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 “A Educação Sexual deve incluir muito 

mais que a informação. Deve dar uma 

ideia das atitudes, das pressões, e 

consciencializar para as alternativas e 

para as suas consequências. Deve 

aumentar o amor, o conhecimento 

próprio, deve melhorar a capacidade de 

decidir e a técnica da comunicação” 

 

(OMS, 1993 cit in, Font P, 1999). 
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RESUMO 

 

Atualmente, os jovens, na escola ou fora dela, no meio familiar, no grupo de pares ou 

imersos nos meios de comunicação, têm de se situar num conjunto de mensagens, de condutas 

e de modelos ligados à sexualidade que são muitas vezes confusos e contraditórios. Estão 

sujeitos a perceções estereotipadas, idealizadas e fragmentadas sobre a sexualidade. Torna-se, 

por isso, necessário a reflexão e a discussão sobre esta problemática, em todos os contextos. 

A Educação Sexual poderá contribuir para o desenvolvimento global do jovem, tendo 

em conta que este tema é sinónimo de educar. Os conteúdos da Educação Sexual podem e 

devem ser interligados com outras áreas de conteúdo, assumindo, assim, uma posição 

transversal, em termos curriculares. 

Nas escolas, é possível realizarem-se atividades motivadoras que envolvam os 

estudantes, onde estes possam discutir, resgatar e expor as suas conceções, revendo ideias de 

senso comum e construindo conhecimento baseado no conhecimento científico. O educador 

deve ter plena consciência de que pode e deve, dentro da comunidade escolar, e fora dela, 

provocar mudanças nesta área do conhecimento, ainda que estas possam parecer pequenas, 

mas serão certamente importantes num contexto futuro.  

Com este estudo pretendeu-se, em termos gerais, identificar os conhecimentos e 

atitudes face à sexualidade, dos alunos do ensino profissional, de duas escolas com ensino 

profissional da região norte do país. 

Tratou-se de um estudo quasi-experimental que contemplou três momentos: primeiro – 

elaboração, validação e aplicação de um questionário que utilizámos para recolha de dados 

(pré-teste); segundo – planeamento e execução de uma proposta de intervenção com os alunos 

de uma das escolas, e terceiro - aplicação do questionário (pós-teste). Para o tratamento de 

dados utilizámos o programa SPSS (Statistical Package for social Sciences versão 19.1, testes 

não paramétricos de Kruskal-Wallis). A amostra foi de conveniência e incluiu 452 estudantes, 

distribuídos por 16 turmas, com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos.  

Para a elaboração da proposta de intervenção, recorremos às práticas da Animação 

Sociocultural, pois consideramos que esta pode potenciar a capacidade humana de entrega, de 

convivência e de entreajuda, acreditando que tudo é possível, se todos nos unirmos para a 

criação de projetos comuns, com o objetivo de alcançar uma melhor qualidade de vida e um 

renovado bem-estar social. 
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A escolha pela envolvência do Ensino Profissional deveu-se ao facto de este ser 

considerado um ensino de segunda escolha, frequentado de uma maneira geral, por um perfil 

de alunos, cujos trajetos e percursos escolares são sobretudo pautados por casos de insucesso, 

e origens socioeconómicas também mais desfavoráveis, pelo que nem sempre estes alunos 

usufruem da Educação Sexual quer em casa quer no meio escolar.  

Da análise dos resultados, constatámos que os alunos reconheceram a importância da 

Educação Sexual em contexto escolar. A maioria dos jovens refere já ter iniciado as relações 

sexuais, sendo a principal razão para a iniciação sexual, o facto de quererem experimentar, 

referindo que utilizaram como método contracetivo o preservativo masculino. 

Tendo em conta as respostas dadas relativamente aos conhecimentos demonstrados, 

são na sua maioria satisfatórios no que se refere as infeções sexualmente transmissíveis 

(IST´s), os modos de transmissão do VIH/SIDA, a utilização de métodos contracetivos e da 

pílula do dia seguinte/emergência.  

Verificámos ainda que os alunos da escola A não evidenciaram melhores resultados 

(no pré-teste) que os da escola B, no entanto, esses resultados melhoraram significativamente, 

em alguns parâmetros, após o desenvolvimento da intervenção. Constatámos também, que 

existem diferenças significativas do pré-teste para o pós-teste, aplicado na escola A, ao nível 

do conceito de sexualidade, métodos contracetivos e a função da Educação Sexual na escola. 

Este estudo permitiu perceber que as práticas de Animação Sociocultural são uma 

mais-valia no desenvolvimento de projetos de Educação Sexual, dado que permitem dotar os 

jovens de ferramentas, que os tornam agentes do seu próprio processo de desenvolvimento e 

das comunidades em que se inserem. Assim, no que concerne às implicações da Educação 

Sexual em meio escolar, salientamos que o seu contributo visa a promoção de uma vivência 

multidimensional da sexualidade, para esse efeito o seu desenvolvimento requer um trabalho 

multidisciplinar. 
 
 

Palavras-chaves: Jovens, Educação Sexual, Escola, Ensino Profissional, Animação 

Sociocultural
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ABSTRACT 

 

 Nowadays, young people, either in school or outside, in their family environment, 

immerse in the media, must place themselves within a set of messages, conducts and models 

linked to sexuality, that are a lot of times confusing and contradictory. They are subjected to 

stereotypical perceptions, idealized and fragmented about sexuality. Therefore, it becomes 

necessary the discussion and reflection about this problem in all its context. 

 Sex education should contribute to the overall development of young people, having 

into account that this theme is synonym to educate. Sex education’s content can and should be 

connected to other areas of content, assuming so a transversal position in curricular terms. 

 In schools, possible to organize motivational activities that involve students, where 

these can discuss, rescue and expose their concerns, revealing common sense ideas and 

building knowledge based on scientific knowledge. The educator should have in full 

consciousness that he can and should, within the school community, and outside of it, because 

changes in this area of knowledge, even them seeming small, will certainly have importance 

in a future context. 

 This study, in general terms, was aimed at identify the knowhow and attitudes facing 

sexuality, of students from vocational education, from two schools with vocational education 

from the northern region of the country. 

 It was a quasi-experimental study that contemplated three moments: first – elaboration, 

validation and application of a quiz used to gather data (pre-test); second – planning and 

execution of an intervention with the students of one of the schools, and third – quiz 

application (after-test). For the data handling it was used the SPSS program (Statistical 

Package for social Sciences version 19.1, Kruskal-Wallis’ non-parametric tests). It was a 

convenience sample and includes 452 students, across 16 classes, with ages between 14 and 

21 years old.  

 For the elaboration of the intervention proposal we resorted to the Sociocultural 

Animation practices, because we considered that it tries to power the human delivery capacity, 

of coexistence and cooperability, believing that everything is possible if we all come together 

and unite for the creation of similar projects with the objective of reaching a better quality of 

life and a renewed social well-being. 
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 The choice for the vocational education involvement, was because this was a second-

hand choice of education and attended, in the majority by a type of student, whose school 

route are mainly tainted with cases of failure, having these students unfavorable social and 

economic origins, whereby not always these students receive Sex Education nor at home nor 

in the school environment. 

 From result analysis, we see that students realize sex education’s importance in a 

school’s environment. Most young people state that they have already had sexual relations, 

and point as the main reason for their sexual initiation, the fact that they want to try it out, 

referring that they used the male condom as a contraceptive method.  

 Taking into account the answers given to the knowledge demonstrated, they are mostly 

satisfactory with regard to sexually transmitted infections (STIs), modes of HIV / AIDS 

transmission, use of contraceptive methods and the morning-after pill /emergency. 

 We found that the students from school A didn’t show better results (in the pre-test) 

than those from school B, however, these results significantly improve, in some parameters, 

after the intervention. We found out as well, the existence of significant differences, from the 

pre-test to the after-test, given in schools A, to the level of concept of sexuality, contraceptive 

methods and the aim of Sexual Education in school. 

 This study allowed to understand that the Sociocultural Animation practices, are an 

added value in the development of Sexual Education projects, given that it allows the 

participation with the objective of training young people to use the tools that make them the 

agents of their own development process and the communities they belong to. So, in the 

implications of Sex Education in the school environment, we emphasize its contribution to the 

development of a multidisciplinary work that promotes multidimensional experience of 

sexuality. 

 

 

 Key words: Young People, Sex Education, School, Vocational Education, 

Sociocultural Animation. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos este estudo com o enquadramento da investigação tendo em conta o 

problema e a temática abordar. 

O problema da nossa investigação centra-se na ausência da Educação Sexual no ensino 

profissional que apesar dos programas existentes e estar tutelado pela Lei continua na nossa 

opinião a não ser trabalhado neste nível de ensino de acordo com as devidas orientações. 

No decorrer deste capítulo, contextualizamos a temática da investigação o meio 

envolvente e as técnicas a que recorremos para levar a cabo a investigação realizada. 

A temática da Educação Sexual suscita muitas dúvidas e questões, quer nas escolas, 

quer em casa. A Educação Sexual que acontece atualmente nas escolas é em muitos casos, da 

responsabilidade dos professores das ciências, técnicos de saúde e psicólogos. Os programas 

de Educação Sexual existentes nas escolas são mais remediativos que preventivos. Os 

assuntos abordados aludem basicamente a conceitos biológicos e aos métodos contracetivos, 

não existindo ações para ampliar as competências, e as capacidades de resolução de 

problemas e de trabalhar a assertividade com os jovens. 

 A área da Educação Sexual em meio escolar, em Portugal sofreu várias 

regulamentações, com a Lei nº 60/2009 de 6 de agosto e Portaria nº 196-A/2010 de 9 de abril, 

foi possível decretar a obrigatoriedade da Educação Sexual em meio escolar, desde o 1º ano 

(do Ensino Básico) até ao 12º ano (do Ensino Secundário), tendo em conta os diferentes níveis 

de ensino as respetivas orientações curriculares e as várias dimensões da sexualidade. 

 A sexualidade é uma constante durante a vida de um ser humano desde o seu 

nascimento. Pensar que há um período específico para desenvolver trabalhos relacionados 

com a sexualidade demonstra uma conceção baseada em preconceitos e tabus. 

As manifestações da sexualidade estão presentes no contexto escolar, assim sendo, cabe aos 

professores a emissão de conhecimentos/informações, que permitam e auxiliem o 

desenvolvimento integral do indivíduo. 

 Como refere Vaz (1996, p. 53), "a educação sexual possui uma dimensão sociopolítica 

e objetos de códigos morais e religiosos". Deste modo, ao falar em educação sexual, não 

podemos esquecer que esta é uma construção social muitas vezes cheia de controvérsias e 

polémicas e que as mudanças políticas, económicas e culturais influenciam a sociedade e 

influenciam igualmente a sexualidade. 
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 É na Escola, onde os jovens passam um grande número de horas por dia, que se 

associam com os seus pares e iniciam muitas vezes as suas relações afetivas (Rodrigues, 

2000). Consideramos que, para que os jovens vivam a sua sexualidade de forma positiva e 

autónoma, é necessário contribuir para a prevenção de comportamentos e promover o 

desenvolvimento de competências nos jovens, pelo que a Educação Sexual assume um papel 

de evidência neste âmbito (Ramiro, 2013 cit. por Matos et al., 2014). 

