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Se a Química se cristaliza sobre a égide de ser o 
pai da matéria e das suas transformações, pretendo 
pensar a Química como a travesti-mãe que flerta 
ocasionalmente com a viada-afeminada na pista de 
dança (XAVIER, 2019). 



 

 

 

 

RESUMO 

 

O trabalho em tela tem como objetivo central apresentar as concepções de discentes e docentes 
acerca da inserção da Educação Sexual no Ensino de Química para construir uma proposta de 
intervenção didática. Para isso, realizou-se um levantamento dos documentos oficiais que 
abordam a temática na literatura, a fim de compreender melhor os limites e potencialidades do 
tema em discussão no contexto educacional. Dessa forma, efetuou-se uma entrevista em grupo 
com características de um grupo focal, com 6 docentes de Química que atuam na Educação 
Básica e questionário com 15 estudantes de outra instituição para obter dados que auxiliem na 
elaboração de uma proposta intervenção didática. Os dados de análise da entrevista em grupo e 
os questionários com as/os estudantes foram analisados por meio de procedimento analítico 
denominado Análise Textual Discursiva (ATD), da qual emergem três categorias: Educação 
Sexual (in)visível nas vozes de docentes e discentes; a Educação Sexual na área das Ciências 
Biológicas e perspectivas para o ensino de Química; e obstáculos à formação inicial e 
continuada das/os professoras/es de Química. A partir das discussões das categorias, utilizou-se 
referenciais teóricos que possibilitaram refletir sobre a Educação Sexual presente no ambiente 
escolar. Dentre as situações citadas, aparecem questões de gênero e violências, suscitando 
discussões sociais para o Ensino de Química. A construção da intervenção foi composta por 4 
atividades e contendo três partes fundamentais: problematização inicial, organização do 
conhecimento e aplicação do conhecimento. Dentre os tópicos em destaque, contém a 
construção histórica do medicamento Viagra e Addyi e suas caracterizações por via de grupos 
funcionais. No entanto, considera-se como limite desta pesquisa a impossibilidade de aplicação 
da proposta de intervenção didática em função do tempo indisponível para execução deste 
trabalho e o contexto de pandemia. A presente pesquisa fomenta uma variedade de discussões 
que poderão contribuir e ampliar a inserção da Educação Sexual no Ensino de Química. 
 
Palavras-chave: Educação Sexual. Ensino de Química. Intervenção didática. 
 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The work on screen has as main objectie to present the conceptions of studentes and teacher 
about the insertion of Sexual Education in the Teaching of Chemisty to build a didactic 
intervention proposal. For this, the enrollment of the proper offical documents was done in 
order to better understand limits and potentials of the subject in the educacional context. Thus, 
group interview with focus group characteristics were held with 6 elementary school Chemistry 
teachers and a survey with 15 students from other educational institution for minning useful 
data aiming planning didactic intervention. The data were analized by discursive textual 
analysis emerging three categories: (in)visible sexual education in the teachers and students 
voices. The sexual education in the biological sciences field and perspectives for the chemistry 
teaching and obstacles to the starting and ongoing Chemistry teachers formation. From 
discussing those categories with the selected bibliography, it reflects about the Sexual 
Education in the school environment. In the quoted situations, it emerges gender and violence 
issues, generating social discussion for the Chemistry teaching. The intervention is based in 4 
activities containing 3 parts: inicial problematization, knowledge organization and appliance. 
Among the topics, it highlights the historic emergence of Viagra and Addyi as its 
categorization by functional groups. Even though, the research is limited by the lack of time 
and the pandemic context making it impossible to apply the didactic intervention proposal. The 
study fosters a wide range of discussions to contribute and amplify the Sexual Education in the 
teaching of Chemistry. 
 
Keywords: Sexual Education. Teaching of Chemistry. Didactic intervention. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
As questões de gênero e sexualidade são reproduzidas e aprendidas em diversos 

locais, cabe pensar: qual deve ser o papel da escola ao explorar esta temática? Sabe-se que 

tais discussões geralmente ocorrem pouco na escola e os motivos em geral mencionados são: 

a docência não possui formação para abordar aspectos relacionados a gênero e sexualidade; 

os livros didáticos não abordam de forma objetiva, dentre outros aspectos (ARAÚJO; 

COLLING, 2017). 

Desde a infância e até hoje, estão presentes na experiência de diversas crianças, 

adolescentes e adultas/os1 cobranças da família e da sociedade, relacionadas às normas 

comportamentais. Como mulher (nesse momento refere-se especificamente a mulher 

cisgênero (cis)2, branca e heterossexual) é esperado pelo senso comum o comportamento 

frágil e sensível, possuindo desejos por homens com masculinidade hegemônica3. 

Ao aprofundar essas reflexões, pode-se utilizar os estudos de Lewis (2017) em que 

a autora aborda parte da pesquisa de Judith Butler e suas problematizações. Butler 

desenvolve o alinhamento esperado entre o sexo-gênero-desejo, que pode ser pensado nos 

aspectos levantados anteriormente, referindo-se a época da infância. Determinada pessoa, ao 

possuir uma vagina [vulva]4, seu alinhamento desejado é se expressar como mulher e sentir 

desejo por homens cis. Na sociedade contemporânea, de modo geral, qualquer pessoa que 

fuja do alinhamento sexo-gênero-desejo é considerada anormal, estranha. 

O resultado de um ambiente escolar e uma sociedade que prezam por esse 

alinhamento, resulta no não reconhecimento de uma parcela de pessoas, isto é, compreendem 

as sexualidades não-heterossexuais como marginalizadas, consoante a Lewis (2017). Para 

aquelas/es que não se encaixam nesse padrão, conviver com esse preconceito é um processo 

difícil e doloroso. 

Enquanto discente da Educação Básica, em nenhuma das disciplinas, materiais 

utilizados ou livros didáticos, foram observados casais homoafetivos, mulheres exercendo o 

 
1 O trabalho se coloca em oposição à linguagem sexista. Diante disso, inclui o artigo “a” e “as/os” e quando for 

possível utiliza-se de palavras neutras. 
2 Cisgênero é um conceito “guarda-chuva” para pessoas que se identificam com o gênero proposto no 

nascimento (JESUS, 2012).  
3 De acordo com Nascimento (2017), é esperado pelo senso comum um modelo de masculinidade que relaciona 
o homem a “chefe” de família e provedor, que não chora ou expressa sentimentos. Em linhas gerais o trecho se 
relaciona a essa masculinidade hegemônica. 
4 Vagina é a terminologia utilizada por Lewis (2017). Entende-se que vulva caberia melhor nesse contexto. 
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poder ou até mesmo mulheres e homens que fugissem da feminilidade/masculinidade 

hegemônica. Assim, pode-se compreender que nesses casos existia uma Educação Sexual e 

que essa não abarcava a diversidade de corpos, gêneros e sexualidades presentes em nossa 

sociedade. 

As discussões nas aulas acerca da Educação Sexual5, de maneira formal, centraram- 

se em demonstrar a utilização do preservativo externo6, sem ao menos mencionar o interno e 

discutir suas problematizações7. Além disso, as abordagens da Educação Sexual quando 

ocorre são nas aulas de Ciências e Biologia, já citado por Altmann (2009) e Furlanetto et al. 

(2018). Em vista disso, é perceptível o pouco envolvimento e a falta de temáticas nas aulas 

de Química, de forma objetiva e efetiva.  

Marin (2019) discorre como na formação das/os professoras/es de Química pouco 

se explora as questões de gênero e sexualidade. Segundo Camilo e Soares (2016), os cursos 

de licenciatura em Química não possuem propostas no que diz respeito à sexualidade, 

orientação sexual e identidade de gênero. 

A experiência do processo escolar me remete a pouca ou quase nenhuma discussão 

sistematizada, pautada na Educação Sexual. As/os docentes podem manter uma postura de 

“neutralidade”8, porém isso poderá colaborar para a perpetuação de preconceitos, 

contribuindo com as estatísticas de exclusões e morte advindas do processo social. Diante 

disso, professoras/es de diversas disciplinas podem aproveitar os momentos oportunos e 

dialógicos, problematizando as práticas sociais da heterossexualidade obrigatória9,  

produzidas pelos machismos, desigualdades, em concordância com Araújo e Colling (2017) . 

Mesmo para aquelas/es que não seguem a norma estabelecida pela sociedade, há 

uma cobrança para que sigam suas vidas de acordo com o modelo heterossexual. Entende-se, 

portanto, que a heterossexualidade não se encaixa apenas como uma orientação sexual, mas 

um modelo que é pautado na organização das vidas em sociedade (ARAÚJO; COLLING, 
 

5 A conceituação de Educação Sexual nessa monografia é descrita por Werebe (1998). 
6 Entende-se que preservativo externo é uma denominação mais adequada, considerando os diversos corpos que 
podem fazer uso. Será utilizado preservativo externo (conhecido como preservativo masculino) e preservativo 
interno (conhecido como preservativo feminino), ao encontro de Santos (2016). 
7 Dentre as problematizações, pode-se elencar a construção do preservativo interno para relações que não 
envolvem mulheres com vulvas. Originalmente, o preservativo interno foi elaborado como uma alternativa para 
o uso do preservativo externo. De modo geral, tem-se a ausência de insumos para sexo entre mulheres com vulva 
e os modelos presentes são adaptações desconfortáveis, gerando entraves para a intimidade, como relatado por 
Lima (2019). 
8 A Educação sendo política, torna-se impossível de ser neutra, ao encontro de Freire (1996). Além disso, 
Figueiró (2018) destaca que as instituições educacionais educam sexualmente através de sua estrutura e 
organização, não apenas em momentos de atividades planejadas. 
9 Terminologia utilizada pelas/os autoras/es. Em alguns casos utiliza-se heteronormatividade ou 
heterossexualidade compulsória.  
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2017). 

Ao ampliar a análise na sociedade, é imprescindível considerar os marcadores 

sociais, como por exemplo, classe social, etnia, raça e orientação sexual. Em seu livro 

“Lugar de fala”, Ribeiro (2017) discute os lugares ocupados socialmente e, nesse caso, pode-

se trazer como exemplo o meu lugar ocupado no âmbito social, sendo mulher cis, branca e 

lésbica. Por consequência, tenho experiências distintas e outras perspectivas. Cabe destacar 

que o lugar de fala de uma mulher cis, branca e lésbica, possui privilégios. Seja pela cor da 

pele ou por sua cisgeneridade. O reconhecimento desse lugar é muito pertinente para a 

confecção e aprofundamento do trabalho em tela. 

O andamento da graduação permanece no âmbito normativo de uma sociedade 

padronizada, tendo disciplinas com posturas de “neutralidade”. A experiência ao trabalhar 

em um espaço de confecção de materiais e oficinas me trouxeram reflexões das dificuldades 

para pensar e abordar a Educação Sexual, tanto em momentos informais quanto formais, 

frente a não formação. A não formação para atuar nessa temática também é levantada nessa 

pesquisa pelas/os professoras/es em entrevista na modalidade de grupo.  

Nesse sentido, surge como desafio pessoal e profissional aprofundar saberes nos 

estudos de Educação Sexual com o objetivo de inseri-los no ensino de Química. Por 

conseguinte, emerge a oportunidade de cursar disciplinas optativas, tanto em medicina 

quanto em pedagogia, e em participar de minicursos, eventos que ajudam/ajudaram no 

debate e aprofundamento crítico da área. 

Com base na falta de materiais para a abordagem da Educação Sexual no Ensino de 

Química, focando principalmente em materiais para a Educação Básica, escolhe-se a questão 

de pesquisa: Como a Educação Sexual pode ser abordada no Ensino de Química? 

Pensando em maneiras de responder essa pergunta, o objetivo geral é apresentar as 

concepções de discentes e docentes acerca da inserção da Educação Sexual no Ensino de 

Química para construir uma proposta de intervenção didática.  

Para isso, apresentam-se os objetivos específicos: 

 

● Discutir o contexto da Educação Sexual à luz da literatura. 

● Apontar, por meio de documentos oficiais, o contexto da Educação Sexual no 

Ensino Básico; 

● Analisar as compreensões de estudantes e docentes de Química da Educação 

Básica acerca da inserção da Educação Sexual no ensino de Química; 

● Construir uma proposta de intervenção didática.  
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É considerável ressaltar que a proposta de intervenção didática proposta não possui 

objetivo de discutir as causas da heterossexualidade ou a homossexualidade, como Weeks 

(2000) coloca: 
Não estamos preocupados com a questão do que causa a heterossexualidade ou a 

homossexualidade nos indivíduos, mas, ao invés disso, com o problema de por que 

e como nossa cultura privilegia uma e marginaliza — quando não discrimina — a 

outra (WEEKS, 2000, p. 34). 

 

Ademais, a proposta de intervenção didática no Ensino de Química utilizando-se da 

Educação Sexual estará centrada em problematizações. Diante da escassez de materiais da 

Educação Sexual no Ensino de Química, principalmente na Educação Básica, o seguinte 

trabalho tem como principal público alvo aquelas/es que estão trabalhando na Educação 

Básica e as/os licenciandas/os que futuramente estarão no ambiente escolar. 

Cumpre notar que a proposta de intervenção didática emerge da necessidade de 

trabalhos voltados para o processo de ensino e aprendizagem da Educação Sexual no Ensino 

de Química. É uma proposição inicial que merece ser aprofundada, mas que reflete o início 

de uma caminhada. 

Neste caso, divide-se o trabalho nas seguintes seções: (1) Apontamentos acerca da 

Educação Sexual; (2) A presença da Educação Sexual em diversos contextos; (3) Caminhos 

metodológicos; (4) Resultados e discussão; (5) Considerações finais; (6) Referências; (7) 

Apêndices e (8) Anexos. 
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1 APONTAMENTOS ACERCA DA EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Nessa seção serão abordadas questões gerais sobre a Educação Sexual no Brasil 

dividindo-se em duas subseções: (1.1) Breve histórico da Educação Sexual no Brasil – aqui 

será discutido sobre os primeiros trabalhos na área de Educação Sexual e seu crescimento até 

os dias atuais e (1.2) Terminologias e concepções da Educação Sexual – abordará 

discussões sobre a pertinência da terminologia Educação Sexual, bem como possibilidades de 

conceituação. 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO SEXUAL NO BRASIL 

 

A abordagem médico-informativa presente atualmente nas intervenções de Educação 

Sexual vem sendo construída historicamente, aponta Furlanetto et al. (2018). De acordo com 

Figueiró (1996b), ao longo do século XIX, profissionais da área médica começaram a se 

dedicar aos estudos relacionados ao sexo. Posteriormente, a medicina avança também nos 

estudos específicos da higiene, exercendo controle sobre a instituição familiar e a sexualidade 

das pessoas, tendo por consequência um processo de normatização. 

Além disso, no século XX, ocorre a modernização da vida na sociedade brasileira, 

portanto, o sexo começa a ser debatido publicamente e os estudos sobre a vida sexual 

começam a ser mais valorizados, conforme Figueiró (1996b). 

