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RESUMO 

O presente artigo aborda uma pesquisa de verificação da compreensão do adolescente enquanto um 
ser em transformação. Percebe-se ainda nos dias de hoje um grande número de adolescentes que 
não conhece seu próprio corpo, não compreende o porquê este passa por mudanças, bem como, não 
sabe como cuidar do mesmo, visando uma adolescência saudável. O entendimento referente ao nível 
de conhecimento e compreensão quanto às mudanças físicas, fisiológicas, psicológicas, afetivas e 
sexuais provenientes da puberdade antes e após um programa de intervenção pedagógica são 
apresentados de forma a contribuir para sanar ou amenizar dúvidas, desmistificando conceitos 
trazidos pelos adolescentes através da discussão, favorecendo a construção de um saber científico. 
O estudo/pesquisa apresenta ainda a reflexão sobre gravidez e responsabilidades com seu próprio 
corpo e o do outro. Para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se a abordagem metodológica . Os 
sujeitos da pesquisa foram 35 adolescentes do 8ª. ano  do Colégio Estadual Padre José Canale da 
cidade de Apucarana – Paraná.  
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ABSTRAT 

 

This article discusses a survey of adolescent understanding verification while a being in 
transformation. You can see still nowadays a great number of teenagers who don't know your own 
body, you don't understand why this goes through changes as well, do not know how to take care of it, 
aiming at a healthy adolescence. The understanding regarding the level of knowledge and 
understanding regarding physical changes, physiological, psychological, affective and sex from 
puberty before and after an educational intervention program are presented in such a way as to 
contribute to remedy or mitigate doubts, Demystifying concepts brought by teenagers through 
discussion, favoring the construction of scientific knowledge. The study/research still shows the 
reflection about pregnancy and responsibilities with your own body and that of another. The subjects 
were 35 adolescents of 8rd. year of State College Fr Joseph Canale of city of Apucarana – Parana.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Do nascimento à morte, o corpo passa por muitas transformações. Entretanto, 

em alguns momentos essas transformações são muito expressivas. Um desses 

momentos é a adolescência que, segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS 

(1989), é representada por indivíduos entre 10 e 19 anos divididas em 3 etapas, 

sendo a primeira fase o alvo do presente estudo, que é a puberdade (10-14 anos). 

De acordo com Brêtas (2003) é na adolescência, especificamente no púbere, 

que se processam várias mudanças hormonais, que aceleram o crescimento físico e 

também o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. As mudanças 

ocorridas aceleradas e desiguais são representadas no corpo e acaba 

surpreendendo o adolescente que não reconhece mais o próprio corpo.  

Essas transformações são muito questionadas pelos adolescentes, pois não 

foram eles que as escolheram e nem determinaram o momento para que elas 

acontecessem e isso gera muitas dúvidas. Os conflitos nessa fase, em especial 

sobre a sexualidade, são inevitáveis e precisam ser discutidos para serem, pelo 

menos, parcialmente compreendidos.  

De acordo com experiências em sala de aula com adolescentes, percebe-se 

que o desconhecimento da origem e consequências dessas mudanças, seja nos 

aspectos físicos, fisiológicos e sexuais, causa uma grande inquietação. E o fato é 

que, de acordo com Brêtas et al. (2008), essas mudanças corporais  e o primado da 

genitalidade, são sem dúvidas, elementos  estruturadores da identidade e 

desencadeadores da grande metamorfose sofrida pelo ser humano.  

Para o Ministério de Educação e Cultura (MEC), muitas escolas preocupadas 

com essa temática, incluem em seus conteúdos formais, noções relativas à 

anatomia e fisiologia do corpo humano. Entretanto, essa abordagem não atende as 

necessidades e curiosidades do adolescente, enfocando apenas o corpo biológico, 

não incluindo as dimensões culturais, afetivas e sociais contidas nesse corpo. É 

notório que a curiosidade de crianças e adolescentes em relação às mudanças 

corporais e à sexualidade são muito significativas e que a satisfação dessas 

curiosidades contribui para que o desejo do saber seja impulsionado ao longo da 

vida. Vale salientar que o contrário, a insatisfação, gera ansiedade e tensão, o que 

pode inclusive, interferir na aprendizagem dos conteúdos escolares.  



