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Neste material didático, pretendemos desenvolver 
assuntos relacionados à sexualidade, tais como: 
conceito de sexualidade, mudanças físicas no 
corpo, mudanças psicológicas na adolescência, 
gravidez e doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), dentre outros. Incentivando a buscar 
informações sobre esses assuntos em fontes 
confiáveis, como profissionais da saúde, 
professores e pais. Sabemos que nesta fase da 
vida do adolescente, a produção de hormônios 
sexuais aumenta, afetando todo o desenvolvimento 
fisiológico e psicológico, fazendo com que se 
tornem receptivos a influências externas, que nem 
sempre se mostram saudáveis ou boas. 
Procuraremos ampliar os conhecimentos sobre 
essas mudanças através de mecanismos midiáticos 
como música, vídeos e reportagens de revistas, 
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dentre outras possibilidades. Ao final, deveremos 
produzir uma série radiofônica sobre o que pensam 
acerca da Sexualidade, sendo motivados a buscar 
de forma consciente o conhecimento que terá 
significado em suas vidas. Esses alunos, ao 
conversarem na troca de ideias com seu professor 
e seus colegas, poderão adquirir capacidade de 
conversar igualmente com seu ou sua parceiro (a) 
nos anos seguintes antes de iniciarem a sua vida 
sexual. 

Palavras-chave (3 a 5 palavras)  

Adolescência, Sexualidade, Prevenção, Mídia. 

Formato do Material Didático Unidade Didática 

Público Alvo  

(indicar o grupo para o qual o material 

didático foi desenvolvido: professores, 

alunos, comunidade...). 

Alunos do 8º Ano, do Colégio Estadual La Salle, em 

Pato Branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

O presente material será desenvolvido com o 8º ANO, do Colégio Estadual 

La Salle- Ensino fundamental e Médio, em Pato Branco, em 32 horas aulas com 

estudantes na faixa etária de 12 e 13 anos. Adolescentes que apresentam 

dificuldades em relacionamentos interpessoais, em que seus comportamentos 

relacionados a sexualidade vão de quietos e retraídos à expansivos em demasia, 

onde surgem as doenças e gravidez. 

Buscamos desenvolver os conteúdos relacionados a sexualidade; 

conceituando sexualidade, identificando mudanças físicas e psicológicas no corpo; 

prevenção a doenças e a gravidez na adolescência, como sendo naturais deles e de 

responsabilidade de cada um. 

Como educador, resolvemos buscar uma forma de trabalhar o conteúdo 

científico, envolvendo a responsabilidade social da escola na produção de valores, 

sentimentos e emoções próprias da idade, através das metodologias de mídias: 

Vídeos musicais, revistas televisão e rádio, que são conhecidas dos estudantes.  

Segundo Miguel e Toneli (2007)... a mídia, mais especificamente o rádio e a mídia 

impressa, é utilizada com frequência pelos adolescentes como fonte de informação 

sobre sexualidade. 

Desde muito pequenos eles tem acesso e poderemos usá-los na construção 

do saber e na internalizarão do assunto sexualidade. O que já vemos nos estudos 

de KELLNER (2001.p.11):” As pessoas passam um tempo enorme ouvindo rádio, 

assistindo televisão, frequentando cinemas, convivendo com música, lendo revistas 

e jornais...” 

Vamos debater e tentar entender os motivos de tantas atitudes 

preconceituosas e nossa sociedade em relação à sexualidade, tentando preparar os 

nossos alunos para suas escolhas sexuais de forma responsável e saudável. 

 

 



Estudar os conceitos de Sexualidade e Sexo, a partir 

de videoclipes musicais e letras das musicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sexualidade é a própria vida em um processo que se inicia ao nascer e 

termina somente no momento da morte, envolvendo nosso corpo, nossa história, 

nossos costumes, nossas relações afetivas e até nossa cultura. Diferentemente do 

sexo que são características anatômicas e fisiológicas do ser humano. 

O termo sexualidade foi usado pela primeira vez no século XIX, antes disso 

sempre foi usado o termo sexo. Este termo significava atividades das pessoas em 

busca de prazer e procriação. Com o aparecimento do termo sexualidade ampliou o 

significado da palavra sexo e passou a representar uma parte importante da vida 

das pessoas. 