Nos trabalhos de Werebe (1978) e Figueiró (1996b) estão presentes a Educação 

Sexual e o seu crescimento, principalmente na década de 1960, ocorrendo à extensão dos 

trabalhos para as escolas da rede comum. Já na década de 70, os trabalhos acabam 

decrescendo em função do período de repressão militar. Posteriormente, voltam a crescer na 

década de 1980. Ademais, Werebe (1978) situa o não reconhecimento formal da área de 

Educação Sexual até o ano de 1977. As pesquisas históricas na área têm como exemplo de 

precursoras as autoras, Figueiró (1996b) e Werebe (1978). 

No período de repressão militar, o avanço moralista se fez presente em decretos 

aprovados no Congresso Brasileiro. Pode-se citar, por exemplo, o Decreto Presidencial de 26 

de janeiro de 197010. Para o cumprimento deste decreto, o Ministério da Justiça ficaria 

encarregado da proibição de qualquer texto que fosse contrária à moral e aos bons costumes. 

 
10 O decreto de Lei nº 1.077, de 26 de janeiro de 1970, consta em seu Art. 1º: “Não serão toleradas as 

publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de 
comunicação.” 
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Apesar do clima de tensão de censura desse período, os trabalhos realizados na área de 

Educação Sexual não desapareceram totalmente das escolas, como aponta Werebe (1978). 

Além do mais, Werebe (1978) aponta trabalhos e temáticas mais utilizados na 

Educação Sexual. Para isso, utiliza os trabalhos que estavam iniciando ou prosseguindo suas 

atividades, a partir do IV Congresso Brasileiro de Educação. Várias/os educadoras/es apontam 

os temas mais frequentes de abordagem na Educação Sexual: Aparelhos genitais, 

adolescência, puberdade, menstruação, fecundação, namoro, masturbação, ato sexual, amor, 

parto e homossexualismo11. 

Em artigo síntese de sua dissertação de mestrado12, Figueiró (1996b) discute a 

produção acadêmica de Educação Sexual no Brasil entre 1980 e 1993. A autora defende a 

importância de fazer a retomada de reconhecimento das produções já realizadas na área, para 

que a mesma possa reconhecer suas dificuldades em avançar nesse campo teórico. 

Nos trabalhos analisados entre 1980 e 1993, a pesquisadora encontrou 122 trabalhos, 

divididos em: livros, capítulos de livros, artigos, pesquisas, trabalhos apresentados em 

eventos, dissertações e teses. Considerando esses trabalhos, uma das investigações realizadas 

se refere ao tipo de abordagem da Educação Sexual predominante. Os trabalhos possuíam 

quatro tipos de abordagens principais para a Educação Sexual: A Abordagem religiosa 

tradicional e libertadora; Abordagem médica; Abordagem pedagógica, e política13. 

As abordagens da Educação Sexual estão presentes nas publicações de Figueiró 

(1996b;2010), que são apontadas de maneira breve nesse trecho. A Abordagem Religiosa 

Tradicional, relacionada a vivência da sexualidade ao amor de Deus, vincula o sexo ao amor 

pelo parceiro, ao casamento e a procriação. Entende a virgindade como um modo de viver a 

aliança com Deus. Já no caso da Abordagem Religiosa Libertadora, oportuniza uma visão 

crítica sobre as normas existentes nos pressupostos religiosos, levando a pessoa a encarar sua 

sexualidade com liberdade. A Abordagem Médica atua para compreender a ação terapêutica 

para tratamentos relacionados a ansiedade e angustias relacionadas a vida sexual, dá ênfase 

em informações de modo a proteger direitos sexuais. A Abordagem pedagógica, aborda o 

processo de ensino-aprendizagem de conteúdos da temática, valoriza a informação e também 

aspectos formativos. Compreende como importante a reformulação de valores. Por último, 

tem-se a Abordagem Emancipatória, que compreende o resgate do gênero, do erótico e do 
 

11 Terminologia usada pela autora. O sufixo “ismo” é utilizado para indicar ideologias, doutrinação e condição 
patológica. Segundo Goellner (2010) desde 1990 a Organização Mundial da Saúde (OMS) eliminou a palavra 
“homossexualismo” do Código Internacional de Doenças. A terminologia mais adequada é homossexualidade. 
12 Dissertação intitulada: “Educação sexual no Brasil: estado da arte de 1980 – 1993”. 
13 A abordagem política atualmente é denominada de abordagem emancipatória, como consta em Figueiró 
(2010). 
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prazer como constituintes do sujeito, respeito às diversidades, valoriza a informação, 

compreende como pertinente às mudanças de valores, atitudes e preconceitos sexuais. 

Ao analisar os tipos de Abordagens mais frequentes no período de 1980 a 1993, 

Figueiró (2010) encontra a predominância da Abordagem Pedagógica. Segundo a autora, a 

justificativa para esse predomínio pode estar relacionada a formação de estudiosos que 

publicaram seus textos em 1980 e obtiveram sua formação por volta de 1970. Possivelmente 

nesse período não era debatido uma visão crítica do papel da Educação Sexual. Além disso, os 

trabalhos pioneiros14 de Educação Sexual eram comprometidos com a Abordagem 

Pedagógica, o que possivelmente influenciou a produção científica, consoante a Figueiró 

(2010). 

Em pesquisa mais recente, Furlanetto et al. (2018) realizou uma revisão sistemática 

na literatura em busca de trabalhos na área de Educação Sexual, identificando suas principais 

características, temas abordados e profissionais responsáveis pelas ações. Os artigos da base 

de dados15 analisados foram publicados entre 2010 e 2016. Na pesquisa, as/os professoras/es 

de Ciências e Biologia aparecem com frequência, sendo que grande parte das/os 

professoras/es não possui formação para lecionar a temática. As ações realizadas não atendem 

ao recomendado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ou seja, são ações pontuais 

e não contínuas e a abordagem principal é a médico-informativa. 

No que tange às/os responsáveis a respeito da prática da Educação Sexual no 

ambiente escolar, aparecem às/os professoras/es (FIGUEIRÓ, 1996b;2010) e profissionais 

que não pertencem ao quadro escolar, como por exemplo, profissionais da área da saúde 

(FURLANETTO, et al., 2018). As autoras entendem que a melhor maneira é realizar esse 

trabalho de forma interdisciplinar e ao longo do cronograma escolar, como sugerem 

documentos oficiais16, e não de maneira pontual, como ocorrem nos trabalhos (FIGUEIRÓ, 

1996b; FURLANETTO, et al., 2018). 

De acordo com Werebe (1978), tem-se uma dificuldade para a implantação de uma 

Educação Sexual efetiva e que contribua para o desenvolvimento da/o adolescente. Dentre as 

dificuldades, pode-se citar a não formação das/os professoras/es para lidar com essas 

 
14 Figueiró (2010) aponta como trabalhos pioneiros da Educação Sexual: Pimentel e Sigrist (1971), São Paulo 
(1984) e Werebe (1977). 
15 Os artigos analisados foram obtidos nas bases: Educ@, Sciente Direct, MEDLINE, LILACS e SciElO. 
16 De acordo com os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN), recomenda-se a abordagem da temática de 
maneira contínua. Os documentos oficiais serão abordados na seção 2. 
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temáticas e, por consequência, acabam utilizando-se de visões religiosas, higienistas e 

heteronormativas17, em concordância com Furlanetto et al. (2018). 

De acordo com Figueiró (2010;2014) é fundamental o apoio de órgãos oficiais para 

que facilitem a implantação da Educação Sexual. Além disso, em muitos casos, a 

permanência de projetos vinculados à Educação Sexual está relacionada aos interesses de 

quem ocupa os cargos de lideranças. 

A história da constituição da Educação Sexual está ligada a práticas higienistas e de 

controle da liberdade de expressão sexual, que valorizam relações heterossexuais e a visão da 

sexualidade como tabu. Somando-se a pouca formação de professoras/es, torna-se difícil a 

efetivação da prática educativa nesse campo de estudos (FURLANETTO et al., 2018; 

WEREBE, 1978). 

A repressão da sexualidade não-hegemônica não a suprime, apenas a oculta. Diante 

disso, o ambiente escolar como um todo, necessita entender os processos de normalização dos 

comportamentos que estão presentes (mesmo que não haja uma Educação Sexual formal18) na 

escola. Sendo assim, compreender a diversidade sexual e de gênero tende a promover uma 

convivência muito mais respeitosa, ao encontro de Furlanetto et al. (2018). 

 

1.2 TERMINOLOGIAS E CONCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Dentro da área de estudos da Educação Sexual, existem diversas terminologias e 

concepções filosóficas e pedagógicas. Pensando nisso, Figueiró (1996a) coloca como um 

questionamento pertinente para a Educação Sexual a padronização das terminologias, que 

podem fazer com que esse campo científico possa crescer e, por consequência, ganhar mais 

solidez e avançar enquanto área. 

Muitos trabalhos analisados evidenciam a não padronização de uma terminologia, 

além de confusões acerca do conceito adotado, trazendo incoerência ao estudo. Alguns dos 

termos utilizados em trabalhos são: orientação sexual, informação sexual, instrução sexual 

(FIGUEIRÓ 1996a). 

Entende-se nessa pesquisa que a utilização da terminologia orientação sexual para 

denotar o educacional na escola traz consigo ambiguidades, pois orientação sexual é a 

 
17 Segundo Jesus (2012) a heteronormatividade ou heterossexualidade compulsória é acreditar na 
heterossexualidade como uma característica normal ao ser humano. Desta forma, qualquer pessoa que não siga 
essa característica é considerada fora da norma.   
18 O trabalho em tela se posiciona em concordância a dois tipos de Educação Sexual: intencional (formal) e 
informal. 
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orientação da pessoa à sua sexualidade, tais como homossexuais, bissexuais, como levantado 

por Werebe (1998). Além disso, a autora discute a terminologia informação sexual, que pode 

trazer interpretações no sentido de ser possível dissociar a Educação da informação, o que não 

é verídico, pois não é possível delimitar a diferença entre as duas ações. Diante disso, Werebe 

(1998) finaliza suas indagações com a seguinte frase: “[...] informar é educar e a informação 

sexual não é nunca neutra” (WEREBE, 1998, p. 156). 

Esse trabalho se coloca em posição favorável a utilização da terminologia Educação 

Sexual, por compreender uma perspectiva mais ampla que as demais citadas, que transcende o 

âmbito reprodutivo e engloba questões históricas, colocando a/o estudante como ativo no 

processo de ensino e aprendizagem. Ao contrário dos termos orientação, instrução e 

informação, que passam a ideia de um sujeito passivo nesse processo, conforme levantado 

pelas autoras Furlanetto et al. (2018) e Figueiró (1996a). 

A terminologia Educação Sexual é utilizada por algumas autoras/es (FIGUEIRÓ, 

1996a, 1996b; FURLANETTO, et al., 2018; WEREBE, 1978;1998) e também vem sendo 

utilizada em produções acadêmicas recentes (PERICOLO, 2018; BOSCO, 2019). Além de 

defender a utilização da terminologia Educação Sexual, Werebe (1998) destaca que a mesma 

é utilizada em vários outros países. Apesar das/os autoras/es utilizarem a mesma terminologia, 

pode-se compreender o conceito de Educação Sexual de maneiras diferentes. 

Figueiró (1996b) conceitua Educação Sexual como sendo “[...] toda ação 

ensino/aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja em nível de conhecimento de 

informações básicas, seja em nível de conhecimento e/ou discussões e reflexões sobre valores, 

normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionadas à vida sexual” (FIGUEIRÓ, 1996b, p. 

51). 

Para Werebe (1998) a Educação Sexual pode ser dividida em formal (intencional)19 e 

informal. A Educação Sexual informal é descrita como “[...] todas as ações, deliberadas ou 

não, que se exercem sobre um indivíduo, desde seu nascimento, com repercussão direta ou 

indireta sobre suas atitudes, comportamentos, opiniões, valores ligados a sexualidade” 

(WEREBE, 1998, p. 139).  

Já a Educação Sexual formal (intencional) estaria relacionada com “[...] as 

intervenções deliberadas, sistemáticas, em geral regulares e planejadas, relativas ao domínio 

 
19 Segundo Werebe (1981) a Educação Sexual se distingue em formal e informal. Já publicação de Werebe 
(1998), a Educação Sexual é classificada em intencional e informal. Conforme análise realizada por Figueiró 
(2014), não se torna pertinente a mudança dos termos, pois vários trabalhos já adotam a classificação formal e 
informal. Em concordância, esse trabalho utilizará a classificação formal e informal. 
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da vida sexual. Estas intervenções podem-se destinar as crianças, adolescentes e adultos e se 

realizarem dentro e fora do âmbito escolar” (WEREBE, 1998, p. 155). 

Diante das conceituações apresentadas, nessa pesquisa será utilizada a terminologia 

Educação Sexual e o conceito fornecido por Werebe (1998), Educação Sexual formal e 

informal. 
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2 A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO SEXUAL EM DIVERSOS CONTEXTOS 

 

Nessa seção será abordado questões gerais da Educação Sexual no contexto 

brasileiro, dividindo-se em três subseções: (2.1) A suposta ideologia de gênero – reflexões 

sobre o seu surgimento, linhas argumentativas e questões educacionais; (2.2) A Educação 

Sexual em documentos oficiais – posicionamento frente a uma parcela de documentos 

oficiais que versam sobre a temática e por último (2.3) A Educação Sexual no Ensino de 

Química – levantamento dos trabalhos no ensino de Química demonstrando a precarização e 

necessidade de pensar alternativas. 

 

2.1 A SUPOSTA IDEOLOGIA DE GÊNERO 

 

A palavra ideologia, dependendo do contexto, pode trazer diversas interpretações. 

Em uma busca rápida no dicionário Aurélio20, encontra-se a palavra ligada a diferentes 

significados, em áreas como: filosofia, política e sociologia. Nesse sentido, Reis e Eggert 

(2017) trazem reflexões a partir do significado da palavra. Esta pode caracterizar determinada 

pessoa ou um grupo delas, ser utilizada por uma classe dominante, para manter o domínio 

sobre as demais classes, impondo suas ideias. Um famoso Argentino, Jorge Scala, junta a 

ideia de gênero com o conceito de ideologia pela imposição de ideias. 

Segundo pesquisa realizada por Lionço et al. (2018), três autoras/es de livros 

possuem forte influência na concepção da “ideologia de gênero”, que são: Jorge Scala21 

(2011), Justino Vero22 (2016) e Marisa Lobo23 (2016). Dentre as análises realizadas na 

pesquisa, cabe destaque para as linhas argumentativas utilizadas pelas/os autoras/es. Assim, 

uma das linhas argumentativas favoráveis ao conceito de “ideologia de gênero” disserta sobre 

o risco que esta pode implicar para a família e a infância. Essa noção de implicar riscos, 

advém dos avanços em direitos sexuais e reprodutivos. 

