e alimentação. “O café suplantou o porto, 

depois do jantar; e como o café conduz a um salão onde bebê-lo, e o salão a redomas, e 

as redomas à flores artificiais, e as flores artificiais às lareiras (...) à inúmeros cãezinhos, 

tapetes e adornos de porcelana, o lar – se tornara extremamente importante” (WOOLF, 

2003, p. 152) A chegada dessa bruma úmida e fria, contra a qual foi preciso proteger-se 

no interior das casas, das salas e dos quartos aquecidos, inventou a domesticidade e a 

intimidade, além de modificações intensas nos modos de se relacionar com o sexo 

oposto (WOOLF, 2003, p. 151). A importância do casamento, da fidelidade, dos filhos, 

o novo papel da mulher, a esposa devotada e a mãe cuidadosa, tudo isso foi exposto por 

Virginia Woolf de maneira a interrogar os novos sujeitos nascidos sob o ‘dossel 

magoado e melancólico’ do século XIX. A autora narra o surgimento de ‘novos 

territórios’ geográficos e subjetivos que trazem consigo outras formas de entender o 

corpo, o sexo e o desejo. Nesse mundo em transição a personagem Orlando, atravessa 

os séculos e, em algum momento um pouco incerto do século XVIII, se transforma em 

mulher. Assim, Lady Orlando atravessa o século XIX chegando às primeiras décadas do 

século XX na tentativa de encontrar lugares para seu próprio corpo e desejo, enquanto 

mulher e escritora.1  

                                                 
1 É importante ressaltar que uma interrogação de Virginia Woolf sobre o papel da mulher e, sobretudo, 
sobre a mulher na literatura encontra-se especialmente na obra Um teto todo seu. (Woolf, 1985) 
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No Vol. I da História da Sexualidade, Michel Foucault (1984) narrou a mesma 

história dos corpos, dos sexos e dos desejos formatados por novas formas discursivas e 

institucionais do século XIX, isto é, os saberes médico, psiquiátrico, pedagógico entre 

outros. Na narrativa foucaultiana: “Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz 

meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, 

cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. 

E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir.” (FOUCUALT, 1984, 

p. 09) Em certo sentido, Foucault e Woolf elaboraram uma história das nossas misérias 

sexuais, isto é, o surgimento da sexualidade como objeto de controle do corpo e também 

social. No entanto, Virginia Woolf olhou sua Inglaterra vitoriana com olhos de dúvida e 

ironia desnaturalizando as ‘verdades’ do corpo e do sexo ao criar seu/sua Orlando. 

Foucault, por sua vez, também desnaturalizou tais ‘verdades’ produzindo uma analítica 

da sexualidade que se lançou para além da tese corrente da repressão do sexo, 

demonstrando na sua História da sexualidade não um sexo silenciado e reprimido, mas 

o sexo posto em discurso, à exaustão. Isto é, um sexo e uma sexualidade que são a 

chave de entrada para o controle de corpos e populações, que além de produzir 

‘verdades’ sobre o sexo.  

Na história foucaultiana, os corpos de crianças, mulheres, rapazes e casais foram 

esquadrinhados para o estabelecimento da fronteira entre normalidade e patologia. Tal 

operação fundiu os discursos médico, pedagógico, jurídico e de governo, visando o 

controle não só dos corpos individuais, como de toda a população (FOUCAULT, 1984, 

p. 29). A nominação dos sujeitos se deu por uma engenharia conceitual e institucional 

em vista da qual os corpos foram separados e escrutinados, ademais da minuciosa 

classificação das práticas sexuais, distinguidas entre normais e anormais.  

Na narrativa de Virginia Woolf, no raiar do século XIX Orlando já não podia 

mais brincar com as roupas, ora de rapaz, ora de moça, seduzindo indistintamente 

homens e mulheres em seus passeios noturnos, como fizera outrora. Não era mais 

possível que durante o dia tomasse chá vestido de tules e brocados e, durante a noite, 

vestisse sua capa sobre as calças, que lhe davam mais agilidade para correr as ruas da 

cidade. Agora, com o raiar do século XIX, Lady Orlando haveria de se casar e constituir 

família, como convém a qualquer mulher de sua classe, ou de seu tempo.  