Para as autoras, Santos, Silveira e Vallejo (2008), há de se preocupar 

também, com essas modificações, porque elas despertam novos desejos e 

sentimentos. Nessa fase iniciam-se os namoros, o “ficar” e também o início da vida 

sexual precoce, expondo os adolescentes cada vez mais cedo às doenças 

sexualmente transmissíveis ou à gravidez indesejada. Os autores ressaltam ainda 

que a orientação e a informação podem minimizar tudo isso, e ajudar o adolescente 

a viver essa etapa com menos dúvidas e medo, permitindo assim um crescimento 

saudável.  

Partindo desses dados, fica muito evidente a importância da educação do 

adolescente em relação ao conhecimento das transformações ocorridas em seu 

corpo e consequentemente de sua sexualidade, justificando assim esse projeto de 

intervenção.  

 

2. COMO CONCEITUAR A ADOLESCÊNCIA 

 

Como definir a “adolescência”? Podemos encontrar vários significados para o 

termo. No Novo Dicionário Aurélio a adolescência é o período da vida humana que 

sucede a infância, começa com a puberdade, e se caracteriza por uma série de 

mudanças corporais e psicológicas, e estende-se aproximadamente dos 12 aos 20 

anos (FERREIRA, 1989). Indo para origem etimológica da palavra, César (1998) diz: 

 

A palavra “adolescência” tem dupla origem etimológica e caracteriza muito 
bem as peculiaridades desta etapa da vida. Ela vem do latim ad (a, para) e 
olescer (crescer), significando a condição ou processo de crescimento, em 
resumo o indivíduo apto a crescer. Adolescência também deriva de 
adolescer, origem da palavra adoecer. Adolescente do latim adolescere, 
significa adoecer, enfermar. Temos assim, nessa dupla origem etimológica, 
um elemento para pensar esta etapa de vida: aptidão para crescer (não 
apenas no sentido físico, mas também psíquico) e para adoecer (em termos 
de sofrimento emocional, com as transformações biológicas e mentais que 
operam nesta faixa de vida). (CESAR,1998) 

 

A OMS define que a adolescência é a fase da vida que corresponde dos 10 

aos 19 anos, sendo a pré-adolescência dos 10 aos 14 anos e a adolescência 

propriamente dita, dos 15 aos 19 anos, critério também adotado pelo Ministério da 

Saúde do Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado pela Lei , nº 

8.069/1990, art. 2º, considera que a adolescência vai dos 12 aos 18 anos de idade 

(BRASIL, 1990). 



Grande parte dos estudiosos sobre adolescência afirma que esse período é 

identificado por períodos distintos: período inicial (10 a 13 anos) - marcado pelo 

crescimento e pela puberdade; período médio (entre 14 a 16 anos) - marcado pelo 

desenvolvimento do intelecto e pela identificação com grupos; período final (17 a 20 

anos) - marcado pela consolidação das ideias e da identidade e pela proximidade e 

ingresso no mundo adulto, “necessitando de apoio a fim de fortalecer sua construção 

cidadã e formar-se como um ser capaz de interagir e intervir em seu contexto  social 

de forma crítica e criativa” (PARANÁ, 2010).  

 

é nesta fase da vida que ocorre aceleração e desaceleração do crescimento 
físico,  mudanças de composição corporal, eclosão hormonal, envolvendo 
hormônios sexuais e evolução da maturidade sexual, acompanhada pelo 
desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos e 
femininos. Paralelamente às mudanças corporais, ocorrem as 
psicoemocionais, como a busca de identidade, a tendência grupal, o 
desenvolvimento do pensamento conceitual, a vivência singular e a 
evolução da sexualidade (SAITO Apud CAMARGO, 2011) 

 

Do ponto de vista histórico, pode-se considerar a adolescência como um 

fenômeno recente, um processo que marca a transição do estado infantil para o 

estado adulto. Ariés (1981) relata que somente em meados do século XVI, passou-

se a diferenciar infância, juventude e velhice. Durante a Idade Média, as crianças e 

adolescentes eram miniatura de adultos e não havia uma diferenciação específica 

quanto à idade. Elas começavam a trabalhar muito cedo e a partir daí estavam 

inseridas no mundo adulto.  

Foi Jean-Jacques Rousseau, considerado o primeiro teórico da adolescência, 

que no século XVIII, apontou para o fato de que ser criança ou adolescente não era 

o mesmo que ser adulto.  Para ele, a adolescência referia-se ao período entre os 15-

20 anos de idade, onde os indivíduos amadureceriam emocionalmente substituindo 

seu egoísmo por um interesse nos outros (AMORIM, 2007). 