 
20 https://www.dicio.com.br/ideologia/ Acesso 4 nov 2020. 
21 Ideologia de gênero – o neototalitarismo e a morte da família - Jorge Scala (2011). Scala é um ativista católico 
e advogado (MISKOLCI; CAMPANA, 2017; VIDE, 2020) 
22 Por falar em preconceito de gênero - Justino Vero (2016). Justino Vero é um pseudônimo, que segundo o autor 
é utilizado para preservar a sua privacidade. Menciona ser Mestre em direito Internacional, Doutor em relações 
Internacionais e pós-doutorado em Islamologia (LIONÇO et al., 2018)  
23 A ideologia de gênero na Educação: Como essa doutrinação está sendo introduzida nas escolas e o que pode 
ser feito para proteger a criança e os pais - Marisa Lobo (2016). Lobo ganha ampla visibilidade por defender 
abertamente terapias para reversão da orientação sexual.  Se autodenomina psicóloga cristã sobre “ideologia de 

gênero” (LIONÇO et al., 2018).  
 

https://www.dicio.com.br/ideologia/
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Para Lionço et al. (2018), o termo “ideologia de gênero” foi acionado por 

autoridades católicas, que tinham por objetivo promover um clima de pânico moral. A 

primeira erupção surgiu entre 2013 e 2014, momento em que as palavras gênero e sexualidade 

foram reprimidas por lideranças evangélicas e seus fiéis em debates no Congresso Nacional 

acerca do Plano Nacional de Educação (PNE). 

A suposta “ideologia de gênero” foi utilizada (e ainda é) em debates por aquelas/es 

que defendem posições mais conservadoras e que estão unidas/os em divulgar informações 

distorcidas acerca da equidade de gênero e o respeito à diversidade sexual, conforme apontam 

Reis e Eggert (2017). 

Atentando-se aos fatos, em nenhum dos documentos das conferências de Educação 

realizadas nos anos de 2008, 2010 e 2014 consta o termo “ideologia de gênero”, conforme 

apontam Reis e Eggert (2017). Para além disso, a consequência de toda mobilização 

conservadora desqualificou estratégias da educação tendo a supressão dos termos gênero, 

orientação sexual e sexualidade do PNE em 2014 (LIONÇO et al., 2018). 

As pesquisas de Lionço et al. (2018) e Reis e Eggert (2017) apontam reflexões sobre 

tópicos que não são considerados nas estratégias argumentativas daquelas/es que são 

contrários a “ideologia de gênero”. Pode-se citar a política estatal que constitui os PCN desde 

1997 e os planos de educação, que passaram por um processo democrático para inclusão de 

termos com etapas municipais, estaduais e nacionais. 

Conforme apontam Costa e Silva (2019), a imersão da falácia “ideologia de gênero” 

no Brasil esteve (e está) presente nos documentos do Projeto Escola sem Partido e nos 

próprios materiais espalhados pelo site24, contribuindo para a sua divulgação. Desde 2004, o 

Projeto reage ao que denominam de doutrinação política e ideológica na sala de aula 

(MISKOLCI; CAMPANA, 2017). Aliás, o projeto de lei Escola sem Partido é citado quando 

se refere à “ideologia de gênero” em diversas pesquisas, de acordo com Lionço et al. (2018), 

Costa e Silva (2019) e Miskolci e Campana (2017). 

Cumpre notar, que as discussões sobre a inserção de gênero e sexualidade nas 

escolas possui um amplo passado de debates a nível municipal, estadual e nacional. Essa 

colocação inicia-se com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo por 

consequência impactos na construção de diversos documentos oficiais no Brasil, consoante 

com Reis e Eggert (2017). 

 
24 https://www.escolasempartido.org/?s=ideologia+de+g%C3%Aanero. Acesso 4 nov 2020 

https://www.escolasempartido.org/?s=ideologia%2Bde%2Bg%C3%AAnero
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Por volta do século XXI, consolida-se a ideia de que Direitos Humanos estão 

relacionados também à livre orientação sexual e a identidade de gênero, não apenas à 

equidade de gênero, como se discutia em eventos relacionados aos direitos das mulheres25. 

Tanto a Organização das Nações Unidas (ONU) como a Organização dos Estados 

Americanos (EOA) possuem documentos que discorrem acerca da orientação sexual e 

identidade de gênero como Direitos Humanos (REIS; EGGERT, 2017). 

À nível nacional existem pesquisas que versam sobre aspectos de gênero e orientação 

sexual. Nesse sentido, a nota técnica nº 24/2015 (BRASIL, 2015) promovida pela Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) contém 

explicações pertinentes acerca desses estudos e a inserção desses conceitos no contexto 

educacional. 

Diante do exposto, as discussões que estão sendo alvo de ataques possuem por 

objetivo desconstruir padrões de desigualdade, de machismo, de homofobia (COSTA; SILVA, 

2019). Já o objetivo desses grupos é delimitar os espaços como masculinos e heteros, e não 

deixar avançar as discussões e expansões de direitos e cidadanias daquelas/es consideradas/os 

uma ameaça a sua concepção de mundo tradicional (MISKOLCI; CAMPANA, 2017). 

 
2.2 A EDUCAÇÃO SEXUAL EM DOCUMENTOS OFICIAIS 

 
De acordo com Reis e Eggert (2017) quando se consolida a convicção de que 

Direitos Humanos também estão relacionados com a livre orientação sexual e a identidade de 

gênero, diversos documentos começam a considerar esse aspecto e consequentemente, 

influenciam na elaboração de documentos no Brasil. Nessa perspectiva, o Estatuto da 

Juventude (BRASIL, 2013) em sua seção IV, art. 18, linha III, expressa: 

Inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação 

sexual, de gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher na 

formação dos profissionais de educação, de saúde e de segurança pública e dos 

operadores do direito (BRASIL, 2013 – grifo nosso). 

O trecho refere-se à seção IV, que exprime Direito à Diversidade e à Igualdade, de 

maneira a conter ações que devem ser praticadas pelo poder público. Assim, inclui a 

discussão de diversos temas como: orientação sexual, gênero, violência doméstica e sexual 

na formação de profissionais da educação. 

 
25 O artigo aborda a categoria mulheres de modo geral. 
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Citando caso análogo, a Constituição Federal (BRASIL, 1988), que em seus 

princípios fundamentais, art. 3, linha IV, discorre: “[...] promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

(BRASIL, 1988)”. 

 

2.2.1 Documentos orientadores da Educação Básica 

 
No Quadro 1 abaixo estão destacados os documentos26 a nível nacional que trarão 

reflexões para a temática deste trabalho. Acerca dos critérios de seleção, levaram-se em 

consideração aqueles documentos amplamente citados pela literatura e documentos que 

aludem sobre o Ensino Médio, que no momento, é o principal eixo de questionamentos nessa 

pesquisa. 

Quadro 1 - Resumo dos documentos 
Documentos Ano 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ciências da Natureza 1997 
Parâmetros Curriculares Nacionais Temas Transversais Orientação Sexual 1998 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio 1999 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio + 2002 
Plano Nacional de Educação 2001 – 2010 
Orientação Curriculares Nacionais: Ensino Médio 2006 
Plano Nacional de Educação 2014 - 2024 
Base Nacional Comum Curricular 2015, 2016, 2017 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
De acordo com reflexões apontadas por Altmann (2001) e Figueiró (2002), os PCN 

sugerem referenciais para reflexão nos currículos escolares. Porém, é uma proposta aberta, 

ou seja, a escola pode ou não utilizar na Educação Infantil, Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. 

O documento surge em 1997 com versão editada e formatada. No entanto, algumas 

escolas começaram a estudá-lo apenas em 1998, 1999 e 2000, devido ao atraso na 

distribuição para alguns locais do País, aponta Figueiró (2002). 

Figueiró (2002) indica reflexões pertinentes acerca do contexto de criação dos 

PCN’s e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Nesse sentido, os documentos 

foram criados e pensados em momentos de governo com políticas neoliberais. Nessa 

perspectiva, o Estado tem o papel de minimizar as questões sociais. Já a escola, atuar como 

 
26 Cumpre mencionar outros documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DNCs) e o programa Brasil 
sem homofobia, que em função do tamanho desta pesquisa não constarão nas discussões. 
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uma empresa. A escola apresenta características como a competitividade e a preparação de 

estudantes para o mercado de trabalho. 

De modo geral, os PCN’s abordam conteúdos a serem trabalhados em oito áreas do 

conhecimento: língua portuguesa, história, geografia, matemática, ciências naturais, artes, 

educação física e língua estrangeira. Sugerem sete temas transversais para serem trabalhados, 

sendo que a orientação sexual27 é um desses (BRASIL, 1998). 

O PCN que aborda sobre a temática orientação sexual, inicialmente apresenta uma 

justificativa para a proposta do tema transversal, exemplificado no trecho: “[...] Orientação 

Sexual nas escolas contribui para o bem-estar das crianças e dos jovens na vivência de sua 

sexualidade atual e futura” (BRASIL, 1998, p. 79). O documento apresenta contribuições e 

perspectivas sobre a sexualidade. 

O estudo de Altmann (2001) em uma de suas análises discorre sobre a compreensão 

da sexualidade presente no documento. Nesse sentido, entende uma normalização da 

sexualidade e a sua inserção na escola conforme o ponto de vista biológico, ou seja, atrelada a 

funções hormonais28. 

Na pesquisa de Lira e Jofili (2010) estão presentes concepções de professoras/es 

formadas/os em Ciências Biológicas acerca do tema orientação sexual nos PCN’s. Boa parte 

dos educadoras/es se mostraram interessadas/os em abordar continuamente o tema e alegam 

despreparo na temática em função de sua formação inicial e/ou continuada. Quando 

questionadas/os sobre o documento, alegam não conhecer as recomendações e a menção à 

orientação sexual presente nos PCN’s. 

Na literatura, alguns trabalhos expõem limitações no documento. Nessa perspectiva, 

cabe destacar Figueiró (2002), que cita a não participação de professoras/es no processo, 

precariedade do ambiente escolar e formação de educadoras/es para atuação profissional 

como aspectos limitantes. De modo geral, a autora concorda com a relevância dos temas 

transversais, mas menciona reflexões sobre a transversalidade poder aumentar a dispersão 

da/o docente e a fragmentação das atividades. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) ao realizar 

pesquisa no documento com as palavras-chave29 : educação sexual, gênero, sexualidade e 

orientação sexual, não se encontra nenhum resultado na busca (BRASIL, 1999). Já nos 
 

27 Orientação Sexual é a terminologia adotada pelo documento. 
28 Informações sobre o ponto de vista biológico e das funções hormonais são importantes. A problemática ocorre 
quando apenas esse conhecimento está em pauta, sem discussões ou menção a questões sociais. 
29 A escolha pelas palavras-chave nesse trabalho, utilizadas em vários momentos, não seguiu uma metodologia já 
existente. As palavras foram escolhidas com base em uma apuração inicial dos trabalhos construídos na área e as 
palavras mais utilizadas.   
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PCNEM+, a busca encontra a palavra sexualidade ligada ao ensino de Biologia (BRASIL, 

2002). Nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM), a palavra 

sexualidade também é encontrada no Ensino de Biologia (BRASIL, 2006). As palavras-chave 

não encontram resultado no Ensino de Química. 

 

2.2.2  Plano Nacional de Educação 

 

Conforme Barbosa, Viçosa e Folmer (2019), o PNE do ano de 2001 continha metas 

referentes aos cursos de formação e estavam contidas menções a gênero, educação sexual, 

ética, saúde e temas locais.  Ao observar o documento, nos objetivos e metas número 11, para 

o Ensino Fundamental, tem-se o seguinte:  

 
Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático criado pelo 

Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios a adequada abordagem 

das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos discriminatórios ou que 

reproduzam estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do índio (BRASIL, 

2001, p. 23 – grifos nossos). 

 

Já para a Educação Superior, no seu objetivo e meta número 12, encontra-se:  

 
Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes temas 

relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que 

se refere à abordagem tais como: gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, 

respeito mútuo, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio ambiente, 

saúde e temas locais (BRASIL, 2001, p. 37 – grifos nossos).  

 

    Observando-se os objetivos e metas para o Ensino Fundamental e o para o Ensino 

Superior, pode-se constatar que esses não foram aplicados totalmente no decorrer de 10 anos. 

Pesquisas como a de Barbosa, Viçosa e Folmer (2019) e Comiotto e Guizzo (2016) discorrem 

sobre a não aplicação no decorrer deste tempo. Tratando-se do PNE de 2014-2024, pode-se 

constatar que termos como gênero, orientação sexual e diversidade sexual foram suprimidos, 

deixando uma lacuna para essas questões no meio educacional (BRASIL, 2014). É possível 

perceber a menção genérica no documento às temáticas de Educação Sexual na diretriz do 

artigo 2, linha III: “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação (BRASIL, 2014, p. 43 – grifo 

nosso). 
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2.2.3 Base Nacional Comum Curricular 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma normativa para Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, que deve ser cumprida em todas as escolas do Brasil (LIMA; 

OLIVEIRA; DELLA JUSTINA, 2019). Torna-se importante refletir sobre a proposta da 

BNCC quando essa é colocada enquanto currículo comum para todas/os, sendo que temos 

uma vasta diversidade cultural e possuímos múltiplas desigualdades sociais (BARBOSA; 

VIÇOSA; FOLMER, 2019). 

Em setembro de 2015 a primeira versão da BNCC é disponibilizada para consulta 

pública. Nessa, tem-se a presença de temas que perpassam a sexualidade, mais 

especificamente na unidade Conhecimento e Vida: Constituição e Reprodução (BRASIL, 

2015). Conforme Barbosa, Viçosa e Folmer (2019), em 2016, a segunda versão da BNCC é 

disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC) e na extensão de seu documento está 

expresso como proposta para Educação Infantil a compreensão de questões biológicas e 

sociais, influenciando as experiências de gênero, etnia, classe, religião e sexualidade. Nos 

objetivos, o documento se apresenta como uma proposta biológica para os Anos Iniciais. Em 

sua última versão, em 2017, a temática sexualidade é reduzida a disciplina de Ciências. Além 

disso, a temática é compreendida através da reprodução e de doenças sexualmente 

transmissíveis30. 

Lima, Oliveira e Della Justina (2019) evidenciam como a sexualidade e a formação 

docente estão presentes na BNCC. Na formação de professoras/es, destacam a apresentação 

generalista por não constar como será essa formação, tanto de docentes como de discentes 

acerca da sexualidade. Como sugestão para avanços nos debates, as/os pesquisadoras/es 

destacam a necessidade da temática sexualidade como conteúdo em grades curriculares dos 

cursos de licenciatura do Ensino Superior. 

Ao que se refere à abordagem presente na BNCC, Patti, Pinhão e Silva (2019) 

compreendem o documento com duas abordagens distintas: biológico/higienista e 

emancipatória. Em discordância, temos Silva, Brancaleoni e Oliveira (2019) que destacam 

apenas a concepção biológica presente na BNCC, com o mesmo enfoque do PCN, 

demostrando o ausente avanço ao longo de duas décadas que separam a criação dos dois 

documentos. 

 
30 “A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser adotada em substituição à 
expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e 
transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas” (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2016). 
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Conforme apontam Silva, Brancaleoni e Oliveira (2019), nas habilidades que devem 

ser desenvolvidas pelas/os discentes, o documento não expressa subsídios para o trabalho 

docente planejar e contemplar as múltiplas dimensões da sexualidade. Além do aspecto 

formativo, questões pessoais e de valores podem intervir no processo de ensino e 

aprendizagem, isso porque a questão sociocultural, afetiva e ética prescritas na BNCC podem 

ser escondidas ao longo do processo de ensino. 