No século XIX, o médico Sigmund Freud foi um dos primeiros a considerar a 

sexualidade humana não apenas como uma atividade biológica de perpetuação da 

espécie, mas que faz parte de outros momentos da vida e possui aspectos psíquicos 

e culturais. Ele escreveu que o sexo não se manifesta apenas nos genitais, o desejo 

sexual traz energias que influenciam todas as atividades humanas: Brincadeiras, 

ATIVIDADE 01: Escolher um clipe musical com conotação de 

sexualidade. 

 Assistir o videoclipe de uma música conhecida dos alunos. 

 Em um primeiro momento pedir aos alunos que identifiquem 

gestos que no entender deles tenham relação com 

sexualidade. 

 Em um segundo momento, distribuir a letra da música e pedir 

para que identifiquem palavras relacionadas a sexualidade. 

 Em um terceiro momento, debater e estudar com eles os 

conceitos corretos das palavras, o que isso significa e influi 

na vida deles. 

 



amizades, esporte, arte e outros. Outra ideia de Freud é que o sexo é uma função 

corporal e mental, que aparecem através das fantasias e da atração sexual. E por 

último ele colocou que a sexualidade não aparece só na idade adulta, mas desde a 

infância, de forma diferente não ligada diretamente aos órgãos genitais. 

A sexualidade ligada diretamente ao sexo aparece na puberdade, com a 

influência dos hormônios sexuais, mas hoje vemos muitas crianças já fazendo 

gestos e usando palavras que remetem diretamente ao ato sexual, muitos 

influenciados pelos videoclipes musicais, novelas e outros programas. 

Adolescência é um termo que explica um fenômeno cultural, sociopolítico e 

histórico que ocorre entre 10 e os 20 anos de idade, época em que ocorre intensas 

transformações no corpo, na mente e nas relações com os amigos e familiares. Não 

se é mais criança, mas também não é adulto, é uma fase especial, cheia de 

inquietações, descobertas e significados. 

A puberdade é um conjunto de mudanças biológicas, crescimento corporal e 

da maturação sexual, que não acontecem ao mesmo tempo para todos os jovens. 

Cada pessoa tem seu próprio ritmo. 

Nesta fase surgem muitos conflitos, como contestar a autoridade dos pais, 

experimentar sentimentos de independência econômica e afetiva, mas precisa ainda 

de proteção e orientação para que aprendam a tomar decisões que irão moldar a 

sua vida. Para os pais começam as primeiras preocupações com a vida sexual, para 

que não haja uma gravidez precoce ou o contágio por uma DST (doença 

Sexualmente Transmissível). 

 

 

  

 

 

 

Orientação metodológica: 

Sempre usar músicas de duplo sentido, mas que sejam conhecidas dos 

alunos. 



MUDANÇAS FÍSICAS NO CORPO DOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Nas meninas ocorrem variações da tonalidade da voz; aumento do tamanho 

dos seios, os quadris aumentam adquirindo forma arredondada; ocorre a primeira 

menstruação; crescimento das tubas uterinas, do útero e da vagina; surgimento dos 

primeiros pelos, principalmente nas axilas e na região pubiana. O ritmo do 

crescimento acelera, aumenta o peso, as glândulas sebáceas fazem os cabelos e a 

pele ficarem mais oleosas e a produção de suor aumenta. 

Nesta fase os hormônios da hipófise estimulam o ovário a produzir 

hormônios sexuais – o estrógeno e a progesterona, - e fazem os óvulos 

amadurecerem nos ovários. Os hormônios preparam o útero para receber um 

embrião. 

Nos meninos ocorre o aumento da laringe tornando a voz mais grave, os 

músculos esqueléticos crescem tornando os ombros mais largos; aumento do 

crescimento dos pelos na face, no tórax, nas axilas e na região pubiana; a pele se 

torna mais espessa, ocorrendo aumento da secreção das glândulas sebáceas e 

sudoríparas; e aumenta os órgãos sexuais (testículos e pênis). O crescimento 

acelera e o peso aumenta, o jovem se sente desengonçado pois os braços e pernas 

crescem mais rápido que o tronco 

Começa a produção do hormônio testosterona e dos espermatozoides, a 

primeira ejaculação ocorre por volta dos 14 anos, consequentemente a masturbação 

ou a polução noturna, durante o sono.  