Foi no interior do dispositivo da sexualidade que passou a operar o sistema sexo-

corpo-gênero, conferindo um destino biológico específico para dois corpos distintos: 

homem e mulher, dois gêneros e o desejo a eles correspondentes. (LAQUEUR, 1990) 
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Com o dispositivo da sexualidade operando o sistema sexo-corpo-gênero, através da 

limitada equação do dimorfismo sexual, isto é, dois sexos e dois gêneros, foram 

produzidos os novos sujeitos que foram habitar os espaços sombrios e marginais dos 

séculos XIX e XX. (FOUCAULT, 1984, p.47)  

Em sua investigação sobre sujeitos das margens do dispositivo da sexualidade, 

Foucault menciona o artigo de 1879, escrito pelo médico alemão Westphal, sobre as 

“sensações contrárias”, inscrito em uma literatura médica nascente sobre as patologias 

sexuais ou perversões. Para Foucault: “Como são espécies todos esses pequenos 

perversos que os psiquiatras do século XIX entomoligizaram atribuindo-lhes estranhos 

nomes de batismo: há os exibicionistas de Lasègue, os fetichistas de Binet, os zoófilos e 

zooerastas de Krafft-Ebing (...)” (FOUCAULT, 1984, p. 44)  Com o artigo de Westphal 

tem-se uma certidão com a data de nascimento do “sujeito homossexual”, descrito como 

uma categoria psicológica, psiquiátrica e médica. Segundo Foucault: “A 

homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi 

transferida, da prática da sodomia, para uma espécie de androginia inferior, um 

hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma 

espécie”. (FOUCAULT, 1984, p. 43-44)  

No curso Os anormais, Foucault (2001) analisou a literatura sobre os 

hermafroditas entre os séculos XVI e XIX. As descrições são ricas no detalhamento dos 

exames dos corpos. Procuram-se órgãos, fisiologias e atribuem-se-lhes funções e 

disposições, além do sistema de penalidades aplicadas em relação ao exercício da 

sexualidade em um gênero inconcluso.  No transcurso daquele período, especialmente 

entre os séculos XVIII e XIX, Foucault percebeu um importante deslocamento, isto é, 

o/a hermafrodita deixou de ser percebido como monstro para ser concebido como caso 

médico, como anormalidade anatômica e fisiológica e, sobretudo, como uma 

monstruosidade de caráter que o/a aproximava da criminalidade (FOUCAULT, 2001, p. 

93). Nesse movimento de transformações que originaram o dispositivo da sexualidade,  

partir do século XVIII e, especialmente, no século XIX, produziu-se a necessidade da 

reintegração ao sexo verdadeiro. Assim como Orlando, que no decorrer do século XIX 

teve seu verdadeiro sexo declarado, os hermafroditas do passado, assim como os 

intersex do presente, aguardavam, depois de prolongados exames corporais, o veredicto 

sobre seu sexo verdadeiro. O verdadeiro sexo de Herculine Barbin foi declarado 

masculino. Ela/ele teve seu nome e suas roupas modificadas, suicidando-se algum 

tempo depois. Herculine até os 20 anos viveu como uma mulher. Entretanto, em vista de  
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os exames físicos na genitália de Herculine os médicos concluíram de se tratava 

‘verdadeiramente’ de um homem. (FOUCAULT, 1983)   

 

2. Escola e Modernidade  

 

A escola moderna também nasceu sob esse mesmo ‘dossel magoado e 

melancólico’. Com alguma criatividade, Orlando pode ser o mestre de cerimônia que 

nos conduz ao aparecimento das instituições, dentre estas, a escola. “A cidade foi 

iluminada. Cofres de ouro foram depositados, cerrados, em caixas de vidro. (...) 

Criaram-se hospitais. Inauguraram-se clubes de diversões” (WOOLF, 2003, p. 170). A 

narrativa certamente poderia discorrer sobre as tentativas de colocar várias crianças 

sentadas, de ouvidos atentos, recebendo castigos e recompensas em vista de uma letra 

bem soletrada ou de um riso fora de hora. Sob o novo signo da família e da intimidade, 

por um lado, e do progresso e da urbanidade, por outro lado, as crianças deveriam agora 

se afastar de seus lares para serem educadas. Deveriam deixar as ruas, locais de perigo, 

e partirem para as recém criadas instituições escolares. Lá, um novo conjunto de 

técnicas atingiria seus corpos, também conduzidos por regulações específicas 

produzidas por ações de um governo da infância. Na nova conjuração de saberes e 

poderes, governar a infância foi uma função da instituição escolar moderna. 