Muitos estudiosos como, Palacios (1995), Levi & Schimitt (1996), Cabié e 

Gammer (1999), situam o nascimento da adolescência, tal como hoje, à Revolução 

Industrial, pois a industrialização e a produção do sistema em massa obrigaram os 

adultos a se dedicar ao trabalho e seus filhos tiveram que permanecer mais tempo 

nas instituições de ensino, alterando assim a definição das etapas de vida.  

Segundo Brêtas (2003), não se pode abordar a adolescência sem discorrer 

sobre a questão da corporalidade, pois as modificações físicas e biológicas do corpo 



nesse período ocorrem de forma muito rápida e influenciam todo o processo 

psicossocial da formação da identidade do adolescente. Para ele, o marco principal 

da pré-adolescência é o aparecimento da puberdade, conjunto de mudanças 

corporais ocorridas na adolescência, período em que surgem as características 

sexuais secundárias femininas e masculinas, como o broto mamário nas meninas e 

aumento dos testículos nos meninos – e termina com o completo desenvolvimento 

físico, parada do crescimento e aquisição da capacidade reprodutiva.  

 

2.1 Compreendendo a Puberdade 

 

É importante lembrar, que adolescência e puberdade não são sinônimas, pois 

a puberdade é apenas um dos aspectos dessa fase e refere-se ao processo de 

desenvolvimento orgânico e corporal. Ela ocorre entre os 9 e 14 anos de idade para 

os meninos,  e entre os 8 e 13 para as meninas. Ocorrem muitas transformações no 

corpo, provocadas por alterações hormonais como o estrógeno e progesterona nas 

meninas, e testosterona nos meninos, e essas transformações podem durar até os 

20 anos de idade (PARANÁ, 2010).  

Sobre a influência dos hormônios nas transformações do corpo, Brêtas (2003) 

escreve que:  

Uma área do cérebro, chamada hipotálamo, envia uma mensagem para 
uma glândula chamada hipófise ou pituitária. A hipófise começa a produzir 
hormônios relacionais ao crescimento (FSH, LH e outros), que são lançados 
no sangue e cujo efeito estimula outras glândula endócrinas do corpo, tais 
como as glândulas sexuais e faz com que elas também produzam 
hormônios. O hormônio folículo–estimulante (FSH) atua no desenvolvimento 
dos folículos no ovário e, atuando em combinação com o hormônio 
luteinizante (LH), regula a ovulação na mulher e a secreção de estrógeno 
pelo ovário. No homem, atua no desenvolvimento dos testículos e a 
secreção de andrógeno; influencia especificamente as fases finais da 
espermatogênese. (BRÊTAS, 2003) 

 

Para Chaui (1987), todas essas transformações levam o adolescente a querer 

viver intensamente a sua sexualidade, manifesta muitas vezes através de práticas 

sexuais sem proteção o que pode se tornar um problema, pois falta informações, 

comunicação com seus familiares e até mesmo os tabus existentes. As suas 

decisões sexuais, seu comportamento será influenciado pelo contato com outros 

jovens de sua convivência.  



Apesar de estarmos vivendo no século XXI, num mundo informatizado, digital 

e globalizado, a discussão sobre a sexualidade ainda é recheada de mitos, tabus e 

preconceitos. A maioria dos adultos (pais e até mesmo professores), receiam discutir 

sobre o assunto abertamente com seus adolescentes, ou por vergonha ou mesmo 

por desconhecimento.  Isso pode contribuir para um desajuste sexual nesses 

adolescentes e um comportamento de risco que pode lhe custar a própria vida, como 

uma gravidez precoce, o aborto e a contaminação por alguma DST (Doença 

Sexualmente Transmissível). 

É nesse contexto que entra a escola, um lugar importante para se trabalhar 

conhecimentos, habilidades, mudanças de comportamento, pois é um local em que o 

adolescente permanece a maior parte do dia. Por isso, torna-se o lugar mais 

apropriado para se desenvolver ações educativas (CAMARGO; FERRARI, 2009).   