ATIVIDADE 02: Pesquisar fotos e reportagens de artistas quando 

criança, adolescentes e adultos em revistas. 

 Comparar as fotos para verificar as mudanças físicas. 

 Comparar as reportagens para estudar as ações e ideias em 

cada fase da vida. 



Tanto nos meninos quanto nas meninas, pode haver o aparecimento de 

cravos e espinhas, por isso deve-se manter uma alimentação equilibrada, praticar 

atividades físicas e dormir bem. 

Além das mudanças físicas, ocorrem mudanças comportamentais e o início 

das demonstrações de interesse pelo sexo. 

Tanto as mudanças físicas e comportamentais ocorrem em diferentes 

idades, por isso que encontramos adolescentes com aparência física diferenciada. 

 

 

REPRODUÇÃO  

 

Nos seres vivos a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. No ser 

humano ela é sexuada, que se dá pela união de uma célula sexual masculina 

(espermatozoide) e de uma célula sexual feminina (óvulo). Essas células 

responsáveis pela reprodução se chamam gametas. 

A função específica da reprodução é a continuidade da espécie, sendo 

assim os novos organismos possuem características da espécie que foram herdadas 

de seus pais. 

No ser humano a reprodução ocorre através do ato sexual, também 

chamada de “fazer amor”, pois envolve afetividade entre os parceiros, troca de 

carinho, obtenção de prazer e muitas emoções, e ocorre em qualquer época, desde 

que haja interesse por parte dos parceiros. Diferentemente do que ocorre nos 

animais onde a fêmea tem uma época específica para gerar filhotes.  

Os sistemas reprodutores, masculino e feminino, apresentam diferenças 

estruturais que são específicas para se complementarem, 

 

 



SISTEMAS GENITAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 1: WWW.diaadiaeducacao.pr.gov.br/biologia 

 

MASCULINO: Tem por funções produzir e nutrir os espermatozoides, 

transportar os espermatozoides até a vagina e produzir o hormônio testosterona. É 

formado pelos órgãos 

 Testículos: São duas glândulas, que contém túbulos seminíferos, onde 

são produzidos os espermatozoides, que são as células reprodutoras 

masculinas e o hormônio sexual masculino, chamado testosterona. 

 Epidídimos: São órgãos localizados junto aos testículos, com função 

de armazenar e terminar a maturação dos espermatozoides. 

 Ductos deferentes: São dois tubos que fazem a ligação entre os 

epidídimos e a uretra. 

 Glândulas Seminais: Produzem um líquido denso que nutre e 

aumenta a mobilidade dos espermatozoides. 

 

Figura 1 

 



 Próstata: Produzem um líquido leitoso que neutraliza a acidez na 

uretra e a acidez natural da vagina, protegendo os espermatozoides. 

 Glândulas bulbouretrais: Produzem líquido lubrificante. 

O conjunto dos líquidos produzidos pelas glândulas seminais, próstata, 

glândulas bulbouretrais e os espermatozoides recebe o nome de sêmen ou 

esperma.

FEMININO: Têm por função amadurecer os gametas femininos chamados 

óvulos, produzir os hormônios femininos e abrigar o novo indivíduo. É formado pelos 

órgãos 

 Ovários: São duas glândulas que amadurecem óvulos, que são células 

reprodutoras femininas, também produzem os hormônios femininos 

chamados progesterona e estrogênios.  

 Tubas uterinas: São dois tubos finos e longos que unem os ovários ao 

útero, é o local onde ocorre a fecundação. 

 Útero: Tem por função alojar o embrião para que se envolva, até o final 

da gravidez. 

 Vagina: Canal que une o útero ao meio externo, apresenta grande 

elasticidade permitindo a relação sexual e a passagem do bebê no 

parto. 

 Vulva: Parte externa do aparelho genital feminino, formada por pregas 

chamadas de grandes, pequenos lábios e o clitóris. 

A partir da puberdade a menina passa a ter a ovulação, que é o processo 

onde o óvulo já amadurecido é liberado pelo ovário se desloca para a tuba uterina 

para ser fecundado (período fértil). Caso não haja a fecundação, ocorrerá a 

descamação do endométrio (parede interna do útero), causando sangramento por 3 

a 4 dias, em um processo chamado menstruação. A primeira menstruação é 

chamada de menarca e ocorrerá até por volta dos 50 anos, que é a época em que 

cessa as menstruações e a mulher entra na menopausa. 