(NARODOWSKI, 2006; VEIGA-NETO, 2000)  

Para Foucault, a instituição escolar constituiu o paradigma moderno da 

disciplinarização e do governo dos corpos, pois foi o lugar privilegiado de medidas 

educacionais, higiênicas e morais destinadas a garantir a saúde física e moral de jovens 

e crianças. Ao longo do processo de universalização da instituição escolar, 

configuraram-se diversos processos de intervenção disciplinar e governamental no 

corpo e na alma das crianças, produzindo-se novas formas de governamento dessa 

população específica. (VEIGA-NETO, 2002) Ao se transformar em forma de 

governamento específico, a educação acabou por configurar o Estado como um ente 

educador. (PINEAU, 2005) A educação enquanto ação de governamento se deu por 

meio do controle arquitetônico das edificações escolares; do disciplinamento dos 

saberes e pelo desenho dos currículos; além da profissionalização da docência. Na 

configuração da instituição educacional moderna, conjugaram-se a tarefa da instrução e 

as medidas higiênicas, além da preocupação com a educação do sexo da criança visando 

à sua saúde física e moral. Assim, não houve educação escolarizada que não fosse 
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também uma ‘educação sexual’. A ‘educação sexual’ sempre esteve em curso no 

interior da instituição escolar e foi um instrumento fundamental do dispositivo da 

sexualidade, pois colocou o sexo em discurso e produziu a verdade do sexo. (CESAR, 

2009) 

As primeiras preocupações em relação à educação do sexo de crianças e jovens 

no Brasil, sempre em nome do dispositivo da sexualidade, tiveram lugar nos anos vinte 

e trinta do século XX. No ano de 1922, Fernando de Azevedo respondeu a um inquérito 

promovido pelo Instituto de Higiene da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São 

Paulo sobre educação sexual. Naquela ocasião, o intelectual destacava a importância do 

ensino da matéria para o “interesse moral e higiênico do indivíduo”, além do “interesse 

da raça”. Em 1933, foi fundado na cidade do Rio de Janeiro o Círculo Brasileiro de 

Educação Sexual, que editou um periódico denominado Boletim, de 1933 até 1939, o 

qual foi distribuído regularmente como encarte nos importantes jornais de circulação 

nacional. (VIDAL, 2002) 

A partir de dados revelados em pesquisas recentes sobre a educação sexual nas 

escolas brasileiras, o discurso da sexualidade, e não o seu silêncio, constitui elemento 

importante do discurso educacional. Esses dados mostram o processo de escolarização a 

partir de um conjunto de dispositivos de governamento e de disciplinarização dos 

corpos de crianças e jovens, visando a produção da sujeição, de modo que o ‘sexo bem 

educado’ foi parte fundamental do processo de escolarização. Se os séculos XVIII e 

XIX trouxeram novidades melancólicas acerca do governo dos corpos de mulheres, 

crianças e jovens, produzindo a separação entre normalidade e patologia, a escola foi a 

instituição que governou os corpos e desejos em nome da saúde, da higiene e da moral.  

Ora ‘proibida’ e ‘ameaçada’, como no período da ditadura militar brasileira, ora 

presente e nomeada nos currículos, a educação do sexo sempre esteve presente nas 

escolas brasileiras, nas aulas de ciências, biologia, puericultura e planejamento familiar, 

como demonstram as pesquisas sobre currículos e diretrizes curriculares desde os anos 

1950. Mais recentemente, com as aulas educação sexual, a presença da educação do 

sexo, em diversas formas e modelos pedagógicos, correspondeu ao governamento de 

corpos de crianças e jovens, ora em nome da moral higiênica e eugenista, ora pela idéia 

do ‘sexo feliz’.  
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3. A pedagogia do controle e a sexualidade 

 

No contexto da escola contemporânea, denominada de Pedagogia do Controle, 

se observam uma série de transformações em relação à docência, o ensino e o exame.  