Ainda sobre a importância da escola, Martelli em seu artigo imaginários da 

sexualidade, escreve que:  

Na escola- como instituição formal de educação ou como lugar de 
sociabilidade em que se entrelaçam o simbólico, o imaginário, o tempo, o 
espaço, a troca, a violência, a sexualidade está sempre ali, latente e 
pulsante, manifestando-se incessantemente, visto que não há como separá-
la , nem definir aonde pode e deve aparecer. Negá-la se tornou letra morta. 
Os aspectos relacionados à sexualidade pertencem, queiramos ou não, à 
vida escolar. Perambulam pelas conversas dos estudantes e das 
estudantes, nos desenhos, nas palavras rabiscadas nas portas dos 
banheiros e nas paredes das salas, nas brincadeiras e nas piadas, nos 
namoros, nas primeiras sensações afetivas, bem como nas salas de aulas, 
nas salas e nas ações dos professores e das professoras dos alunos e das 
alunas. (LOURO, 2003 apud MARTELLI, 2010). 

 

3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A proposta de intervenção pedagógica na escola proporciona aliar uma 

estratégia lúdica ao processo de disseminação de informações necessárias à 

introdução do estudo do sistema reprodutor, da ação dos hormônios e da 

sexualidade. O presente trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Padre José 

Canale – Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Apucarana, com a participação 

os alunos dos oitavos anos, entre as idades de 13 a 16 anos.  

 

3.1 Estratégias de Ação 

 



A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica e pesquisa de campo, 

evidenciando e analisando o momento da puberdade, onde o adolescente passa por 

transformações e mudanças que geram desconforto, contribuindo para que esta 

tenha a intervenção necessária para uma adolescência saudável. 

  Foi apresentado aos alunos um questionário inicial (modelo em anexo) com 

questões de múltipla escolha, que abordaram temas como: hormônios, 

transformações no corpo, sexualidade, DST e também a forma como ele vê seu corpo 

e sua relação com o mesmo. No término do trabalho foi aplicado o mesmo 

questionário, onde através dele foi verificada a dimensão da variação do nível de 

informação sobre adolescência, puberdade e sexualidade após intervenção 

pedagógica. Os resultados desse questionário apresenta-se no modelo anexo.  

Um médico da cidade proferiu uma palestra, que foi baseada nas dúvidas 

mais comuns detectadas nas respostas obtidas com a aplicação do questionário 

inicial e também das perguntas que os alunos foram fazendo no decorrer do 

processo e depositando numa caixa denominada caixa de curiosidade, de forma 

anônima para evitar constrangimentos.    

No período de duas aulas os alunos puderam ouvir e analisar a letra da 

música: Não vou me adaptar, de Arnaldo Antunes e posteriormente foi realizado um 

debate no qual os alunos puderam expor suas dificuldades nesse período de suas 

vidas. A atividade foi concluída com produção de textos.  

Dando continuidade ao trabalho os alunos foram orientados a providenciar 

fotografias suas, em idades diferentes para que fizessem comparações com os 

outros colegas. Após a análise, realizaram a montagem de um diário, utilizando as 

fotos, sobre suas impressões, angústias, dúvidas em cada etapa de suas vidas. 

As aulas ocorreram de forma expositiva, com o auxílio de vídeos e textos para 

que os alunos conhecessem o aparelho reprodutor e compreendessem o que são 

hormônios e a sua atuação nas transformações físicas e diferenciassem as 

transformações ocorridas nos meninos e nas meninas. Noções de higiene corporal 

também foram trabalhadas.  

 

 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 



Analisando as respostas dadas no questionário investigativo inicial, verificou-

se o quanto os alunos desconhecem e/ou possuem dúvidas relacionadas a essa 

fase de suas vidas. Trinta e cinco alunos responderam ao questionário inicial e final, 

sendo 19 do sexo feminino e 16 do sexo masculino. Na tabela 1 estão registrados os 

resultados obtidos na fase inicial e na fase final.  

 

Tabela 1 – Erros cometidos pelos alunos no questionário inicial e final. 