 Atualmente, a Educação Sexual faz parte do currículo das escolas. Nestas, esta assume 

particularmente um espaço de educação formal. No entanto, não podemos dizer que a 

Educação Sexual só depende de um espaço no curricular formal, uma vez que, segundo Vaz 

(1996), esta tem um caráter formal, não formal e informal. 

 Os programas de Educação Sexual, segundo a UNESCO (2010), têm a capacidade de 

aumentar os saberes, elucidar para os valores e atitudes, auxiliar a tomada de decisões, 

propiciar a relação com os grupos de pares e também melhorar a comunicação com os pais ou 

outros adultos. 

 A dimensão do processo educativo da Educação Sexual no âmbito dos projetos de 

Educação para a Saúde das escolas, deve ter em conta a parceria com as equipas locais de 

Saúde Escolar. 

Muitas têm sido as investigações realizadas sobre a temática da Educação Sexual. 

Entre as quais referimos a de Vilaça (2008), cujo projeto contribuiu para o aperfeiçoamento da 

autoconfiança dos alunos, para que no futuro estes possam resolver melhor os seus problemas 

pessoais. Também Coelho (2011) realizou um estudo empírico na área da Educação Sexual 

com alunos do ensino regular do 7º ao 12º ano, na região norte do país. Os resultados deste 

estudo referem que os adolescentes assumem possuir bons conhecimentos sobre sexualidade 

humana, mas, quando submetidos a avaliação, comprovam que esses saberes se reduzem a 

desprovidos conceitos, muitas vezes distorcidos e pouco consistentes, sobre a morfofisiologia 

do sistema reprodutor, a contraceção e a prevenção das IST´s. O mesmo autor refere que a 

noção de uma visão mais global e abrangente da Sexualidade é praticamente, por todos eles, 

pouco comprovada. 

Um outro estudo, desta vez, realizado por Anastácio (2010), envolvendo 188 alunos do 

9º ano de escolaridade, conclui que há uma maior ligação dos jovens com os pares do que 

com a família sobre sexualidade e que uma pequena percentagem de adolescentes já são 

sexualmente ativos. Estes jovens referiram ainda terem iniciado a sua vida sexual por estarem 

apaixonados e quase todos referiram ter recorrido a contraceção. 
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Estes estudos, e muitos outros, abordaram várias questões também por nós 

consideradas fundamentais, o que nos possibilita uma análise comparativa do trabalho 

desenvolvido e dos resultados obtidos. 

 A execução da Educação Sexual na Escola por parte dos professores gera, por vezes, 

alguma controvérsia baseada, geralmente, em conceitos religiosos, crenças, tabus, 

preconceitos. Os professores baseiam, frequentemente, o seu discurso nas suas experiências 

pessoais, valores religiosos, princípios familiares. No entanto, segundo Braga (2009), para 

além da própria experiência pessoal, os educadores necessitam de participar em cursos, 

debates, grupos de estudos, entre outras atividades de capacitação, que lhes permitam uma 

troca de experiências e por sua vez uma melhoria na sua prática pedagógica (Braga, 2009). 

Tendo em conta o que já referimos, consideramos que a formação de professores nesta 

área é fundamental. Só assim é possível executar um trabalho pautado pelo diálogo e 

compreensão, tendo em conta os componentes culturais, sociais e históricos que constituem os 

aspetos da vida humana e vivências sobre a sexualidade, despertando a conquista de valores e 

das emoções, sempre presentes nos nossos jovens. 

 Assim, sente-se a necessidade de formar profissionais capacitados para trabalhar com 

Educação Sexual.  

O foco deste estudo é a Educação Sexual em contexto escolar e de acordo com os 

pressupostos supramencionados desenvolveu-se uma proposta de intervenção que julgamos 

permitir potenciar o desenvolvimento de capacidades. 

Consideramos que o recurso à Animação Sociocultural nos planos de formação poderá 

ajudar a aprofundar saberes sobre a problemática humana, conhecer melhor as realidades 

sociais e culturais e saber como intervir em alguns contextos como no ensino profissional. 

Embora as áreas de intervenção da Animação Sociocultural, assim como o seu próprio 

significado possa ser muito variado, podemos dizer que ela constituirá neste estudo, em 

primeiro lugar, uma resposta simples a uma necessidade de contactos e de relações sociais, 

recorrendo a algumas técnicas de animação.  

Tendo em conta o tema central da nossa investigação, optámos por fazer somente uma 

pequena abordagem à Animação Sociocultural visto que é um recurso da nossa ação no 

decorrer do estudo. 

Muitos são os autores que vêm a Animação Sociocultural como sendo um conceito de 

deriva da participação, por essa razão apresentamos de seguida algumas definições que 

sustentam esta referência. 
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 Silva (2014, p.19), refere na sua tese de mestrado que, Pérez Serrano citado por 

Peres et al., (2007, p.198), sustenta que a Animação Sociocultural " (…) é uma metodologia 

de intervenção, de caráter intencional e positiva que promove a participação, o aumento de 

valores sociais e culturais, orientada para a promoção individual e a transformação 

comunitária".  

 Nesta proposta de intervenção previligiámos algumas estratégias didáticas mais 

específicas da Animação Sociocultural. 

Assim, o presente estudo centra-se na identificação dos conhecimentos e 

comportamentos/atitudes dos jovens relativamente à sexualidade e à Educação Sexual de 

alunos de cursos profissionais, que frequentaram o 10º e 11º ano de escolaridade, no ano 

letivo 2014/2015. A escolha do nível de ensino e da área da Animação Sociocultural deveu-se 

ao facto de a autora do estudo ser animadora sociocultural e trabalhar há alguns anos com o 

ensino profissional. 

 No âmbito deste trabalho e sendo os alunos do ensino profissional a base do nosso 

estudo, referimos alguns aspetos sobre este nível de ensino. Como nos refere Seabra (2009), a 

inserção de cursos profissionais, nas escolas públicas, emerge como medida política, 

pretendendo disponibilizar diferentes alternativas e formas de permitir que um maior número 

de alunos atinga o seu sucesso escolar. 

 São vários os estudos que relatam que o ensino técnico profissional, ao longo dos 

tempos, foi sendo encarado um ensino de segunda escolha, para um perfil de alunos de 

origens socioeconómicas mais desfavoráveis, com percursos escolares também pautados por 

insucesso (Duarte, 2013). 
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1.2 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E OBJETIVOS  

 

Este trabalho de investigação pretende averiguar as seguintes questões da investigação: 

 

 Há diferenças nos conhecimentos e comportamentos, dos alunos provenientes da 

escola pública com ensino profissional e dos alunos da escola profissional no que diz 

respeito à sexualidade? 

 Os alunos do Ensino Profissional consideram importante a Educação Sexual na 

Escola? 

 Os alunos do 12º ano, de ambas as escolas, possuem mais conhecimentos e 

manifestam comportamentos mais responsáveis que os alunos dos outros anos de 

escolaridade? 

 Os alunos envolvidos na intervenção desenvolveram algumas competências que os 

ajudarão a adotar comportamentos responsáveis? 

 Será a Animação Sociocultural uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento 

de competência, na área da Educação Sexual, nos jovens do Ensino Profissional? 
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Pretendemos atingir os seguintes objetivos: 

 

 Identificar os conhecimentos e comportamentos dos alunos do Ensino Profissional 

oriundos de uma escola pública e de uma escola profissional sobre algumas temáticas 

da Educação Sexual; 

 Identificar a perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de Educação Sexual; 

 Analisar as fontes de informação de Educação Sexual apontadas pelos alunos da 

amostra; 

 Identificar a perceção sobre a utilidade da Educação Sexual na Escola, por parte dos 

alunos envolvidos no estudo; 

 Inferir sobre a importância da Educação Sexual nas escolas com Ensino Profissional; 

 Refletir sobre a implementação do programa PRESSE nas escolas públicas com 

Ensino Profissional. 

 Analisar as potencialidades da Animação Sociocultural como uma ferramenta de 

intervenção na Educação Sexual na Escola; 

 Desenvolver um plano de intervenção na Educação Sexual recorrendo à Animação 

Sociocultural; 

 Avaliar o impacto do projeto desenvolvido. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 Ao delinear este estudo e após a identificação das questões centrais da investigação, 

optamos por dividi-lo em sete capítulos. 

Os primeiros três dizem respeito ao enquadramento teórico da investigação, na qual é 

concebida uma elucidação de conceitos e do tipo de metodologia de ensino utilizada. Os 

restantes abordam o plano de intervenção e a discussão dos resultados obtidos. O trabalho é 

finalizado com uma conclusão que aborda os contributos da componente empírica, as 

limitações do estudo bem como, sugestões para futuros estudos de investigação. 

 

Começamos, no capítulo I, por fazer o enquadramento do estudo. No capítulo II, 

centra-se o enquadramento teórico dividido em dez subcapítulos. Nestes subcapítulos são 

abordados temas como os aspetos históricos da Educação Sexual; as características da 

Educação Sexual na juventude; modelos e dimensões da sexualidade; Educação Sexual nas 

escolas; a estrutura do Ensino Profissional e uma breve abordagem à Animação Sociocultural 

e suas práticas uma vez que as utilizamos como recurso para implementação de um plano de 

intervenção. 

No capítulo III é descrita a metodologia de investigação utilizada no desenvolvimento 

deste estudo. Apresentamos as etapas da investigação, descrevemos a caracterização da 

amostra bem como os instrumentos de investigação. 

Os instrumentos de investigação (pré e pós-teste), foram construídos com base nos 

conteúdos da Educação Sexual e as questões que sustentam o estudo, com a finalidade de 

análisar os conhecimentos os alunos do Ensino Profissional sobre a temática da Educação 

Sexual. 

No IV capítulo é apresentado um plano de intervenção com recurso às práticas da 

Animação Sociocultural executado numa Escola da região norte do país com alunos do 

Ensino Profissional. 

No capítulo V, apresentamos a análise dos resultados obtidos após realização, do pré e 

pós-teste, os resultados esses que foram analisados através do programa de análise estatística 

SPSS.  

