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Resumo da Dissertação: 

Esta dissertação destrincha um documento lançado em 2010 pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO), chamado Orientação técnica 

internacional sobre educação em sexualidade, com o objetivo de compreender qual o sentido 
que gênero e sexualidade ganham ao entrar em um documento internacional que tem como 

meta principal o controle do VIH (vírus da imunodeficiência humana). Donna Haraway e 
Sônia Côrrea são articuladas em uma tentativa temporal de organização das principais 
demandas feministas que entraram nas grandes conferências internacionais e que 
influenciaram em como gênero e sexualidade é visto pelas organizações que produzem 
textos curriculares. Stephen Ball, a partir do seu trabalho com redes políticas, ajuda a 
entender como as redes de políticas curriculares a nível global vem produzindo políticas de 

gênero e sexualidade. Elizabeth Macedo com seus trabalhos que conversam com Ball, traz 
pontos importantes que ajudam a entender a globalização do currículo a partir de políticas 

centralizadoras. Dentre os autores do documento, encontram-se programas das 
Organizações das Nações Unidas (ONU) - como UNAIDS, que é diretamente ligado ao 

combate à AIDS- a Organização Mundial da Saúde (OMS) e organizações privadas e 

filantrópicas americanas que trabalham em prol da educação, saúde sexual e direitos da 
mulher. Esse conjunto de autores gera um documento pautado principalmente a prevenção 
as DSTs (Doenças sexualmente transmissíveis), com forte destaque para a AIDS, apagando 
toda rede complexa de funcionamento de gênero e sexualidade, uma vez que são tomadas 
medidas como incentivo a monogamia e abstinência sexual. A partir do próprio texto e de 

fotos nele ilustradas, é possível perceber um endereçamento do documento para a África, 
apesar da suposta pretensão do documento de falar para o mundo. Cindy Patton, com suas 

problematizações sobre a globalização da AIDS, proporciona um entendimento do porquê a 
África ganha leva não só a culpa, mas se torna o principal alvo da pandemia do VIH e como 

isso molda os parâmetros e endereçamentos do documento para se tratar questões que 
envolvam gênero e sexualidade de forma global. 
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