Questões Erros na fase inicial Erros na fase final 

02 14 07 

03 07 05 

04 16 11 

05 19 13 

08 15 16 

09 33 25 

10 29 12 

11 29 20 

12 27 18 

15 9 2 

  

Ao realizar esse questionário, observei que a maioria dos alunos não tinha 

muita paciência para ler as perguntas e respondiam rapidamente uma vez que não 

valia nota. Não percebi mudanças significativas na aprendizagem no papel, 

entretanto nos debates e nas dinâmicas realizadas eles demonstraram um 

conhecimento maior do assunto ao final do processo do que foi demonstrado no 

questionário. Na verdade  o interesse deles não era em “perder tempo”  tentando  

responder  um questionário localizando órgãos sexuais, nomes de hormônios, etc., 

mas sim em esclarecer dúvidas sobre como ocorre todo o processo sexual, gravidez, 

DSTs, sexo oral, entre outras coisas como foi demonstrado por algumas das 

perguntas da caixa de curiosidade.   

A análise da música Não vou me adaptar, agradou muito aos alunos e gerou 

debates, reflexões e uma produção textual muito produtiva. Segue abaixo alguns 

dos textos produzidos: 

 “Eu vou ficando cada vez maior e não penso tanto nos pais e quero ficar bem 

“mais na minha” (ficar sozinho sem ninguém intrometer) e os anos se passam e eu 

nem percebo. Vamos criando caras de homens, o maxilar vai se diferenciando, o 



jeito do rosto fica diferente cresce barba, espinhas, cravos. Eu quero ficar  sozinho 

(diante os pais é claro) e fico com “paichancinhas” de adolescente (creio que ele 

quis dizer pirracinhas). E isso tem tudo a ver com nós, os pré-adolescentes (não 

criança e nem adulto)”. 

 

 “É...aliás né, eu cresci engordei e mudei muito. E agora por mais que eu estou 

crescendo não sou aquela pessoa de ficar quieta em meu canto, gosto de 

conversar e dar risadas e não de tristeza e sou muito alegre. Meu rosto mudou, 

mas, alias quando crescemos tudo muda né. A letra da música tem um pouco a ver 

comigo, porque na vida passamos por várias fases diferentes e estamos cada vez 

aprendendo em cada fase de nossas vidas”.  

  

“Ao passar do tempo a gente vai crescendo criando corpo e perde muita 

roupa com isso tudo, a gente muda aos poucos cada dia que passa estamos mais 

diferentes. O tempo foi passando e enfim cresci e já não sou mais a atenção da casa 

agora tem o meu irmão. Meu rosto muda, já não sou mais a mesma, as vezes acho 

as mudanças muito estranho, estou ficando muito diferente. Até minha pele está 

diferente. Eu era meio mimada quando criança e com a chegada do meu irmão me 

senti diferente e foi aí que eu percebi que finalmente eu cresci.” 

 

Durante o projeto, a chamada caixa de curiosidade, ficou a disposição dos 

alunos para que eles fossem colocando suas dúvidas. Muitas dessas perguntas 

foram respondidas pelo Dr. Daniel Blansky que falou sobre as mudanças, os 

hormônios e a sexualidade, inclusive sobre higiene corporal nessa fase. O 

comportamento dos alunos se alternava, ora muito quietos e atentos e ora agitados, 

principalmente quando se usava alguns termos do próprio linguajar deles. Quando 

foi aberto para as perguntas eles ficaram constrangidos e preferiram que fossem 

respondidas as questões que já estavam na caixa ou então me chamavam e pediam 

para que eu fizesse as perguntas ou então entregasse a pergunta escrita para ele.  

Segue alguns exemplos dos questionamentos realizados pelos alunos: 

 

“Quando começa a crescer peito nas meninas?” 

“Por que tem pelo nas partes íntimas e porque tem  aquele risco na cabeça do 

pênis?” 



“Porque tem gente que fala que quando se masturba não sai aquele líquido 

leitoso?” 

“Professora é verdade que o esperma é um liquido que, se tiver contato com a 

agua ele solidifica. Você me explica isso?” 

“Se as mulheres virgens tem uma pele na entrada da vagina, porque elas 

menstruam? Por onde o sangue sai?” 

“O que é ejaculação precoce?” 

“Porque o pelo cresce no saco?” 

“O que é gozo?” 

“Por que a mulher geme na hora do sexo? Quando o homem tira o pênis da 

vagina e está todo com sangue. É porque a placenta estava pronta para receber o 

bebe e desceu, pois o bebe não veio?” 

“Professora por que quando a menina é virgem e ela vai ter a 1ª. relação 

sexual, sangra?  

“A mulher pega HIV colocando a boca em um pênis contaminado.” 

“Por que quando os homens se masturbam a ponta do pênis fica inchado.” 