E ainda apresentação e discussão dos resultados obtidos nesta investigação. 
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No capítulo VI, expomos as conclusões e deixamos algumas recomendações para 

futuras investigações. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

O enquadramento teórico desta dissertação ostenta fontes de pesquisa que incidem 

sobre a temática, tornando-se estas, portanto, nas bases teóricas que comportam o problema de 

investigação, aprofundando-o e fundamentando-o. Como nos refere Fortin (2009), na 

explicitação feita acerca desta temática de estudo, o investigador fica sujeito à exposição do 

tema em outros trabalhos de investigação, e para prosseguir o seu estudo, procede a uma 

revisão o mais abrangente possível da literatura.  

 No que se refere a este estudo, a revisão será efetuada, no âmbito da Educação Sexual 

no ensino profissional, como uma proposta de intervenção com recurso às práticas Animação 

da Sociocultural. 

 No decorrer deste capítulo, serão abordados os aspetos históricos da Educação Sexual, 

as suas características, conceito, dimensões, modelos da educação sexual, fazendo, assim, uma 

abordagem geral contextualizando a temática central deste trabalho. De seguida, abordamos a 

temática, tendo em conta o meio. Assim, apresentaremos a Educação Sexual nas escolas, as 

leis reguladoras, e a Educação Sexual no meio escolar em Portugal e no estrangeiro. Tendo 

por base o público-alvo deste trabalho, caracterizaremos também o ensino profissional e a 

Animação Sociocultural, sendo esta o meio usado para elaborar uma proposta a intervenção 

que compõe este trabalho. 
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2.2 ASPETOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

 Foi a partir do século XIX, que a sexualidade humana ganhou maior relevância, pois 

durante séculos a sexualidade humana quase não se abordava. A expressão sexualidade passou 

a ser utilizada apenas nos anos 80 como refere Font (1990, p.16): 
 

 “ (…) Segundo S. Heats (1982) os primeiros registos do termo remontam a 

princípios do século XIX, existindo anteriormente só os vocábulos “sexo ou Sexual” 

para referir determinadas características tanto de tipo biológico como e 

comportamento”. 

 

 A Educação Sexual surge alguns anos mais tarde, no início do seculo XX, sendo a 

Suécia o país pioneiro, no que se refere a esta área. 

 Por volta dos anos 20, um pouco por todo o mundo cintilaram movimentos científicos, 

cívicos e intelectuais, protagonizados, por diversos movimentos associados ao início do 

estudo científico da sexualidade humana (Freud, Ellis, Hirschfield, Bloch, Reich, entre outros) 

e a todo um âmbito de reforma social que se seguiu à primeira Guerra Mundial. 

 Durante toda a década de 20 e 30, estes movimentos circunscreviam-se principalmente 

nos países da Europa central e aclamaram a necessidade de substituir as ideias conservadoras 

e negativas sobre a sexualidade, que eram geradoras de resistência e problemas por uma 

mentalidade esclarecida e mais liberal sobre estas questões. Ainda nos anos 30, é fundada, na 

Suécia, a liga sueca para a Educação Sexual que vai estar na proveniência da moção e 

composição da primeira legislação e manuais escolares de Educação Sexual publicados nos 

anos 50. 

 A introdução da Educação Sexual na Escola ocorre também na Suécia, segundo Aries 

e Duby (1991, p.597): 
 

"Em 1942 foi recomendada a educação sexual na escola a qual se tornou 

obrigatória em 1955.E claro que as diretrizes escolares sobre a matéria começaram 

por ser relativamente conservadoras (a relação sexual tinha por única finalidade a 

procriação aquando o matrimônio). Mas rapidamente a sexualidade - como refere o 

título do jornal do Le Monde em 1973, "A vida a dois ", esta passou a estar presente 

nas aulas, desde os sete anos. As aprendizagens mencionavam que " o ato do amor 

deve basear-se em sentimentos afetivos recíprocos e no respeito mútuo "; não deixa 
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de abordar questões tão secretas como " o orgasmo, a frigidez, a homossexualidade, 

a contraceção, as doenças venéreas e até o prazer". 

 

  Com a Segunda Guerra Mundial, cessou-se este movimento. Mais tarde, nos finais dos 

anos 60 e 70, estes ideais foram reavidos pelos movimentos de refutação social, que segundo 

Frade et al (1999, p.15) "trouxeram a discussão destes para a opinião pública, deixando então 

de estar restringidos aos foros científicos, médicos e religiosos." 

 Com o regresso dos soldados após as guerras mundiais, e sucessivamente o aumento 

das doenças sexualmente transmissíveis, na Europa e nos Estados Unidos da América, os 

movimentos sugeriram o lançamento de planos preventivos de informação e educação. 

 O crescimento das ciências humanas e o estudo da sexualidade permitiu que olhassem 

para a sexualidade como um elemento da condição, do desenvolvimento e da vida humana e 

por isso, escoraram a necessidade da sua afirmação e valorização. 

 Durante muitos anos, a cultura ocidental encarou que não era necessário falar de 

sexualidade, o que justificou a sua ausência nos programas educativos. A partir do século XX, 

com o surgimento de doenças como a SIDA, é que a escola, embora de forma objetiva e 

científica, começou a abordar, e apenas, os conceitos fisiológicos da reprodução humana 

(Barragan, 1991). Sentiu-se a necessidade de informar os jovens dos riscos de viver a 

sexualidade de modo irresponsável. 

Como refere Furlani (2009, p.38) cit por revista de artigos científicos (2015, p.316): 

 
"A Educação Sexual nas Escolas tem como objetivo fundamental ajudar os alunos e 

alunas para que possam viver suas sexualidades de forma mais emancipatória, mais 

prazerosa, mais afetiva. Esse assunto, perpetua-se ao desempenho da cidadania, na 

medida em que se indica a trabalhar o respeito por si e pelo outro, ao mesmo tempo 

busca garantir direitos básicos a todos, como a saúde, a informação e o 

conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e 

conscientes de suas capacidades, de seus direitos, de seus deveres". 

 

 Nos dias de hoje, em Portugal, é comum falar-se da Educação Sexual como se de algo 

novo se tratasse. Mas, foi antes do 25 de abril, no âmbito da Reforma Veiga Simão, que 

surgiu a primeira Comissão Interministerial para trabalhar a Sexualidade, com o objetivo de 

abrir caminho à Educação Sexual nas escolas. Foi também na década de 60, com o Concilio 

Vaticano II, que a Igreja Católica fomentou debates abarcando as questões ligadas à 
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sexualidade. Sendo também por esta altura lecionada, pela primeira vez, uma disciplina 

denominada "Sexualidade, Amor, Matrimónio e Família" a jovens seminaristas. Nesta década, 

a Educação Sexual era já uma inquietação, em algumas escolas (Villar, 1990). 

 O regime ditatorial que dominou Portugal acarretou um atraso na cultura, na ciência e 

nas artes e levou ao isolamento internacional. A conduta dos cidadãos foi guiada por uma 

moral tradicional definida pelo poder de então e pelo parecer mais tradicional da Igreja 

Católica. Como Carvalho (1986, p.753) menciona: 
 

"Governar não seria pôr em ordem a vida económica e financeira do país mas 

também e com prioridade defendê-lo do tráfego e da circulação de ideias que 

enfestassem o nosso organismo social vitaminando-o com doses maciças de 

mezinhas de inspiração nacionalista e cristã". 

 

 Baseada, sobretudo, em valores morais e religiosos judaico-cristãos, a sexualidade 

humana apenas se aceitava por circunstância do matrimónio. Font (1990, p.14) considera que 

este conceito assimilado pela Educação Sexual tradicional foi, de certa forma, "informal, 

pouco sistemático, acientífico, propagador de falsos tabus, inadequado e deformador". 

A queda do regime ditatorial em Portugal permitiu que se desencadeassem importantes 

modificações no sistema jurídico e educativo, bem como na base adquirida dos valores morais 

e socias. Neste seguimento, importantes mudanças se concretizaram nos setores da Educação, 

Saúde, Arte, Ciência e Política.   

No que se refere à Educação, o período pós-revolução, e falamos da Revolução de 25 

de Abril, foi um período bastante conturbado. Mas permitiu algumas conquistas, pelo que se 

destaca a implementação da Educação Sexual nos currículos escolares, por força da 

Associação para o Planeamento Familiar. Esta Associação foi fundada por um grupo de 

médicos, casais e padres em Lisboa, em 1967. 

Segundo Reis. A. (1994, p.497), “Na geração dos 20 anos de então surgem e são 

assumidas as contestações das normas tradicionais de viver socialmente também as relações 

amorosas e sexuais”. 

  

 

O estado português, a partir de 1976, incitou uma política voltada para o planeamento 

familiar. Contudo, apenas nos anos 80, mais concretamente em março de 1984, é que foi 
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aprovada pela Assembleia da República a Lei 3/84, que se refere à Educação Sexual e 

Planeamento Familiar, apresentada pelo grupo parlamentar do PCP (Partido Comunista 

Português). Com a aprovação desta Lei, o Estado passaria a apoiar as famílias nas tarefas de 

Educação Sexual e introduzir nos programas escolares conteúdos ligados à sexualidade 

humana, bem como acautelar a formação de professores, necessária para esta intervenção 

(Frade et al. 1999).  

 Em finais dos anos 80, é decretada uma nova área educativa pela Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de outubro) - Formação pessoal e social que tem como 

objetivo garantir a todos os jovens a Educação Sexual. Esta refere que no ensino básico e 

secundário os planos curriculares deveriam incluir a área de formação pessoal e social de 

forma estruturada. Refere também que a Educação sexual será uma das componentes de 

ensino, entre outras. 

Para vários autores: a Educação Sexual na escola é uma necessidade reconhecida, por 

diversas instituições internacionais (Frade et al., 2001). 

 O interesse e necessidade da Educação Sexual escolar reconhece-se hoje, por 

organizações internacionais tão representativas nos campos da educação, cultura, infância, 

juventude e saúde, como a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura), a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância)  e a 

OMS (Organização Mundial de Saúde). 

 Em 2005, o Ministério da Educação aclara as suas intenções relativas à Educação 

Sexual, no Despacho nº 25 995/2005, de 28 de novembro. Neste a Educação Sexual foi 

encarada como elemento de uma dimensão mais vasta – a Educação para a Saúde. Ambas 

deverão ser abrangidas de forma transversal nas várias disciplinas e também nas chamadas 

Áreas Curriculares não Disciplinares, como a Formação Cívica ou a Área de Projeto. 

 Atualmente, a Educação Sexual ocupa um lugar concludente na educação escolar, e, 

apesar de reconhecida na Lei, continua a ser uma das inquietações do Sistema Educativo. 

 A Educação Sexual foi reconhecida pela Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto, e estabelece o 

regime de utilização da Educação Sexual em meio escolar. Em todo o território nacional, foi 

aplicada esta Lei a todas as instituições da rede pública, instituições da rede privada e 

cooperativa com contrato de associação. Foi assimilada nas políticas educativas das escolas, 

podendo ser ministrada pelas disciplinas de Ciências, Biologia, Psicologia, Português, entre 

outras, ou até levadas a cabo em ensejos extracurriculares, bastando para isso, que os 

professores se sintam motivados e preparados. Existem oportunidades de formação para 
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professores e projetos esboçados para a execução da Educação Sexual nas escolas, sendo estes 

de inclusão obrigatória no projeto educativo das escolas. 