A reprodução humana ocorre pela união do óvulo com o espermatozoide, 

formando uma célula ovo (Zigoto), pela fecundação. Para que aconteça é necessário 

o ato sexual, pelo qual os espermatozoides são colocados na vagina. 

O período compreendido entre a fecundação e o nascimento do bebê é 

chamado de gestação. Tem um tempo de duração de aproximadamente 38 

semanas. 

Um dia após a fecundação, inicia-se uma rápida divisão celular do zigoto, 

enquanto o organismo em desenvolvimento se desloca pela tuba uterina, onde se 

liga à parede no oitavo dia, dando início ao período embrionário e passa a se 

chamar embrião. Esse período dura cerca de oito semanas. Nesse tempo se 

desenvolvem a placenta pela qual o embrião recebe gás oxigênio e alimentos e 

elimina gás carbônico e excretas; o cordão umbilical que liga o embrião à placenta, o 

âmnio que é uma bolsa fina e transparente que contém um líquido amniótico que 

protege contra choques e auxilia a regular a temperatura. 

O período fetal inicia após há oitava semana e termina com o nascimento, e 

o embrião passa a se chamar feto. Ao final desse período, o bebê está pronto para 

nascer, por parto normal ou cesariano.  

Durante a gestação a mulher deve realizar o pré-natal, que garante um 

desenvolvimento adequado do novo indivíduo e a saúde da mulher, para 

acompanhar o crescimento do feto e orientar os procedimentos mais adequados 

durante a gestação e no momento do parto. 

 

 

 

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 

 

 

Orientação Metodológica: 

As reportagens de revistas de fofocas servem para mostrar os desatinos e 

inconsequências cometidos por artistas 

 LER O ARTIGO: Sexualidade e normas de gênero em revistas para 

adolescentes brasileiros. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412902008000200004&lng=pt&nrm=

iso . 
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MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

São também chamados de anticoncepcionais, servem para evitar a gravidez, 

quando não é desejada ou planejada. Há vários métodos a ser escolhido, para saber 

qual é o mais adequado, devem-se observar as características da pessoa e a 

segurança do método. 

Preservativo: Conhecido popularmente como camisinha. É um método de 

barreira porque impede o espermatozoide de chegar a vagina. Além de prevenir a 

gravidez, seve para evitar o contágio por doenças sexualmente transmissíveis. 

Existem preservativos masculinos e femininos. A sua eficácia depende do uso 

correto. 

DIU (Dispositivo Intrauterino): Pequeno objeto introduzido pelo médico no 

interior do útero, provoca mudanças no endométrio, não permitindo a fertilização do 

óvulo. Índice de falha de 0,5%. 

Pílulas Anticoncepcionais: São substâncias sintéticas similares aos 

hormônios presentes no corpo das mulheres que atuam impedindo a ovulação ou 

modificam a estrutura do endométrio, dificultando a fixação do embrião. 

Deve-se procurar um médico e fazer alguns exames, para se saber qual 

pílula adequada e como ser utilizada.  O índice de falha é de 0,1 a 5%. 

Laqueadura e Vasectomia: \são métodos definitivos feitos na mulher e no 

homem, respectivamente. Na mulher as tubas uterinas são cortadas e as 

ATIVIDADE 03: Recortar reportagens de revistas para adolescentes e jovens, 

sobre sexualidade, gravidez, métodos anticoncepcionais e DST. 

 Trabalhar as informações que estão na reportagem, em forma de teatro, 

jograis, músicas e apresentações. 

 Debater quais as responsabilidades dos adolescentes na prevenção da 

gravidez e da DST’s. 

 

 

 



extremidades amarradas, cauterizadas ou fechadas com grampos ou anéis. \desse 

modo o espermatozoide não chega até o óvulo. No homem são cortados os ductos 

deferentes e as extremidades são amarradas, cauterizadas ou fechadas com 

grampos impedindo a passagem dos espermatozoides. Índice de falha de 

aproximadamente 0,4%. 