 

Essas foram apenas algumas das questões propostas pelos alunos, mas 

percebi que elas estavam praticamente relacionadas com o que ouvem, muitas 

vezes carregadas de inverdades e também com o que eles praticam. Além disso, à 

maioria delas não estavam relacionadas às transformações que ocorrem em seu 

corpo e sim à sexualidade. Sendo assim, o projeto acabou se direcionando mais 

para essa área. Esse era o momento que eles mais gostavam, pois podiam falar 

livremente sobre as dúvidas, e os outros que não tinham coragem de perguntar e 

nem de escrever, pediam para que o amigo perguntasse. Eram momentos muito 

produtivos, onde muitos mitos acabavam sendo esclarecidos. Em um desses 

momentos, uma das meninas pediu para que eu levasse uma camisinha feminina 

para que eles pudessem ver. Outra aluna se prontificou a trazer porque que tinha em 

casa. Na próxima aula ela trouxe a camisinha feminina e eu uma camisinha 

masculina para fazermos a comparação. A maior curiosidade era como a camisinha 

feminina parava dentro da vagina. Aproveitei a oportunidade e demonstrei o 

funcionamento de outros métodos anticoncepcionais.  

Durante o projeto foi proposto a confecção de um diário onde em alguns 

momentos eles deveriam escrever sobre um tema predeterminado e em outros 



sobre um tema livre. A proposta não foi muito bem aceita por alguns alunos que 

preferiram não fazer ou então disseram que fariam, mas não escreveram sobre 

nenhum tema, e outros se entusiasmaram o que foi uma surpresa, uma vez que 

meninas é que gostam mais de escrever diários que meninos. Foi oferecido um 

caderno para cada um deles e para mim foi uma das maiores surpresas do projeto. 

Foram produzidos textos riquíssimos onde os alunos reproduziam suas angústias, 

suas alegrias, seus medos, suas esperanças.  

Algumas das atividades que tinham sido propostas no projeto não foram 

possíveis de serem realizadas, como explorar o corpo através de desenhos. Senti 

que essa atividade não seria interessante para eles naquele momento e que alguns 

alunos, que inclusive estão fora da faixa etária, não participariam e essa atividade 

acabaria se tornando meio “jocosa”. Essa é uma das desvantagens de fazer um 

projeto sem o prévio conhecimento da turma.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da aplicação do projeto, observou-se que os adolescentes 

participantes apresentam  pouco conhecimento, e os que tem são distorcidos,  sobre 

como ocorre durante esse momento específico de suas vidas, a adolescência, 

embora possuam uma  grande curiosidade sobre  o sexo oposto e o seu e também 

sobre os “porquês”, “como”, “quando”,  “onde”. Grande parte de seus conhecimentos 

provem de amigos, vídeos pornográficos e da mídia de uma forma geral.  

Como o tema era muito atrativo para eles, a participação foi massiva, 

inclusive entre os mais tímidos que tiveram a oportunidade de escrever sobre suas 

dúvidas, medos, angústias, que também era uma forma de serem ouvidos.  Os 

debates realizados, as dúvidas verbalizadas e outras formas de interação 

contribuíram para que eles pudessem ter um novo olhar sobre o seu corpo e o do 

outro. No início, quando se falava no assunto eram muitas risadinhas e piadas, 

entretanto no decorrer do processo houve um amadurecimento de grande parte 

deles, onde muitos já se posicionavam sobre os vários assuntos sem timidez e sem 

medo de ser mal interpretado.  

A aplicação desse projeto veio confirmar a necessidade de se preparar os 

educadores em todas as áreas para que possam orientar os educandos em suas 



diferentes necessidades, não deixando esse encargo somente para os professores 

de Ciências e Biologia. As indagações, dúvidas e questionamentos que permeiam a 

mente de nossos adolescentes são muito grandes para que apenas uma parcela da 

escola esteja preparada para atender a demanda. Além disso, a responsabilidade da 

escola cresce à medida que se percebe que grande parte dos pais tem uma imensa 

dificuldade em responder as dúvidas dos adolescentes, e quando respondem as 

informações são tímidas e algumas vezes distorcidas, sendo necessário portanto a 

intervenção da escola e professores realmente comprometidos com a educação.  
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ANEXO 1 

 

SOCORRO, MEU CORPO ESTÁ DIFERENTE! O QUE ESTÁ ACONTECENDO 

COMIGO? 