 O regime de aplicação da Educação Sexual em meio escolar, da Lei n.º 60/2009 de 6 

de agosto  estabelece-se através do artigo 5, afirmando que "A distribuição de horas dedicadas 

à Educação Sexual deve ser adaptada a cada nível de ensino e a cada turma, não devendo ser 

inferior a seis horas para o 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, nem inferior a doze horas para o 

3.º ciclo do ensino básico e secundário, devendo ser distribuídas de forma equilibrada pelos 

diversos períodos do ano letivo". 
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2.3 A EDUCAÇÃO SEXUAL NA JUVENTUDE  

 

 A sexualidade na juventude deve ser assente como um conjunto de mudanças 

biopsicossociais. Com a chegada à puberdade, fixam-se diferenças qualitativas no 

desenvolvimento psicossexual, para além do desenvolvimento global relativo ao crescimento. 

Este amadurecimento possibilita a vivência de novas sensações a nível intelectual, os jovens 

alcançam capacidades de abstração e relativização, proporcionam-lhe a perceção de uma nova 

realidade e de uma nova relação consigo próprio e com os outros. 

 Segundo Sprinthall & Collins (1994, p.405): 

 
" A maturação sexual envolve algumas transformações primárias da adolescência. 

Porém a emergência de sexualidade não é algo tão simples como à partida se podia 

pensar com base nestas alterações biológicas” O mesmo autor citado por Nobre 

(2012, p.34) “ a sexualidade engloba as emoções, os comportamentos e as atitudes 

que estão associadas não apenas ao ser capaz de procriar mas também 

aos padrões sociais e pessoais que acompanham as relações físicas íntimas durante 

a vida do individuo" (Sprinthall & Collins 1994,p.405. cit, por Nobre 2012, p.34). 

 

 O jovem conhece os seus limites e está aberto a novas realidades fora do seio familiar. 

É a fase de procura de identidade e autonomia pessoal, onde os amigos assumem o papel 

principal. 

 A experimentação das suas capacidades e interesses acontece quando o jovem aceita as 

mudanças do seu corpo e desperta, assim, para os afetos e as sensações físicas são testadas 

intensamente em relações diversas. Os beijos, abraços e carícias passam a ser o modo mais 

regular e generalizado de expressão sexual. 

 Na juventude, as relações sexuais e afetivas, são dimensionadas em torno de aspetos 

como a intimidade, o amor e os diferentes tipos de compromisso; o jovem desperta para o 

relacionamento, vai equacionando o género e as implicações das relações interpessoais. 

 Segundo Gilbert (1995, p.10): 
 

"A principal fonte de informação dos jovens são os seus companheiros. São eles que 

ocupam o primeiro lugar no que se refere à informação sexual. Em segundo lugar 

encontram-se os meios de comunicação social, principalmente a televisão, e, em 

terceiro lugar os pais". 
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 Os jovens procuram informação, mas nem sempre da forma mais adequada, até porque 

invulgarmente a abordagem à sexualidade é deparada como um comportamento que envolve 

toda a personalidade humana, assim como os seus projetos de vida afetiva e a sua forma de 

estar. 

 Nesta fase, a identidade sexual alcança expressão e consistência de sentimentos e 

valores próprios. Esta fase poderá ser encarada como uma conquista; cada jovem constrói a 

sua, ao longo do seu crescimento, o que, muitas vezes, pode criar sentimentos de insegurança 

face à sua identidade. 

 De acordo com Costa (2006) e Reis 2012), diversos investigadores têm-se debruçado 

sobre o tema da sexualidade na juventude nas últimas décadas, esta situação deve-se ao facto 

da sexualidade ser vista como uma dimensão fundamental da vida humana, e uma vez que a 

vivência da sexualidade na juventude tem sofrido alterações consideráveis a nível das atitudes 

e comportamentos, torna-se necessário conhecer estas mudanças. 

 Ao considerarmos a sexualidade como integradora de várias dimensões da vida do ser 

humano, e tendo por base a Organização Mundial da Saúde (OMS), define-se a sexualidade 

como uma extensão que acompanha o ser humano ao longo da sua vida, e se expressa de 

acordo com as suas capacidades individuais e sociais por pensamentos, desejos, crenças, 

atitudes, comportamentos (WHO, 2006).  

 A Educação Sexual, na ótica da Operational Guidance for Comprehensive sexuality 

Education (2014), define-se como impulsionadora de uma vivência saudável da sexualidade, 

pelo que fomenta diversos conceitos relacionados com a sexualidade como a equidade, o 

respeito, igualdade e oportunidades, proteção da integridade física, assim como a adoção de 

comportamentos sexuais responsáveis, com o objetivo de proteger os adolescentes e jovens de 

efeito indesejados, como a gravidez na adolescência, as infeções sexualmente transmissíveis, 

o abuso sexual e a violência. 

 Segundo Vaz, Vilar & Cardoso, (1996), o indivíduo, ao longo de toda a sua vida está 

sujeito a várias interferências sociais no dia-a-dia através da família, as relações sociais, a 

cultura e também a comunicação social. Pelo que a sexualidade apreende-se por meio de 

informações, preceitos por parte dos agentes educativos ao nível dos comportamento e 

exemplos, sobretudo, os de cariz emocional e significativos para o indivíduo. 

 Os mesmos autores distinguem a Educação Sexual em dois níveis a Educação Sexual 

Informal surge de forma intuitiva, não consciencializada e na convivência e observação dos 
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outros nos seus contextos familiares, com os pares e também os media, recorrendo sobretudo 

a aspetos emocionais. E a Educação Sexual Formal, emerge em contexto escolar desenvolvida 

de acordo com objetivos estabelecidos por um currículo selecionado e sequenciado, pertencia 

um sistema intencional e programado, onde estão previstas atividades de acordo com as fases 

de desenvolvimento e adaptadas por níveis de conhecimento, competências e valores/atitudes. 

 Se refletirmos sobre os fundamentais agentes de socialização, atualmente os pais 

isentam-se como sendo modelos mais importantes de comportamento, apesar de cumprir o 

preceito de figuras de vinculação e permitirem o desenvolvimento da segurança emocional e a 

capacidade de comunicação nas relações afetivas dos jovens. Segundo Nelas (2010), durante a 

adolescência e juventude, verifica-se um tenacidade das relações com os amigos, tornando-os 

agentes fulcrais de socialização e de apoio emocional, desta forma a Escola e os professores 

exercem um papel fundamental e único na Educação Sexual Formal, para acompanhar os 

jovens em tudo o que são mudança ao nível dos conhecimentos, sentimentos e 

comportamentos e também fornecer informações mais sistemáticas e organizadas.  

 Brás (2008), refere que os adolescentes identificam-se com os seus pares, 

familiarizam-se com um outro, a partilha das mesmas dúvidas, o mesmo saber, o mesmo tipo 

de linguagem e os mesmos comportamentos. É no grupo que o adolescente busca novas fontes 

de afeto, novos modelos, novas formas de identificação. 

 Nos dias que correm os meios de comunicação têm vindo a ganhar cada vez mais 

protagonismo nas sociedades contemporâneas e principalmente junto dos jovens, por serem 

vários os canais de informação e de fácil acesso para os jovens, por esta razão tornam-se uma 

importante fonte de saber sobre sexualidade por parte dos adolescentes, contribuindo para os 

processos de socialização e de construção das identidades juvenis. (Brás, 2008; Harris, 2011; 

Dias, 2013).  

 Como refere Teixeira & Marques (2012), a televisão pode levar a uma imprecisa 

distinção entre o real e o irreal nos jovens dada a sua acentuada habilidade para oferecer aos 

espetadores uma linguagem sedutora, através das campanhas publicitárias, videoclipes e 

desenhos animados que podem dirigir o jovem para conjunto de valores e de atitudes ligados a 

um mundo de ficção e modelos de vida, e que facilmente se identificam e assimilam.  

 A internet, sendo também um instrumento importante não só pela quantidade de 

informação disponível mas também pela facilidade no acesso em especial para os jovens, 

pode o seu uso para solucionar problemas e esclarecer dúvidas relacionadas com a 

sexualidade (Harris, 2011). 
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 Tal como foi referido previamente, os jovens atualmente, facilmente obtêm 

informação, no entanto não é garantido que elejam a informação mais correta ou mais 

ajustadas. Por esta razão a Educação Sexual poderá preencher um papel necessário e de apoio 

na seleção dessa informação, e também contribuir para que seja utilizada da melhor forma 

(Ramiro et al., 2011b).  

 Por consequente, a escola, sendo um importante agente de socialização e se a 

compararmos com outros agentes, pode ser encarada como um local fulcral para intervenção 

no âmbito da Educação Sexual, que apesar de contrariamente aos meios de comunicação ser 

um espaço de ensino formal e de saber interdisciplinar, possui oportunidades únicas para 

prevenir comportamentos sexuais de risco e impulsionar o conhecimento de forma estruturada 

consegue de difundir conhecimentos técnicos e científicos (Reis, 2012). 
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2.4 CONCEITO DE EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

 O conceito de Educação Sexual é objeto de múltiplas interpretações; ao abordá-lo 

referimo-nos a um conceito global que inclui a identidade, afetos, reprodução e promoção da 

saúde, deste modo e tendo em conta o objetivo deste projeto de tese, sente-se a necessidade de 

aclarar este conceito, no sentido da sua melhor compreensão. 

 Segundo Frade et al (1999, p.13) " Ao longo dos tempos e em todas as sociedades, 

com as suas diferenças culturais, a Educação Sexual assumiu uma forma de transmissão de 

um conjunto de normas rígidas tendo em conta a religião, os costumes e as leis". 

 A expressão "Educação Sexual" é usual e amplamente divulgada e partilhada tanto 

pela comunidade científica e técnica como pela comunicação social e pelo senso comum. 

 Quando abordamos o conceito de Educação Sexual, podemos distinguir informação de 

educação, como explicita Font, P. (1990, p.24): 
 

"Existe uma diferença nítida entre educação e informação, embora na prática seja 

muito difícil separar esses dois conceitos. Habitualmente, entendemos por educação 

um processo formativo global, em profundidade, que se desenvolve durante um 

período de tempo, normalmente extenso e que influência os indivíduos ao longo da 

sua vida, enquanto, a informação tem conotação de atividade pontual, geralmente 

de breve duração, em todo o caso põe enfase em aspetos determinados de um termo 

com uma finalidade clara". 