(CESAR, 2004) Além de novas práticas, novas sintaxes e novos sujeitos, observa-se 

também uma intervenção direta nos currículos e na distribuição dos saberes no interior 

da instituição educacional, com a introdução de novos temas que podem ser distribuídos 

de forma transversal, não mais disciplinar. No desenho curricular brasileiro, essa 

transformação materializou-se em um documento da segunda metade da década de 

1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Temas como cidadania, ética, 

sexualidade, gênero, saúde, meio ambiente, entre outros, foram introduzidos na 

instituição escolar, como se lá estivessem pela primeira vez. Se os festejados temas não 

eram novidades no interior da instituição escola, a forma transversal de condução dos 

mesmos, seu impacto e suas promessas no interior de uma escola agonizante, foram 

elementos que ajudaram a produzir fissuras no governamento disciplinar da escola 

moderna. Analisando-se aqueles documentos a partir dos conceitos de biopoder e de 

governamentalidade, pode se afirmar que a introdução transversal desse conjunto de 

práticas e saberes nas instituições escolares configurou novas formas de governamento 

da infância e juventude, talvez não mais centradas exclusivamente na disciplina, mas 

segundo um conjunto de técnicas de controle que Foucault chamou de biopolítica 

neoliberal. (FOUCAULT, 2004) Isto é, um conjunto de técnicas orientadas para gerir e 

administrar a vida da população escolar, as quais também podem ser compreendidas a 

partir do conceito de controle de Gilles Deleuze. (DELEUZE, 1996)  

Quase um século após as primeiras tentativas de organizar um programa de 

educação sexual nas escolas brasileiras, o ‘sexo bem educado’ não pertence mais ao 

universo positivista e eugênico das primeiras décadas do século XX. A partir dos anos 

80, o não tão novo ‘sexo bem educado’ passou a ocupar territórios vizinhos aos 

controles higiênicos e morais, segundo a nomenclatura do ‘sexo responsável’, do ‘sexo 

saudável’ e do ‘sexo seguro’. À primeira vista, a ênfase na saúde, na responsabilidade e 

no binômio risco/segurança vem produzindo uma educação sexual definida pela singela 

idéia do ‘bem viver’. Entretanto, uma análise mais atenta demonstra os desdobramentos 

do biopoder, definindo o ‘sexo não educado’ como aquele que poderá trazer riscos e 

descontrole para a população em geral – patologias sexuais, gravidez indesejada e 
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práticas sexuais às margens da heterossexualidade normativa ou da 

heteronormatividade. (BUTLER, 2006) 

Uma análise dos documentos educacionais que abordam a sexualidade na escola, 

amparada por uma reflexão sobre o dispositivo da sexualidade, a biopolítica e a 

governamentalidade, demonstra a insistência dos textos metodológicos em produzir a 

incitação do sexo ao discurso para melhor controlá-lo e geri-lo. Nos documentos oficiais  

propõe-se que “a orientação sexual [educação sexual] deve impregnar toda a área 

educativa”. (BRASIL, 2000) A nova “verdade do sexo” produzida no âmbito da 

pedagogia do controle por meio de técnicas de governamento engendra formas 

idealizadas de viver a sexualidade, ao mesmo tempo em que administra os corpos de 

crianças e jovens. Dentre as tecnologias que asseguram um modelo ideal de sexualidade 

para jovens escolares, além da prevenção dos riscos do sexo – doenças e gravidez –, 

também se apresenta uma preocupação com as chamadas identidades sexuais ou de 

gênero. Nos textos, estas identidades são exemplificadas por meio de características ou 

estereótipos que deverão ser questionados. Assim, na distribuição das características e 

sensações entre os sexos, meninos podem ser ‘meigos’ e ‘sensíveis’, assim como 

garotas podem ser ‘objetivas’ e ‘agressivas’, sem que as fronteiras da identidade sexual 

sejam ultrapassadas ou abaladas. Sutilmente, a instituição escolar garante assim a 

preservação da heterossexualidade como norma, embora afirme que este é um trabalho 

que caracteriza uma preocupação com as identidades de gênero. É importante ressaltar 

que, nessa perspectiva, alunos e alunas gays, lésbicas, travestis e transexuais 

permanecem nas margens do ambiente normativo da escola. (ALTMAN; MARTINS, 

2007) 

