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 A palavra cultura, neste contexto, tem um duplo significado: o fazer experimental da 

ciência laboratorial das Ciências Biológicas com seus fungos, placas de Petri e procedimentos de 

observação (LATOUR; WOOLGAR, 1997); bem como o “[...] conjunto de processos sociais de 

produção, circulação e consumo da significação na vida social” (GARCIA-CANCLINI, 2015, p. 

41). O que significa que estamos olhando aqui tanto para o processo social de produção das 

ciências bio-médicas, bem como o processo cultural da produção de sentido em nossas 

sociedades, em especial, a Ocidental. Por mais distantes que possam, ou queiram, parecer, 

ambos se relacionam profundamente. 

 Em um desses encontros está a relação entre sexo e gênero. A partir da década de 1970, 

com mais ênfase a partir de 1980, surge um campo científico denominado “gender based biology 

and medicine”, biologia e medicina do gênero (NGUN et al., 2011). A literatura científica não 

deixa explícito se o surgimento desse novo campo é um interesse das mulheres em luta por 

melhores condições de acesso à saúde e tratamentos novos (WIZEMANN; PARDUE, 2001), se 

é uma imposição de editores de periódicos e sociedades científicas (BEERY; ZUCKER, 2011; 

KRIEGER, 2003), ou uma nova estratégia do biopoder4 (FOUCAULT, 2010). O que se vê é a 

categoria gênero, muitas vezes confundida, ou mal interpretada, com a categoria sexo, nas 

pesquisas em Ciências Biológicas, com raras exceções. 

 Apesar de ser imposta uma provavel, e muitas vezes certeira, dicotomia entre sexo e 

gênero, onde se afirma ser o sexo algo da natureza e gênero da construção social, aqui partimos 
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meio do exercício do poder, de deixar morrer e fazer viver (FOUCAULT, 2010). As áreas biomédicas quando 

escolhem mais os participantes homens dão a estes a maior possibilidade de participar de tratamentos 

experimentais, o que pode servir de vantagem quando esta pode ser a única chance de cura, por exemplo. Além de 

alguns casos antiéticos como a utilização das células HeLa gerando largos avanços científicos e melhores 

compreensões para os campos da oncologia e citologia, enquanto sua origem, Henrietta Lacks, mulher, negra, norte 

americana, proletária, morre de câncer com os mínimos “tratamentos” de saúde (SKLOOT, 2010). 
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da ideia de que tanto sexo, quanto gênero, embora categorias distintas, são ambas construídas 

(FAUSTO-STERLING, 2000; BUTLER, 1990).  

Anne Fausto-Sterling (2000) bióloga geneticista estadunidense afirma que não existem 

somente dois sexos entre os seres humanos, o macho e fêmea. Adicionalmente a estes ela reforça 

que as três categorias de intersexo (hermafroditas verdadeiros, hermafroditas machos e 

hermafroditas fêmeas) são também definições de sexo para além de somente o binarismo do 

macho e fêmea. E é no tratamento cirúrgico destes/as indivíduos que ela afirma ser o sexo 

também construído já que quando nasce uma criança intersexo a primeira decisão médica seria a 

redesignação do sexo para caber dentro do conceito de “macho” ou “fêmea”. 

Para Judith Butler (1990) o sexo não é uma materialidade do corpo que exista anterior à 

cultura sobre a qual seria desenhado um comportamento dito masculino ou feminino. O corpo, 

para esta pensadora, é também construído, sua grade de significado é tida como natural e causa 

do gênero. 

Assim, entendemos que sexo é tido como natural e gênero como construção social sobre 

esse pretenso dado da natureza. E é essa visão que é levada à laboratório para testar a 

naturalidade do ser macho e fêmea, ou seja, conostruções e concepções culturais são levadas 

para serem verificadas em laboratórios, muitas vezes com desenhos de pesquisa feitos para caber 

dentro da hipótese que se pretende analisar. Este olhar reducionista foca as estruturas da linha, 

esquecendo-se do tecido que se compõe organicamente com o todo: “veem-se menos a planta e 

o animal em sua unidade orgânica que pelo recorte visível dos seus órgãos. Eles são patas e 

cascos, flores e frutos, antes de serem respiração e líquidos internos” (FOUCAULT, 2007, p. 