 

Todavia, surgem-nos mais algumas definições de Educação Sexual. Segundo o 

Ministério da Educação (2001): 

 

"A Educação Sexual é um processo contínuo de aprendizagem, em que toda a 

comunidade (educativa) é interveniente e que se realiza através de um conjunto de 

ações propositadas e organizadas, que dizem respeito a processos de aprendizagem 

metódicos, desenvolvidos por profissionais, preferencialmente em contexto escolar, 

apelando à consciencialização da aprendizagem". 

 

E ainda segundo Medero F.B. e Dominguez, C. B. (1993, p.25): 

 



CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
59 

"A Educação Sexual é o processo de construção de um modelo de representação e 

explicação da sexualidade humana de acordo com as nossas potencialidades com o 

único limite de respeitar a liberdade dos outros (…) Consideramo-la como um 

processo lento, gradual e complexo que tem que facilitar a construção das diferentes 

noções sexuais, e tem de auxiliar a compreender os processos históricos e culturais 

que criaram os conhecimentos atuais e a organização social e sexual vigente." 

 

Ao refletir sobre estas definições, podemos disser que a Educação Sexual se situa no 

plano evolutivo e divergente de informação sexual. Em todas, se explica que a Educação 

Sexual será de primordial interesse para a formação do indivíduo como pessoa humana, como 

refere Mialaret  (1984, p.117), na descrição seguinte: 

 
"A Educação Sexual, que inclui uma parte informativa é uma componente 

importante da educação completa do indivíduo. Não se limita a proporcionar ao 

sujeito (segundo a sua idade) informações e explicações científicas sobre a 

reprodução do ser humano e a prática no ato sexual. A educação sexual integra-se 

normalmente na educação da sensibilidade, do sentido social e do sentido da 

responsabilidade. Deve possibilitar ao sujeito descobrir o outro e faze-lo tomar 

consciência de que a felicidade do companheiro é um elemento essencial para a sua 

própria felicidade". 

 

A Educação Sexual não equivale a uma verdade linear ou compartimentada é, antes de 

mais, uma verdade que integra distintas dimensões. Marie Calderone  (1969), citada por 

Sampaio (1987), refere que, embora a conduta sexual seja a parte visível da Educação Sexual, 

está interiorizada num conjunto de normas de valores morais e sociais, crenças e sentimentos. 

Neste âmbito, podemos disser que a Educação Sexual surge como uma verdade 

multidimensional e interdisciplinar, a qual é essencial no ato de educar na medida em que 

implica a incorporação dos aspetos afetivos, éticos, biológicos, psíquicos e sociais da 

sexualidade humana, que por sua vez inteiram o desenvolvimento global do indivíduo. Ao ser 

entendida mediante estas características, a Educação Sexual enriquece positivamente e 

melhora o carácter dos indivíduos. 

A Educação Sexual pode realizar-se através de ações não organizadas e informais que 

decorrem de práticas do quotidiano de forma instintiva e não consciencializada. 
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2.5 DIMENSÕES DA SEXUALIDADE 

 

A Educação Sexual abrange todas as formas de emissão de valores e informações 

sobre a sexualidade nas suas diversas dimensões, pelo que podemos assumir que a 

sexualidade está implícita num método de aprendizagem que ocorre ao longo de toda a vida 

do indivíduo.  
 

2.5.1 DIMENSÃO AFETIVA 

 

Tal como refere Bergé  (1978, p. 17), "a Educação Sexual propriamente dita, é apenas 

um aspeto da educação afetiva tal como a sexualidade, é apenas um aspeto da afetividade, que 

de resto ela impregna totalmente (…)" 

Assim sendo, entendemos que a Educação Sexual deve responder a um conceito 

multidimensional, colaborando ao nível da formação da personalidade, na socialização e na 

escolha de um conjunto de valores morais e da reflexão que compomos dos mesmos. 

A dimensão afetiva está ligada àquilo que somos e nos transformamos em adultos, 

como lidamos com os nossos sentimentos e emoções e a forma como nos envolvemos com os 

outros. 

Quando aportamos a dimensão afetiva da Educação Sexual, apercebemo-nos que não 

podemos colocar de parte as questões da afetividade, pois esta é basilar na Educação Sexual 

sob a forma de sentimentos, emoções e nas relações sociais. 

A Educação Sexual não engloba só informação sexual, mas também a discussão de 

valores do domínio socio afetivo que vão ocorrendo no processo, de socialização, daí que 

possamos afirmar que "(…) a Educação Sexual é sobretudo a educação da sexualidade" 

(Cortesão 1989, p16). 

Esta afirmação tornar-se-á mais evidente se tivermos em conta que a psicologia ensina 

que toda a vida humana abarcando a evolução intelectual, segundo Masai  –  Penl, 1975, cit. 

por Rocha, 1996, p.132 " (…) depende largamente da nossa afetividade ou seja, das 

sensações, emoções, sentimentos, experiências ao longo da existência humana, nomeadamente 

no decorrer dos primeiros anos". 
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Esta relação entre Educação Sexual e educação afetiva é de tal forma íntima, que se 

torna importante na formação da identidade global, autoconceito, autoestima, das 

competências e, de forma geral, do bem-estar emocional do indivíduo. 

Podemos desta forma concluir que a Educação Sexual não engloba apenas a 

informação sexual, mas também a disputa de valores do domínio socio afetivo que vão 

sucedendo no nosso processo de socialização. 

 

 

2.5.2 DIMENSÃO BIOLÓGICA 

 

A Dimensão biológica surge, assim, como fundamento importante da Educação 

Sexual, porém há que ter em conta as diversas dimensões que esta comporta, de forma a 

melhor compreender-se a Educação Sexual. 

A dimensão biológica institui o alicerce vital da sexualidade humana, esta não se reduz 

a meros aspetos anatomofisiológicos, daí que Cortesão (1989, p.17) afirme que: 
 

" (…) Uma educação para a sexualidade não pode reduzir-se a mera 

informação científica sobre a morfologia e fisiologia dos órgãos 

genitais, mas tem que ajudar as crianças a integrar a sua sexualidade 

na globalidade da pessoa" 

 

 Também sobre este assunto, Bergé  (1978) refere que: 

 
 

"A dimensão biológica é sobretudo um problema científico, mas 

comporta no entanto uma finalidade moral, enquanto a Educação 

Sexual e essencialmente moral, mas pressupõe uma informação 

científica". 
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Podemos assim afirmar que também a dimensão biológica é indissociável da Educação 

Sexual, pois“(…) é impossível conceber, e portanto compreender, uma sem a outra “ (Bergé, 

1978). 

Podemos assim afirmar que também a dimensão biológica é indissociável da Educação 

Sexual, pois"(…) é impossível conceber, e portanto compreender, uma sem a outra " (Bergé, 

1978). Também Sampaio (1987, p.28): refere nos seus textos que a dimensão biológica é vital 

para a explicação da sexualidade humana, no entanto diz-nos que não podemos reduzir a 

sexualidade a esta dimensão no entanto não a podemos compreender sem ela. 

Esta dimensão ajuda-nos a entender todas a mudanças relativas ao corpo. Adquirindo, 

assim saberes necessários e úteis para a aceitação das diferenças corporais, bem como a 

diferenciação dos papéis sexuais que vamos adotando. 

 

 

2.5.3 DIMENSÃO SOCIOLÓGICA 

 

Falar em dimensão sociológica implica falar de mudança social, como refere, Sampaio 

(1987), "falar da dimensão sociológica da Educação Sexual implica falar da relação com os 

outros num padrão coletivo e de mudança social". 

No que concerne ao primeiro aspeto, esta autora (idem) citando Kirkendall  (1970) 

sublinha que "a sexualidade humana deve ser vista como um aspeto das relações interpessoais, 

realçando a natureza social do homem". Considera que "o ser humano é antes de mais um ser 

social, cooperativo e altruísta". Mediante esta perspetiva, Kierkendall 1970, propõe uma 

doutrina do ser humano em que a dimensão sociológica é incluída, tal como podemos atestar 

na referência de Sampaio, 1987 p.30 citação: " se o ser humano é, por natureza, um animal 

social, o seu código moral necessita ser orientado no sentido de ajudar a desenvolver as suas 

capacidades sociais até ao máximo". 

Sendo o homem um ser primeiramente social, abordar esta dimensão implica referir 

que a sexualidade humana contém aspetos de relações interpessoais, exaltando a natureza 

social do homem, assim como o seu código moral carece de ser orientado no sentido de ajudar 

a aumentar as suas capacidades sociais. 
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No que se refere à Educação Sexual, esta revela-se no sentido de ajudar os seres 

humanos a usarem a sua sexualidade em uniões estáveis, harmoniosas e cientes com os outros, 

por meio de um processo que propicie valor e significado à vida. 

Na dimensão sociológica da Educação Sexual, vários aspetos devem ser considerados, 

segundo Sampaio (1987, p.30): 

 

 “A relação com os outros no padrão sexual; 

 O estabelecimento de relações íntimas com os “outros significativos”; 

 A mudança social; 

 O controlo social.” 

 

Pretendemos com esta citação mencionar que cada vez mais a Educação Sexual deve 

conduzir as transformações da sociedade, valorizar as relações interpessoais, destacando a 

natureza social do ser humano, facultar informações acerca do comportamento sexual e atestar 

que a sexualidade é como qualquer outra relação humana. 

 

 

2.5.4 DIMENSÃO ÉTICA 

 

Sampaio (1987) expõe a dimensão ética, como as sentenças pessoais acerca das 

relações com os outros e sobre construção de valores morais e pessoais estão intimamente 

relacionados com a forma como os indivíduos assimilam e vivem a sua sexualidade. 

Durante a vida escolar, os jovens reforçam as relações e encaram não só com a 

definição de papéis sexuais, assim como com enigmas morais relacionados com as relações 

interpessoais. São intensos e bastos os valores morais, éticos e pessoais que podemos 

descobrir neste domínio. 

Segundo, Taylor (1970), citado por Sampaio (1987, p.34), salienta que " (…) a 

sexualidade e o tipo de abstração que inclui a questão do comportamento correto ou errado ou, 

(…) do comportamento sexual moral ou imoral", e por esta razão ao abordar-se Educação 

Sexual nas escolas em erguem muitos problemas relacionados com os valores. 
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Assim, Kohlberg  (1973), citado por Sampaio (1987, p.35), afirma que "na área da 

Educação Sexual há uma extensa comunidade de valores básicos universais". No entanto, 

torna-se muito complicado traçar um sistema de valores ligado à Educação Sexual, uma vez 

que nenhum sistema específico de valores sexuais é corretamente aceite, na teoria ou na 

prática pela grande maioria das pessoas. 

Tendo em conta esta situação, alguns autores encaram que os valores basilares da 

Educação Sexual devem ser abrangidos pelos conceitos aceites como essenciais às sociedades 

democráticas: respeito pelos valores básicos, igualdade e dignidade de todo o ser Humano, 

assim como, o direito de cada indivíduo o seu arrojo pessoal. 