A BNCC apresenta ausência na menção de gênero e identidade de gênero. Assim, os 

silenciamentos presentes no ambiente escolar podem levar a desigualdades, pois a abordagem 

genérica “sem preconceitos de qualquer natureza” presente no documento se mostra 

insuficiente (LIMA; OLIVEIRA; DELLA JUSTINA, 2019; PATTI; PINHÃO; SILVA, 2019; 

SILVA; BRANCALEONI; OLIVEIRA, 2019). 

Em vista disso, o documento se apresenta de maneira generalista diante das 

discriminações, a título de exemplo, discriminações de gênero, o que pode refletir em 

silenciamento de crianças e adolescentes que fujam das normas heteronormativas, ao encontro 

de Silva, Brancaleoni e Oliveira (2019). 

De forma resumida, sinaliza-se a necessidade de os documentos oficiais ressaltarem 

a importância da temática exposta aqui para que possamos avançar em reflexões e processos 

de ensino e aprendizagem no Ensino de Química. 

 

2.3 A EDUCAÇÃO SEXUAL NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

A Educação Sexual no Ensino de Química ainda é pouco discutida e pesquisada. 

Nesse sentido, Marin (2019) e Marin e Oliveira (2019) denotam que no Ensino de Química, as 

questões de gênero e sexualidade31 podem não estar presente de maneira explícita, mas está 

presente nas práticas escolares. Essa visão das/os autoras/es corrobora a perspectiva dessa 

pesquisa ao vislumbrar a Educação Sexual informal presente no meio escolar. Além disso, 

destaca-se: 
Talvez alguns professores em formação considerem que os assuntos de gênero e 

sexualidade devam ser abordados no ensino de química, mesmo que a química 

(como conteúdo conceitual) não tenha muita relação com esses assuntos, pelos 

menos de maneira explícita. Porém, analisando a história da química, as questões 

procedimentais e atitudinais da química como ciência e prática sociocultural, essas 

relações são mais evidentes (MARIN, 2019, p. 138 – grifo nosso). 

 
31 Terminologia utilizada pelas/os autoras/es. 
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Perante os conteúdos implícitos, é importante pensar na formação das/os 

professoras/es de Química para a abordagem dessa temática, pois segundo levantamento de 

Marin (2019) e Camilo e Soares (2016), esse assunto é pouco explorado em ambientes 

formativos. 

A invisibilidade dessa abordagem sendo discutidas de maneira sistematizada nos 

currículos dos cursos de licenciatura em Química, se encontra na pesquisa de Souza et al. 

(2016). Nesta, analisam-se as ementas de cursos de licenciatura em Química do estado do 

Paraná, verificando-se a praticamente ausência de estudos de gênero. 

Nesse sentido, se fazem necessárias pesquisas na área de Educação Sexual que 

auxiliem na inserção dessa proposição na formação inicial e continuada, importância já 

levantada na pesquisa de Marin (2019). 

Para suscitar reflexões de como a temática é abordada na área de Ensino de Química, 

foi realizado um mapeamento inicial em duas fontes, a saber: a revista Química Nova na 

Escola (QNEsc) e nos anais do Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ). A QNEsc 

e o ENEQ foram escolhidos por serem representativos na área, com um direcionamento forte 

para a sala de aula. Para encontrar aspectos relacionados a temática estudada, utilizou-se na 

busca quatro palavras-chave separadamente, quais sejam: educação sexual, orientação sexual, 

sexualidade e gênero. 

O Quadro 2 abaixo contempla os trabalhos encontrados na busca da QNEsc:  

 

Quadro 2 - Levantamento dos trabalhos na QNEsc  
AUTORIA TÍTULO DO TRABALHO ANO 

 
FERREIRA, R. M. H.et al. 

Camisinha na sala de aula: 
Saúde, sexualidade e construção de conhecimento a 

Partir de Testes de Qualidade 

 
2001 

FERREIRA, R. M.; 
SILVA, E.G. O. Z.; 
STAPELFELDT, D. A. M 

Contextualizando a química com a educação sexual 
aplicada de forma transdisciplinar nas aulas de biologia 

 
2016 

SWIECH, J. N.D. A Camisinha como Artefato Tecnológico no 
Ensino de Química 2016 

PROENÇA, A.O.et al. Tendências das Pesquisas de Gênero na 
Formação Docente em Ciências no Brasil 2019 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Somente quatro trabalhos foram encontrados na QNEsc desde a sua primeira edição 

em 199532, demonstrando uma produção escassa na área e também com focos de pesquisa 

diferentes. De forma resumida, o primeiro artigo aborda os testes de qualidade da camisinha 

 
32Disponível em: 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/editorial.php#:~:text=A%20revista%20tem%20se%20pautado,deixou%
20de%20publicar%20um%20n%C3%BAmero. Acesso 26 dez 2020 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/editorial.php%23:~:text=A%20revista%20tem%20se%20pautado,deixou%20de%20publicar%20um%20n%C3%BAmero.%20Acesso%2026%20dez%202020
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/editorial.php%23:~:text=A%20revista%20tem%20se%20pautado,deixou%20de%20publicar%20um%20n%C3%BAmero.%20Acesso%2026%20dez%202020
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“masculina”33 [externa] e estes são reproduzidos por discentes do Ensino Médio, englobando 

também impactos ambientais. O segundo, aborda a Educação Sexual em aulas de Química e 

Biologia trazendo à tona os temas: sistema nervoso, equilíbrio químico, ciclo menstrual e 

métodos contraceptivos. O terceiro, ensina os testes de qualidade das camisinhas externas 

com estudantes da oitava série. Por último, temos um mapeamento das pesquisas relacionadas 

a gênero e seu expressivo crescimento. 

No levantamento realizado nos anais dos ENEQs, evento que ocorre a cada dois 

anos, utilizou-se uma linha temporal de 10 anos (2008 – 2018)34, construindo-se o Quadro 3: 

Quadro 3 - Levantamento dos trabalhos nos ENEQs  
AUTORIA TÍTULO DO TRABALHO ANO 

NUNES, P.; 
LOGUÉRICO, R. Q. 

Rumores sobre 
completo) 

gênero na Educação Básica (Trabalho 2012 

 
SANTOS, P. N. DopaMina: Discutindo Gênero e Ciência Através da Criação 

de um Grupo de Pesquisa no Ensino Médio (Resumo) 

 
2012 

 
CORREA, T. M. 

Olhares de alunas(os) de licenciatura em química sobre as 
teorias feministas e o currículo de ciências (Resumo) 

 
2014 

LUTEMBERG, L. M.; 
MAZZE, F.M. 

Gênero e Sexualidade na formação de professores em ensino 
de ciências naturais: um olhar sobre o PIBID da UFRN 
(Trabalho completo) 

 
2014 

FERNANDES, F. S.et al Sobre mulheres e produção em Ciências: Discutindo 
questões de gênero em aulas de Química (Resumo) 2016 

ROSENTHAL, R.; 
MURAMATSU, M.; 
REZENDE, D.B. 

Ser mulher na Ciência: a questão de gênero nas Ciências da 
Natureza e na Matemática (Resumo) 

 
2016 

SACHS, J.P.D.et al Questões de Gênero em Periódicos Nacionais de Ensino de 
Química (Trabalho completo) 2016 

SOUZA, D.C.et al Questões de Gênero em cursos de Licenciatura em Química 
do Estado do Paraná (Trabalho completo) 2016 

 
AGUILAR, M.B. R. et al 

Professoras de Ciências da Natureza na educação timorense: 
questão de gênero na análise da sócio-gênese (Trabalho 
completo) 

 
2016 

CAMILO, W.M.; 
SOARES, M.H.F. B. 

Intervenção Pedagógica: Sexualidade e Identidade de 
Gênero na Formação Inicial de Professores de Química. 
(Trabalho completo) 

 
2016 

ARAÚJO, M.O.; 
XAVIER, M.G.; 
SOUZA, G.A.P. 

Relações de Gênero e o Papel Feminino na História da 
Ciência e da Química (Resumo) 

 
2018 

GERPEL, R.L.et al Perfil da representatividade de gênero em disciplinas de 
físico-química (Resumo) 2018 

PINHOL, U.M. F. et al Camisinha na sala de aula: Saúde, Sexualidade e prevenção  
a partir de testes de qualidade (Resumo) 2018 

 
MARIN, Y.A. O. 

O homem trans e a química: Análise do potencial das 
situações que atravessam esses sujeitos e suas experiências, 
para a abordagem de questões de gênero e sexualidade no 
ensino de química (Resumo) 

 
2018 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
33 Terminologia utilizada no trabalho apresentado. 
34 A escolha pela linha temporal de 10 anos ocorreu pela dificuldade em mapear todos os anais do evento. 
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No intervalo de 10 anos foram encontrados 14 trabalhos, sendo que, 8 eram resumos 

e 6 trabalhos completos35. De modo geral, dos 18 trabalhos encontrados nas duas fontes 

(QNEsc e ENEQ), teve-se ausência total ou parcial de pesquisas que englobassem 

intervenções didáticas. Na maior parte dos casos, os trabalhos que continham intervenções 

didáticas não auxiliaram na reflexão sobre possibilidades que problematizassem o assunto no 

Ensino de Química. Levando em conta que inseriam apenas a parte conceitual e que possuíam 

uma carência total ou parcial de discussões sociais. Não se descarta a importância das 

pesquisas com outros focos, mas se entende a necessidade de trabalhos que demonstrem 

possibilidades de abordagem da Educação Sexual no ensino de Química para as/os docentes. 

Nesse sentido, se faz necessário refletir sobre a importância não apenas de abordar 

discussões de Educação Sexual no Ensino de Química, mas pensar propostas para o processo 

de ensino e aprendizagem que busquem sair da norma heteronormativa (heterocis), binária e 

sexista, em concordância com Marin (2019). 

  

 
35 Os resumos no ENEQ possuem 1 página e os trabalhos completos variam de 8 a 12 páginas. 
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3  CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

A seção (3) abordará os caminhos percorridos para análise dos dados desta pesquisa. 

Na subseção (3.1) A coleta de dados – descrição de Grupo Focal e questionário e (3.2) 

Análise dos dados – explicação acerca do método utilizado para analisar qualitativamente os 

dados, a Análise Textual Discursiva (ATD). 

 

3.1 A COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente, realizou-se uma entrevista em grupo com características de grupo focal 

(GF) com professoras/es que atuavam/atuam nas escolas da Grande Florianópolis, totalizando 

6 docentes. O critério estabelecido para a seleção dessas/es profissionais foi a atuação no 

Ensino de Química. A escolha da escola ocorreu por possuir reuniões com as/os docentes, 

tornando mais simples o processo de discussão. 

Segundo Borges e Santos (2005), a técnica de GF constitui uma das modalidades de 

entrevistas em grupos e/ou grupos de discussão. Nesse sentido, uma entrevista semiestrutura 

foi previamente pensada (Apêndice A), sendo que a qualquer momento a pesquisadora 

poderia intervir e realizar outros questionamentos. 

No início da entrevista, a pesquisadora sinalizou o objetivo da discussão. Desta 

forma, a investigante manifestou ao grupo que possuía o intuito de coletar a opinião e 

percepção das/os docentes em relação ao tópico de Educação Sexual no Ensino de Química. 

Trad (2009) discorre sobre a importância de sinalizar o objetivo da pesquisa no início do GF. 

A escolha de uma entrevista em grupo com características de GF ao invés da uma 

entrevista individual decorreu de alguns motivos. Primeiramente, pela dificuldade em 

conversar com as/os docentes individualmente devido a elevada carga horária dessas/es na 

Rede Pública de Ensino. Além disso, as potencialidades da técnica de GF, com baixo custo e a 

interação entre as/os participantes do grupo, diminui a influência da pesquisadora durante a 

entrevista. Nesse sentido, o nível de poder está centrado no grupo e não na entrevistadora, 

conforme apontam Borges e Santos (2005). 

Todas/os docentes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) que permitia a utilização de gravadores, anonimato da instituição e de suas 

identidades, e a possibilidade de retirar-se da pesquisa a qualquer momento. 

Durante a realização da entrevista em grupo, as/os professoras/es foram 

questionadas/os sobre a importância, ou não, desta pesquisa abarcar o que as/os estudantes 
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desejam aprender sobre a Educação Sexual no Ensino de Química. Diante disso, todas/os 

consideraram pertinente levantar dados de estudantes. Portanto, realizou-se levantamento 

através de questionário (Apêndice B) com 15 discentes, maiores de 18 anos da Grande 

Florianópolis, estudantes em preparação para ingresso no Ensino Superior. As/os discentes 

também assinaram o TCLE. A gravação da entrevista em grupo foi transcrita e as respostas 

dos questionários organizadas. Ambos os dados são elementos fundamentais para a 

construção da proposta de intervenção didática. 

 

3.2 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na análise da transcrição da entrevista em grupo e do questionário, optou-se pela 

Análise Textual Discursiva (ATD), metodologia qualitativa de informações textuais e 

discursivas criada por Moraes e Galiazzi (2007). 

A ATD consiste em três etapas: unitarização, categorização e comunicação. A 

unitarização fundamenta-se no conjunto de respostas transcritas em um documento, 

separando-se fragmentos pertinentes para a pesquisa. Seguidamente, reuniu-se os fragmentos 

que possuem semelhanças semânticas reunindo-os em categorias, etapa de categorização. Por 

último, a partir de cada categoria foram produzidos textos que podem ajudar a ampliar as 

compreensões sobre a Educação Sexual no Ensino de Química alicerçado as vozes de 

discentes e docentes, a etapa de comunicação. 

Na etapa de categorização, emergiram três categorias para a análise, que são: 

Educação sexual (in)visível nas vozes de discentes e docentes; A Educação Sexual na área das 

Ciências Biológicas e perspectivas para o Ensino de Química e obstáculos à formação das/os 

professoras/es de Química. Cumpre notar que a análise das concepções das/os docentes e 

discentes são fundamentais para pensar na proposta de intervenção didática, pois é o olhar de 

quem participa no processo de ensino e aprendizagem. 

Na discussão das categorias, o texto que estará em recuo, pode-se referir tanto a uma 

parte da entrevista ou do questionário. Assim, ao lado será destacado com a letra D (docente) 

e o número correspondente a pessoa, da mesma forma com a letra E (estudante).  
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4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A seção (4) discutirá os resultados a partir da entrevista em grupo e do questionário 

para posteriormente pensar em uma proposta de intervenção didática. Na subseção (4.1) A 

Análise das categorias – reflexões a partir das categorias emergentes em diálogo com a 

literatura e (4.2) A construção de uma proposta de intervenção didática – como ocorreu o 

processo de construção da intervenção e a possibilidade de inserir a Educação Sexual no 

Ensino de Química. 

 

4.1 A ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

 

Educação sexual (in)visível nas vozes de docentes e discentes  

 

O principal eixo de discussão desta categoria aborda a Educação Sexual no espaço 

escolar, compreendendo que esta ocorre de maneira formal e informal, em consonância com 

Werebe (1998). 

De acordo com os trechos abaixo, a Educação Sexual aparece como um tabu, sendo 

esta uma tarefa complicada de se realizar: 

 
Então. e para trabalhar educação sexual é um tabu, é complicado, sabe... pra 

trabalhar educação sexual [...] (D.1). 