188).  

Esse determinismo no pensamento biológico pode denunciar um senso comum do fazer 

científico que, a sua maneira, “repercute na sociedade e é também influenciado por concepções 

que circulam social e culturalmente” (SENKEVICS; POLIDORO, 2012, p. 17). Esse fazer 

científico “sensocomunizado” consubstancia-se com o discurso científico do biológico 

(FOUCAULT, 2007) e se molda aos valores, princípios e crenças que são capazes de construir 

perguntas e respostas “científicas” (FAUSTO-STERLING, 2000; LAQUEUR, 1990; 

SENKEVICS; POLIDORO, 2012). 

Este texto objetiva refletir sobre pesquisas biológicas recentes indexadas na Web of 

Science que desenvolveram metodologias experimentais na tentativa de compreender como 

discutem sexo e gênero. Foram utilizados descritores “sex + gender + biology” naquela base de 

dados. Foram identificados, em outubro de 2018: 590 artigos. Destes, selecionamos os mais 

recentes, e após a leitura dos títulos e resumos, escolhemos os que tratavam somente de estudos 
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experimentais, isto é, laboratoriais ou de campo, artigos originais, deixando de lado os de 

revisão da literatura ou de ensaios. Com esses critérios de inclusão fizemos a análise de 5 (cinco) 

artigos. 

 

Diferenças de sexo e gênero em pesquisas biológicas experimentais 

 

 Diversas são as temáticas trabalhadas nos 590 artigos encontrados. Os que mais 

sobressaem são: Ecologia e Botânica, Psicologia, Metabolismo, Genética, Farmacologia, 

Cardiovascular, Biologia Molecular, Ambiente. A figura 1 ilusra essa diversidade temática. 

 

Figura 1: Nuvem de palavras mais significativas dos títulos, resumos e referências dos artigos 

indexados na Web of Science com a temática de sexo, gênero e biologia publicados nessa base 

de dados de 1945 a 2017. 

 
Fonte: nuvem desenvolvida pelas autoras no site wordclouds.com. 

 

 Uma das primeiras preocupações dos textos aqui analisados é afirmar que existem 

diferenças entre homens e mulheres e sua base seria natural, genética, hormonal e causas 

relacionadas à “biologia” de cada sexo. Por exemplo, a célula muscular lisa, responsável pela 

integridade de órgãos ocos como o estômago, coração ou intestino. Quando essas células são 

machucadas são substituídas por fibroblastos o que pode ocasionar futuras patologias. Para 

resolver isso estão sendo desenvolvidos estudos com células tronco. Já se percebeu que a 

eficácia dos testes depende do sexo original dessas células tronco, isto é, se advem de homem ou 

de mulher (YANHUI et al., 2017).  

 Yanhui Li et al. (2017) desenvolveram um protocolo para acompanhar o 

desenvolvimento de duas linhagens (uma oriunda de uma doadora mulher e outra de um doador 

homem) de células tronco em células musculares lisas. O que se verificou é que ambas as 

linhagens de células tronco se desenvolvem normalmente em células musculares 
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independentemente do sexo, porém, as proteínas da matriz extraceluar, bem como a taxa de 

proliferação, se diferenciaram de acordo com o sexo da célula. Como foi utilizado um hormônio 

tido como feminino (17-beta-estradiol, mais conhecido como estrógeno), a maturação e 

desenvolvimento dessas proteínas se deu melhor nas células de origem feminina do que 

masculina. Com isso, induzem que existem diferenças entre homens e mulheres, embora 

afirmam que a intenção seria desenvolver tratamentos mais bem adaptados à mulheres e 

homens, mais condizentes com suas “naturezas”. 