Conforme, Hoyman  (1970), Kirkendall  (1970), citado por Sampaio (1987, p.35) 

sublinha o seguinte: 
 

" Construir um sistema de valores tornou-se especialmente difícil. Nenhum sistema 

específico de valores sexuais e corretamente aceite, na teoria ou na prática pelo 

enorme número das pessoas. 

Por causa disso, muitos dos valores essenciais da Educação Sexual devem ser 

incluídos nos conceitos aceites como inerentes as sociedades democráticas: respeito 

pelos valores básicos, igualdade e dignidade; direito de cada indivíduo a sua 

determinação pessoal; reconhecimento da necessidade do esforço cooperativo para 

a consecução do bem comum (…)”. 

 

 

2.5.5 DIMENSÃO PSICOLÓGICA 

 

De forma a aclarar a relação entre a Educação Sexual e a sua dimensão psicológica, 

Sampaio (1987), citando Freud (1962), diz-nos que "a sexualidade humana deve ser 

perspetivada como a realidade dinâmica intrínseca ao desenvolvimento da pessoa como um 

todo e a edificação da personalidade". 

"A Educação Sexual é vista como um importante contributo para o crescimento e para 

a realização psicológica e pessoal do indivíduo, bem como para a capacidade de estabelecer 

relações interpessoais" (Sampaio 1987, p. 30). Neste sentido a autora alerta para a estreita 

conexão da dimensão psicológica com a dimensão afetiva e sociológica. 
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Seguindo esta opinião, Costa Pinto (1982), citado por Sampaio (1987, p.28) enfatiza a 

relação da sexualidade com o crescimento humano, uma vez que" (…) a sexualidade humana 

é um elemento de construção do ego, um meio de expressão pessoal. Um deficiente 

desenvolvimento da sexualidade pessoal pode levar a um crescimento deficiente do 

Indivíduo". 

Daqui deduz-se que a Educação Sexual deve ser perspetivada como uma veracidade 

contínua e inteirada no processo de desenvolvimento global do homem. 

Este desenvolvimento deriva da cultura da comunidade em que o indivíduo está 

inserido, da definição dos papéis sociais, do seu processo individual de aprendizagem e da sua 

relação com os outros. 

A interação harmoniosa e equilibrada entre "eu" e "os outros" na vida sexual surge 

como uma questão primordial da dimensão psicológica e sociológica da Educação Sexual. 

Esta mesma dimensão contém a questão da definição de papéis sexuais que, de resto, 

se adotam como papéis sociais. 

Não deve, portanto, ser vista como um domínio à parte da construção da personalidade 

do Indivíduo, mas como parte complementar desta mesma personalidade. 
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2.6 MODELOS DA EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Muitas são as abordagens no campo da Educação Sexual que nos dirigem para 

modelos conceptuais marcadamente reducionistas, que segundo Alda Maria Dias (2002, p.24) 

resultam de " uma generalização abusiva realizada a partir de objetivos muito concretos e 

talvez legítimos, como por exemplo, preocupações sanitárias ou de eliminação de 

discriminações entre sexos". 

Outros modelos remetem-nos para a complexidade da vida sexual, segundo a autora 

acima referida " perspetivam a educação da sexualidade de um modo mais integrado, 

reconhecendo a sua relevância na construção da identidade humana" (idem, p.24). 

Assim podemos, de forma sucinta, caracterizar os diversos modelos existentes que 

segundo Frade et al (1992) passam por: 

 Modelos impositivos  

 Modelos conservadores 

 Modelos de rutura impositivos 

 Modelos médico - preventivos 

 Modelo de desenvolvimento pessoal 
 

 

2.6.1 MODELOS IMPOSITIVOS  

 

 

Os Modelos Impositivos, segundo Vaz (1996, p. 36), são aqueles que, com base em 

razões de ordem religiosa ou ideológica, têm como objetivo fundamental a veiculação de 

normas de comportamento sexual rígidas. 

Nestes modelos, a sexualidade humana é entendida como a área onde devem ser 

adotados determinados comportamentos e regras de conduta restritivos das decisões 

individuais. 

Dentro destes modelos, são abarcados os modelos quer de natureza religiosa, quer os 

modelos que alvejam para normas rígidas de comportamento em binómios de normal/ 

anormal, progressista/ conservador ou saudável/ patológico. 
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2.6.2 MODELOS CONSERVADORES 

 

Estes modelos foram influentes da nossa sociedade até em épocas relativamente 

recentes e continuam a ter uma dimensão indicativa na sociedade portuguesa, sendo 

protagonizados por organizações de caráter confessional que desejam ter uma intervenção 

ativa na área da Educação Sexual. 

Como nos diz Vaz (1996, p.37), "nas posições mais radicais deste modelo, a 

sexualidade é vista como um esforço intrinsecamente negativo que deve ser submetido a um 

severo controlo." 

Neste modelo a sexualidade é apenas aceite com fins somente reprodutivos, em 

contextos que validam a reprodução, ou seja, limitada aos casais casados. 

A Educação Sexual tem como objetivo a transmissão e aquisição de normas de 

comportamento que: 
 Impeçam o desenvolvimento de comportamento sexuais não reprodutivos, 

tais como a masturbação e a homossexualidade. 

 Constituam mecanismos de controlo, dos impulsos e relacionamento de 

tipo sexual para estes sucedam onde devem suceder, após o matrimónio. 

 O relacionamento sexual no matrimónio apenas com fins reprodutivos e de 

natureza espiritual, excluindo toda a dimensão erótica." (Frade, 2001). 

 

Quando confrontados com a contradição entre os discursos oficial e o progressivo 

reconhecimento social da sexualidade como uma das dimensões das pessoas e das relações 

humanas, ultimamente este modelo passou a não conotar negativamente a sexualidade 

enquanto dimensão humana, afirmando mesmo algumas formas de contraceção que, na 

prática, legitimam a separação da função reprodutiva da sexualidade das suas outras funções – 

o prazer, a comunicação, a realização pessoal e relacional. 

Esta indagação é muito limitada, embora identifique o interesse de serem abordadas 

algumas pendências ligadas à sexualidade: a fisiologia e a anatomia da reprodução, algumas 

formas de contraceção e aspetos éticos do comportamento sexual e das relações amorosas. 

Mesmo assim, contribuiu para o entendimento da sexualidade como um contíguo de 

emoções, atitudes e comportamentos que se revelam também de forma diferenciada nas várias 

fases de desenvolvimento. 
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Apesar deste, se ter alterado em alguns aspetos, podemos considerá-lo desadequado, 

dado que perdura a negativizar a sexualidade, baseando-se num modelo ideal, que pouco tem 

a ver com a veracidade da vivência da sexualidade e das relações amorosas. 

Por outras palavras, como nos refere Nodin, (2001, p.99), "a visão de um percurso de 

vida em que duas pessoas se encontram, se amam, se casam e são felizes para sempre tem 

hoje, e teve sempre, pouco a ver com a realidade das relações amorosas e sexuais, o que 

também não quer dizer que não possa ser real em alguns casos". 

Logo "este modelo, embora se tenha modificado em alguns aspetos, pode ser 

considerado desadequado, porque continua a negativizar a sexualidade e porque, além disso, 

se baseia num modelo ideal que pouco tem a ver com a realidade da vivência da sexualidade e 

das relações amorosas" (idem). 

  
 

2.6.3 MODELOS DE RUTURA IMPOSITIVOS 

 

A questão principal para este modelo é a subsistência de uma moral sexual repressiva, 

levada a cabo pelas ideologias do estado, como o sistema educativo, e contra o qual se levanta 

a carência do combate ideológico, com uma proposta moral sexual e alternativa.  

Nos dias que correm, este modelo pouco figura no contexto da Educação Sexual. O 

que está em contenda como nos refere Dias (2002, p.25) é: 

 
"Uma tentativa de imposição de formas de comportamento ideais e pré-

estabelecidos, esquecendo-se que por um lado a vida pessoal e a intervenção 

profissional estão ligadas mas não subordinadas as opções politico – ideológicas e, 

por outro lado não existe uma mas outras formas de viver a sexualidade, de 

combinar o amor e o erotismo, de integrar as relações amorosas e eróticas nos 

projetos de vida individuais". 

 

 

O aparecimento de movimentos sociais de contestação (como o que ocorreu nos anos 

30 que pretendia coligar uma revolução sexual com a revolução social, bem como as 

ocorrências nos anos 60 e 70, difundidas pelos movimentos estudantis, feministas e 

homossexuais) teve um colossal papel na opressão e marginalização da homossexualidade, 
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assim como na crítica à moral sexual tradional - assente na rejeição do duplo padrão sexual, 

ou seja, no reconhecimento e valorização da sexualidade masculina e negação e 

desvalorização da sexualidade feminina.  

Apesar destes movimentos não terem sido muito eloquentes em Portugal, permitiram a 

mudança de atitudes face à sexualidade, inflamando a própria produção científica e a atitude 

dos estados, nomeadamente no que refere a criação de políticas de saúde, mais tarde, a 

reformulação das políticas educativas.  

Nodin  (2001, p.97) refere que: 
 

"Ao serem associadas de forma rígida, determinadas mudanças na vivência da 

sexualidade, com mudanças políticas, revolucionárias ou associando o aspeto das 

diferentes atitudes face a sexualidade com o espetro político – ideológico, 

facilmente se limitava a intervenção em educação sexual a setores militantes e a 

faixas radicalizada da população" 

 

Só com estes movimentos foi possível lançar para debate público e político um 

emaranhado de desconformidades que até então afetava profundamente as relações 

interpessoais e que proporcionava a existência de discursos contrários entre a esfera pública e 

privada. Também influíram poderosamente na atuação de muitos profissionais, bem como na 

consciência coletiva.  

Contudo, em alguns casos, "o processo de contestação social acabou por propor novos 

ideais de relacionamento amoroso e sexual que, embora alternativos à moral conservadora, se 

traduziram em propostas igualmente rígidas e irrealistas" (Marques, 2002, p.47). 

 

 

2.6.4 MODELOS MÉDICO – PREVENTIVOS 

 

Com o aparecimento das primeiras propostas de organização sexual, tanto dentro como 

fora da Escola, surgiram algumas problemáticas, nomeadamente, o controlo e prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis e a prevenção do aborto e das gravidezes indesejadas.  
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Como salienta Vaz (1996), estas necessidades aconteceram, no pós Segunda Guerra 

Mundial, aquando da descoberta e comercialização de medicamentos eficazes no tratamento 

de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Nos anos 50, com o surgimento da 

comercialização da pílula, despoletou a descoberta de um meio eficiente e seguro no controlo 

da natalidade. Assim, nos anos 60, foi possível travar uma expansão demográfica nos países 

considerados do 3º mundo. 