 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST) 

 

São transmitidas através da relação sexual e podem ser prevenidas com o 

uso de preservativos. 

 

AIDS ( Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ): É um conjunto de sinais e 

sintomas que são produzidos por várias causas, devido a invasão do organismo por 

um grupo de vírus chamado HIV ( Vírus da imunodeficiência Humana). O HIV se 

multiplica dentro das células responsáveis pelas defesas do organismo, 

comprometendo-as. A pessoa fica debilitada e indefesa contra infecções, câncer e 

outras doenças que levam a morte. 

O HIV passa através do esperma, sangue, secreção vaginal e do Leite 

Materno. Atualmente existem diversos medicamentos que prolongam a vida do 

doente e melhoram seu estado geral. Mas, não existe cura definitiva, por isso é 

importante a prevenção. 

 

Gonorreia Conhecida por blenorragia. É causada por bactéria, tem por 

sintomas dor e ardência ao urinar, e eliminação de pus pela uretra. O tratamento é 

feito com antibióticos. 

 

Sífilis: causada por bactéria. Tem por sintoma inicial uma ferida nos órgãos 

sexuais. Em seguida, manchas avermelhadas no corpo e em sua fase mais grave 



atacam o sistema nervoso e outros órgãos, podendo causar cegueira, paralisia, 

distúrbios mentais e a morte. 

 

Hepatites B e C: Causadas por vírus que atacam o fígado da pessoa. Os 

sintomas são icterícia, febre, dores de cabeça, náuseas, vômito e dores musculares. 

Pode causar cirrose e câncer de fígado. 

 

Condiloma Genital: É causada por um grupo de vírus chamado HPV 

(Papiloma Vírus Humano). Causam lesões que formam verrugas na glande do pênis, 

na vulva, vagina e colo de útero. Aumenta as chances de ocorrência de câncer de 

colo de útero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação metodológica: 

As reportagens devem ser retiradas das revistas que os alunos leem em sua 

casa. 

Ler o Artigo: O papel da mídia na prevenção do HIV/AIDS e a representação 
da mulher no contexto da epidemia. 

 Acessado no: http://www.scielosp.org/pdf/csc/v10n1/a23v10n1.pdf 
 

ATIVIDADE 04: Os alunos serão levados à sala de informática para uma 

pesquisa sobre outros métodos contraceptivos e DST. 

 Deverão entregar um trabalho desenvolvido por eles e enviado para a 

professora por email. 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v10n1/a23v10n1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 05: Com as atividades, textos, jograis, músicas, pesquisas 

desenvolvidas nas atividades anteriores os alunos, será gravado uma série 

de programas de rádio sobre o assunto sexualidade que será repassado no 

som do Colégio. 

Dessa forma, o assunto será socializado com as outras turmas do Colégio 

Estadual La Salle de Pato Branco. 

Orientação Metodológica: 

No lugar da série radiofônica, pode-se desenvolver um jornal ou um 

pequeno livro. 

Pode-se durante a aplicação dos conteúdos, pode-se entrar em contato 

com um psicólogo e alguém da área da saúde para palestras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 06: JOGO DO DADO COLORIDO 

Objetivo: Avaliar a aprendizagem dos alunos 

Organizar os alunos em grupos de três ou quatro. 

Um dado grande (aresta de 30 cm) com seis cores 

Questões sobre o conteúdo, classificadas em difíceis, médias e fáceis. 

Várias figuras sobre o conteúdo estudado. 

Cada grupo joga o dado uma vez, até completar 10 jogadas para cada 

grupo. 

  Cor nº01: perguntas difíceis;  

 Cor nº 02: perguntas médias;  

 Cor nº03: perguntas fáceis;  

 Cor nº04: passa a vez e não marca ponto;  

 Cor nº05: o grupo escolhe outro grupo e elabora uma pergunta, se o 

grupo acertar a resposta ganha os pontos, se errar os pontos ficam 

para o grupo que elaborou a questão. 

 Cor 06: O grupo escolhe uma figura do conteúdo e fala sobre ele. 

 

Orientações metodológicas: 

 O jogo pode ser usado para avaliar ou revisar o conteúdo. 

 O dado pode ser montado pelo professor e pelos alunos ou pode ser 

comprado em lojas de brinquedos. 
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