 Mesmo que algumas experiências educacionais específicas já tenham definido 

pressupostos para abordar as experiências homoeróticas e homoafetivas, a 

heteronormatividade permanece como o centro organizador do governo da sexualidade 

na escola. Quando algumas barreiras são ultrapassadas, o ‘tratamento pedagógico’ será 

baseado no problemático e intolerável conceito de tolerância. (SKLIAR, 2004) Em 

pesquisas recentes com alunos e alunas de escolas brasileiras, uma porcentagem 

considerável de jovens, professores/as e pais declararam não querer conviver com 

colegas homossexuais. (JUNQUEIRA, 2009) Se a presença de alunos e alunas 

homossexuais dentro da escola já representa grande incômodo, as experiências da 

travestilidade e da transexualidade se tornam insuportáveis do ponto de vista da 
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instituição escolar, pois, diante de seus corpos transformados, a instituição não vê 

esperança de retorno à norma heterossexual.  

Mais de uma década após o lançamento dos documentos que, segundo eles 

próprios, “definitivamente introduziu a educação sexual nas escolas brasileira” 

(BRASIL, 2000), as sexualidades permanecem como território conflagrado. No 

presente, além da presença de médicos, psicólogos, enfermeiros e até mesmo dentistas 

como sujeitos autorizados a proferir a ‘verdade’ sobre o ‘sexo bem educado’ na 

instituição escolar, novos sujeitos também são convocados a atuar, como as 

organizações não governamentais ou ONGs. Se até bem pouco tempo havia somente um 

conjunto de vozes possíveis no interior da escola disciplinar, com o advento da escola 

contemporânea, organizada pelos novos agenciamentos da pedagogia do controle, 

instaura-se a polifonia na tentativa de se fazer ouvir a ‘verdade sobre o sexo’. Agora, 

coletivos e organizações sociais, que abarcam desde coletivos LGBT até organizações 

religiosas são convidados a adentrar os muros esburacados das escolas para proferir 

alguma verdade sobre o sexo.  

É preciso analisar com cuidado essa relação entre instituições escolares e ONGs 

e coletivos sociais. As primeiras, infinitamente mais bem paramentadas tecnicamente 

que os diversos coletivos sociais, vêm se configurando como importante segmento na 

área educacional. Através de projetos de grande porte, financiados algumas vezes por 

editais públicos, estas representam os novos agenciadores e produtores de técnicas 

difusas para governar os indivíduos e populações em diferentes domínios. Certamente, 

as redes de saber-poder, antes inerentes às instituições, agora são engendradas nas 

diversas ramificações flexíveis que configuram tais organizações. As organizações 

afirmam realizar as ações que os governos e/ou instituições não são mais capazes de 

empreender, como, por exemplo, educar. Temos aí novos agentes biopolíticos e de 

governamento.  

Em se tratando da sexualidade, estas organizações estão presentes desde os anos 

do pós-guerra, ensinando as populações pobres a planejarem suas famílias, diminuindo 

o número de filhos e praticando o controle da natalidade. Nas escolas, são também estas 

organizações que realizam as ações de saúde e prevenção da gravidez e de doenças 

sexualmente transmissíveis, em nome da ‘vida feliz’. Recentemente, ONGs britânicas 

defenderam que a educação sexual deveria ser ministrada a crianças a partir dos 4 anos 

de idade, e que a educação sexual deveria ser obrigatória para todas as crianças. 

Segundo Simon Blake, diretor da ONG Brook: “Todas as provas indicam que, quando 
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começam a ter educação sexual e a aprender sobre relacionamentos cedo, antes da 

puberdade, antes de sentirem atração sexual, os adolescentes começam a vida sexual 

mais tarde. Além disso, eles tendem a usar contraceptivos e a praticar o sexo seguro.” 