Em 1984, ocorreu no México uma Conferência Internacional acerca da População, 

realizada pelo Fundo das Nações Unidas para Atividades de População. Desta Conferência 

resultou a aceitação dos direitos dos jovens e o reconhecimento da necessidade de munir os 

jovens de conhecimentos, como o método de autocontrolo da natalidade. 

Nos inícios da década de 80, com a manifestação da SIDA, evidenciaram-se mais as 

inquietações com a Educação Sexual, por parte das instituições e profissionais de saúde, sendo 

que, nos dias de hoje, se tornou ainda mais consensual que a informação e a prevenção de 

comportamentos sexuais de risco, são as únicas formas viáveis de minimizar o crescimento 

desta epidemia.  

Segundo Vaz (1996, p.40), os objetivos centrais dos modelos preventivos passam por 

adquirir conhecimentos sobre a anatomia e fisiologia da reprodução e doenças sexualmente 

transmissíveis (sintomas e meios de tratamento) e sobre os métodos contracetivos e formas 

mais eficazes de prevenção do contágio das Doenças de Transmissão Sexual.   

Ainda na atualidade se considera este modelo de Educação Sexual, quer na 

intervenção de muitas instituições de saúde, quer nos programas de Ciências Naturais e 

Biologia, em vigor nas escolas portuguesas.  

Embora de interesse evidente, "este modelo não aborda as componentes emocionais e 

relacionais, da sexualidade e, muitas vezes, os professores são confrontados com as 

necessidades de informação e deformação dos jovens nestas matérias" (Marques, 2002, p.25). 
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2.6.5 MODELO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 

Trata-se de um modelo que busca integrar os elementos de natureza biológica com 

outros tipos de psicossocial. 

Desde o final da década de 60, foi gerado uma discussão ideológica protagonizada 

pelos movimentos sociais, que influenciaram a carência, sentida pelas instituições e 

profissionais envolvidos em programas de Educação Sexual, de alargar o tradicional modelo 

biomédico e de inteirar nos objetivos e conteúdos da Educação Sexual, toda a temática 

psicossocial. 

As realidades absolutas de tipo filosófico - religiosas, a própria eternidade e caráter 

pleno dos achados e afirmações científicas, sobretudo as que tinham como objetivo os 

comportamentos e as relações humanas foram colocadas em causa, a própria comunidade 

científica não ficou isenta à crítica radical dos anos 60 – 70, que tocava os próprios motivos 

epistemológicos da ciência moderna e em particular das ciências sociais. 

Como refere Vaz (1996, p.42): 
 

"A evolução da terminologia e âmbito de intervenção da Organização Mundial de 

Saúde, tradicionalmente preocupada com a saúde reprodutiva e materno – infantil, 

a partir de meados dos anos 80, integra o conceito de "saúde sexual", e inicia um 

conjunto de projetos diretamente relacionados com questões sexuais e com a 

Educação Sexual." 

 

O estudo dos comportamentos sexuais busca a descoberta de aspetos comuns, 

fortemente particularizados dos sentimentos e comportamentos. Embora a sexualidade tenha 

aspetos comuns, o seu desenvolvimento é encarado como construção social. Com base neste 

contexto social e científico evolvem os modelos de Educação Sexual ao nível dos seus 

quadros de valores, objetivos e conteúdos pedagógicos e das suas metodologias de 

intervenção. 

A Organização Mundial de Saúde, como base de intervenção procurou aclarar um 

conceito de sexualidade humana: 
 

"A sexualidade é uma vontade que nos motiva a buscar o amor, o contacto, a 

ternura e a intimidade e que se integra na forma como nos sentimos, movemos, 
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tocamos ou somos tocados; é ser-se sensual e também sexual; ela influencia 

pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa 

saúde física e mental" (OMS, cit. in Frade, 1999). 

 

Este modelo, segundo Vaz (1996, p.42), parte de um conceito de sexualidade que 

integra várias vertentes: 

 
 "Uma vertente biológica, composta pelo conjunto de fenómenos que fazem 

do nosso corpo um corpo sexuado (anatomia e fisiologia da sexualidade e 

da reprodução);" 

 "Uma vertente psicológica, envolvendo processos com a identidade de 

género (aquisição de papéis sexuais), a orientação sexual (ou seja, a 

hétero, homo e bissexualidade), a autoimagem e a construção da 

identidade sexual e todo o processo racional, em particular, as relações 

afetivo-sexuais;" 

 "Uma vertente social, que abrange as discussões dos valores e atitudes, os 

modelos morais que recobrem as vertentes anteriores. " 
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2.7 EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA 

 

A Escola assume um papel interventivo e privilegiado no que respeita ao processo de 

socialização dos alunos. Assim sendo, deve difundir valores elementares e regras de conduta 

também no que respeita à sexualidade.  

 
" (…) A educação sexual é necessária, se queremos proporcionar aos nossos jovens 

a oportunidade de se integrarem harmoniosamente na vida comunitária adulta tal 

como a educação sexual cria adultos maduros e matrimónios sãos" (UNESCO, cit. 

in Garcia, 1984). 

 

Esta tem o dever de disseminar conhecimentos, colocando-os em prática e assim 

aumentar a perspetiva do aluno, expandindo as capacidades morais, psicológicas e sociais. 

Para além de educar, a Escola deve também proporcionar a inclusão do indivíduo na 

sociedade, promover o seu relacionamento com outros indivíduos e permitir a aquisição de 

valores, preceitos e condutas, essencial para a vida em sociedade e para se tornar pessoa. 

Educar compreende um processo de aperfeiçoamento e de formação integral do 

homem, no que respeita à sua dimensão cognitiva, afetiva e psicomotora. Ensinar implica uma 

evolução e um desenvolvimento de aptidões intelectuais, estéticas e morais, bem como de 

hábitos e atitudes.  

Desta forma, compete à Escola oferecer uma educação afetiva-sexual planeada, 

metódica e incluída no currículo escolar, para assim permitir o desenvolvimento da pessoa 

como um todo, no que respeita ao nível pessoal e integral, para que seja capaz de consolidar 

as relações interpessoais no que respeita ao comportamento sexual.  

A Educação visa prestar um contributo ao desenvolvimento das potencialidades de 

cada indivíduo até ao seu limite. Segundo Kollberg (1973), citado por Sampaio (1987), o ato 

de educar compreende uma passagem para um estádio psicológico mais apropriado para o 

indivíduo conhecer-se a si e também reconhecer o mundo em que vive. Assim, a sexualidade é 

algo traçado ao longo do desenvolvimento global do sujeito.    

A Escola, ao inteirar a Educação Sexual no desenho curricular, deve fazê-lo segundo 

uma perspetiva multidimensional, isto é, conforme uma perspetiva que integra as diversas 

dimensões do ser humano. Assim sendo, tem o comprometimento de tratar a sexualidade 

como uma formação de identidade pessoal e do relacionamento humano que vai progredindo 
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no contexto do nosso desenvolvimento global e que se expressa de diferentes formas nas 

várias etapas do ciclo da vida de cada indivíduo, cruzando períodos de evolução lentos ou 

mais acelerados. 

Toda a Educação Sexual, dentro ou fora da Escola, deve facultar ao indivíduo um total 

esclarecimento de todas as mudanças que o corpo humano sofre no seu crescimento assim 

como da prevenção dos perigos a que pode estar sujeito. 

Ao abordar a Educação Sexual na Escola, não podemos colocar de parte o papel dos 

outros agentes ligados a este processo de desenvolvimento; a Educação Sexual é uma função 

fundamental da Escola, ou seja, é da imputação desta instituição, dotar o indivíduo de uma 

visão pluralista. 

A Escola apossa-se como um espaço onde o indivíduo pode revelar as suas crenças, 

valores, dúvidas e questões. Esta, deve fomentar o diálogo e a reflexão, assente no respeito 

por si próprio e pelo outro. 

Pela perspetiva histórica e legislativa da Educação Sexual em Portugal, apercebemo-

nos que esta sofreu várias alterações desde a sua publicação em 1984 (Lei nº 3/84), esta lei era 

composta por um quadro legal e normativo mais claro quer a nível dos objetivos, finalidades e 

conteúdos mínimos, que veio assegurar o direito dos jovens à Educação Sexual, com quadro. 

Com a publicação da Lei nº3/84 de 24 de março e tendo em conta os níveis de ensino, 

foi consentido que os programas escolares incluíssem, conhecimentos científicos sobre a 

biologia humana e a sexualidade. Por essa razão o tema da sexualidade foi inserido nos 

programas do ensino oficial, mas focalizando na sua visão biológica. Porém, no que diz 

respeito à aplicação de Educação Sexual em contexto escolar e apesar da Lei nº3/84 de 24 de 

março descrever as evidentes sujeições do Estado perante a Educação Sexual, esta necessitou 

de regulamentação. 

Em 2009, estabeleceu-se o regime de aplicação da Educação Sexual em meio escolar, 

com a publicação da a Lei nº 60/2009, de 6 de agosto, e em Assembleia da República foi 

decretado que a Educação Sexual se aplique  nos estabelecimentos do ensino básico e do 

ensino secundário, quer da rede pública ou privada com contrato de associação de todo o 

território nacional.   

Esta Lei, através dos seus artigos define que a Educação Sexual deve "(…) integrar-

se no âmbito da Educação para a Saúde (…)", pelo artigo 3.º; as escolas "(…) devem ter uma 

equipa interdisciplinar de Educação para a Saúde e Educação Sexual (…)", pelo artigo 8.º e 

"(…) acompanhamento dos profissionais de saúde das Unidades de Saúde da respetiva 
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comunidade local (…) e podem ainda estabelecer protocolos de parceria com organizações 

não governamentais (…)", pelo artigo 9.º. É importante salientar que no artigo 6.º considera-

se que "a Educação Sexual é objeto de inclusão obrigatória nos projetos educativos dos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (…)" (Lei nº 60/2009, de 6 de agosto, p. 

5097 e 5098). 

A Portaria 196-A/2010 de 9 de abril, que regulamenta a Lei nº 60/2009 de 6 de agosto, 

vê a escola como uma entidade capaz de impulsionar a saúde sexual de crianças e jovens, 

passando a Educação Sexual a ser obrigatória nas escolas e a estar incluída nos currículos dos 

ensinos básico segundo uma carga horária mínima de 6 e secundário com uma carga horária 

de no mínimo 12 horas, por ano letivo. 

A mesma Lei, refere o projeto de Educação Sexual que deverá ser aplicado de forma 

transversal e elaborado pelo diretor de turma em conjunto com a equipa educativa da turma  

(Portaria 196-A/2010, de 9 de abril, p. 1170 – (3)). 
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2.8 A EDUCAÇÃO SEXUAL NO MEIO ESCOLAR EM PORTUGAL 

 

Admitindo a sexualidade como um âmbito da vida e como extensão de diálogo, devem 

ser os alunos a assentar os problemas e a colaborar na busca de respostas. Só a sua 

participação ativa nas atividades escolares lhes permitirá dizer que a Educação Sexual é algo 

que lhes diz diretamente respeito. Os alunos devem ser os protagonistas na educação sexual. 