 
[...] Mas, claro que sempre em sala de aula sempre tem aquelas questões levantadas 

né, por algum um aluno ou alguma aluna, e a gente sempre né, tem que aí tem que 

tocar em determinados assuntos, mas não dentro de um planejamento assim [...] 

(D.2). 

 

Ao refletir sobre o fragmento de D1, cabe citar a pesquisa realizada por Figueiró 

(2014) em sua tese de Doutorado, sendo parte desta relatada no livro Formação de 

educadores sexuais: adiar não é mais possível. De acordo com a autora, docentes com 

barreiras pessoais podem atrapalhar o Ensino da sexualidade. A questão do tabu expressa no 

fragmento, nos coloca a refletir sobre como a/o docente pode pensar a sua própria Educação 

Sexual. Como aponta Figueiró (2010) há uma necessidade de desconstruir a sexualidade como 

algo “sujo”, “vergonhoso” e “assunto para não se falar”. Mediante a isso, o trato da temática 
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de Educação Sexual também possui relação com a formação dessas/es estudantes para superar 

preconceitos, tabus, valores e normas repressoras presentes em nossa sociedade, consoante a 

Figueiró (2018). 

No segundo fragmento, D2 reconhece que na sua atuação a demanda da Educação 

Sexual aparece na sala de aula através das/os discentes, e não como um assunto pensado no 

processo de planejamento. Em linhas gerais, D2 parece reconhecer que existe uma Educação 

Sexual informal na sala de aula, e que se pode atuar nesse momento. 

Em publicação realizada pela pesquisadora Figueiró (2013), em seu livro Educação 

Sexual no dia a dia, várias situações são apresentadas tanto do cotidiano como no ambiente 

escolar, acontecimentos que provavelmente ocorrem na sala de aula de D2. A autora ao longo 

de seu livro reforça a importância da/o docente atuar através da Educação Sexual informal, 

que muitas vezes passa despercebida, mas que na sala de aula pode trazer discussões 

pertinentes. 

Quando as/os professoras/es são questionadas/os sobre a abordagem da Educação 

Sexual nas escolas em que atuam, de modo geral a resposta é que ela não está presente. 

Também se torna curioso nesse momento da entrevista, a maneira como expressaram espanto 

ao ser realizado essa pergunta. A sensação de espanto foi observada pelas suas expressões 

faciais, seguem os trechos: 

 
No ensino médio não apareceu (D.3).  

É, eu não lembro (D.2). 

Só fundamental mesmo (D.1). 

 

Segundo os trechos as/os docentes relatam o não aparecimento de forma explícita da 

Educação Sexual, trazendo à tona o entendimento que possivelmente a temática não orientou 

o processo de planejamento, especificamente no Ensino Médio, espaço em que o 

conhecimento Químico é mais detalhado. Curioso perceber que D2, anteriormente, de 

maneira indireta, relatou que a Educação Sexual aparece como demanda discente, mas ao ser 

questionada/o como está presente na escola, diz não lembrar. Esse aspecto parece estar 

consolidado em uma crença que o currículo prescrito é determinante no processo de ensino e 

aprendizagem, desconsiderando o papel do currículo oculto36. Já na fala de D1, por exemplo, 

ao mencionar o Ensino Fundamental, pode ter como justificativa a recordação dos conteúdos 

 
36 Segundo Veiga (2002) o controle social compõe o currículo oculto, sendo esse definido a partir dos 
ensinamentos que ocorrem na sala de aula e na escola. Já o currículo oficial, contempla os conteúdos 
curriculares, metodologias, recursos e avaliação. 
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presentes no currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental, que de maneira sistematizada, 

o Ensino da Educação Sexual pode estar presente. 

De outra parte, as/os estudantes investigadas/os, ressaltaram a carência de discussões 

relacionadas a Educação Sexual não apenas na componente curricular de Química, mas na 

escola como um todo: 
Em muitas escolas, nem presente ela está (E.1 – Q1). 

Para mim está pouco presente pois não é falado na escola (E.2 – Q1). 

 

Assim como as/os docentes, está expresso nos fragmentos de E1 e E2 a dificuldade 

em reconhecer a Educação Sexual informal. 

Pode-se destacar que as/os docentes e as/os estudantes apontam para poucas 

discussões no processo educativo relacionadas a Educação Sexual. No Ensino Médio, existe 

uma lacuna nos livros didáticos37, sendo estes orientadores em muitos casos do planejamento 

e desenvolvimento das aulas38. Diante disso, as discussões podem estar presentes na sala de 

aula de maneira informal, mas por não comporem o currículo oficial, não são reconhecidas. 

Uma das questões levantadas na pesquisa de Marin (2019) com estudantes de 

Química em formação inicial na Universidade Federal do Acre, se refere sobre à importância 

das/os professoras/es mostrarem-se abertos para pensar novas possibilidades para o Ensino de 

Química, abordando gênero e sexualidade. Diante disso, a abertura aparece na entrevista e 

pode ser observada no fragmento abaixo: 

 
É, o que eu penso assim é que assim trabalhar como planejamento de aula desse 

assunto, não surgiu oportunidade ainda pra mim (D.2). 

 

Pensando em aspectos do fragmento de D2, além da/o docente estar aberta/o para 

novas possibilidades, é valioso reconhecer que o estudo do corpo e sua sexualidade é um 

direito de toda criança e adolescente39, em conformidade com Figueiró (2002). Nesta direção, 

 
37 Ao mapear três autoras/es de livros didáticos do ano de 2018, (NOVAIS; ANTUNES, 2016); (REIS, 2016); 
(SANTOS; MÓL, 2016) – Volumes 1, 2 e 3, encontra-se apenas 1 resultado para a busca com palavras-chave já 
usadas anteriormente. O resultado é encontrado em Reis (2016) em seu terceiro volume. A abertura do capítulo 
10 do livro ocorre através de uma notícia que aborda a “Ideologia de gênero”. 
38 A intensificação do trabalho de professoras/es e dificuldade das adversidades da sua prática tornam os recursos 
literários refúgios e acabam por definir a ação docente, conforme apontam Loguercio, Samrsla e Del Pino 
(2001). 
39 Entende-se que conhecer seu corpo e sua sexualidade é direito de muitas pessoas em diversas faixas etárias, 
como idosas/os, por exemplo. Mas nesse trabalho o foco está centrado em crianças/adolescentes do ensino 
regular. 
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E3 demonstra sua maneira de olhar para a Educação Sexual presente na escola, parece deixar 

explícito que é preciso conhecer o seu corpo para a sua proteção. 

 
Deveria ser um assunto tratado com naturalidade ensinando as crianças a terem 

maior conhecimento do seu corpo e assim se proteger (E.3 – Q1 – grifo nosso). 

 

Dentre as possibilidades para abordagem da Educação Sexual nas escolas, as 

questões voltadas para a proteção estão entre elas. Porém, discutir apenas esse aspecto, retoma 

uma visão reducionista da temática. Embora seja importante discutir questões de proteção, a 

abordagem da Educação Sexual precisa informar/debater sobre todos os aspectos de ordem 

social e cultural. Pode-se ainda, destacar como exemplos de possibilidades: o resgate do 

erótico, do gênero e do prazer na vida dos sujeitos, trazendo problemáticas e ampliando a 

abordagem, como já apontado por Figueiró (2010). 

A complexidade em enxergar a Educação Sexual sendo realizada na escola é 

apresentada apenas quando abordamos a Educação Sexual informal. O mesmo não acontece 

quando as/os docentes se recordam da temática sendo abordada de maneira objetiva, como é o 

caso de palestras ou até mesmo da violência que ocorreu no ambiente escolar: 

 
[...] minha mãe era cheia dos tabus e então ela conversava as coisas comigo bem 

por cima, então lá eu acabava aprendendo o que eu precisava (D.3). 

 

A gente teve um caso na escola de automutilação, por não aceitação da opção 

sexual40 (D.6 – grifo nosso). 

 

As discussões dessa temática são mais importantes ainda no ambiente escolar quando 

existe uma lacuna em outros espaços, tal como o familiar, mencionado por D3. Cabe enfatizar 

a relevância da abordagem da Educação Sexual mesmo que a/o estudante possua uma 

Educação Sexual em casa. A abordagem da Educação Sexual no ambiente escolar difere do 

âmbito familiar por estar fundamentada em questões teóricas e metodológicas. Além disso, a 

violência relatada em D6 abre espaço para discussões que são fundamentais no processo de 

ensino e aprendizagem, abordando os múltiplos corpos, gêneros e sexualidades. 

 
40 Não se considera nessa pesquisa adequado a terminologia “Opção sexual”. Entende-se que orientação sexual é 
adequado e está presente em trabalhos já levantados, como por exemplo, Camilo e Soares (2016), Figueiró 
(2010), Marin e Oliveira (2019), Werebe (1998). 
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Em linhas gerais, nota-se uma dificuldade em perceber a Educação Sexual informal 

presente nas escolas por parte de discentes e docentes. Embora essas/es percebam com mais 

facilidade a Educação Sexual quando se recordam de atividades no currículo oficial. 

 

Obstáculos da formação das/os professoras/res de Química 

 

Nessa categoria permeiam aspectos relacionados a formação inicial e continuada 

das/os professores/as investigadas/os. A formação inicial e continuada de professoras/es é 

essencial para a compreensão de diferentes temáticas. Nesse sentido, torna-se significativo 

políticas públicas com respaldo em pesquisas sobre Educação Sexual, de forma a desenvolver 

reflexões no processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, Figueiró (2010) declara como 

pertinente o auxílio de políticas públicas no trabalho da Educação Sexual e ressalta que o 

interesse pela temática da Educação Sexual tende a mudar conforme o interesse de cargos de 

poder e lideranças. 

No fragmento exposto por D3, parece haver insegurança para abordar a temática: 

 
E eu vejo assim que eu me sinto despreparada para tá trabalhando realmente, os 

termos que nem ela falou. A questão assim que tu vai tá trabalhando um tema que 

uma criança pode ter sofrido um abuso, e a gente não, assim eu não sei lidar com 

essa situação (D.3). 

 

Uma menina veio reclamar de abuso, foi até ano passado foi encaminhado, foi 

tirado do pai. Enfim, era o próprio pai (D.4). 

 

Um dos fatores para sentir-se despreparada/o na abordagem da temática pode ser a 

própria formação dessas/es professoras/es. Segundo levantamento de SOUZA et al. (2016) 

cursos de licenciatura em Química do estado do Paraná apresentam poucas discussões 

relacionadas a temática, de maneira sistematizada. Essa característica parece estar presente em 

outros cursos de Licenciatura em Química do País. A carência na formação continuada com 

enfoque em Educação Sexual permanece no mesmo sentido. Soma-se ainda, as poucas 

publicações na área de Ensino de Química, conforme levantamento de publicações 

encontradas na QNESc e no ENEQ. Ou seja, mesmos as/os profissionais que por conta 

própria possuem interesse em compreender melhor o assunto através da produção 

disseminada na literatura, esbarram na lacuna de trabalhos publicados.  
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Conforme Camilo e Soares (2016), considera-se pertinente a inclusão de discussões 

relacionados a identidade de gênero e sexualidade na formação inicial de professoras/es de 

Química. Para além, Figueiró (2014) compreende a importância das discussões relacionadas à 

Educação Sexual estarem presentes na formação inicial de cursos de licenciaturas de modo 

geral. 

Em muitos momentos o fragmento de D3 parece não colocar a discussão referente as 

violências no meio profissional. As questões que envolvem o abuso41 devem ser discutidas a 

no âmbito escolar como um todo, em diálogo com diferentes profissionais, como docentes, 

gestores, coordenadores pedagógicos, psicólogos e assistentes sociais. 

Nesse sentido, a publicação de Werebe (1998) ao abordar a violência sexual contra 

crianças e adolescentes discorre sobre a sua presença em lares, sendo praticada pelos próprios 

parentes, a título de exemplo, pais, avós, tios, irmãos. O estudo de Martelli (2013) nos coloca 

a pensar o papel da escola e de seus profissionais nessa situação. Nesse sentido, a escola não 

deve apenas se responsabilizar em realizar a denúncia, mas promover também ações em que a 

Educação Sexual esteja presente de maneira objetiva levando conhecimento para as crianças e 

adolescentes. 

A violência constatada na fala de D4 demonstra de maneira mais direta como é 

importante o envolvimento do meio escolar em questões relacionadas à Educação Sexual. 

Entende-se, também, que trabalhar com essa temática de maneira formal e informal exige da 

docência conhecimentos e habilidades que são específicas, aproveitando os diversos 

momentos e oportunidades para ensinar, ao encontro do que defende Figueiró (2013). 

Como destacado por D3, sente-se despreparo no trato da temática e, por 

consequência, as/os estudantes percebem que esse assunto não é discutido de maneira 

estruturada: 
Sinceramente, eu não vejo muito a presença dessa parte dos educadores e acho que 

causa grande consequências pois à educação é essencial pra qualquer assunto 

(E.13– Q1). 

 

A abordagem de D2 remete que o problema pode estar relacionado com a forma em 

que a escola é dividida, por departamentos, conforme segue abaixo: 

 
É, o problema que eu vejo aqui que a gente tá separado, né, por departamentos 

(D.2). 

[...] educação sexual deveria ser abordada por várias disciplinas (E.6 – Q3). 
 

41 Maria Amélia Azevedo realiza pesquisas envolvendo violência doméstica, de natureza física e psicológica. 
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Pensando nisso, será que a interdisciplinaridade poderia ajudar no trabalho com a 

Educação Sexual? Delizoicov e Zanetic (2002) trazem reflexões para pensar o trabalho 

interdisciplinar. Os autores compreendem que no trabalho interdisciplinar várias ciências 

poderão colaborar para desenvolver a temática em questão, nesse caso, a Educação Sexual. 

Nesse sentido, citam que ao invés de um “professor polivalente”, cada área contribuirá com a 

discussão e aprofundamento da temática a partir dos conhecimentos específicos. Isto posto, 

teremos um olhar multifacetado do problema. O processo precisa ser acompanhado de 

diálogos entre os diferentes profissionais envolvidos em busca de uma visão ampliada sobre o 

tema. 

A docência reconhece ainda a falta de materiais no Ensino de Química destinados a 

discutir a Educação Sexual: 

 
[...] mas assim voltado pra química quase não tem, tem algum trabalho que você 

tira um pouquinho de educação sexual voltada pra química como eu fiz (D.3). 

 

Pela insuficiência de trabalhos encontrados que permeiam a temática, percebeu-se 

que existem poucas discussões de caráter social possuindo seu enfoque em questões 

informativas. Os pressupostos básicos relacionados a Educação Sexual são trabalhar com 

questões amplas da sexualidade, abrangendo sexo, sentimentos, valores, atitudes e normas 

socioculturais, expresso por Figueiró (2014). 

Nesse processo de ensino e aprendizagem, as/os professoras/es não devem se colocar 

enquanto superiores as/os alunas/os, pois estas/es possuem saberes e não são tábulas rasas. 

Portanto, não só as/os discentes aprendem, como também as/os docentes, ao encontro de 

Freire (2014). 

Desse modo, ressalta-se a importância de políticas públicas que fomentem a 

formação inicial e continuada de professoras/es de licenciaturas de modo geral e em particular 

no Ensino de Química. Além do mais, à necessidade de materiais para as/os docentes 

ajustarem conforme a escola e a turma. 

