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Esta Produção Didática tem como objetivo 
contextualizar a histórica das imagens e 
comportamento humano, construindo com os 
alunos uma intervenção da representação do corpo 
e da sexualidade. Visa contribuir aos professores e 
professoras de Biologia, e aos alunos do ensino 
médio, como também de outras áreas. Pois ao 
compreender as relações sociais e as perguntas 
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conhecer a influência deixada para a constituição 
atual. Devido a esses fatores, foi feito um estudo de 
aprofundamento teórico sobre as imagens, 
contando a história humana até os dias de hoje. 
Esta unidade promoverá uma discussão e reflexão, 
para os desafios que surgem nesta fase da vida do 
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APRESENTAÇÃO 
 

Prezado/a professor/a: 
 
 Esta produção-didática do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE – 2014, enquanto estratégia metodológica tem como finalidade uma análise 

das imagens do corpo e da sexualidade através da história ao livro didático, que 

será desenvolvido nos alunos do 3º ano do Ensino Médio, no ano de 2015. 

 Visa trabalhar com a temática sexualidade e adolescência, através de 

representações de ilustrações, cujo o intuito é interagir com os discentes, para 

que eles construam  imagem positiva desta fase da vida, com responsabilidade 

conhecendo as mudanças do corpo e na mente, genitalidade, contracepção e 

DST. Portanto, estabelecendo uma base que possibilitem reflexão, atitude ao 

confrontar com as particularidades nessa fase da vida. 

 

A sexualidade envolve pessoas e, conseqüentemente, sentimentos, 
precisam ser percebidos e respeitados. Envolve também crenças e 
valores, ocorre em um determinado contexto sociocultural e histórico, 
que tem papel determinante nos comportamentos. Nada disso pode ser 
ignorado quando se debate a sexualidade com os jovens. O papel de 
problematizador e orientador do debate, que cabe ao educador, é 
essencial para que os adolescentes aprendam a refletir e tomar decisões 
coerentes com seus valores, no que diz respeito à sua própria 
sexualidade, ao outro e ao coletivo, conscientes de sua inserção em uma 
sociedade que incorpora a diversidade (PCN ORIENTAÇÃO SEXUAL, 
1998, p.304) 
 

Por isso, a construção de conceitos envolvendo conhecimento e 

principalmente a forma de como é passado pela a escola, pelos meios de 

comunicação, pela família ou até mesmo por outros recursos disponíveis. 

Sendo assim, é importante ressaltar que a imagem tem um papel 

importante para contar a história dos hábitos e comportamento humano. Desta 

forma consideramos que, as questões do corpo, gênero, sexualidade e papéis 

sociais devem ser abordados de maneira plural, transversal e interdisciplinar. 

Por isso, a importância de criar condições para o professor, possa dialogar, 

levando em consideração o jeito de como o educando possa expressar, suas 

crenças, seus mitos em relação ao corpo e a sexualidade como ponto de partida. 

     
Entretanto, é bom enfatizar que expressões homofobia, preconceitos e 

desigualdade nas relações de gênero, gera uma situação de risco para a vida dos 



 

 

 

adolescentes, por isso a importância de conhecer a história da sexualidade 

através do tempo na escola, os alunos terão a oportunidade de dialogar de forma 

consciente, onde cada um terá condições de exercerem a sexualidade de maneira 

responsável. Transformando assim, tudo o que aprender em conhecimento para 

sua vida e não apenas como fazem, “reproduz o que lhe foi ensinado”.  

MATERIAL DIDÁTICO 
 

  



 

 

 

ATIVIDADE I 

TEXTO DE APOIO I – PRÉ-HISTÓRIA (período: + de 5 milhões a.C. – 3200 a.C.) 

Ao longo de nossa história, temos um acúmulo cultural muito grande composto 
por crenças, signos, costumes diversos, ritos e mitos, fazendo assim, a 
construção de nossa identidade, da memória, isto é, do nosso patrimônio. Os 
símbolos tem um significado importante no contexto social dos grupos, da 
sociedade, pois ele designa um tipo de representação, sendo um elemento 
essencial no processo de comunicação. 

Nesse sentido, a Pré-História é um dos períodos mais fascinantes na evolução 
cultural e biológia do homem. Estudando-a conseguimos entender a vida dos 
nossos antepassados em três períodos distintos: Paleolítico Inferior, Paleolítico 
Superior e Neolítico.  

No Paleolítico Superior, os homens e mulheres moravam em cavernas e 
registram seus desenhos nas paredes com representações pictóricas de seus 
hábitos e modos de vida. Desse período há vestígios arqueológicos de esculturas 
que valorizam formas ou figuras femininas, como, por exemplo, a “Vênus de 
Willendorf”. 

Observem a figura (em anexo) dessa “Vênus” e discutam os seus atributos 
corporais? Por que esses atributos são valorizados? Vamos observar e descrever 
o seus corpos? A que esses atributos se relacionam? E as imagens estampadas 
em rochas e nas paredes das cavernas, o que elas têm a dizer? 

Muitas dos desenhos pictóricos registraram condutas sexuais, comportamento, 
expressões que contribuíram para entender os nossos ancestrais e, também, 
alguns dos nossos comportamentos nos dias atuais. 

Essas representações do corpo e da sexualidade dos homens e das mulheres 
primitivas também se encontram no Brasil. No Estado do Piauí, as cavernas da 
região da Serra da Capivara, datadas do período Holoceno (nome dado aos 
últimos 11.000 anos da história da terra, que, provavelmente, indica o fim da 
última era glacial ou idade do gelo), trazem diversas ilustrações dos habitantes da 
região no período apontado. As principais ilustrações presente são de práticas 
sexuais, de caça, de rituais de dança, de cultos às árvores, de beijo e de parto. 
Depois de muitos anos, as imagens modificaram, predominando cenas coletivas, 
ou cenas de violência, de combate, de castigo e até de morte. 

É importante ressaltar um fator significativo: algumas dessas representações 
rupestres da Serra da Capivara registram possíveis práticas sexuais com animais 
(Zoofilia), um ato praticado pelas sociedades da época sociedade. Sendo feito, 
uma análise dessas cenas, observa-se que a um possível ritual e um status social 
diferenciado. 

  



 

 

 

 

ATIVIDADE 1.2: Filme “Guerra de fogo” 

Objetivo: Compreender o comportamento de alguns grupos humanos no 

período da pré-histórica 

Procedimento: 

Na sala na sala de vídeo, serão trabalhadas partes do filme “Guerra de fogo”, 

que aborda a sobrevivência dos grupos humanos e o instinto sobre as questões 

relacionadas com a sexualidade na Pré-história. Após a projeção, será proposta 

uma reflexão sobre o filme quanto aos grupos, as vivências instintivas da 

sexualidade, as organizações sociais, a moradia, qual era o tipo de relação 

predominante entre os grupos retratados no filme e as condutas humano com o 

corpo.  

Para fechar os alunos realizarão uma sinopse sobre o filme e a evolução das 

regras e comportamentos acerca da sexualidade.  

Duração de 30 minutos.  

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6A7okxazNRw&list=PL222E27B978B352DA 

 

 

ATIVIDADE 1.3: Analisando outras imagens. 