(EDUCATIONAL GUARDIAN) Para as ONGs, a educação sexual eficiente é essencial 

para que jovens façam escolhas saudáveis e seguras sobre suas vidas, previnam a 

gravidez precoce e as doenças sexualmente transmissíveis. “Muitos jovens acabam 

tendo relações sexuais porque eles querem saber o que é, porque estão bêbados ou 

porque o parceiro está bêbado”, disse Blake. “Isso não é bom o suficiente para os 

jovens. Temos de ter expectativas maiores para eles, para que eles mesmos tenham 

expectativas maiores sobre si”, afirmou. (EDUCATIONAL GUARDIAN) Na sua fala, 

Blake reitera o pressuposto central do conceito da biopolítica neoliberal, a produção de 

si como um sujeito viável e como capital humano. ((FOUCAULT, 2004) Assim, adiar a 

vida sexual, não transar bêbado, não engravidar e ficar saudável são atributos do capital 

humano da juventude saudável. No Brasil, a associação entre ONGs e educação sexual 

data dos anos de 1990. Membros de organizações participaram da elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC, em 1997 e 1998, respondendo pela 

elaboração do tema transversal Orientação Sexual. Em 2003 e 2004, o mesmo grupo 

implantou o trabalho de Orientação Sexual na Escola em toda a rede municipal de 

ensino para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São Paulo.2  

No século XIX, para que a instituição escolar se tornasse um lugar por 

excelência do governo da infância, houve um grande movimento de descredenciamento 

da família em relação à educação de suas crianças. Para que as crianças deixassem suas 

casas e seus afazeres e passassem o dia em um salão escuro e empoeirado, aprendendo a 

sentar, a ouvir, a ler e escrever, foi preciso grande esforço de convencimento e de 

desautorização da família em relação à infância. (QUERRIEN, 1994, p.37) Dois séculos 

depois, novo deslocamento: com o enfraquecimento e a crise da educação 

institucionalizada, próprio da crise das instituições modernas, as organizações não 

governamentais empreendem uma tarefa parecida. As organizações agem demonstrando 

que professores/as e escolas não são mais os lugares e sujeitos credenciados para 

produzir e transmitir conhecimentos verdadeiros sobre o sexo das crianças e jovens, 

indicando que ambos estão deixando de ser um lugar de governamento da infância e da 

                                                 
2 É importante ressaltar que esse trabalho não tem como objetivo realizar uma análise qualificada das 
ações das organizações e sua atuação no âmbito da instituição escolar. O objetivo de trazer essa discussão 
sobre a relação entre as organizações e a escola é justamente para que se possa pensar a natureza dessa 
relação em um momento importante sobre a instituição escolar. 
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juventude. Na lacuna produzida pela crise institucional, entram novos agentes, as 

organizações. Novas formas de governamento? Certamente! Novos gerenciamentos de 

saberes e poderes? Sim, sobretudo a partir da compreensão das novas formas de 

exercício da biopolítica no mundo contemporâneo.  

Finalizo esse texto perguntando sobre que ‘dossel’ estaríamos abrigados. 

Certamente não mais os ‘dossel magoado e melancólico’ e melancólico descrito por 

Virginia Woolf  que abrigou o nascimento do dispositivo da sexualidade, da instituição 

escolar, entre outros artefatos disciplinares. Orlando certamente não poderia ser um 

habitante da nossa contemporaneidade. Entretanto, se estivesse conosco também estaria 

esperando laudos médicos e psiquiátricos que definiriam seu ‘sexo verdadeiro’. 

(BENTO, 2006) Se Orlando fosse nosso contemporâneo certamente estaria, como 

lutando para permanecer em uma escola que, ainda hoje não suporta a dubiedade em 

relação ao corpo e a norma heterossexual. Orlando, assim como outras/os transexuais, 

travestis e intersex, certamente ainda ocuparia as margens de nosso mundo. O ‘dossel’ 

que emoldura a contemporaneidade, sob o qual estamos abrigados, sem sobra de dúvida, 

é reluzente, com uma luz fria que faz com que não saibamos exatamente onde estamos: 

um shopping-center? Um aeroporto? Uma escola? Ou um hospital? Se estivermos em 

um hospital, pode ser que estejamos na sala de espera do centro cirúrgico que realizará a 

cirurgia de ‘devolução’ do ‘verdadeiro sexo’ de Orlando, para que ela/ele possa 

finalmente habitar esse mundo e quem sabe,  freqüentar a escola e ter uma ‘vida feliz’.   
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