
 

A SEXUALIDADE EM DISCURSO E O ANORMAL CONTEMPORÂNEO 

 

Joanna Ribeiro Nogueira, Ana Paula Jardim Martins, Amanda Muniz Oliveira, Rodolpho Alexandre Santos Melo 

Bastos, Pedro Ribeiro Nogueira, Diogo Pataro dos Santos, João Lucas Fagundes Versiani Gusmão 

 

Introdução 

 Desde o século XVIII, os limites entre o normal e patológico vêm sendo cada vez mais demarcados por meio de 

discursos que, fundamentados em regimes discursivos de verdade, classificam, com base em características diversas, os 

indivíduos inseridos no corpo social. Observamos, ainda nos dias atuais, como estes discursos que fixam nos indivíduos 

identidades, pressupondo características específicas, gostos, condutas, locais de pertencimento, concorrem para a 

hierarquização, discriminação e preconceito.  

Um dos discursos vigentes mais problemáticos acerca do que é e do que não é normal incide justamente sobre aqueles 

indivíduos cujas práticas sexuais estão na contramão da heteronormatividade, o que, automaticamente os enquadra na 

categoria de anormais. 

Para pensar, portanto, os efeitos destes títulos conferidos aos sujeitos, é preciso proceder uma reconstrução histórica de 

tais concepções, a fim de compreender como a noção de anormalidade se estabeleceu como categoria específica de 

classificação do sujeito no século XIX, a fim de compreender como, ainda nos dias de hoje, é possível que estas 

classificações interfiram na autocompreensão do indivíduo e no modo como ele é entendido pela sociedade. 

 

 

Material e métodos 

A. Análise do Discurso 

Empreende-se uma Análise do Discurso seguindo a perspectiva foucaultiana, mais especificamente uma análise das 

práticas discursivas, cujo pressuposto é uma arqueogenealogia. Nesse sentido, a escolha da metodologia para a 

elaboração do nosso trabalho segue duas linhas fundamentais: uma que incide sobre a análise dos discursos de verdade 

sobre o sexo; e outra que incide sobre a análise da mecânica e das tecnologias de poder arregimentadas pelas 

instituições nos processos de normalização. 

 

B. Arqueogenealogia 

A partir da Genealogia do Anormal, busca-se evidenciar as condições históricas sobre as quais foi possível chegar à 

figura do anormal contemporâneo, que é objeto de nosso interesse particular. Este método, combinado como uma 

Arqueologia, intenta mostrar que não há apenas uma história de determinado evento, uma história plural de todo 

acontecimento; não há uma verdade ou “a” verdade, mas uma “política da verdade” capaz de estabelecer um discurso 

como discurso verdadeiro, um discurso que se estabelece “como” verdade e que se articula com práticas sociais 

orientadas pela lógica da disciplinarização, da fixação de identidades e da normalização das condutas. A 

Arqueogenealogia opera não apenas com a lógica do documento oficial, mas também com práticas discursivas. Este 

ponto de vista arqueológico parte não de uma ‘Verdade’ indissolúvel, mas sim de pontos de irrupção, de 

descontinuidades na história, das rupturas, já que considera que a história pode sempre ser refeita e recontada, pode 

sempre ser analisada sob uma nova óptica. Esta metodologia não se propõe a encontrar um sentido único ou verdadeiro, 

mas sim localizar os significados que se formam a partir da materialidade linguística dos textos e da sua historicidade.  

 

Resultados e Discussão 

No século XIX, segundo Canguilhem [1], os critérios adotados para a classificação dos indivíduos tomavam o 

“normal” como o padrão ideal, adequado, saudável; o estado normal é aquele em que “os órgãos funcionam com toda 

regularidade e uniformidade de que são capazes”, havendo claramente um ideal de perfeição sobre esta tentativa de 

definição positiva.  
Ainda neste período, com a emergência da Scientia Sexualis [2], proliferou uma série de regulações e normatizações 

das práticas sexuais, alertando a população dos perigos do germe da degenerescência advindos de uma sexualidade 
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desregrada. O discurso científico, cada vez mais exigido no domínio do discurso médico, convergia progressivamente 

para a delimitação de fronteiras entre o que era normal e o que era anormal.  

Neste sentido, entendemos que foi necessária a formação de um saber específico para que esta categoria adquirisse seu 

estatuto de verdade e, cientes de que todo regime de saber aprimora relações de poder, debruçamo-nos também sobre o 

modo como se formou este saber sobre o anormal, assim como o saber sobre o sexo, para então compreendermos de que 

forma atuam as tecnologias de poder, os mecanismos disciplinares, os discursos de verdade, cuja finalidade última é fixar 

o indivíduo numa norma, enquadrá-lo a um padrão dito adequado e produtivo, por meio de um complexo processo de 

normalização que, em uma ponta, produz o indivíduo normal e, na outra, produz o indivíduo anormal. 