 Uma outra concepção de que homens e mulheres se diferenciam “naturalmente” seria no 

comportamento. Para compreender como homens e mulheres respondem ao estresse, Gary 

Sherman et al. (2017) desenvolveram uma pesquisa com base no cortisol, o hormônio esteróide 

(sexual) da alegria. O estudo foi conduzido com treinadores de cachorros (83 homens e 63 

mulheres). Foi realizada uma gincana, sendo que a amostra de cortisol da saliva foi medida antes 

e depois da atividade de competição. Resultado: o comportamento ao processo de perda de uma 

competição varia de acordo com o sexo, mas não é universal. Mulheres tendem a desenvolver o 

comportamento de afiliação (tend-and-befriend), enquanto homens não, se manifestam mais 

agressivos (fight-or-flight). Esse comportamento, então, para os pesquisadores, tem relação com 

os níveis de cortisol.  

 Outros estudos tentam ser mais holísticos e buscam diversos elementos de análise do que 

simplesmente uma relação causal de um fato com um ato. É o caso do estudo de Elizabeth 

Enninga et al. (2017). Foi realizado um estudo de coorte com 106.511 pacientes oncológicos 

com melanona, com três faixas etárias (18-45, 46-54 e acima de 55), sendo destes 45% 

mulheres. Resultados: mulheres com a doença localizadas morreram menos que homens; nesses 

casos da doença localizada o risco de morte aumenta dependendo da idade que foi 

diagnosticado, sendo que nas mulheres esse risco reduz um pouco; entretanto, se a doença já está 

avançada no diagnóstico, não há diferenças. Mulheres apresentam menores riscos do que os 

homens em todos os grupos. Em metástases não há diferenças. Com isto, afirmam que a 

influência do sexo é somente em estágios iniciais da doença. Este foi o único estudo que fez a 

auto-crítica e apresentou limitações: não conseguiram estudar idade de menopausa, uso de 

hormônios, comorbidades dos pacientes, preferências por tratamentos e outros fatores. 

Não foram somente os seres humanos objetos de análise, insetos e crustáceos também, 

estes a partir da genética. Lin-Quan Ge et al. (2017) estudaram a expressão do gene PHF7 na 

reprodução do inseto Nilaparvata lugens Stäl. Em insetos a proteína da glândula acessória 

masculina (MAG) é um componente do líquido seminal que ajuda no aumento da fecundidade e 

crescimento populacional. Essa proteína masculina atua na fêmea após o coito reduzindo a 
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receptividade sexual, aumenta a oviposição e o período refratário (intervalo de uma cópula para 

outra). Os autores afirmam que essa descoberta ajuda no controle de pragas especialmente na 

agricultura e em insetos migratórios. O inseto em análise é uma importante praga do arroz na 

Ásia e na Austrália. Sua fecundidade aumentou com o uso de inseticidas o que foi comprovado 

com o seguinte experimento: fêmeas copularam com machos tratados e com não tratados com 

inseticidas: a fecundidade foi muito mais alta com os machos tratados com inseticidas. Isso 

porque o inseticida em questão foi capaz de aumentar aquela proteína MAG. O inseticida 

aumentou a expressão do gene PHF7, responsável pela síntese da proteína MAG. O estudo 

comprovou a hipótese em questão: ao suprimir a expressão do gene PHF7 em machos, houve 

influência na fisiologia da reprodução no corpo da fêmea (GE et al., 2017). 

Chen et al. (2017) estudaram a biologia reprodutiva do marisco Tegillarca, um recurso 

econômico muito importante para a região da Ásia, África e Oceania. O processo de 

determinação sexual nesses bivalves se dá por fatores genéticos e ambientais. Encontraram 

alguns genes que seriam responsáveis pela determinação sexual masculino e feminino. 

