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A partir dos conceitos da Análise de Discurso de linha francesa, o presente artigo tem como 

objetivo analisar as formações discursivas e as formações ideológicas que perpassam o sujeito 

dos anos 60 no que diz respeito ao sexo no contexto dos Estados Unidos. O artigo se baseia nos 

estudos que William Howell Masters e Virginia Eshelman Johnson fizeram por mais de 20 anos 

durante as décadas de 50, 60 e 70 sobre o sexo. Estes estudos tinham como finalidade a 

compreensão de aspectos físicos e mentais do indivíduo durante o ato sexual, através da 

observação do coito. No início, estas pesquisas eram feitas de modo oculto, em segredo, pois 

ambos os pesquisadores tinham medo de que o projeto prejudicasse suas carreiras e reputações, 

tendo em vista que o sexo era visto como algo pecaminoso, imoral. Por isso, em um primeiro 

momento, Johnson e Masters utilizaram-se de prostitutas para analisar o sexo, uma vez que estas 

tinham uma formação ideológica distinta da predominante na época. Posteriormente a isto, os 

estudiosos recrutaram casais que acreditavam que aquele processo era em busca de mais 

informações sobre o ato, tendo a elevação da ciência como principal objetivo. Estes casais faziam 

parte, assim, de outra formação ideológica. Foram utilizados, neste artigo, para o embasamento 

teórico e a análise das sequências discursivas, os teóricos Pêcheux (2008) e Orlandi (2013). Para 

a coleta de dados sobre a carreira e feitos dos pesquisadores, Masters e Johnson, foi utilizado o 

autor Maier (2014). Além disso, este artigo busca evidenciar as relações entre a formação 

discursiva e formação ideológica sobre o sexo na década de 60 com a atualidade. Conclui-se, 

através da presente pesquisa, que os estudos sobre sexo realizados por Johnson e Masters foram 

fundamentais para que ocorressem certas mudanças na formação discursiva e ideológica do 

sujeito americano da época. Ademais, estes estudos mostram-se importantes para o mundo todo, 

uma vez que ajudaram a constituir as formações discursivas atuais sobre o sexo. 
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