 

A Educação Sexual na área das Ciências Biológicas e perspectivas para o Ensino de 
Química 

A discussão desta categoria é constituída pelos eixos principais de como a Educação 

Sexual é vista por estudantes e docentes e como está presente nas aulas de Ciências/Biologia. 
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Alguns fragmentos nos colocam a pensar em como trabalhar esses conceitos no Ensino de 

Química. 

Primeiramente, a lembrança da Educação Sexual de maneira objetiva nas aulas de 

Biologia, na percepção da/o estudante e docente: 

 
Bom, na escola o básico em aulas de biologia (E.3 – Q2).  

[...] mas é mais na área da biologia, né [...] (D.1). 

Ao refletir sobre a inclusão da temática no Ensino de Química, percebe-se 
dificuldade: 

É, na aula de Química eu não vejo alguma possibilidade de linkar em alguma 
disciplina, sabe, em algum conteúdo (D.1). 

O fragmento de D1 demonstra como é complexo pensar sobre possibilidades no 

Ensino de Química, tal aspecto remete a lacuna de abordagens tanto na formação inicial como 

continuada das/os professoras/es. Nesse sentido, não se pode descartar a carga horária alta de 

trabalho, no caso de D1 é de 32 horas semanais. Com uma carga horária elevada, acaba-se 

trabalhando com materiais didáticos e paradidáticos já disponíveis. 

Mas se tu for ver na Química educação Sexual é uma coisa assim, que tu vai 

trabalhar como? entendeu? [...] É, como que tu vai abordar na Química? A 

abordagem, a educação sexual. Ah, tipo qual é o conteúdo que eu vou trazer, né.. 

[...] não é qualquer coisa que eu vou tá linkando, sabe. É bem complicado (D.1). 

[...] É, na aula de Química eu não vejo alguma possibilidade de linkar em alguma 

disciplina, sabe, em algum conteúdo [...] Só no ensino fundamental mesmo, ou na 

área da biologia, sabe (D.1). 

Mais uma vez, os fragmentos acima evidenciam uma dificuldade de pensar a 

Educação Sexual no âmbito do Ensino de Química. Nesse sentido, sinaliza-se a Biologia. 

Provavelmente isso ocorre em função de historicamente no Ensino Fundamental, mais 

especificamente na disciplina de Ciências, o currículo oficial conter tópicos que abrangem a 

possiblidade de inserir a Educação Sexual, como no caso dos sistemas reprodutores. 

Quando trazem para a entrevista em grupo experiências do meio escolar, parece ser 

mais fácil ampliar conteúdos para o Ensino de Química: 
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a gente tem um laboratorista aqui que mudou de nome, o nome dela é [nome da 

pessoa]42, mas fisicamente ela não mudou nada, então ela tem um bigodão, cabelo 

azul (D.6). 

 

De certa forma, a presença da laboratorista no ambiente escolar emerge discussões 

acerca de mulheres que possuem barbas. Debates acerca de corpos que performam 

possibilidades não hegemônicas.  

Um exemplo de intervenção didática que poderia colaborar com a discussão em 

relação ao caso da laboratorista, é o trabalho de Marin e Oliveira (2019). Nesse, tem-se como 

sequência didática “O caso de Tifanny Abreu43 na super liga de Vôlei”. Na discussão podem 

aparecer elementos como, a exemplo, mulheres de barba e homens transgêneros (trans)44que 

podem engravidar. A possibilidade de discutir questões de heteronormatividade, hormônios e 

tratamento hormonal está presente no trabalho de Pontes e Simões Neto (2017). As/os 

autoras/es tem por objetivo tocar em processos envolvendo questões Químicas e Bioquímicas, 

e contribuições para a identificação física, ao mesmo tempo que tece discussões críticas para a 

imposição velada em relação ao grau de identificação visual com o gênero da pessoa trans. 

Outra possibilidade para pensar o espaço educativo e fomentar discussões pode ser o 

uso de filmes. O filme XXY, lançado em 2007, trata de uma jovem intersexual, definida como 

uma garota e que começa a explorar a sua sexualidade na adolescência. O filme abre 

possiblidades para um trabalho interdisciplinar entre a Química, Biologia e questões sociais, 

levando em consideração que as pessoas são classificadas socialmente entre dois gêneros 

definidos, quais sejam: mulher e homem. 

É pertinente perceber que existem poucos trabalhos que abordam gênero e 

sexualidade escritos por licenciandas/os, fator transcrito em levantamento nessa pesquisa. 

Quando esses trabalhos existem, em boa parte são escritos por pessoas graduadas na área de 

Ciências Biológicas, como é o caso de Marin e Oliveira (2019). 

Ao longo da discussão, as possibilidades de conteúdos para o Ensino de Química 

foram surgindo, temas como: gênero no Ensino de Química, estruturas, ligações, geometria 

molecular, acidez e basicidade das estruturas vaginais: 

 
42 No lugar do nome verdadeiro substitui-se [nome da pessoa] para garantir o anonimato 
43 Tifanny Pereira de Abreu foi a primeira transsexual que disputou uma partida na Super liga. A atleta jogou em 
competições masculinas até seus 29 anos, momento que em inicia sua transição (MARIN; OLIVEIRA, 2019). 
44 Transgênero é um conceito “guarda-chuva” para designar a diversidade de pessoas que não se identificam com 

comportamentos e/ou papéis esperados do gênero determinado em seu nascimento (JESUS, 2012). 
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O conteúdo ideal seria orgânica no terceiro, mas o período o mais cedo possível no 

primeiro. O bom seria nos três anos um pouquinho de cada, porque a cabecinha 

esquece (D.6). 

O assunto deveria ser abordado com mais regularidade e seriedade, sendo 

completamente incorporado pelo currículo (E.6 – Q1). 

O fragmento de D6 parece preso a dimensão conceitual, ainda que esta seja 

importante e mereça ser articulada com aspectos sociais. Ao pensar sobre a construção do 

conhecimento de Química, algumas questões são discutidas em vários momentos e acredita-se 

que aspectos envolvendo a Educação Sexual também devem ser pauta em vários períodos. 

Figueiró (2014), ao trabalhar temáticas de Educação Sexual com professoras/es, percebe a 

importância da retomada de alguns debates. Da mesma forma, entende-se como significativo 

a retomada de debates e problematizações envolvendo a Educação Sexual ao longo de toda 

Educação Básica. 

Os trechos abaixo parecem denotar uma visão que carece de ampliação da Educação 
Sexual. Primeiramente a questão reprodutiva, e posteriormente os métodos contraceptivos: 

 
Sabemos que não só mulheres devem usar o anticoncepcional para gravidez, homem 

também pode e sobre a forma adequada de utilidade de camisinha (E.15 – Q3). 

Já participei de aulas sobre educação sexual sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, uso de preservativos e métodos contraceptivos (E.5 – Q2). 

É considerável o fragmento de E15 quando se abre o debate para a utilização de 

anticoncepcional também por homens. Entende-se pela frase que a/o E15 está se referindo a 

mulheres e homens cis. Além disso, o enfoque da frase denota a relação sexual baseada na 

questão reprodutiva. Pensando na diversidade de casais, a questão reprodutiva pode não estar 

presente de maneira direta, como expresso no fragmento. Por fim, sabe-se da possibilidade de 

homens trans também engravidarem. 

Para o caso de E5, a Educação Sexual de maneira sistematizada aparece ligada a 

doenças sexualmente transmissíveis, uso de preservativos e métodos contraceptivos. Essas 

temáticas ligadas ao Ensino de Química se fazem presentes em trabalhos, como no caso de 

Ferreira et al. (2001), Swiech (2016), Ferreira, Silva e Stapelfeldt (2016). Porém, mesmo com 

essas abordagens existindo, torna-se significativo pensar materiais que ampliem a noção de 

uma sociedade que é diversa, incluindo a diversidade sexual e de gênero, relações de gênero, 

abuso sexual, violências, dentre outros. Pode-se citar trabalhos que utilizam dessa acuidade/ 

compreensão, Marin e Oliveira (2019) e Marin, Nunes e Cassiani (2020). 
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Quando as/os discentes são questionados acerca das possibilidades para a temática, 

aparecem outras possibilidades: 

Deveriam ensinar sobre o respeito, sobre não ser uma escolha e que independente 

da sexualidade, ninguém é melhor que o outro (E.1 – Q3). 

[...] identidade de gênero; o que é passar do limite [...] (E.10 – Q3). 

[...] incluir as questões de gênero para que já cresçam com o entendimento que o 

coleguinha pode ser diferente mesmo tendo o mesmo sexo (E.3 – Q3). 

Em concordância com o fragmento de E1, entende-se que as pessoas são diversas, 

possuindo várias possibilidades de orientação sexual e gêneros. O trecho de E10, ao abordar 

“o que é passar do limite”, parece estar falando sobre questões de assédios, reforçando a 

pertinência de discussões na Educação Sexual voltadas para relações de gênero e abuso, 

aliando-se a uma Educação Sexual emancipatória. 

Na parte da fala de E3, ao citar “que o coleguinha pode ser diferente mesmo tendo o 

mesmo sexo”, pode trazer discussões acerca das diversas feminilidades e masculinidades 

presentes em nossa sociedade. Nesse sentido, Nascimento (2017) dialoga ao longo de seu 

texto o modelo de masculinidade esperado pelo senso comum, sendo um homem forte, 

corajoso, competitivo. Em relação à noção de feminino, ligada a fragilidade, sensibilidade, 

naturalmente cuidadora. Entende-se que essas noções não expressam a diversidade de 

experiências em ser homem e mulher, sendo essas experiências construídas social e 

culturalmente. 

Para D4, falar sobre assuntos sérios com as/os discentes despertam risos: 
 
Eles são tão pra frente que quando chega pra falar do assunto sério, são pior do 

que os bebezinhos. Aí começa a cutucar ri tal tal [...] tem que arrumar estratégias 

pra gente poder entrar com esses assuntos assim, se não não rola (D.4). 

O fragmento de D4 expressa uma certa preocupação para abordar a temática e não 

cair nas brincadeiras. Pelo fragmento, parece que D4 sente a necessidade de se preparar bem 

para lidar com a temática, visto que as risadas são presentes. Ao mesmo tempo, parece que 

generaliza ao mencionar “são pior do que bebezinhos”. Nesse sentido, deve-se tomar cuidado 

com a profecia auto-realizadora. Segundo Britto e Lomonaco (1983), a profecia auto- 

realizadora diz respeito as expectativas que determinada pessoa deposita em outra, podendo 

vir a se tornar uma realidade com base no que se pensa ou espera desta. O fato de D4 
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mencionar que “não rola” se não pensar em estratégias adequadas para abordar o tema, pode 

ser um indicativo da dificuldade de abordar o assunto. 

Nesse sentido, Figueiró (2018) aponta a preocupação e insegurança de docentes em 

tratar a temática em função de todo o processo formativo que não os prepara para o trato ao 

assunto. Diante das risadas, Figueiró (2014) também discute em sua pesquisa a sua presença 

nos primeiros momentos, até que as/os alunos possam ganhar confiança. Os relatos das/os 

professoras/es são de que a turma responde de maneira positiva com o trabalho da Educação 

Sexual. 

Via de regra, a emergência desta categoria mostrou a dificuldade de pensar 

possibilidades para o Ensino de Química, ao mesmo tempo em que a temática está presente e 

é recordada através das aulas de Ciências/Biologia. O relato das questões de gênero e 

sexualidade presentes no ambiente escolar, bem como os tópicos conceituais de Química, 

suscitam reflexões para inserção da temática na área. 

4.2 A CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DIDÁTICA:"A 

DIVERSIDADE NAS RELAÇÕES SEXUAIS: DIÁLOGOS COM A QUÍMICA” 

 

A construção da proposta de intervenção didática utilizará as vozes de docentes e 

discentes, realizadas através da entrevista em grupo com característica de grupo focal e 

questionário, compreendendo que ambos os levantamentos são importantes para pensar em 

possibilidades de abordagem. Nesta rota, não se está admitindo que a proposta de intervenção 

didática seguirá o modelo proposto pelas/os envolvidas/os na pesquisa. Mas suas 

compreensões serão problematizadas e nos auxiliarão a sinalizar caminhos. 

Na proposta intervenção didática serão elaboradas diferentes atividades e a estrutura 

será a partir dos três momentos pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002). O 

primeiro é a Problematização Inicial (PI), neste momento serão apresentados as/os estudantes 

situações do cotidiano, a qual deverá ter ligação com o tema proposto. No segundo momento, 

Organização do Conhecimento (OC), a/o docente auxilia na compreensão e orientação dos 

conhecimentos científicos necessários diante do tema e da PI apresentados. Por fim, a 

Aplicação do Conhecimento (AC), corresponde ao terceiro momento, o qual é destinado às 

atividades como uma forma de retornar à problematização inicial e avaliar. 

A proposta de intervenção didática seguirá um modelo estrutural semelhante ao 

proposto por Fernandes e Stuani (2015) em que é descrito o objetivo de cada atividade e 
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sinalizações de como abordar os momentos de problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. 

O processo de construção da proposta de intervenção didática foi a parte mais árdua 

desse trabalho. A maioria das referências encontradas para o Ensino de Química, pouco 

traziam questões que conduzem a Educação Sexual e, quando elas existiam, não 

questionavam, por exemplo, as normas estabelecidas pela sociedade que marginalizam 

aquelas/es que fogem desse padrão. Apesar dessa dificuldade, alguns trabalhos trouxeram 

reflexões pertinentes e já foram indicados ao longo dos resultados e discussão. 

A realização da entrevista em grupo e do questionário tornou-se uma etapa 

extremamente significativa para pensar a Educação Sexual, relacionando-a com questões que 

já aparecem no ambiente escolar e, de certa forma, na sociedade de modo geral. Nesse 

sentido, elementos dos resultados e discussão contribuíram para pensar em possibilidades 

futuras de como abordar o tema no Ensino de Química. 

Primeiramente, compartilho o caso da laboratorista que possuía barba. O fato suscita 

reflexões sobre o que é considerado “normal” em mulheres e homens. Ao mesmo tempo em 

que corrobora para a imposição do grau de identificação visual com o gênero da pessoa 

transexual. Aspectos relacionados à passabilidade trans podem ser encontrados no trabalho de 

Pontes e Simões Neto (2017). 

Na sequência, a ocorrência praticada pela automutilação em função da orientação 

sexual que é marginalizada, relatada pela/o docente, fomenta discussões sobre a imposição da 

heterossexualidade e sua construção como norma. Ademais, a solicitação por parte de 

professoras/es de estratégias para conseguir lidar com as risadas no trato dessa temática em 

sala de aula. 

Os fragmentos da ATD produziram reflexões e caminharam aliados às leituras sobre 

aspectos da Educação Sexual. Assim, ao longo do livro de Figueiró (2013), um dos tópicos 

chamou-me a atenção. Tratava-se de questões relacionadas ao Viagra, juntamente com a capa 

de uma revista e os comentários de assinantes. 

Mediante as demandas literárias, apresenta-se a técnica de dessensibilização da 

palavra, discutida por Vitiello (1997), dinâmica que pode auxiliar estrategicamente as risadas 

na sala de aula. A dinâmica já foi utilizada por professoras/es e teve resultado satisfatório, 

sendo reconhecida por Figueiró (2018). 