Entretanto, outros genes sexuais (ATRX, DMRT, Dax1, Wnt4, Tra-2, and Fem-1) não 

mostraram diferenças significativas entre machos e fêmeas. Afirmam que fizeram a análise 

transcriptoma mais completa para a espécie em análise. Além de melhor compreender a 

determinação e definição sexual, também encontraram genes que atuam no desenvolvimento 

imunológico e crescimento; o que eles indicam como sendo o maior objetivo, já que o foco é 

comercial. 

Estudos, com exceção de Enninga et al. (2017) com pequenas amostras, confusão 

conceitual entre sexo e gênero, ou não definição dessas categorias e confirmação de hipóteses 

sociais por meio de análises de materiais biológicos. Como todas essas temáticas (saúde nas 

escolas, anatomia, reinos animais, sistemas biológicos) são estudados e ensinados na escola, 

uma reflexão ainda deve ser feita antes de finalizarmos. 

 

Como isso se relaciona com a educação? 

 

 Compreendemos Educação a partir da pespectiva das pedagogias culturais. Este conceito 

perpassa o conjunto de  

 

[...] áreas pedagógicas entendidas como aqueles lugares onde o poder é 

organizado e difundido, incluindo-se bibliotecas, TV, cinema, jornais, revistas, 

brinquedos, propaganda, videogames, esportes, livros, etc. [...] neles se tem 

buscado esquadrinhar seus ensinamentos, pertencentes a uma gama também 

muito variada, partindo daqueles referentes à própria educação (escola, 
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progresso, professora, aluno, etc) e se espraiando para outros campos, como as 

lições sobre o bem e o mal, sobre masculinidade, sobre o que é ser mulher, sobre 

o que é ser índio, sobre o que é nação, sobre o magistério e a identidade 

nacional, sobre o que é natureza, sobre a tecnologia, sobre nosso corpo, sobre 

genética, sobre como nossa relação com os animais nos constitui humanos, etc. 

Nessas lições, frequentemente se estabelece o normal, e concomitantemente, o 

desviante (COSTA, 2005, p. 115). 

 

 Complementando esse conceito, trazemos as noções de socialização e endoculturação. 

Esta é composta pelas atitudes de utilização das técnicas culturais e que nos levam a 

compreender o universo cultural no qual estamos, enquanto socialização é o conjunto de 

procedimentos que nos levam a assimilar normas e valores da convivência social (RÖHR, 2017). 

 Se entendermos a Ciência como um processo cultural, histórico, localizado, mediado por 

relações de poder, conseguiremos compreender os aspectos de nossa própria cultura que 

consideramos “naturais”, ou “estabelecidos” (LATOUR; WOOLGAR, 1997). Processos de 

pesquisa e desenvolvimento que se instituem na articulação com diversos movimentos sociais, 

como por exemplo sexismo, racismo, ambientalismo, o que demonstra seu caráter político e 

cultural (WORTMANN; VEIGA-NETO, 2001). 

 Por isso, compreendemos que a Ciência não é neutra e sua pretensa separação entre 

“naturais” e “humanas/sociais” é intencional e serve a um projeto de poder. É no encontro entre 

as duas culturas das ciências humanas-sociais e ciências exatas-naturais (SNOW, 2013) que 

pensamos a articulação de gênero nas pesquisas em Ciências Biológicas e a implicação da 

perspectiva bioética5 no ensino de Biologia (KRASILCHIK; SILVA, 2013). Isto é, essas duas 

grandes divisões do conhecimento devem ser percebidas como intenções políticas, nunca como 

saberes “naturalmente” separados (NUCCI, 2018).  

Para Krasilchik e Silva (2013) o ensino de biologia fundamentado numa abordagem 

pragmático-política deve se guiar pelas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).  

Nesse sentido, além de desenvolver a argumentação científica e o conteúdo, deve também ser 

capaz de trazer à tona temas sensíveis à sociedade e suas diversas determinações e 

possibilidades de resolução de problemas ou implicações sociais (KRASILCHIK; SILVA, 

2013). 

