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Introdução
Trazendo como sua principal bandeira a visibilização e a aceitação da assexualidade
como um modo legítimo de existência (Aven, 2014), a tribo dos assexuais vem ganhando
ampla divulgação na mídia e suscitando debates entusiasmados. Uma análise prévia da
literatura científica que vem sendo produzida acerca da assexualidade nos permitiu identificar
alguma multiplicidade no tipo de tratamento da questão. Existem aqueles autores que
entendem a assexualidade como uma disfunção física ou um transtorno psicológico (Bogaert,
2006; Portillo & Paredes, 2011); outros a descrevem como uma reação psicossocial às atuais
condições e usos da sexualidade (Pryzbylo, 2011; Chasin, 2013). Alguns trabalhos também
concebem a assexualidade como uma consequência das grupalizações, identidades e
subjetividades produzidas no contexto neoliberal e da internet (Munárriz, 2010; Gressgård,
2013). Não é possível, entretanto, identificar uma abordagem predominante, já que os
referenciais teóricos e metodológicos são diversos e o número e trabalhos é muito pequeno,
para se poder pensar em tendências gerais.
Objetivos
Podemos delimitar como objetivo principal desta comunicação a tarefa de construir
um entendimento do fenômeno da assexualidade a partir do conceito foucaultiano de
dispositivo de sexualidade. A partir desta tarefa pretendemos trazer para a discussão
acadêmica competente o fenômeno social que ora se impõe buscando dar inteligibilidade para
a assexualidade ao mesmo tempo em que atualizamos e ampliando o arsenal teórico que tem
sido utilizado para este fim.
Método
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Nos amparamos na clássica metodologia de produção de conhecimento em ciências
humanas, a saber, a hermenêutica, visado cotejar nossa revisão sistemática de toda a
bibliografia científica sobre a assexualidade e o conceito de dispositivo de sexualidade tal
como descrito por Foucault. Optamos por este caminho por entendermos que o conceito de
dispositivo de sexualidade é capital para a compreensão e para as análises da sexualidade de
modo geral, seja no que se refere à produção de identidades ou aos sentidos que as práticas
sexuais tem carregado ao longo de nossa história recente.
Resultados
Segundo Deleuze, a ideia de dispositivo, pressupõe “antes de mais nada um
emaranhado, um conjunto multilinear(...) composto de linhas de natureza diferente”, no qual
“os objetos visíveis, os enunciados formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos em
posição são como vetores ou tensores. (2001, p. 1). Além dessa definição, trazemos a
destaque de Foucault em Microfísica do Poder (1979), quando escreve que “o dispositivo está
sempre inscrito em um jogo de poder” (p. 139). Destacamos que o dispositivo é sempre
produtor de algo, seja uma subjetividade, um novo significado, ou o simples empoderamento
de uma instituição ou sujeito. Por se tratar de um conceito dialético, uma das belezas da ideia
de dispositivo é que ela traz consigo as possibilidades de produzir rupturas em si mesmo,
característica essa que será importante para compreendermos o fenômeno da assexualidade.
Foucault, em sua História da Sexualidade I, relata que a relação do homem moderno
com o sexo se deu a partir de um dispositivo de sexualidade, que traz a importância de tornarse um dos principais dispositivos culturais e de subjetivação de nosso tempo. Através do
avanço do projeto iluminista, as aqueles três códigos que sustentavam o dispositivo de aliança
foram paulatinamente dominados por uma Scientia Sexualis. A Scientia Sexualis é um
conjunto de discursos e interesses amparados na legitimidade das metodologias científicas de
investigação, de produção de saber e, principalmente, amparados pelo status de verdade.
O ponto de ancoragem de Foucault é o poder implacável com o qual esse novo código,
a Scientia Sexualis, submeterá o sujeito integralmente. O sociólogo Anthony Guiddens, por
sua vez, irá relativizar a assertiva foucaultiana ao enxergar essa relação, a relação do sujeito
com o discurso científico, através de um outro conceito que lhe é caro:
Sem negar a sua conexão com o poder, devemos considera-lo mais como um
fenômeno de reflexividade institucional em constante movimento. É
institucional por ser um elemento estrutural básico da atividade social nos
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ambientes modernos. É reflexivo no sentido de que os termos introduzidos para
descrever a vida social habitualmente chegam e a transformam – não como um
processo mecânico nem necessariamente de uma maneira controlada, mas
porque tornam-se parte das formas de ação adotadas pelos indivíduos ou pelos
grupos. (1993, p. 39, grifo nosso).

Ou Seja, o que Guiddens introduz aqui é uma outra dimensão do processo
modernização do sujeito. Sendo o discurso científico detentor de um portentoso título de
verdade, e no caso do período em que estamos falando, uma verdade totalmente nova e
promissora de um futuro glorioso, há uma pujante busca por parte deste sujeitos por
identificarem-se e formatarem-se a essas verdades, adotando tais discursos como receitas de
vida, metas, ou simplesmente explicações verdadeiras sobre o eu.