Alguns questionamentos estiveram presentes, tais como: Como abordar a questão do 

Viagra e não centralizar em uma abordagem que privilegie homens em relações 
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heterossexuais? Como incluir a diversidade de corpos e relações sexuais nas aulas de 

Química? Que estratégia utilizar para iniciar a temática no Ensino de Química? 

Nas atividades propostas serão sugeridos questionamentos para a turma, de forma a 

ampliar as discussões em relação à essa diversidade. Dentre os tópicos que poderão ser 

abordados estão: a construção histórica do Viagra, do Addyi, quais pessoas podem utilizar, 

dentre outros. E evidentemente, englobando e compreendendo os conceitos da Química 

envolvidos nessa temática. 

Ao longo das proposições desenvolvidas a seguir, haverá indicação de leituras para 

complementar os tópicos abordados. Em função do tempo para a realização desse trabalho e o 

contexto de pandemia que dificultaram a gestão do tempo, a intervenção didática proposta não 

foi aplicada nesse momento. Portanto, constitui em uma proposição que ainda precisa ser 

discutida em especial com as/os professoras/es para analisar seus limites e potencialidades no 

processo de ensino e aprendizagem. Com isso, sinaliza-se desdobramentos futuros deste 

trabalho. 

 

 

4.2.1 A Diversidade nas relações sexuais: diálogos com a Química 

 

Atividade 1 

Objetivos: Perceber as concepções iniciais de estudantes acerca da terminologia 

atribuída aos órgãos genitais e desenvolver a compreensão para os nomes científicos. 

Problematização inicial: Diversas fotografias/obras de arte serão mostradas para 

as/os estudantes. Todas contêm órgãos genitais e possuem diversas interpretações. Diante 

desse contexto, cabem alguns questionamentos: O que vocês estão vendo? Como se sentem? 

Quais os nomes usualmente empregados para os órgãos genitais no cotidiano? Quais os 

nomes na forma científica? A Figura 1 representa um exemplo de fotografia. As demais 

sugeridas encontram-se nos Anexos A. 
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Figura 1 - “Charges et décharges diaboliques” – Eugéne Lepoittevin (1930)  

 
Fonte: Photos Historiques45 

 

Organização do conhecimento: Escrever no quadro as percepções das/os estudantes 

em torno das obras e posteriormente trazer os significados apresentados pelas/os autoras/es46. 

Seguidamente, sistematizar os nomes usuais e os nomes científicos levantados pela turma aos 

órgãos genitais47. Esse é o momento para poder ensinar e revisar a nomenclatura de modo 

geral, no caso vulva e pênis e também algumas de suas partes, como vagina, clitóris, grandes 

lábios, pequenos lábios, glande, testículos. 

Aplicação do conhecimento: Diante das discussões e interações, as/os estudantes 

deverão escrever de maneira sucinta como se sentiram ao observarem as imagens, dialogando 

sobre essa temática na aula de Química. 

 

Atividade 2 

Objetivos: Discutir as diferentes possibilidades de corpos presentes na sociedade e 

em uma relação sexual; compreender quais as moléculas que estão relacionadas ao prazer e 

conhecer as características de cada molécula apresentada. 

Problematização inicial: A partir de algumas frases, as/os estudantes serão 

separadas/os em grupos para discussão. Posteriormente, devem compartilhar com a turma o 

que foi discutido. Sugere-se como perguntas: As pessoas só fazem amor [sexo] quando estão 

apaixonadas? Mulheres só fazem sexo com homens?48 Quais as possibilidades de corpos para 

 
45 Disponível em: https://photoshistoriques.info/interdits-aux-etats-unis-charges-et-decharges-diaboliques-par- 
eugene-lepoittevin/ Acesso 9 nov 2020. 
46 Eugéne Lepoittevin, Jean Jacques e o mito de príapo, presentes no Anexo A. 
47 Parte inspirada através da dinâmica de dessensibilização pela palavra descrita por Vitiello (1997). 
48 Frase retirada do artigo da Furlani (2008). 

https://photoshistoriques.info/interdits-aux-etats-unis-charges-et-decharges-diaboliques-par-eugene-lepoittevin/
https://photoshistoriques.info/interdits-aux-etats-unis-charges-et-decharges-diaboliques-par-eugene-lepoittevin/
https://photoshistoriques.info/interdits-aux-etats-unis-charges-et-decharges-diaboliques-par-eugene-lepoittevin/
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uma relação sexual? Que partes do corpo podem ser utilizadas em uma relação sexual? Quais 

sensações envolvidas em uma relação sexual? 

Organização do conhecimento: Inicialmente, diversas definições sobre o que é uma 

relação sexual, podem ser explanadas com a turma. Segue as referências: 

 
Sexo é um modo de as pessoas se encontrarem e fazerem deste encontro um 

momento agradável e prazeroso, cheio de atos carinhosos e tornando as pessoas 

muito íntimas e ligadas entre si (FIGUEIRÓ, 2013, p.192 apud MACHADO, 2010 

p. 68-69). 

 

Esquecemos que a sexualidade não é só uma atividade genital, mas, sim a mais 

íntima manifestação de vida; nosso desejo mais primário no que tange a amar e ser 

amado (FIGUEIRÓ, 2018, p. 22 apud PINEL, 1999, p. 212). 

 

[...] a relação sexual, e tudo o mais que a envolve, isto é, a sexualidade no seu 

sentido mais amplo, é principalmente uma relação social envolvendo relações de 

poder, hierarquias, expectativas e significados sociais (LEAL; KNAUTH, 2006, p 

1375). 

 

[...] as experiências sexuais são interações complexas entre estímulos físico, visual, 

auditivo e psicológico. Nem todos os casos requerem contato físico, o que não 

significa que a prática deve ser solitária (MEDICINA, 2020). 

 

Em seguida, caso a discussão não tenha contemplado a diversidade de relações 

sexuais na sociedade, entre homossexuais, heterossexuais, necessita-se abordar esse tópico. A 

problematização inicial discute aspectos relacionados ao prazer e a diversidade das relações 

afetivo-sexuais. Posteriormente, com diferentes conceitos do que é uma relação sexual, 

abrem-se múltiplos questionamentos: Quais são as substâncias envolvidas com a 

excitação/desejo sexual? Que conceitos ligados à área de Química podem caracterizar essas 

substâncias? 

Nessa rota, Claro (2015) discorre sobre sensações envolvidas em uma relação sexual 

e, expõe como exemplo, a serotonina. Uma das funções desse neurotransmissor é a excitação 

sexual. Há uma concordância na literatura que os baixos níveis de serotonina estão 

relacionados a estados de tristeza e depressão. Outro exemplo, é a dopamina, um 

neurotransmissor produzido em diversas regiões do cérebro associado a mecanismos de 

desejo, motivação e outros. Para mais, altos níveis de dopamina no cérebro parecem estar 

relacionados a características de pessoas apaixonadas. 
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Nas figuras abaixo, destacam-se as estruturas Químicas em linha da serotonina e da 

dopamina, em que os heteroátomos estão em cores vermelho e azul: 

 

Figura 2 - Estrutura Química da serotonina 

 
Fonte: PubChem49 

 

Figura 3 - Estrutura Química da dopamina  

 
Fonte: PubChem50 

 

Ao observar a estrutura da serotonina e da dopamina, quais são as semelhanças e 

diferenças? Qual a fórmula estrutural de cada molécula? Quais grupos funcionais podem ser 

observados?51 

É notável que as estruturas sejam levemente semelhantes. Ambas as moléculas 

possuem o grupo funcional fenol e amina, mas diferem na localização e quantidade de cada. 

Ademais, suas fórmulas estruturais são distintas, em quantidades de carbono, hidrogênio, 

nitrogênio e oxigênio, sendo: a serotonina (C₁₀H₁₂N₂O) e a dopamina (C8H11NO2). 

 
49 Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Serotonin Acesso 28 nov 2020 
50 Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dopamine Acesso 28 nov 2020 
51 Outros questionamentos podem ser realizados, com conceitos de ponto de ebulição, fusão e massa molar. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Serotonin
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dopamine
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dopamine
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dopamine
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De forma a ampliar as questões relacionadas a aspectos de desejo e a relação sexual, 

pode-se incluir outros neurotransmissores, como: ocitocina e noradrenalina, presentes no 

Apêndice B. 

Outro conceito que pode ser ensinado é a sutil diferença entre neurotransmissores e 

hormônios. Os hormônios podem circular por todo o corpo, exercendo função de ação 

reguladora (indutora ou inibidora) em órgãos ou regiões do corpo. Já os neurotransmissores, 

possuem a sua atividade limitada à vizinhança da célula onde são produzidos. Mesmo assim, 

têm-se hormônios que também são neurotransmissores, possuindo papéis distintos de acordo 

com o local de atuação. A ocitocina, por exemplo, atua sobre o útero no desencadear do 

trabalho de parto, agindo como hormônio. Já como neurotransmissor, é utilizado pelas células 

cerebrais para veicular sentimentos de afeição (CLARO, 2015). 

Aplicação do conhecimento: Solicitar uma pesquisa em grupo sobre outros 

neurotransmissores, sugere-se como exemplos: endorfina, acetilcolina e adrenalina. A 

pesquisa pode conter alguns tópicos, como: as funções gerais do neurotransmissor; se existe 

relação com questões de desejo/excitação sexual e as características de suas estruturas (grupos 

funcionais, heteroátomos, ligações simples, duplas e sua fórmula molecular). 

 

Atividade 3 

Objetivos: Favorecer a compreensão de aspectos históricos e sociais na construção 

do Viagra; compreender o conceito de disfunção sexual e conhecer a estrutura do fármaco 

Citrato de Sildenafila. 

Problematização inicial: Mostrar a capa da revista ISTO É (1998)52 (Figura 4) e 

questionar as/os estudantes o que elas/es percebem. Fornecer a cada grupo, os comentários 

gerados por assinantes da revista na época. Deve ser realizada a discussão em pequenos 

grupos e posteriormente encaminhar as discussões para a turma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 A capa foi conhecida por meio da obra de Figueiró (2013). 
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Figura 4 - Capa da Revista ISTO É (1998) 

 
Fonte: Retirada do site ISTO É53 

 

Seguem os comentários: 

 

“Por que substituir o falo por uma banana? Autocensura, sem dúvida” Oswaldo... 

São Paulo – SP (FIGUEIRÓ, 2013, p.138). 

 
“Expresso o meu repúdio pelo mau gosto da capa de ISTOÉ. A imagem de uma 

banana como alusão ao órgão sexual masculino foi chula. Sou assinante desta 

excelente revista e sempre admirei o bom gosto das suas capas” Antônio... João 

Pessoa – PB (FIGUEIRÓ, 2013, p. 138). 

 
“Acho que o Viagra não só devolve a virilidade ao homem como também devolve a 

sua auto-estima, amor próprio e alegria por se sentir viril novamente. Então, esta 

banana da capa só demonstrou que o pênis pode, mais uma vez, subir e, com certeza, 

essa não é só a intenção do remédio” Jacqueline... Salvador – BA (FIGUEIRÓ, 

2013, p. 139). 

 

Para além da discussão sobre a capa e os comentários, cabem outros 

questionamentos: O que é o Viagra? Quais corpos podem usufruir do Viagra? Em que 

situação? 

Organização do conhecimento: Em um primeiro momento, considera-se pertinente 

abordar a questão histórica da disfunção erétil para pensar as relações de gênero. 

 
53 Disponível em: https://istoe.com.br/161921_O+VIAGRA+CHEGA+AS+FARMACIAS/ Acesso 28 nov 2020 
 

https://istoe.com.br/161921_O%2BVIAGRA%2BCHEGA%2BAS%2BFARMACIAS/
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A relação entre masculinidade e ereção é histórica. A rigidez peniana associada à 

força, poder, respeito e transcende o tempo. Questões envolvendo a disfunção erétil e a 

influência da Igreja na vida íntima do casal estão presentes na história, conforme aponta 

Mendes Junior (2020). Ainda nessa perspectiva, Russo (2013) diz “a masculinidade é 

garantida pelo comportamento do pênis e por sua capacidade de penetração” (RUSSO, 2013, 

p. 189-190). 

Segundo Russo (2013) a questão da disfunção erétil inicialmente era trabalhada 

como um tratamento para o casal, mesmo sendo uma questão do homem [cis]. 

Sucessivamente, essa compreensão é substituída pelo entendimento do funcionamento do 

pênis. A autora ainda aborda reflexões sobre a crise da masculinidade, pois no cenário pós-

guerra, as mudanças na organização da família e na posição social da mulher estavam em 

transformação. Conforme as mudanças socioculturais, o lançamento da pílula 

anticoncepcional transforma a relação entre as mulheres [pessoas com vulva] tornando-as 

consumidoras e “aumentando a ansiedade do homem heterossexual sobre a sua 

masculinidade” (RUSSO, 2013, p. 187). 

A disfunção erétil se caracteriza por uma dificuldade de ereção em uma relação 

sexual. Comumente, possui maior ocorrência a partir dos 45 anos, sendo que 45,1% recorrem 

em jovens de 18 anos. Alguns fatores podem impedir a ereção, como: medicamentos de uso 

contínuo, antidepressivos e excesso de álcool. Além de questões sociais e financeiras 

(RUSSO, 2013; MENDES JUNIOR, 2020). 

A empresa farmacêutica Pfizer54 é a produtora desse remédio e obteve sua patente 

em 1993 (GIAMI, 2009). Em 1998, homens [cis] que estavam sendo tratados com o Citrato 

de Sildenafila para doenças cardiovasculares tiverem ereções penianas como efeito colateral, 

surgindo a partir daí, o Viagra (COUTO, 2011). 

Segundo Giami (2009), o Sildefanil restabelece uma resposta erétil natural em 

consequência de uma estimulação sexual, diferenciando-o de outros medicamentos que 

funcionam sem estimulação sexual. Conforme Couto (2011), a divulgação do Viagra nos 

meios midiáticos não se refere apenas a disfunção erétil, em muitos casos destaca-se seu 

efeito afrodisíaco e o seu uso recreativo. 

 
54 Há notícias que a empresa atualmente está envolvida na criação da vacina para Covid-19. Disponível em: 
https://www.nsctotal.com.br/noticias/pfizer-inicia-processo-de-registro-da-vacina-para-a-covid-19-no-brasil 
Acesso 26 nov 2020 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/pfizer-inicia-processo-de-registro-da-vacina-para-a-covid-19-no-brasil
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Conforme os dados expressos na Bula do Citrato de sildenafila55, o uso dos 

comprimidos é destinado para via oral e podem ser administrados através de 50mg em dose 

única, dependendo da eficácia e tolerabilidade. A dosagem máxima diária é de 100mg, ou 

seja, uma vez ao dia. O medicamento não é indicado para pessoas menores de 18 anos e 

pessoas com vulva. 

Alguns dos efeitos colaterais são a cefaleia, tontura e visão embaçada. Existe a 

possibilidade da ocorrência de alergias ao Citrato de sildenafila e reações em decorrência de 

remédios de uso contínuo, sendo assim, recomenda-se consultar uma/um médica/o. 