Esta produção dá-se como uma construção valorativa, cuja definição do indivíduo como inadequado pressupõe a 

aplicação de práticas normativas que, utilizando-se de critérios delimitadores entre normalidade e anormalidade, atribuem 

valoração negativa para o estado anormal, subentendendo não apenas diferença, mas um caráter de erro, desajuste, desvio 

e, no limite, uma espécie de natureza incorrigível, uma antinatureza. Deste modo, o binarismo normalidade/anormalidade 

vincula-se a complexas tecnologias disciplinadoras que atuam no sentido de impor aos indivíduos certo modelo de 

conduta estabelecida como adequada, com vistas ao controle social. 

A noção de degeneração elaborada por Morel [3], acrescida dos discursos psiquiátrico e científico da época, formava 

um saber específico sobre a anormalidade, esta transpassada pelo domínio da sexualidade (causa difusa de todos os 

males), dando lugar a uma espécie de racismo que, de acordo com Foucault [4], nascia contra o anormal, “contra os 

indivíduos que, sendo portadores seja de um estado, seja de um estigma, seja de um defeito qualquer”, podiam transmitir 

a gerações futuras “as consequências imprevisíveis do mal que trazem em si, ou antes, do não-normal que trazem em si.”. 

Isto significa que se acreditava na hereditariedade da degenerescência, na transmissão do “mal” ou da anomalia a novas 

gerações, com perigo de contaminação social e, deste modo, a segregação dos indivíduos não-normais tornava-se 

progressivamente justificada por um discurso médico-científico que visava à higienização e preservação da sociedade. 

Foucault [5], em seu curso Os Anormais, defende a tese de que a noção de anormal advém da ideia de monstro, ideia 

esta erigida no século XVII e frequente até o século XVIII, quando do surgimento da figura do anormal. Para expor seu 

pensamento, o filósofo apresenta elementos que, de acordo com ele, foram balizadores da constituição da figura do 

anormal no século XIX: o monstro humano; o indivíduo a ser corrigido e a criança masturbadora (ou onanista). 

O que fica claro por meio da análise do filósofo é que ocorre uma unificação, pela sexualidade, destas três figuras em 

uma figura conceitual única, sobre a qual serão proferidos múltiplos discursos que, amparados por regimes discursivos de 

verdade, determinarão as linhas desta fronteira entre normal e anormal, definindo quem são os indivíduos que, na 

atualidade, contaminam o corpo social e infringem a norma com suas práticas e comportamentos desviantes, ou seja, 

quem são os anormais contemporâneos. O reforço do par conceitual normal/anormal, inclusive, servirá de base para a 

solidificação do binarismo heterossexual/homossexual, conservando no segundo elemento do par uma valoração negativa 

que persiste ainda nos dias de hoje. 

Sabendo que a categoria da anormalidade é atravessada, de fora a fora, pelo domínio da sexualidade, fica muito fácil 

identificar quem são, hoje, os anormais; os anormais contemporâneos. São justamente aqueles indivíduos que estão na 

contramão da heteronormatividade, que não se enquadram aos padrões normativos socialmente estabelecidos, ou seja, os 

homossexuais, os travestis, os transexuais. Estes indivíduos são rotulados e têm sobre si uma identidade fixada de acordo 

com a demarcação do que é ser normal e anormal. São classificados com base em sua sexualidade, que está na fronteira 

da anormalidade. 

 

Conclusão/Conclusões/Considerações finais 

Esta análise da constituição do anormal contemporâneo, que abarca diferentes relações de saber-poder, faz-se 

imprescindível para que seja possível compreender como indivíduos foram classificados, nomeados, hierarquizados e 

discriminados a partir de critérios específicos que os distinguiam em normais e anormais. 

Investigar, portanto, como se formaram estas categorias binárias e excludentes, que ainda hoje segregam, discriminam 

e matam, é um modo de, ao entender o processo, resistir contra ele, inventar modos de subverter a norma e fundar uma 

lógica nova, própria. 

Perceber, em pleno século XXI, os cruéis efeitos provocados por tais discursos e práticas normalizadoras sobre os 

indivíduos que não se enquadram ao padrão social dominante faz-nos, portanto, recuar genealogicamente ao passado 

para tentar encontrar as condições de possibilidade do surgimento disto que para nós se mostra ainda como um 

problema não só a ser diagnosticado, mas a ser combatido nas formas da transgressão e da resistência: o discurso de 

verdade sobre o sexo e o consequente processo de normalização que expõe os indivíduos a uma lógica de 

assujeitamento, de exclusão, de violência e de morte, por um lado, e, por outro, uma lógica que se esforça cada vez mais 



 

para enquadrar os indivíduos nos padrões vigentes, fixar neles uma identidade, subjetivá-los em favor da “normalidade” 

no âmbito da sexualidade.     
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