No caso da Scientia

Sexualis seu impacto no sujeito moderno foi o de posicionar, não o sexo, mas a sexualidade,
como um dos pilares identitários, talvez o maior de todos. “Somos forçados a saber a quantas
anda o sexo”, porque é ele que poderia dizer “a quantas andamos nós” (FOUCAULT, 1988, p.
88).
As revoluções sexuais da década de sessenta mantiveram boa parte destas
características mas resinificaram, ou ainda lutam para ressignificar, os termos de normal e
patológico, a estigmatização e a marginalização de identidades e práticas não convencionais.
Assim, tais revoluções, longe de extinguirem o modo de subjetivação pela sexualidade e a
colocação da sexualidade como central na vida do sujeito, atrelaram essas características à
luta política por direitos e reconhecimento, reconfigurando ou esmaecendo as tradicionais
fronteiras de normalidade. Esse processo culminou com a realização máxima da sexualidade
como propósito e como um modo de vida, ao emancipa-la definitivamente da reprodução, do
casamento, ou de outras relações duradouras, pavimentando a relação despojada que hoje
mantemos com o sexo (BAUMAN, 2001).
Discussão
Quando cotejamos as produções subjetivas do dispositivo de sexualidade com os
relatos que encontramos nos sites e com as pesquisas que se preocupam em caracterizar a
subjetividade assexual, fica evidente que a possibilidade de existência de uma identidade
assexual está integralmente atrelada ao modo de subjetivação implantado pelo dispositivo de
sexualidade. Tal dispositivo teve início através das práticas confessionais cristãs, cuja ordem
principal era a de colocar o sexo em discurso, exatamente aquilo que os assexuais tomam
como sua principal bandeira. Da mesma forma, o caráter de revelar uma essência do sujeito
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continua extremamente preservado nos discursos dos assexuais. A universalização da
sexualidade através da Scientia Sexualis também é totalmente observável na fortíssima
confiança dos assexuais na ciência para legitimar e provar a veracidade da assexualidade. Nas
comunidades virtuais mantidas pelos assexuais é notável a existência de um incentivo
deliberado, senão uma expressa solicitação, de que seus membros colaborem com pesquisas
científicas1. A tribo dos assexuais não só almeja o veredicto da ciência como também tem se
esforçado para participar ativamente dela, como lembra Brigeiro (2013), procurando não
extinguir as representações de tipo binária e patologistas, como tem sido a luta de outras
minorias sexuais, mas desejando fazer parte da norma. Uma outra característica que é notável
nos discursos assexuais é a relação que eles por vezes mantém com a ideia de pureza, de
gerenciamento de risco e de intensificação da produtividade, conceitos que também foram
importantíssimos para a expansão e fortalecimento do dispositivo de sexualidade.
Conclusão
A assexualidade está muito longe de não pertencer aos mesmos jogos de poder e de
produção de subjetividade criados pelo dispositivo de sexualidade. Embora haja uma
contundente crítica à sexualidade atual, o cerne da assexualidade é todo cooptado de modo
que dificilmente haverá um desdobramento mais pujante de modo que os arranhões
superficiais provocados pela assexualidade no dispositivo de sexualidade logo estarão a
serviço de seu fortalecimento. É como se os assexuais estivessem dentro do monstro, sem
notar que são subprodutos deste.
Referências
Aven. The Asexual Visibility and Education Network. (2014). Welcome. Recuperado em 20
maio 2014 de: http://www.asexuality.org/home/node/44.
Bogaert, A. (2012). Understanding Asexuality. Lanhman: Rowman & Littlefield.
Bauman, Z. (1998) O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar.
Brigeiro, M. (2013). A Emergência da Assexualidade: Notas sobre Política Sexual, Ethos
Científico e o Desinteresse pelo Sexo. Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista
Latinoamericana, 14, Dossier n. 2, 253-283.

1

Cf. http://asexystuff.blogspot.com.br/2008/10/research-on-asexuality.html;
http://www.asexualexplorations.net/home/extantresearch.html; http://www.asexualitystudies.org/;
http://asexualsexologist.wordpress.com/resources/research/

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Chasin, C. J. (2013). Reconsidering Asexuality and Its Radical Potential. Feminist Studies,
39(2), 405-426.
Deleuze, G. (2001). O que é um dispostivo? Trad. Helio Rebello e Rui de Souza Dias. Texto
não publicado.
Foucault, M. (1979). Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal.
Foucault, M. (1988) A história da sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal.
Foucault, M. (1982). Sobre a história da sexualidade. In:______. Microfísica do poder. Rio de
Janeiro: Graal.
Guiddens, A. (1993). A transformação da intimidade: Sexualidade, Amor e Erotismo nas
Sociedades Modernas. São Paulo: Unesp.
Gressgård, Randi. (2013). Asexuality: from pathology to identity and beyond. Psychology &
Sexuality 4(2), 179-192.
Munárriz, Luiz Álvarez. (2010). La identidade ‘asexual’. Gazeta de Antropologia, 26 (2), 118.
Portillo, W. & Paredes, R. (2011) Asexualidad. Revista Digital Universitária, 12 (3) 1-8.
Przybilo, E. (2011). Crisis and safety: The Asexual in Sexusociety. Sexualities, 14(4), 446461.