Objetivo: Compreender como o corpo era representado nas imagens, desenhos e 

esculturas pré-históricas. 

Nesta atividade, o professor promoverá uma reflexão, incentivando os alunos a 

discutirem outras imagens foram encontrados algumas manifestações registradas 

dos homens e mulheres na Pré-História e a pesquisarem os registros também via 

mídia digital, como exemplo, no Google Earth. Algumas dessas imagens são: “O 

gigante de Cernes Abbas”; Fragmentos do filme: “Caverna dos sonhos 

esquecidos” e outra figuras. 

 
  
 

 
  



 

 

 

SEGUNDA ETAPA 
ANTIGUIDADE CLÁSSICA (EGITO, GRÉCIA E ROMA) 

 

Esta etapa da produção didática tem como objetivo fazer uma análise do 

contexto histórico e contextualizar os alunos sobre as regras, condutas e 

dinâmicas do comportamento humano sobre as vivências da sexualidade e do 

corpo nem civilização como: Egito, Grécia e Roma. 

 

EGITO 

 

ATIVIDADE 2.1: Egito  

Objetivo: Discutir as relações e os preceitos sobre o corpo e a sexualidade 

através das imagens que demonstram as práticas estabelecidas entre os 

humanos e as divindades cultuadas no Antigo Egito. 

Procedimento:  

Mobilização através de exposição oral e exploratória, através do conhecimento 

histórico da civilização do Egito por serem riquíssimos em suas realizações 

culturais. Demonstrando imagens de deuses e a função das cores, assim 

conhecendo a história de como foram gerados. As imagens estarão no contexto 

histórico.  

 

 



 

 

 

 TEXTO DE APOIO II – SEXUALIDADE NO EGITO (período: 3200 a.C. – 1000 
a.C.) 

O povo egípcio politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses que 

representavam alguns aspectos da vida e da morte. Tinham uma forte crença na 

vida após a morte a ponto de acreditar que esta era mais importante do que a 

vivida no presente. Por isso, glorificavam os deuses, os defuntos e os rituais 

funerários tais como: a mumificação e o embalsamento de cadáveres.  

Na crença egípcia, os deuses também tinham sentimentos e desejos ligados às 

expressões corporais e à vivência da sexualidade. Isso, na verdade, era uma 

transferência da vida humana para a vida dos deuses e deusas.  

Além disso, cada cor tinha alguma relação com os rituais de fertilidade ou de 

passagem para a outra vida, entre elas: o preto, que representava a própria 

fertilidade e também a morte; o verde, representando a vegetação e o Rio Nilo; o 

vermelho representando a fúria. 

Muitos deuses e deusas estão relacionados ao ato sexual, à fertilidade, à vida 

reprodutiva, como exemplo: Osíris, Hórus, Isís, Nut, Ged, Shu. Os registros dos 

cultos de adoração desses deuses revelam práticas sociais e corporais como: a) 

casamentos consanguíneos (entre irmãos e primos); b) a higienização dos órgãos 

sexuais, inclusive práticas de circuncisão; c) cenas de valorização do ato sexual e 

dos genitais.  

Vocês observaram figuras que retratam esses e outros processos. O que dizer da 

sexualidade e do corpo no Antigo Egito? 

Outro aspecto a ressaltar é a retratação frontal de homens e mulheres nas 

pinturas. A lei da frontalidade egípcia determinava que o tronco das pessoas 

fosse representado sempre de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés 

eram vistos de perfil. Isso denotava uma relação de poder e dominação, mas, 

também, o ideal de beleza dessa antiga civilização. 

  



 

 

 

ATIVIDADE 2.2: Pesquisar a história e a simbologia relacionada aos deuses e 

deusas Egípcios. 

Objetivo: Conhecer a história de alguns deuses Egípcios e suas relações com 

corpo e sexualidade. 

Procedimento: 

Em casa, os alunos levantaram e pesquisaram a história e algumas imagens de 

deuses e deusas egípcios, bem como, práticas a eles e elas associadas.  

 Fontes para consulta:  

http://www.sohistoria.com.br/ef2/egito/deuses2.phphttp://www.historiageral.net/deuses_eg

ipcios.htm 

 

 
ATIVIDADE 2.3: Releitura de Imagens e Desenhos Egípcios.  

Objetivo: Analisar a sexualidade no Egito e as práticas estabelecidas com o 

corpo. 

Procedimento: 

Primeiramente, na sala na sala de vídeo, será trabalhado um documentário 

sobre o Papiro Erótico de Turim, produzido pela Discovery Chanel, sobre 

algumas práticas sexuais e corporais do Egito Antigo. Depois o professor 

promoverá uma reflexão sobre como era o comportamento das pessoas através 

das imagens do documentário. Por final, e interagindo com imagens de livros e 

o fontes extraídas da internet, será pedido aos alunos que trabalhem a releitura 

das representações egípcias, perguntando, sempre, porque até nos dias de 

hoje sentimos necessidade de representar as funções vitais e sociais de nossos 

corpos.  

Tempo de Duração do vídeo: 44 min e 24 seg 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GE7hg2kalr4 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÉCIA 

 

ATIVIDADE 2.4: História da sexualidade Grega. 

Objetivo: Conhecer algumas expressões do comportamento humano 

relacionada à sexualidade vivida na Grécia antiga. 

Procedimento: 

Mobilizar os alunos a discutirem a sexualidade na Grécia, levantando seus 

conhecimentos prévios. Retomar, através de imagens, os aspectos históricos 

gregos que incidiram sobre a sexualidade, tais como: hierarquias, regras, 

preceitos, religião. Em seguida, será solicitada uma produção de texto na qual o 

aluno irá expor suas ideias e discutir a concepção grega sobre corpo, 

sexualidade e sexo. 

 

 

ATIVIDADE 2.5: Imagens do mundo grego que retrataram a sexualidade humana 

Objetivo: Incentivar a leitura de imagens e a discussão da evolução da 

sexualidade humana ao longo da história.  

Procedimento: 

O professor levará os alunos na sala de informática e em dupla eles irão 

pesquisar imagens da antiguidade grega (esculturas, pinturas, desenhos, jarras, 

etc) que retratem o corpo e a sexualidade neste período. Levando em 

consideração as seguintes etapas para essa leitura: 

1- Pesquisar: realização de pesquisa em sites de museus, relacionar o 

material escolhido ao período pesquisado. 

2- Olhar e ver: interação com situaçõesproblematizadoras para estimular o 

olhar, a descrição e a criação de histórias sobre as imagens levantadas.  

3- Descrever: discussão do maior número de detalhes que a imagem oferece 

(textura, cores, materiais, etc) 

4- Analisar simbolicamente a imagem: expressão do campo de significação 

da imagem, o que ela pretende anunciar, quais emoções que ela aciona. 

5- Interpretar: Elaboração um texto visual ou verbal. 

 



 

 

 

ATIVIDADE 2.6: O QUE É INTERSEXO? 

Objetivo: Discutir o que é um ser humano intersexo através da história do 

hermafrodita grego. 

Procedimento: 

O professor pedirá uma pesquisa sobre o termo intersexo e sobre a história do 

hermafrodita na Grécia. Em seguida, discutiram o mito e como os intersexos são 

vistos na sociedade hoje. Será exibido um vídeo curto sobre uma escultura 

hermafrodita no museu de Louvre. E o assunto será fechado com uma discussão 

coletiva. 

Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=cbp7ZJ89JWg 

  



 

 

 

TEXTO DE APOIO III – SEXUALIDADENA GRÉCIA  

O que conhecemos por Grécia antiga é um período  que vai de 2000 nos a.C até 
o século V antes da era cristão. Para os gregos, a vivência da sexualidade, das 
práticas sexuais, do corpo estavam vinculadas a uma série de regras e preceitos. 

Geralmente, os casamentos eram arranjados em função das necessidades 
políticas das cidades-estados. Os homens procuravam esposas que serviriam à 
constituição de suas famílias, portanto as mulheres não tinham muita liberdade e 
obedeciam a hierarquias.  

O padrão de beleza feminino era bem diferente dos dias de hoje; a mulher ideal 
deveria ser perfeita fisicamente, tímida, corpo belo para ter partos, pele clara e 
que demonstrasse que não era exposta ao sol, isto significava que estava reclusa 
em seu gineceu (aposento feminino). Os homens prezavam pela força, coragem, 
posição social de status e vivência da vida política.  

Por sua maior liberdade, os homens não deixavam de relacionar-se sexualmente 
com mulheres e mesmo casados podiam desfrutar de outras relações sexuais, 
pois isso era aceito socialmente. O sexo estava ligado a natureza das coisas e à 
força divina da deusa Afrodite, que representava o amor, a beleza, a disciplina e 
os prazeres. Os demais deuses também tinham sentimentos humanos e eram 
muito ativos na vivência de suas sexualidades. 

Em algumas cidades-estados, permitia-se a relação entre dois homens, porém 
esta prática estava mais relacionada a uma formação pedagógica do que 
propriamente amorosa. O adulto mais velho (Erastês) tinha por função educar e 
introduzir um homem mais jovem nas práticas políticas e sexuais. Na posição de 
um tutor, apenas poderia se relacionar de forma ativa com seu Erômenos – o 
amado passivo. Essas relações só poderiam ser feitas no início da adolescência e 
assim que o futuro cidadão assumisse suas obrigações na Polis (Cidade), o tutor 
se afastava dele. Só poderiam tutorar jovens os membros da elite moral, política, 
artística, guerreira, intelectual e religiosa de uma sociedade culturalmente 
sofisticada.  

Vale ressaltar que os gregos não usavam os termos “homossexualidade” e 
“heterossexualidade”; esses termos são mais atuais. Naquela sociedade, as 
práticas eram permitidas e não se tinha um juízo de valor negativo sobre elas 
desde que todas as regras da Polis fossem cumpridas. 

As atividades de prostituição eram valorizadas como atividades comerciais, 
envolvendo mulheres de todas as idades e jovens do mesmo sexo. Entretanto, 
essas atividades também eram regulamentadas pelas cidades-estados.  

Os gregos eram aficionados por artes e esculturas e nos deixaram um vasto 
legado de pinturas, representações, estátuas que simbolizavam os seus padrões 
de beleza e os seus ideias de corpo. 

 

 



 

 

 

ROMA 

Esta etapa tem como objetivo discutir a contribuição das imagens para a 

entendimento e o aprendizado dos conteúdos relativos ao corpo e a sexualidade 

através da história. 

ATIVIDADE 2.7: Amor, Religião e sexualidade no mundo Romano 

Objetivo: Proporcionar aspectos históricos antigos sobre corpo e a sexualidade 

romana. 

Procedimento: 

Mobilização oral e exploratória do conhecimento prévio dos alunos acerca do 

tema apresentado, conhecendo a história romana e fazendo um comparativo com 

os aspectos históricos das heranças que eles herdaram dos gregos. Depois, 

deverá pedir uma produção de texto comparando as duas civilizações e as 

vivências da sexualidade nelas. 

 

  



 

 

 

TEXTO APOIO IV – AMOR, RELIGIÃO E A SEXUALIDADE EM ROMA (período: 

100 a.C. – séc.IV d.C.) 

Como sabemos, o amor e a sexualidade são vividos de maneiras diferentes em 
cada época; toda sociedade tem o seu jeito e as suas regras para tratar e viver as 
questões relacionadas ao corpo e o sexo.  
Os preceitos romanos consideravam a sexualidade com o objetivo de procriar e 
viver os prazeres da vida. Eles celebravam a fertilidade e também cultuavam 
deuses que representavam e amor e alguns aspectos de duas vidas. Muitos 
objetos fálicos e com símbolos sexuais da época ainda são encontrados nas 
escavações arqueológicas de antigas cidades. Na realidade, ao contrário do que 
se pensa hoje, no mundo antigo o corpo era visto como uma celebração.  
A organização social também se baseava no patriarcado. Os homens podiam 
frequentar o fórum romano e desenvolver atividades de comércio. Á mulher cabia 
a gestão da casa e dos filhos, porém muitas delas tinham direito a frequentar as 
decisões sociais, os banquetes, e a ter propriedades e bens. Registros 
encontrados em Pompéia, por exemplo, mostram que as mulheres não podiam 
votar, porém apoiavam seus candidatos, demonstrando sua influência social.  
O culto ao falo era muito importante. Isso se evidencia nas divindades: Bacco 
(deus do vinho) e Príapo (deus da fertilidade), ambos, muitas vezes, 
representados com o pênis bem ereto, o que simbolizava a felicidade.  
A nudez na época romana era referenciada, principalmente nos banhos públicos 
onde os nobres podiam ficar nús e conversar sobre política, filosofias, negócios 
sem um olhar discriminatório dos outros.  
Para os romanos, não importava a classe social, a sexualidade era interligada na 
religião, ou seja, faziam um culto à fertilidade. Neste período, encontram objetos 
fálicos nas paredes das casas, até no telhado, nas extremidades, encontravam 
falos. A nudez na sociedade Romana era algo natural, não existia nenhuma 
diferença. 
Segundo Ariès e Duby (1995), não se estabelecia distinção entre o amor 
homossexual e o amor heterossexual; para os romanos o prazer físico era visto 
como uma continuidade subjacente entre os dois. Entretanto, julgavam-se os 
efeitos que o prazer poderia exercer sobre o comportamento público e as relações 
sociais do homem de classes superiores, por exemplo, se ele se submetesse 
passivamente num ato sexual ou se entregasse a uma pessoa de classe inferior a 
ele. 
Em Roma a prostituição era legalizada e registrada, ou seja, pagavam-se 
impostos. As mulheres prostitutas usavam uma vestimenta diferente, com tecidos 
coloridos e transparentes impostas por lei para não serem confundidas com 
outras mulheres que tinham funções sociais diferentes.  
Uma curiosidade: Na época do Imperador Augusto, estabeleceu-se multas para 
as moças solteiras da aristocracia em idade para se casar, por que elas 
rejeitavam os casamentos e se registravam como prostitutas para fugir desta 
obrigação e para ter maior domínio social. Após o reinado de Augusto, seu 
sucessor, Tibério, proíbe as mulheres aristocratas de trabalhar como prostitutas. 
  



 

 

 

 

ATIVIDADE 2.8: Apresentação de partes do documentário “A História do sexo”  

Objetivo: Comparar diferentes regras sobre a sexualidade humana no mundo 

ocidental (em especial Roma, Grécia e Egito) com as regras do mundo oriental. 

Procedimento: 

Na sala na sala de vídeo será trabalhado o documentário a “História do sexo”, 

contendo elementos da vivência da sexualidade no mundo antigo oriental e 

ocidental.  Serão apresentados trechos referentes às relações de gênero e sexo 

na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia e em Roma. Ao final, será realizado um 

debate fazendo uma comparação com a história antiga dos dois mundos e sobre 

a vivência da sexualidade. 

Duração 30 minutos. 

Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=5oyI3AXlO70 

  



 

 

 

 TERCEIRA ETAPA 

IDADE MÉDIA 

  

Nesta etapa, discutir e apresentar os processos sociais e históricos 

construídos na Idade Média que criaram discursos e representações sobre o 

corpo e a sexualidade. 

 

ATIVIDADE 3.1: Sexualidade na Idade Média 

Objetivo: Analisar a história da Idade Medieval com relação ao corpo e à 

sexualidade desse período através das representações artísticas e de algumas 

ilustrações. 

Procedimento: 

A aula se desenvolverá a partir de uma mobilização e exposição oral e 

exploratória com o conhecimento prévio dos alunos. Ressaltando os principais 

conceitos da Idade Média, que relate sobre como funcionava a sexualidade e o 

corpo neste período, e lembrando de como era higiene. Depois, acontecerá uma 

discussão, ou seja, um debate com a orientação do professor ou professora sobre 

o tema estudado. Destacando o assunto através de imagens que estão no 

contexto histórico.  

 
  



 

 

 

TEXTO DE APOIO V – SEXUALIDADE NA IDADE MEDIEVAL (período: séc.V – 
séc. XV)  

Com o decorrer do tempo e a transformação da humanidade, a visão sobre a 
sexualidade também foi se modificando.  

No período medieval, a Igreja passa a ganhar força e a impor regras e ritos que 
deveriam ser cumpridas, tais como: posições sexuais inadequadas, dias corretos 
para o coito, passividade feminina. Com base nos preceitos religiosos e princípios 
morais, o sexo passou a ser considerado pecado, com uma visão negativa como 
obrigação para a reprodução e a procriação.  

As representações de corpo e sexualidade no período passaram a se guiar por 
esses preceitos. Na arte, o corpo é velado com roupas e as representações de 
seres humanos nús foram sendo banidas.  

Os entendimentos sobre corpo e sexualidade eram guiados pela igreja e pela 
medicina sempre sendo tratados com moralidade. Segundo Cadden (1993), as 
relações sexuais, a relação de coito e a reprodução, as formas de contracepção, 
aborto e a aversão sobre virgindade eram de domínio médico, de filósofos 
naturalistas, dos moralistas e dos teólogos.  

Para a sociedade Medieval, a virgindade passou a ter um aspecto significativo e 
funcionava como moeda de troca e compromisso para o casamento. Para 
Rossiaud (2006), isso denotava a dominância do poder autoritário da igreja sobre 
os conjugues. 

Observa-se a criação de relações sociais desiguais para homens e mulheres, 
como, por exemplo, imputar crime a práticas de adultério, contracepção, aborto, 
sexo oral, bruxaria como pecados femininos.  

Eram condenadas as pessoas com comportamentos subversivos, tais como: 
masturbação, homossexualidade e os atos de sodomia.  

Embora a Igreja tenha prescrito muitas regras, vale lembrar que nem todas eram 
obedecidas pelos grupos culturais e muitos homens e mulheres transgrediam o 
casamento e a vida religiosa e praticavam outras formas de interação em suas 
sociedades.  

Por conta da vigília em relação aos corpos, o banho, que antes era público nas 
sociedades greca e romana, agora passa a ser banido para o âmbito do privado e 
também para o âmbito do pecado. Muitos acreditavam que se banhar retirava a 
sujeira que protegia o corpo contra epidemias, por exemplo, a peste negra.  

 
 

ATIVIDADE 3.2: Análise de imagens do período Medieval. 

Objetivo: Analisar imagens da Idade Média relacionando-as aos hábitos como 

corpo e a sexualidade na referida época. 

Procedimento: 

 Com orientação da professora, formar-se-ão grupos de três pessoas onde os 

alunos separarão imagens relacionadas à idade média. Depois, cada grupo vai 



 

 

 

escolher suas imagens para apresentarem em sala de aula, descrevendo-as e 

explicando os hábitos com o corpo no contexto histórico das imagens. 

 

ATIVIDADE 3.3: Pesquisa sobre doenças que surgiram na Idade Média. 

Objetivo: Conhecer as doenças causadas pela falta de higiene na Idade Média. 

Procedimento: 

O professor pedirá para os alunos realizarem uma pesquisar sobre as doenças 

que surgiram na Idade Medieval.  

Referencia de site para pesquisa:  

http://historiadomundo.com.br/idademedia/peste-negra.htm 

http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?s_livro_id=6&area_id=2&capitulo_id=13&a

utor_id=&sub_capitulo_id=15&arquivo=ver_conteudo_ 

http://www.historiazine.com/2013/04/a-apavorante-medicina-da-idade-media.htm 

 

Atividade 3.4: O CORPO CONSTRUÍDO NA IDADE MÉDIA E VISTO NA 

ATUALIDADE 

Objetivo: Trabalhar a percepção sobre como eram os costumes, a higiene e as 

maneiras de se vestir o corpo no Período Medieval. 

Procedimento: 

A professora pedirá para que os alunos providenciem materiais diversos para a 

confecção de bonecos como: cola, tesoura, revistas e cartolina. Para isso 

procederá da seguinte forma: dividirá a sala em grupos de quatro pessoas. Cada 

grupo irá confeccionar os bonecos com vestimentas o mais próximo possível das 

usadas no Período Medieval. No segundo momento, quando os bonecos 

estiverem prontos, os grupos compartilharam as suas produções. Depois, cada 

grupo criará sua história, dando vida aos bonecos, a partir do conhecimento do 

contexto histórico Medieval. Cada grupo compartilhará a história construída, que 

será reformulada pelos outros grupos, para ficar clara e estabelecer uma relação 

de comunicação com todos na sala de aula. Será pedido aos alunos para 

descreverem o que sentiriam se estivessem vivendo na época e o que seus 

corpos recebiam de regras, influências, punições, etc. Por fim, a avaliação dos 

alunos será com a participação da construção dos bonecos, estabelecendo uma 

relação de respeito, cooperação e amizade durante a aula. 



 

 

 

QUARTA ETAPA 
IDADE MODERNA NO OCIDENTE 

  

Esta etapa tem por objetivo conhecer o corpo e a sexualidade como 
fenômeno complexo na história, visando comparar obras do Renascimento com 
outros períodos da história da arte. 
 

 
ATIVIDADE 4.1: Renascimento 

Objetivo: Conhecer e pesquisar a história do copo e da sexualidade no 

Renascimento. 

Procedimento: 

Em primeiro lugar a professora irá perguntar aos alunos quais artistas e cientistas 

eles conhecem da época do Renascimento europeu. Após, será organizada uma 

lista dos nomes que aparecerem, colocando-os no quadro em duas colunas: 

artistas e Cientistas. Para que isso aconteça, será necessário uma pesquisa com 

antecedência de nomes ligados ao Renascimento europeu e suas contribuições 

no campo das artes e das ciências.Em seguida, faremos uma leitura da imagem 

de Leonardo “Homem Vitruviano”, perguntando sobre as questões relacionadas 

ao corpo. Neste momento é interessante que os alunos falem sobre o que 

observam nesta imagem. Depois, serão evidenciadas as importâncias do 

conhecimento científico na construção de valores morais, ético e estético. 

  



 

 

 

 
TEXTO DE APOIO VI - A SEXUALIDADE NO TEMPO DO RENASCIMENTO 
(período: séc.XIV – séc.XVI) 
 
O Renascimento foi um período de grandes mudanças e inaugurou o que os 
historiadores chamam de Idade Moderna. Nessa época tem-se a valorização do 
homem (Humanista) e da natureza diferentemente dos Idade Média. Com a 
retomada dos padrões da Antiguidade Clássica nas obras, os pintores, os 
escultores e artistas em geral, na arte renascentista, celebram abertamente o 
corpo e a beleza física. Desse modo, o nu mostra uma nova filosofia de mundo. 
Inicia-se uma mudança, apesar das tradições cristãs continuarem a considerar a 
sexualidade como algo diabólico e passíveis de repressão.  
 
As autoridades religiosas e civis, após o movimento da Reforma e Contra 
Reforma, perseguem todas as formas de nudez e sexualidade extraconjugal. 
Surgem novas regras em relação ao corpo e ao comportamento, principalmente 
em relação à castidade. A burguesia em ascensão passa a considerar o pudor 
como símbolo de distinção social e moral, além de condenaras classes inferiores, 
taxando-as de libertinas. 
 
Nesta moralidade sexual, as mulheres foram as que sofreram mais, pois eram 
vistas como sedutoras e tentadoras que acabavam levando os homens ao 
pecado. 
 
Assunção (2010) explica que doenças deste período, como a sífilis aparece pela 
primeira vez, onde provocou um efeito sobre o repensar nas práticas sexuais. 
Diante disso, descobriu-se várias formas de tratamento para a doença e alguns 
métodos de com prevenir. Dessa forma, surge um novo estilo casto de como viver 
a sexualidade, através do romantismo, em que as mulheres tornam-se 
imaculadas. Aparece o uso do cinto de castidade para evitar a traição das 
esposas, sendo assim, foi controlado por muito maridos.  
 
Segundo Grieco (1991), a higiene corporal sofreu algumas alterações, rompendo 
com a ideia de banhos regulares para o receio da água. Sendo assim, o medo da 
água como fonte de pecado ou de transmissão de doenças, permitiu a o uso 
intensivo e a invenção de novos perfumes, hábito que foi incorporado pela 
sociedade burguesa. As pessoas prestavam atenção para a limpeza das partes 
corporais como mãos e o rosto. 
 
 
ATIVIDADE 4.2: Visita virtual a “Capela Sistina” 
Objetivo: Encontrar nas imagens da “Capela Sistina” relações, hábitos e 
curiosidades sobre o corpo humano. 
Procedimento: 
Na sala de informática o professor mostrará o site para que os alunos façam uma 
visita virtual da “Capela Sistema”, com o intuito de analisar as ilustrações do corpo 
do Período do Renascimento. 
Disponível em: http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 
 



 

 

 

SÉCULOS XVI, XVII E XVIII 
 

SUGETÃO DE ORGANIZAÇÃO DO TEMPO: 2 aulas 

Esta aula tem por objetivo estudar a sexualidade dos séculos XVI,XVIIe 
XVIII, estimulando a pesquisa sobre o corpo e a sexualidade Humana. 
 
Atividade 4.3: Sexualidade e corpo dos séculos XVI, XVII e XVIII. 
Objetivo: Discutir e aprofundar os conhecimentos da história do corpo e da 
sexualidade dos séculos XVI, XVII e XVIII.   
Procedimento: 
A professora distribuirá diversas imagens e representações para os alunos, 
solicitando que eles façam o levantamento das características de cada época, 
procurando descrever os cuidados para com o corpo e as vivências da 
sexualidade. Em seguida, irá contextualizar os períodos com os alunos e discutir 
e problematizar as regras de cada época.  

 
  



 

 

 

TEXTO DE APOIO VII- História da sexualidade dos séc. XVI, XVII e XVII 
 
Neste período, há uma dualidade de entendimentos focados em contrários como 
mundo terrestre/mundo celestial, material/espiritual. Para os cristãos, o corpo 
apenas revestia a alma e deveria servir para a procriação da espécie humana. 
Apesar dessa idéia, no campo das artes a dualidade entre bem/mal, 
sagrado/profano era bem explorada dando uma visão erótica muito sútil. 
 
Tanto os protestantes quanto os católicos estiveram aliados pela de valores 
rigorosos em cima das vivências da sexualidade e do corpo.  
 
Com o domínio da igreja e do estado, começam a surgir os inquéritos e as 
perseguições aos homossexuais. A prostituição volta a ser considerada crime e 
pecado e quem vive dela é novamente perseguido nas cidades que possuíam 
bordéis e zona de meretrício.  
 
Em meados do século XVIII, ocorreu a condenação do erotismo em função de 
uma concepção conjugal naturalista, voltada para o casamento, onde a Igreja e o 
Estado impõe o direito sobre o corpo e a sexualidade. Eram aceitos apenas dois 
tipos de comportamento sexual: relações conjugais e outra pela paixão amorosa; 
essa última vivida sem o compromisso do casamento.  
 
Nesse período, também se começa a perseguir as práticas de masturbação.  
 
Com o advento do Ilumunismo, no século XVIII, a sexualidade começa a ser 
olhada pela ciência e pela medicina. Neste mesmo período começa a ter 
destaque a ideia de família das classes aristocratas e burguesas, ou seja, a 
família composta por: pai, mãe e filhos. 
 
 

 

 
Atividade 4.4: Bordel francês no século XVIII, higiene pessoal. 

Objetivo: Corpo, higiene e prostituição no século XVIII. 

Procedimento: 

Na sala de vídeo os alunos assistiram a um breve comentário sobre história de 

Madame Gourdain e discutiram sobre o corpo, formas de higiene e a sexualidade 

no século XVIII. Fazendo uma comparação com as outras épocas para entender 

como era o pensamento nesse período. 

Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=wT70-XxmVAs 

  



 

 

 

QUINTA ETAPA 

 IDADE COMTEMPORÂNEA SÉCULO XIX 

 

Esta aula tem por objetivo estudar o contexto histórico do século XIX, 

estimulando a autonomia e responsabilidade dos jovens para a saúde do próprio 

corpo e de sua sexualidade. 

 

ATIVIDADE 4.5: História do corpo e da sexualidade do século XIX. 
Objetivo: Compreender a história do corpo e da sexualidade dos séculos XIX. 
Procedimento: 
A professora pedirá aos alunos que criem uma página social (Facebook) onde 
eles postaram informações obtidas através de pesquisas e imagens. Na página, 
será fomentada a discussão de como foi sendo configurada a sexualidade no Séc. 
XIX. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

TEXTO DE APOIO VII – HISTÓRIA DO CORPO E DA SEXUALIDADE DO 
SÉCULO XIX 

No século XIX, a palavra sexualidade é empregada pela primeira vez, ou melhor, 
é estabelecido um conjunto de normas e preceitos religiosos, pedagógicos, 
judiciais e médico que vão regimentar a vida do corpo e a vida sexual das 
pessoas. 
 
Nessa época, a ciência cresce ainda mais e áreas como a psicologia passam a 
estudar o corpo e a vida das pessoas. Sigmunt Freud apresenta o 
desenvolvimento psico-sexual dos seres humanos, dividindo-o em algumas fases: 
fase oral, fase anal, fase fálica, latência, puberdade e maturidade. Para cada fase, 
o desejo afetivo sexual estaria direcionado a uma região do corpo ou a um grupo 
de características vividas. 
 
São também elaboradas as teorias sobre a reprodução e sobre a hereditariedade 
e a transmissão de caracteres genéticos. 
 
Com o fortalecimento da medicina, começam-se criar ideias eugênicas de raça, 
sexo, sexualidade, muitas das quais elaboradas com juízos de valores e 
preconceitos, como, por exemplo, acreditar que se masturbar causa sérios danos 
à saúde corporal e à saúde psicológica.  
 
A burguesia mantinha a ideia de sexualidade restrita ao lar e à vida conjugal. As 
mulheres não eram incentivadas a estudar, pois, segundo muitos acreditavam, 
elas deveriam  ter apenas a paixão pelo lar, pelos filhos e os deveres domésticos. 
 
No campo da educação, criaram-se, também, muitos preconceitos com o corpo, e 
isso era imputado nas crianças e nos jovens. 
 
Nas grandes cidades, cresceu muito o aumento de doenças como sífilis, 
gonorréia e blenorragia. Medidas foram tomadas para o controle da prostituição. 
Com o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, muitos homens 
acreditavam que manter relações sexuais com mulheres virgem os limpariam 
dessas doenças.  
 
Em 1885, surgiram leis contra a homossexualidade, condenando à prisão as 
pessoas com orientação sexual diferenciada. 
 
No final dos anos de 1890, as mulheres começam a se conscientizar sobre a 
importância do voto e passam a reivindicar o ingresso a universidades, a ter 
propriedades, a receber a custódia dos filhos em caso de divórcio.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SÉCULO XX E PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XXI 

 

 

Esta aula tem por objetivo orientar os alunos nas questões relacionadas a 

sexualidade, visando o respeito a liberdade e escolha consciente, de uma vida 

sexual saudável, respeitando seu corpo e destacando a sexualidade no 

contexto/cultural. 

 

ATIVIDADE 4.7: Revolução do século XX E XXI 

Objetivo: Discutir as transformações das regras, hábitos e condutas em relação 

ao corpo humano, à sexualidade, aos movimentos de diversidade sexual, etc. 

Metodologia: 

Primeiramente, será pedido aos alunos que levantem obras de arte 

relacionadas à representação do corpo e que foram produzidas no intervalo do 

Século XX e XXI. A partir das imagens, os alunos deverão construir um texto 

explicando o período e colocando suas dúvidas, inquietações, argumentos, etc. 

Serão também trabalhados os aspectos referentes à respeito, autonomia, 

solidariedade, etc. 

  

  



 

 

 

TEXTO DE APOIO VIII – REVOLUÇÃO DO SÉCULO XX E PRIMEIRA DECÁDA 

DO SÉCULO XXI 

No século XX e XXI, grandes transformações aconteceram na maneira de 
vivermos. O ser humano passa a ter uma relação diferente com o corpo. São 
priorizados os cultos aos padrões de beleza e uma preocupação com a juventude, 
a morte, etc.  
 
Tanto mulheres quanto homens são retratados em padrões de beleza que 
valorizam o corpo, a pele, a roupa, o cabelo e o trabalho. Esse ideal de beleza 
vem sendo ilustrado de uma forma irreal, onde as imagens levam pessoas a 
querer ser magras, jovens, brancas e ricas e a não aceitar o seu próprio corpo. 
 
Com a Revolução Cultural das décadas de 1950 e 1960, a sexualidade deixa de 
ser considerada uma doença, e passa a ser mais aceita como parte integrante da 
vida do ser humano. Surgem os movimentos que apoiam a diversidade cultural, 
sexual e étnica dos seres humanos. A homossexualidade, neste sentido, sai da 
clandestinidade e as pessoas começam lidar com o respeito e os direitos em 
relação à comunidade LGBT. 
 
E nas artes? Como fica a representação do corpo humano e da sexualidade.   
  
 

 

 

ATIVIDADE 4.8: Discutir o culto ao corpo 

Através da página social, gerar uma discussão acerca das representações do 

corpo na atualidade, com imagens e textos escritos.  

 



 

 

 

TEXTO DE APOIO IX - VISÃO DO CORPO NA SOCIEDADA 
COMTEMPORÂNEA 

Cada sociedade tem sua cultura, e a história sobre o corpo humano, constrói suas 
próprias particularidades, ou melhor, cria seus padrões. Surgem, então, as 
imagens de beleza padronizadas, que acabam sendo um referencial para a 
construção do indivíduo na sociedade. 
Na atualidade a realidade em que vivenciamos, percebemos que cada vez mais 
as pessoas investem no corpo, com a idéia de que através dele conseguirá ter 
mais prazer sexual e estar inserida socialmente. 
A indústria de consumo cada vez mais investe em um padrão de estética perfeito, 
pois grande parte dos indivíduos não aceitam a si mesmo e acabam fazendo 
loucuras com o seu corpo. 
As imagens são usadas como um receptor para os modelos corporais, como 
indicativa de beleza, ou seja, estão associadas com um ideal de saúde, a 
magreza e a atitude. Diante disso, a especulação da publicidade, recria um estilo 
de vida de aparência, onde possibilita permanecer vivo e belo. 
Hoje, a industria da beleza, encontramos um crescente número de homens e 
mulheres, em academias, salões de beleza, estética, clínicas médicas, entre 
outros. Portanto, tudo em busca do corpo escultural, ou seja, utilizam-se da ilusão 
para este fim. 
O indivíduo contemporâneo busca no seu corpo algo que a sociedade não 
consegue transmitir para si mesmo. Assim, procura transformar a relação com o 
mundo em personagens sociais.  
A moda é um reflexo na metamorfose do corpo, pois gera nas pessoas a busca 
da mudança com o comportamento, a roupa, o estilo, os grupos sociais (tribos). 
Essa nova situação é caracterizada pelo tempo pós-moderno. 
Sabemos com o passar dos anos as mulheres tiveram grandes avanços, mas o 
novo milênio ainda deixa transparecer muito o desequilíbrio entre homens e 
mulheres. Um exemplo deles diz respeito ao corpo feminino, que tem que estar 
sempre belo e jovem, escondendo a submissão que está embutido nesta tradição. 
É importante evidenciar que nosso corpo é nossa casa, devemos cuidar sim, e ter 
consciência de como fazê-lo. Neste caso, não dispensar o uso dos exercícios 
físicos para a saúde, mas questionar a si mesmo o que vincula na sociedade 
sobre o corpo perfeito. 
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ANEXOS 

 Pré-História 
 

 
Vênus de Willendorf 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Venus_of_Willendorf_frontview_retouche
d_2.jpg 

 



 

 

 

 
Pintura rupestre do Paleolítico Superior - Toca do Boqueirão da Pedra 

Furadano - Parque da Capivara – PI 
 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Serra_da_Capivara__Several_Paintings_
2b.jpg#mw-jump-to-license 

 
 Imagem da Serra da Capivara do Paleolítico Superior 

Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Serra_da_Capivara_-
_Painting_8.JPG#mw-jump-to-license 

 



 

 

 

 
Imagem da Serra da Capivara do Paleolítico Superior  

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:SERRA_DA_CAPIVARA08.jpg 

 
Imagem do Neolítico Hoggar – Magrete ou Norte da África Ocidental 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoggar_peinture_rupestre1.JPG#mw-jump-
to-license 



 

 

 
 

 
 

Reprodução feita por Gislaine Cabellei

Fonte: ARAÚJO, Luís M. Estudos sobre o erotismo do Egito Antigo. 2 ed. Lisboa: Colebri, 

 
 

 

 

EGITO 

Reprodução feita por Gislaine CabelleiraBomdo teto do túmulo de Ramsés IX. Novo 
Império. 

ARAÚJO, Luís M. Estudos sobre o erotismo do Egito Antigo. 2 ed. Lisboa: Colebri, 
2000. 

 

 
raBomdo teto do túmulo de Ramsés IX. Novo 

ARAÚJO, Luís M. Estudos sobre o erotismo do Egito Antigo. 2 ed. Lisboa: Colebri, 



 

 

 

 
 

 Deus Atum procriando e expelindo os deuses Chu e Tefnut, 
Túmulo de Ramsés IV. Novo Império 

 

Par divino, gerado Chu e Tefnut. Nut em cima e geb em baixo. Novo Império. 

Fonte: Papiro de Londres 10018 no British Museum. 

 

 

 

 



 

 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Doctor_healing_laborers_on_p

 

 

Doutor Egipcio 
http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Doctor_healing_laborers_on_p

apyrus.jpg#mw-jump-to-license 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Doctor_healing_laborers_on_p



 

 

 

                                           
Cleopatra 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:CleopatraVII7a.jpg 
 



 

 

 

 
Deus egípcio chamado Min 

Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Min.jpg#mw-jump-to-license 
  



 

 

 

 

 
DEUSE EGÍPCIOS 

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=48978&picture=deuses-egipcios-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÉCIA 

 

 
Pederastio 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:WallPaintingTomb_Paestum_Italy_Greek
Colony_sm.jpg#mw-jump-to-license 

 
 
 

  
  

 



 

 

 

 
KOUROS 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:0006MAN-Kouros2.jpg#mw-jump-to-

license 

 



 

 

 

 
HERMES DI PRASSITELE, EM OLIMPIA 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Hermes_di_Prassitele,_at_Olimpia,_front_2.jpg#mw-jump-to-license 

 
 



 

 

 

                  
Laocoonte 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Laoco%C3%B6n_and_His_Sons.jpg#mw
-jump-to-license 

 

 
Safo 

Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Safo_villa_dei_Papiri.JPG 



 

 

 

 
 

 

 
Gravura de uma cratera grega retratando a masturbação de um sátiro, do século VI 

a.C. 
Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Cr%C3%A1tera_%C3%A1tica_de_colum

nas_(M.A.N._1999-99-65)_02.jpg#mw-jump-to-license 
 
 

 



 

 

 

 
Prostituta a urinar a um vaso 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Hetaera_urinating_into_a_skyphos_at_a_
Kylix_by_the_Foundry_Painter_Antikensammlung_Berlin.jpg#mw-jump-to-license 

 



 

 

 

 
Vênus de Milo 

Fonte: http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:0033_Louvre_Venus_de_Milo.jpg 

 



 

 

 

 
Fauno Barberini ou Sátiro Bêbedo 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Barberini_Faun_front_Glyptothek_Munich
_218_n1.jpg#mw-jump-to-license 

 

 

  
  

 

 



 

 

 

 
Discóbolo 

Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:SFEC_BritMus_Roman_021-2.jpg#mw-
jump-to-license 

  



 

 

 

 

ROMA 

 

 

 
 

 
Casa Del Centenario - Pompéia 

Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii_-_Casa_del_Centenario_-
_Cubiculum.jpg#mw-jump-to-license 

 



 

 

 

 
 

Imagem de um falo. “Aqui mora a felicidade.” 
Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Bible_Museum_-

_Bordellzeichen.jpg 
 

 



 

 

 

Detalhe da Taça Warren (Museu britânico) de um jovem sendo penetrado por um 
homem 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Warren_Cup_BM_GR_1999.4-
26.1_n1.jpg#mw-jump-to-license 

 

 
Cena de sexo em um mosaico (Vila atCentocelle, Roma) 

Fonte:http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Roman_mosaic-_Love_Scene_-_Centocelle_-
_Rome_-_KHM_-_Vienna.jpg 

 



 

 

 

 
Oferendas votivas em Pompéia com representações de seios e penis 

Fonte:http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Museo_Nazionale_Napoli_Gabinetto_Segreto
_Findings_From_Pompeji.jpg 

 
  



 

 

 

 
IDADE MEDIEVAL 

 

 
IDADE MÉDIA 

Fonte:http://pixabay.com/pt/afresco-mural-idade-m%C3%A9dia-minne-3357/ 



 

 

 

 
Cinto de Castidade 

Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Venetian-chastity.JPG#mw-jump-to-
license 

 



 

 

 

 
Homem com armadura Medieval 

Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Armaduras_-_IRB_04.jpg#mw-jump-to-
license 

 

 
MUSEU DA IDADE MÉDIA – VITRAL 



 

 

 

Fonte:http://pixabay.com/pt/vitral-vitral-medieval-idade-m%C3%A9dia-482408/ 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
Pintura do teto do Vaticano Giotto 

Fonte:http://www.publicdomainpictures.net/viewimage.php?image=74302&picture=pintura
s-do-teto-do-vaticano 

 

 



 

 

 

 
Massacre dos inocentes na Catedral de Chatres- GuillaumePiolle 

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chartres_-_cath%C3%A9drale_-
_sculptures_-_crop2.jpg#mw-jump-to-license 

 



 

 

 

 
Imperador Justiniano: Constantinopla - Bizantino 

Fonte: http://desciclopedia.org/wiki/Imagem:Justiniano.jpg 
 

 
Detalhe do canto inferior direito do painel deMarfimBarberini em exposição no 

Louvre - Bizantino 
Fonte: 

http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Diptych_Barberini_Louvre_OA9063_n5.jp
g#mw-jump-to-license 

 
 
 

 

 



 

 

 

IDADE MODERNA 
RENASCIMENTO 

  

 
"Homem Vitruviano", de Leonardo da Vinci: as ideias de proporção e simetria aplicadas à 

anatomia humana. 
Fonte:http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/1386952576da_vinci_vitruve_l

uc_viatour.jpg 
 

 

 
 



 

 

 

 
Leonardo da Vince - Mona Lisa (1503-1507- Louvre) 