 A bioética em seu aparato legal-institucional e teórico-político-epistemológico, em 

especial em sua manifestação descolonial na América Latina, pressupõe acesso à tratamentos de 

saúde com qualidade, à nutrição e à qualidade das águas, redução da pobreza e melhoramento 

das condições ambientais. Sua ética-da-vida não está restrita aos funcionamentos laboratoriais e 

 
5 A Bioética pode ser compreendida também como uma tentativa de superação dessa dicotomização do 

conhecimento (GARRAFA; KOTTOW; SAADA, 2006; KRASILCHIK; SILVA, 2013). 
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médico-paciente, mas está, sobretudo, no contexto de reflexões possíveis para um mundo 

político e social (MATSUURA apud GARRAFA; KOTTOW; SAADA, 2006). 

  A possível superação da violência de gênero, entendida como um problema que está 

presente na sociedade brasileira em grande número e lhe é estruturante (WAISELFISZ, 2015), 

pode se dar por essa perspectiva por meio da bioética da educação e do ensino (ARROYO, 

2014; KRASILCHIK; SILVA, 2013; SILVA, 2009). O ensino de biologia pautado na bioética 

deve ser capaz de problematizar essa e outras questões como contracepção, novas tecnologias 

reprodutivas, manipulações genéticas, sexualidade, acesso à saúde, alimentos e meio ambiente 

(KRASILCHIK; SILVA, 2013), que se dá com as marcas das diferenças de gênero (DAPHNA 

et al., 2015). 

 

Considerações finais 

 

 Nas pesquisas aqui analisadas podemos perceber a utilização das categorias sexo e 

gênero. Entretanto, em muitos casos essas duas categorias estão colocadas lado a lado como 

sinônimos, com raras exceções. Quando confundem sexo com gênero a maior preocupação é 

identificar a origem biológica, ou natural, de um comportamento, ou manifestação de uma 

doença e epidemiologia. Por outro lado, percebe-se uma crítica aos modos como essas pesquisas 

são conduzidas. 

 Precisamos de um arcabouço teórico metodológico para a compreensão das categorias 

sexo e gênero nas pesquisas em ciências biológicas (KRIEGER, 2003). Nessa tentativa de 

construção de uma compreensão interdisciplinar dos fenômenos científicos sobre a biologia do 

gênero, Nucci (2018) destaca a importância de uma ciência interdisciplinar do dissenso. Essa 

perspectiva não quer “limpar” a ciência dura e reducionista, mas antes ajudar a construir outra 

forma de pensar, que não limite, mas possibilite diversas formas de saber, com respeito da 

diversidade e multiplicidade do ser. 

 Foi com a maior participação de mulheres na primatologia que pouco a pouco foi se 

alterando a classificação de primatas a partir de um arcabouço masculinista, onde a fêmea, 

juntamente com os filhotes, era classificada como um intermediário entre machos dominantes e 

dominados (NUCCI, 2018; DE WAAL, 2007). 

As neurofeministas e feministas biólogas vão além da discussão teórico-crítica, 

dedicando-se também à pesquisa aplicada a partir da interdisciplinaridade. Não se quer somente 

construir uma ponte entre “duas culturas”6, mas um engajamento interdisciplinar. Entretanto, 

 
6 Essa expressão foi criada por Snow (2013) ainda na década de 1950. 
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essa visão interdisciplinar não é com o foco na resolução dos conflitos entre áreas dos saberes. 

Por isso propõe-se uma ciência interdisciplinar do dissenso (NUCCI, 2018). 

O ensino de Biologia, nesta perspectiva, deve ser capaz de problematizar a ciência e seus 

processos bem como suas inter-relações com o mundo e as pessoas que a constroem. Fazer 

Ciência assim é fazer-se a si próprio, o que possibilita, dessa maneira, se refazer, trans-formar o 

mundo pela justiça e equidade tanto de acesso e democratização quanto de representação.   
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