Após a discussão sobre questões históricas e sociais relacionadas ao medicamento, 

cabe a sua caracterização com conceitos ligados à área de Química. Nesse sentido, Menegatti, 

Fraga e Barreiro (2001) abordam a síntese do Citrato de Sildenafil, demonstrando os 

reagentes utilizados, como: o etanol e a trietilamina. Na Figura 5, observa-se o produto final 

da síntese que contém 9 etapas, o Citrato de Sildenafil: 

 

Figura 5 - Estrutura do Sal Citrato de Sildenafil  

 
Fonte: PubChem56 

 

Ao longo da caracterização de substâncias envolvidas na síntese e no produto final, 

cabem indagações: Quais grupos funcionais envolvidos nas substâncias utilizadas na síntese 

(como por exemplo, etanol e etilamina)? Que grupos funcionais estão presentes no Citrato de 

Sildenafila? Que heteroátomos estão presentes? Quais são as fórmulas estruturais? Existe 

correlação entre as moléculas? 

No caso do etanol e da etilamina, empregados na síntese, estão presentes os grupos 

funcionais álcool e amina. Já no produto final, Citrato de sildenafila, estão presentes os grupos 

funcionais: ácido carboxílico, éter, amina, amida e sulfona. Levando em consideração os 

diferentes heteroátomos de cada grupo funcional, quais são as características em termos de 

 
55 Disponível em: https://www.bulas.med.br/p/bulas-de- 
medicamentos/bula/294730/citrato+de+sildenafila+comprimido+25+mg+50+mg+e+100+mg.htm Acesso 26 nov 
2020 
56 Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sildenafil-citrate#section=Structures Acesso28 
nov 2020 

https://www.bulas.med.br/p/bulas-de-medicamentos/bula/294730/citrato%2Bde%2Bsildenafila%2Bcomprimido%2B25%2Bmg%2B50%2Bmg%2Be%2B100%2Bmg.htm
https://www.bulas.med.br/p/bulas-de-medicamentos/bula/294730/citrato%2Bde%2Bsildenafila%2Bcomprimido%2B25%2Bmg%2B50%2Bmg%2Be%2B100%2Bmg.htm
https://www.bulas.med.br/p/bulas-de-medicamentos/bula/294730/citrato%2Bde%2Bsildenafila%2Bcomprimido%2B25%2Bmg%2B50%2Bmg%2Be%2B100%2Bmg.htm
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sildenafil-citrate#section%3DStructures
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solubilidade? As perguntas sugeridas podem guiar o ensino de conceitos envolvendo a 

Química. 

Aplicação do conhecimento: Fornecer o trecho da Série Sex Education57 

(35min37s– 40min50s) para a turma analisar a cena. Adam está em um banheiro e é 

encontrado por Otis e Maeve. Ao se aproximarem, percebem que Adam está com uma ereção 

peniana e menciona ter ingerido três Viagras. Questões de ordem pessoal são abordadas por 

Adam, justificando a utilização do Viagra como o seu nervosismo ao ter uma relação sexual. 

Nesse sentido, a cena suscita questionamentos: Em que contexto Adam Groff58 toma o 

Viagra? Qual a quantidade máxima por dia? A utilização de Viagra necessita de estímulos 

sexuais para a ocorrência da ereção peniana? Recomenda-se que a/o docente assista todo o 

episódio para contextualizar a turma. 

 

Atividade 4 

Objetivos: Compreender a construção e criação do medicamento Addyi; favorecer a 

compreensão de diversos corpos, a utilização de Addyi e conhecer a estrutura do 

medicamento e seus grupos funcionais. 

Problematização inicial: Mostrar reportagens da Damares Alves, em que ela 

menciona “Menino veste azul, e menina veste rosa”59 e ouvir a música: TRIO R3 - Nosso 

gênero vem de Deus60. A partir desse cenário, suscitar reflexões: Quais as semelhanças desses 

exemplos com os nomes do Viagra (Pílula azul) e do Addyi (Pílula rosa)? Quais corpos 

podem usufruir do Addyi? 

Organização do conhecimento: Por volta de 201561, a comercialização do 

medicamento Addyi é aprovada pela FDA (Food and Drug Administration), agência 

americana que regulamenta medicamentos. O princípio ativo do Addyi é a Flibanserina 

(Figura 6). As pesquisas intuem que esta molécula pode auxiliar no desejo sexual aumentando 

a liberação de dopamina e noradrenalina. A construção do medicamento é aprovada pela 

influência de uma campanha de relações públicas, sendo o primeiro medicamento aprovado 

 
57 A série atualmente está disponível no Netflix e o trecho refere-se ao Episódio 1º da primeira temporada. Para 
a/o docente que não possui acesso a plataforma Netflix, parte da cena está disponível no YouTube, conforme 
segue: https://www.youtube.com/watch?v=3lc1YOGlIPQ&t=106s Acesso 26 nov 2020 
58 No decorrer da série Alan Groff se “apaixona” pelo garoto que ele sempre cometeu Bullying, do qual ele 
nomeia “Saxopinto” (Eric). 
59 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves- 
em-video-23343024 Acesso13 nov 2020 
60 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vXo7cyfRLAc Acesso 13 nov 2020  
61 Teve-se dificuldade de encontrar relatos sobre Addyi no Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=3lc1YOGlIPQ&amp;t=106s
https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
https://www.youtube.com/watch?v=vXo7cyfRLAc
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nessas condições. A aprovação do Addyi como tarja preta pode ocasionar o seu baixo 

consumo, comparado ao Viagra (BARROS; COTRIM, 2016). 

Ao observar a Bula da Flibanserina62 sugere-se como dose máxima diária um 

comprimido de 100mg63. A contraindicação é para mulheres cis grávidas ou em 

amamentação, pacientes portadoras/es de doenças no fígado ou alergia a componentes da 

fórmula. Dentre os sintomas, destaca-se: tontura, sonolência, cansaço e náusea. 

No trabalho de Barros e Cotrim (2016), discorre-se sobre várias possibilidades para 

sintetizar a Flibanserina. Ao observar as substâncias utilizadas, é possível caracterizá-las com 

conceitos da Química, assim como o produto final, tem-se: a dietilamina e o ciclohexano. Na 

Figura 6, está expressa a estrutura Química em linha da Flibanserina, o produto final: 

 

Figura 6 - Estrutura da Flibanserina  

  
Fonte: PubChem64 

 

Ao visualizar a estrutura Química da Flibanserina, conclui-se a presença dos grupos 

funcionais: amida, amina e halogenado. Comparando com as características discutidas para o 

Citrato de sildenafila, sugere-se: Qual a fórmula estrutural? Quais heteroátomos distintos e 

iguais no Citrato de sildenafila e na Flibanserina? Quais as diferenças em termos de 

solubilidade para os grupos funcionais? Esses questionamentos podem auxiliar a percepção 

das diferentes características de cada molécula. 

Aplicação do conhecimento: Explicar para a turma como construir um mapa 

conceitual e solicitar a construção do referido, com base nas discussões e conceitos 

apresentados nas aulas. 

 
62  Disponível em: https://www.bulario.com/viagra_feminino2019_01_31_16_54_58/ Acesso 27 nov 2020  
63 O Adyyi é um comprimido diário, já o Viagra é utilizado conforme a demanda. 
64 Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Flibanserin#section=Structures Acesso 28 
nov 2020. 

https://www.bulario.com/viagra_feminino2019_01_31_16_54_58/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Flibanserin#section%3DStructures
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Segundo Tavares (2007) o mapa conceitual65 alinha-se a teoria de aprendizagem 

significativa de David Ausubel. Essa teoria discorre sobre a organização do conhecimento 

através da hierarquização de conceitos. Por via de regra, um mapa conceitual é um esquema 

que irá representar diversos conceitos em uma rede de proposições. Essa ferramenta auxilia na 

aprendizagem, tornando mais simples a percepção e compreensão de diversas concepções, em 

decorrência de aspectos envolvendo a memória visual. Além de tornar cada mapa conceitual 

único com base no que a/o criadora/r considerou relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 O mapa conceitual pode ser confeccionado manualmente e também, caso seja uma possibilidade, através de 
softwares gratuitos, como por exemplo, o Cmaptools. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização da entrevista em grupo e do questionário comporam as partes essenciais 

dessa pesquisa. Ouvir aquelas/es que estão no ambiente escolar trouxe diversas reflexões. 

Observou-se nas vozes de docentes e discentes uma dificuldade em perceber a Educação 

Sexual informal na sala de aula e, de certa forma, no ambiente escolar. Notou-se também a 

facilidade em enxergar a Educação Sexual formal, ou seja, aquela presente no currículo 

oficial, em que muitos momentos as aulas de Ciências e Biologia foram citadas. 

De forma geral, as/os docentes apresentaram situações da Educação Sexual na rotina 

do ambiente escolar, que foram pertinentes para pensar questões de gênero e violências. Em 

linhas gerais, sinaliza-se a importância de políticas públicas progressistas que auxiliem na 

formação inicial e continuada, inserindo a Educação Sexual. Por conta disso, se faz presente a 

necessidade de materiais para o corpo docente atuar com essa temática no Ensino de Química.  

O mapeamento dos trabalhos presentes na QNEsc, no ENEQ, a entrevista e os 

questionários conseguiram fomentar ideias para a criação da proposta de intervenção didática. 

Considerou-se as vivências do ambiente escolar para pensar em questões sociais e apontar 

possibilidades para o Ensino de Química, através do Viagra e do Addyi. A divisão da proposta 

em atividades poderá auxiliar a/o docente na realização em diversas turmas, conforme o 

tempo disponível. Acredita-se que a concretização desse estudo poderá contribuir para a 

ampliação da Educação Sexual no Ensino de Química. O mapeamento de trabalhos, a escuta 

das/os docentes e discentes, a proposta de intervenção didática, podem inspirar professoras/es 

de Química e também de outras licenciaturas. 

Acerca dos limites dessa pesquisa, entende-se que a ausência da pergunta sobre 

orientação sexual de professoras/es e estudantes não permitiu ampliar algumas análises das 

categorias. Além disso, a proposta de intervenção didática não pode ser aplicada pelo tempo 

indisponível na realização desse estudo. 

Aponta-se como alternativas para novos estudos nessa área: a ampliação do 

mapeamento de pesquisas relacionadas a Educação Sexual e o Ensino de Química e o 

desenvolvimento de outras atividades com novos conceitos de Química a serem trabalhados. 

A escolha pela temática de Educação Sexual foi um processo árduo e processual, que 

se iniciou logo no começo da graduação. Durante a minha formação docente, em momentos 

específicos, docentes trataram o tema com pouca relevância e questionaram o meu possível 

despreparo para realizar a pesquisa de TCC. Desejo continuar estudando nessa área, seja no 
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meio acadêmico ou em outros espaços formativos. Pretendo olhar para esse estudo 

futuramente e, com a ampliação de fundamentações teóricas, perceber novas possibilidades. 

A construção desse trabalho iniciou no ano de 2019, momento em que a coleta de 

dados foi realizada fora do contexto de pandemia. No ano de 2020, constrói-se a maior parte 

da pesquisa, com o contexto de pandemia e o Ensino Remoto. A pandemia trouxe 

dificuldades de concentração, psicológicas, preocupações financeiras, dentre outros fatores.  

Somada a pandemia, teve-se a presença do Ensino Remoto. Modalidade esta que é 

desigual. Seja pela necessidade de equipamentos ou pelo acesso à internet, trazendo diversas 

dificuldades no processo de ensino de aprendizagem. A ausência de interação com as/os 

colegas foi um fator que fez diferença, tanto na minha formação de modo geral, como na 

realização dessa pesquisa especificamente.   

O maior desejo em desenvolver esse trabalho era conseguir apontar um sulear para 

estudantes e professoras/es do Ensino de Química, ou seja, a criação de uma proposta de 

intervenção didática. Sinto-me realizada pela experiência de sugerir possibilidades de atuação 

na área. Desta forma, espero que essa pesquisa possa auxiliar aquelas/es que desejam 

trabalhar com a Educação Sexual no Ensino de Química de maneira sistematizada, mas que 

também possa suscitar reflexões naquelas/es que desejam melhorar sua atuação de maneira 

informal, percebendo sua importância no espaço escolar. 
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APÊNDICES  

 
Apêndice A – Entrevista semiestruturada 

 

1. Qual a opinião de vocês sobre a temática? Como vocês acreditam que ela pode ser utilizada 

nas aulas de Química? Vocês já utilizaram? 

2. Como a educação sexual aparece nas escolas que vocês atuam? 

3. Que fatores podem surgir na elaboração e desenvolvimento em sala de aula de atividades 

relacionadas a questões de educação sexual? (Quais são as potencialidades ou dificuldades de 

utilizar a educação sexual no ensino de Química?) 

4. Vocês conhecem algum material relacionado a educação sexual? E no ensino de Química? 

5. Possuem alguma sugestão do que pode conter nesse material? (Nível de ensino, Currículo) 

6. Vocês consideram pertinente questionar os estudantes acerca de seus interesses em aprender 

sobre educação sexual? 

 

Apêndice B – Questionário 

 

Idade: Ano:   

Identidade de gênero: () Homem ( ) Mulher () Cis () Trans () Não sei responder ( ) Prefiro não 

responder  (   ) Outro:   

1. Na sua opinião, como a educação sexual está presente na escola? 

2. Já participou de alguma aula sobre educação sexual? Se sim, qual o assunto e a disciplina? 

3. Para você, o que deveria ser ensinado na educação sexual? Como? 
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ANEXOS 

 
Anexos A – Atividade 1 
 

Figura 7 - “Of Age to Conceive” (1779 – 1795) – Jean Jacques 

 
Fonte: Retirada do site Hyperallergic66 

 
Figura 8 - Hermaphrodite67  twins (1614) 

 
Fonte: Retirado do site wellcomecollection68 

 
 
 
 
 
 
 

 
66Disponível em: https://hyperallergic.com/480186/an-18th-century-designer-of-fantastical-bodies-and- 
imaginary-buildings-is-posthumously-recognized/ Acesso 13 nov 2020 
67 A nomenclatura atual é intersexual. 
68 Disponível em: https://wellcomecollection.org/works/kkj466nz Acesso em 13 nov 2020 

 

https://hyperallergic.com/480186/an-18th-century-designer-of-fantastical-bodies-and-imaginary-buildings-is-posthumously-recognized/
https://hyperallergic.com/480186/an-18th-century-designer-of-fantastical-bodies-and-imaginary-buildings-is-posthumously-recognized/
https://hyperallergic.com/480186/an-18th-century-designer-of-fantastical-bodies-and-imaginary-buildings-is-posthumously-recognized/
https://wellcomecollection.org/works/kkj466nz
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Figura 9 - Príapo  

 
Fonte: Wikipedia69 

 
 
 

Anexos B – Atividade 2 
 
 

Figura 10  - Estrutura Química da noradrenalina 

 
Fonte: Retirada do site Pubchem70 

 
 
 
 
 
 

 
69 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Priapo Acesso 28 nov 2020 
70 Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Norepinephrine Acesso 28 nov 2020 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Priapo
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Norepinephrine
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Figura 11 -  Estrutura Química da ocitocina 

 
Fonte: Retirado do site PubChem71 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
71Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxytocin Acesso 28 nov 2020 
  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxytocin

