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3DODYUDV�FKDYH� sexualidade, gênero, reprodução humana�
�
 5HVXPR� Sabe-se que a sexualidade se relaciona não só com componentes “naturais” 
das pessoas, mas também, e talvez de forma até mais intensa, com rituais, palavras, 
fantasias, normas, enfim, com componentes culturais e sociais que um determinado 
grupo compartilha. Ela tem a ver com o modo como as pessoas vivem seus desejos e 
prazeres, relacionando-se mais com a cultura e a sociedade do que com a própria 
biologia (LOURO, 1998). Neste sentido a elaboração desta oficina possibilita a 
problematização de diferentes aspectos ligados a sexualidade e a reprodução humana 
sem limitá-los ao biológico. 
 
  

• 2EMHWLYRV 
• Problematizar assuntos relacionados à reprodução humana e as diferentes 

sexualidades possíveis.  

3ULPHLUR�0RPHQWR 

  Dividir a turma em grupos ou trios; entregar as fichas contendo gravuras retiradas de 
revistas. As gravuras deverão representar pessoas de culturas, idades, condições sociais 
e aspectos físicos que fujam do padrão visto como ideal ou normal pela sociedade. Elas 
deverão seguir a seguinte seqüência: 

                  Ficha 1: gravura representando pessoa jovem ou adulto. 

                  Ficha 2: gravura representando pessoa jovem ou adulto. 

                  Ficha 3: gravura da barriga de uma grávida. 

                  Ficha 4:  gravura de uma criança. 

  Os grupos deverão elaborar uma narrativa a partir da seqüência das fichas. Essas 
narrativas serão lidas e problematizadas no grande grupo. 

6HJXQGR�0RPHQWR� 
  Entregar uma cópia do texto “Todo o Resto” escrito por Marta Medeiros para cada 
participante. Estes deverão ler e discutir o mesmo. 



7HUFHLUR�0RPHQWR� 
  Audição da música “ Cuidado”  do Barão Vermelho e discussão a respeito da mesma. 
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0DWHULDLV�QHFHVViULRV�SDUD�D�RILFLQD� textos complementares, cópias reprográficas, 
cartolina, etc. 
 
1HFHVVLGDGHV�HP�WHUPRV�GH�LQIUD�HVWUXWXUD� aparelho de som. 
 