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa_color_restoration.jpg 
 



 

 

 

 
Michelangelo: David, 1501-1504. Galleriadell'Accademia, Florença. 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_von_Michelangelo.jpg#mw-jump-to-
license 

 

 
Michelangelo: Um dos nus do teto da Capela Sistina.Retrato de Júlio II 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=696&evento=4 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Michelangelo: Moisés, 1513–15. Igreja de São Pedro Acorrentado, Roma. 
Fonte:http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Image-Roma-sanpietroinvincoli02_detalle.jpg 
 



 

 

 

 
Donatello, David, 1430 e1432.Museu NazionaledelBargello Florença 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donatello_-_David_-
_Floren%C3%A7a.jpg#mw-jump-to-license 

 



 

 

 

 

Michelangelo – Cristo redentor, 1419-1520 
Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo__Cristo_ressurrecto.jpg#mw-

jump-to-license 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
Michelangelo, visão parcial da Capela Sistina 

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican-ChapelleSixtine-Plafond.jpg#mw-jump-to-license 
 

 
Michelangelo: Centauromaquia, c.1492. Casa Buonarroti, Florença. 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=4&start=80 

 

 

 



 

 

 

 
Michalangelo, Pietà, 1499. Basílica de São Pedro, Vaticano.  

Fonte: http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Pieta_de_Michelangelo_-
_Vaticano.jpg#mw-jump-to-licens 

 

 
Painéis de São Vicente de Fora, obra-prima da pintura portuguesa do século XV 

com um estilo seco mas poderosamente realista, se retratam figuras proeminentes 
da corte portuguesa, Nuno Gonçalves (1470-1480). 

Fonte:http://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Lagos40_kopie.jpg#mw-jump-to-license 
 

 



 

 

 

 
Donatello- Maria Maddalena 

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donatello,_maria_maddalena_13.JPG#mw-
jump-to-license 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
Le TreGrazie por Rafael, Museu Condé, Chantilly (1504). 

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Tre_Grazie.png#mw-jump-to-license 

 
  



 

 

 

 

SÉCULOS XVI, XVII E XVIII 
 

 

 
Giambologna: O rapto da Sabina, 1582. Florença 

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giambologna_raptodasabina.jpg#mw-jump-
to-license 

 



 

 

 

 
Maneirismo 

A queda dos Titãs, 1588. Museu Nacional da Dinamarca 
Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titanernes_fald.jpg 



 

 

 

 
Peter Paul Rubens (1577–1640), The ThreeGraces, circa 1635 - Neoclassicismo 

Fonte:http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=5&evento=4 
 



 

 

 

 
Rembrandt van Rijn 

José acusado pela mulher de Potifar, 1655 
Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=314&evento=1 

  



 

 

 

 
Barroco de Bernini - Santa Teresa em êxtase 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernini_-
_Santa_Teresa_em_extase.jpg#mw-jump-to-license 



 

 

 

 
Rococó de Fran Anton BustelliLiebesgruppe – Par de amantes 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Anton_Bustelli_Liebesgruppe_1756-
4.jpg#mw-jump-to-license 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
As três graças ouvindo a canção de Cupido, uma obra exemplar da estética 

neoclássica por BertelThorvaldsen, (c. 1770-1844). Museu 
Thordvaldsen, Copenhague 

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Graces_Listening_to_Cupid%27s_Son
g_2_-_Thorvaldsens_Museum_-_DSC08571.jpg#mw-jump-to-license 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
Dawn Hudson - Menina cigana com o bandolim, c. 1870 - Romantismo 

Fonte: http://www.publicdomainpictures.net/view-
image.php?image=73860&picture=menina-cigana-com-o-bandolim-c-1870 

 
 
 
  

 
 

 

  



 

 

 

IDADE COMTEMPORÂNEA  

SÉCULO XIX 

 

 

 
Psychéranimée par le baiser de l'Amour (Psyche revived by the kiss of 

Love). Marbre, 1793. 
Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psych%C3%A9.jpg#mw-jump-to-

license 
 



 

 

 

 
Serment de Spartacus – Louis Ernest Barrias – 1874 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serment_de_Spartacus_Barrias.jpg 
 



 

 

 

 
Pedro Américo – David andAbizag, 1879 – Florença, Itália. Museu Nacional de Belas 

Artes. 
Fonte: Própria autora. 

 



 

 

 

 
Escrava Romana - Oscar Pereira da Silva - 1882 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar_Pereira_da_Silva_-_1882_-
_Escrava_Romana.JPG 

 



 

 

 

 
Pedro Américo – A noite acompanhada dos gênios do estudo e do amor, 1883 – 

Florença, Itália. . Museu Nacional de Belas Artes. 
Fonte: Própria autora. 

 



 

 

 

 
Pedro Américo – Joana d Arc ,1883 – Florença, Itália. . Museu Nacional de Belas 

Artes. 
Fonte: Própria autora. 

 

 
Rodolfo Amoebo – Estudo de mulher,1884 – Salvador. . Museu Nacional de Belas 

Artes. 
Fonte: Própria autora 

 



 

 

 

 
Henri Matisse - A dança 1909-1910 

Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=3&evento=1 
 
 

 
Pablo Picasso 

Lesdemoiselles d'Avignon, 1907 
Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=287&evento=1 

 



 

 

 

 
Gustav Klimt - As amigas, 1916/17 

Fonte:http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/1386952576gustav_klimt_021.j
pg 
 

 
Masturbação feminina por Gustav Klimt 

Fonte: 
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/1386952580250pxKlimt_Mulher_sent

ada.jpg 
 
 
 
 



 

 

 

 
Tarsila do Amaral - Antropofagia, 1929 

Fonte:http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=331&evento=1 
 

 
Di Cavalcanti - Cinco moças de Guaratinguetá, 1930 

Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=89&evento=1 
 



 

 

 

 
Di Cavalcanti - Família na Praia, 1935 

Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=99&evento=1 
 

 

 

 



 

 

 

Portinari - Mestiço, 1934 
Fonte:http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=192&evento=1 

 

 
Guido Viaro - Polaca, 1935 

Fonte:http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=297&evento=1 

 

 

 

 

 
 Di Cavalcanti – Vênus, 1938 

Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=103&evento=1 



 

 

 

 

 

 
Di Cavalcanti – Colonos,1940 – Rio de Janeiror. . Museu Nacional de Belas Artes. 

Fonte: Própria autora 
 

 
Salvador Dalí - A Tentação de Santo Antonio, 1946 

Fonte:http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=70&evento=1 
 
 
 



 

 

 

 
Di Cavalcanti - Abigail, 1947 

Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=81&evento=1 
 
 
 

 
Di Cavalcanti - Mulata com pássaro, década de 1950 

Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=92&evento=1 



 

 

 

 

 

 
Di Cavalcanti - Mulata em rua vermelha,1960 

Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=91&evento=1 
 
 
 

 
Anorexia 

Fonte: http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/3/9anorexia.jpg 
 



 

 

 

 
Bulimia – Merlymeleanrossana 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulimiav_bvjkfhdnijf.jpg 
 

 
As crianças – X posid 

Fonte: http://www.publicdomainpictures.net/view-
image.php?image=49368&picture=estatua-art-02-as-criancas 

 