 

Sentir o corpo diferente é normal, você está na adolescência, um período em 

que acontecem mudanças no corpo, nos sentimentos, no humor, no jeito de 

enxergar a si mesmo e ao mundo, enquanto aumentam as atividades e 

responsabilidades.  Tudo isso faz parte do que chamamos de puberdade, que é uma 

fase inicial da adolescência.  

 Responda ao questionário abaixo, para verificar os seus conhecimentos sobre 

o seu corpo e as mudanças que estão ocorrendo nessa fase da sua vida.  

Você Conhece seu corpo?  

01. Você é do sexo: 

a)  masculino    b)  feminino 

02. Fase da vida na qual ocorrem várias modificações corporais, o desenvolvimento 

de caracteres sexuais e a capacidade de reprodução: 

a)  infância                     

c) idade adulta 

b)  juventude 

 d) puberdade

03. Acontece nas meninas, geralmente , por volta dos 12 anos de idade, mas pode 

variar entre os 8 e 16 anos.  

a)   maturação do útero  c) ejaculação 

b)  menstruação   d) nidação 

04. Substâncias químicas segregadas pelo sistema endócrino responsável pelas 

mudanças biológicas ocorridas na puberdade: 

a)  líquidos seminais   c) hormônios 

b)  pepsina    d) ácidos 

05. Glândula sexual masculina que produz espermatozoides e hormônios:  

a)  saco escrotal   c) testículos 

b)  tireóide    d) pênis 



06. Nome da primeira menstruação:  

a)  menarca    c) climatério 

b)  menopausa    d) andropausa 

07.  Assinale as estruturas que fazem parte do aparelho reprodutor feminino: 

(       ) Útero 

(       ) Testículos 

(       ) Bexiga 

(       ) Tubas uterinas 

(       ) Próstata 

(       ) Uretra 

(       ) Canal deferente 

(        ) Vagina 

(        ) Pênis 

(        ) Ovários 

(        ) Epidídimo 

(        ) Vesículas seminais 

08. Assinale os órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor masculino 

(       ) Útero 

(       ) Testículos 

(       ) Bexiga 

(       ) Tubas uterinas 

(       ) Próstata 

(       ) Uretra 

(       ) Canal deferente 

(        ) Vagina 

(        ) Pênis 

(        ) Ovários 

(        ) Epidídimo 

(        ) Vesículas seminais 

(        ) Colo uterino 

09. Órgãos que produzem hormônios. 

a) rins     c) estômago 

b) glândulas    d) vesículas 

10. Você conhece a localização do clitóris? 

a) Sim     b) Não 

11.  Período do mês que a garota pode engravidar: 

      a)  Logo após a menstruação  c) Na metade do ciclo menstrual 

b)  Durante a menstruação  d) Não tem a ver com o ciclo menstrual 



12.  As meninas são diferentes dos meninos. Dos hormônios abaixo, assinale aquele 

(s) responsável (is) pelas  características sexuais femininas 

(        ) Testosterona 

(        ) Estrógeno 

(         ) Progesterona 

(         ) Prolactina 

13. Dos hormônios abaixo, assinale aquele (s) responsável (is)  pela  características 

sexuais masculinas  (barba, voz grossa, músculos...) 

(        ) Testosterona 

(        ) Estrógeno 

(         ) Progesterona 

(         ) Prolactina 

14. Analisando o desenho abaixo, assinale 1 para as transformações nos meninos 

durante a puberdade e 2 para as transformações nas meninas. 

 

(      ) desenvolvimento das glândulas mamárias 

(      ) primeiras ejaculações 

(     ) Mudança de voz (engrossamento) 

(      ) Surgimento da menstruação 

(      ) Ombros alargam-se e os músculos se desenvolvem 

(      ) Aparecimento do pomo de adão 

(      ) Alargamento do quadril 

(      ) Aparecimento dos pêlos na região pubiana e nas axilas 

(    ) Aparecimento de pêlos na região pubiana, axilas e rosto (principalmente 
acima do lábio superior) 

(      ) Afinamento  da cintura. 

http://www.grupoescolar.com/pesquisa/pu

berdade-preparacao-do-ser-humano-para-a-

fase-adulta.htm 



15. A mulher pode engravidar na primeira relação sexual?  

(      ) sim               (      ) não 