(CNE, 2005). 

O papel dos professores não é menos basilar, mais ainda quando a Educação Sexual 

requer conhecimentos específicos, sensibilidade, atitudes e bom senso (CNE, 2005). A 

necessidade de formação inicial e contínua dos professores nesta área é várias vezes referida 

na Lei (Lei nº 3/84, artigo 2º, ponto 3; Lei nº 120/99, de 11 de agosto; Decreto – Lei nº 

259/2000, artigo 5º). Por exemplo, a Lei nº 120/99, de 11 de agosto estabelece que aquando a 

preparação de um plano de formação para docentes, estes devem conter ações específicas 

sobre a educação sexual e reprodutiva, principalmente os aprovados pelos centros de 

formação, de associações de escolas quer do ensino básico ou secundário. 

A família foi desde o início relatada na Lei Portuguesa como o pilar da educação 

sexual na escola (Lei nº 3/84, de 24 de março; Lei nº 120/99, de 11 de agosto; Decreto – Lei º 

259/2000, de 17 de outubro). No artigo 3º, ponto dois, da referida Lei refere-se ao pressuposto 

da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

No que toca a uma Política Global de Família (Conselho de Ministros, nº 7/99) prevê-

se a utilização de medidas que criem conjunturas para uma maior participação das famílias na 

vida escolar através da composição e da colaboração em ações que visem a melhoria da 

qualidade do ensino e a humanização das escolas. Também se prevê a pronunciação 

interinstitucional e multi - profissional para atestar com maior igualdade o acesso aos 

cuidados de saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e jovens. Também é definido que é 

função das Direções Regionais da Educação e do Ministério da Educação, dentro das suas 

habilitações na área da educação para a saúde, auxiliar e apoiar as escolas. Para isso, deve 

estabelecer parcerias com os Centros de Saúde e as Administrações Regionais de Saúde. 

As organizações de apoio no interior da escola são também consideradas na Lei 

Portuguesa. 

O Decreto – Lei nº 190/91, de 17 de maio atribui aos Serviços de Psicologia e 

Orientação, enquanto unidades especializadas de apoio educativo e assimiladas na rede 

escolar, tem o papel de cooperar no crescimento integral dos alunos e estruturação da sua 



CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
77 

identidade pessoal, devem também apoiar os alunos nas suas aprendizagens e 

integração nas relações interpessoais com comunidade escolar. Também está contemplada na 

Lei a criação de Gabinetes de Apoio aos Alunos nas escolas (Lei nº 120/99, de 11 de agosto), 

pode ler-se no artigo 3º: Deve ser promovida a criação de um gabinete de apoio aos 

alunos que, "entre outras finalidades a definir pela escola, escutando as associações de 

pais, realizará ações diversas para promoção da educação para a saúde, especialmente 

sobre sexualidade humana e saúde reprodutiva, em articulação com os serviços de saúde". 

O Decreto – Lei nº 259/ 2000, de 17 de outubro, no Artigo 2.º - Apoio aos alunos – 

também determina que "o apoio aos alunos no domínio da educação para a saúde, 

especialmente sobre sexualidade humana e saúde reprodutiva, previsto no nº 1 do artigo 3.º da 

Lei nº 120/99, de 11 de agosto, deve ser acontecer no âmbito da intervenção dos serviços 

especializados de apoio educativo das escolas. Nos termos do disposto nos artigos 38.º e 39.º 

do regime de autonomia, administração e gestão das escolas, aceite pelo Decreto-Lei nº 115-

A/98, de 4 de maio" (ponto1), refere-nos que "cabe às direções regionais de educação do 

Ministério da Educação, no âmbito das suas competências na área da educação para a saúde, 

auxiliar as escolas na organização das ações referidas" e, para esse efeito, a mesma Lei 

menciona ainda, que as escolas e as direções regionais de educação devem celebrar parcerias 

com os centros de saúde e com as administrações regionais de saúde. (Decreto-Lei nº 

259/2000, in Diário da República, 1.ª série — N.º 151 — 6 de Agosto de 2009, p. 5097 e 

5098). 

As parcerias estabelecidas para a Educação Sexual a nível central ou local são 

incitadas pelas políticas nacionais. Inicialmente, o Ministério da Educação criou os programas 

de promoção e educação para a saúde, incrementando nas escolas o Projeto Vida e o Projeto 

Viva a Escola e mais tarde o Programa de Promoção e Educação para a Saúde  (PPES), que 

expirou com a entrada de Portugal, em 1994, para a Rede Europeia de Escolas Promotoras de 

Saúde  (REEPS). No ano letivo de 1995/1996, o Ministério da Educação, através do PPES, 

promoveu o Projeto Experimental de Educação Sexual e Promoção da Saúde nas Escolas em 

parceria com a Associação para o Planeamento da Família (APF) e com o apoio da Direção 

Geral de Saúde (DGS). 

Como consequência, apareceu o "Relatório Interministerial para a Elaboração do Plano 

de Ação sobre a Educação Sexual e Planeamento Familiar" (PES, APF, Direção-Geral de 

Saúde, 1998). Este foi elaborado por uma comissão constituída por elementos dos Ministérios 
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da Educação, Saúde, Justiça, Trabalho e Solidariedade e pela Secretaria de Estado da 

Juventude. 

Este relatório tornou-se um guia nacional para a Educação Sexual porque delineou os 

papéis do Estado, definidos no primeiro documento legal sobre Educação Sexual nas escolas, 

e definiu uma estratégia nacional apoiada em três princípios: 

- a promoção do desenvolvimento da Educação Sexual como uma componente da 

educação global e também como uma componente da promoção da saúde; 

- a coordenação entre os vários Ministérios para atingir os objetivos principais da 

Educação Sexual; 

- a identificação de ações particulares já desenvolvidas nas escolas, com o objetivo de 

desenvolver o seu potencial. 

Os objetivos prioritários reconhecidos neste relatório, criaram uma admirável base 

para a planificação da Educação Sexual no futuro. Em primeiro lugar, porque criaram 

condições para impulsionar a "competência de ação" uma vez que não restringem a Educação 

Sexual apenas aos aspetos biológicos e médicos, mas também relatam as dimensões pessoal e 

social do desenvolvimento das crianças e dos jovens. 

Em segundo lugar, reconheceram os três elementos característicos da "participação 

individual e social", que são a "participação ativa", a "tomada de decisões" e "fazer as 

escolhas potencialmente corretas" para resolver os problemas individuais e sociais. Esses 

objetivos expuseram razões para o aperfeiçoamento das competências de participação porque 

referem que a Educação Sexual deve integrar o crescimento das aptidões do indivíduo para 

viver a sua própria sexualidade e para tomar decisões pessoais sobre o seu próprio 

comportamento sexual, nomeadamente para a recusa de coerção sexual. Esclarecem que esta 

tomada de decisão pessoal tem que ser um comprometimento pessoal e uma atividade da sua 

própria autonomia. Quando esta tomada de decisão pessoal não é possível, têm de existir 

outros meios dentro da sociedade para ajudar o indivíduo a tomar as suas próprias decisões. 

Finalmente, esses objetivos apuraram o alcance da Educação Sexual porque 

descreveram a Educação Sexual como uma componente do processo de educação global e 

uma componente da promoção da saúde no ambiente da escola nas suas várias dimensões: 

curricular, psicossocial, ecológica e comunitária. Este documento revelou os seguintes 

objetivos para o Ministério da Educação: (1) constituir com o Ministério da Saúde, no ano 

letivo 1998/1999, equipas locais de apoio às escolas do pré- escolar e do 1º, 2º e 3ºciclos; (2) 

garantir até 2000/01, formação específica a todos os elementos das equipas locais de apoio e, 
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(3) garantir durante 2000/03, o acesso à informação e formação na Educação Sexual a 90% 

das escolas. 

Como consequência do "Projeto Experimental de Educação Sexual e Promoção da 

Saúde na Escola", o Ministério da Saúde propôs-se incitar várias ações, nomeadamente: fazer 

o diagnóstico da situação no contexto da "Rede de Escolas Promotoras de Saúde", no que diz 

respeito a experiências pedagógicas já em curso que instituam modelos de boas práticas e 

referências para outras escolas; a elaboração de um documento designado "Algumas 

Orientações Técnicas sobre Educação Sexual em Meio Escolar"; e trabalhar com as Escolas 

Promotoras de Saúde para que gradualmente, a partir do ano letivo 1998/99, o âmbito da 

sexualidade fosse assumida pelo projeto educativo. 

No ano letivo 2000/2001 a maior parte das escolas portuguesas não incluía, ainda, a 

Educação Sexual no seu projeto educativo. No início do ano, o Estado presenteou as 

escolas com um livro denominado Educação Sexual em meio escolar – Linhas orientadoras 

(Ministério da Educação, Ministério da Saúde, APF, Centro de Apoio Nacional da RNEPS, 

2000) que duplica as orientações da legislação em vigor salientado, na didática geral da 

Educação Sexual, que "os alunos devem assumir um papel predominantemente ativo e 

participativo" (p. 33). 

Em 2001 e 2003, o Ministério da Educação assinou protocolos com três organizações 

não-governamentais – Associação para o Planeamento da Família (2001 e 2003), Fundação 

Portuguesa a Comunidade contra a Sida (2003) e Movimento de Defesa da Vida (2003) – com 

o objetivo de cooperarem nas atividades de formação a realizar pelas estruturas do Ministério 

da Educação, colaborar na cumprimento e desenvolvimento da educação sexual nas escolas e 

realizar "a sensibilização e a promoção do envolvimento dos pais nos projetos da escola que 

integram a Educação Sexual; a promoção e a realização de ações com os alunos, no âmbito 

dos projetos que integram a educação sexual nas escolas; a sensibilização e formação nesta 

área e o apoio às estruturas da escola na realização dos projetos; o apoio técnico e com 

materiais dos professores com formação específica na conceção e desenvolvimento de 

projetos futuros" (CNE, 2005, p.14). 

Em 1984, foi aprovada em Portugal a primeira lei sobre a Educação Sexual, uma vez 

que se considerava a Educação Sexual nas escolas uma urgência e um direito das crianças, 

jovens e das famílias (Lei n.º 3/84 - Direito à Educação Sexual e ao Planeamento Familiar). 

Apesar da afirmação do papel do Estado em garantir o direito à Educação Sexual instituía 

também a inclusão de saberes científicos sobre o corpo humano desde a biologia à 
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sexualidade humana, ajustados aos vários níveis de ensino, esta Lei não chegou a ser 

regulamentada no que diz respeito à Educação Sexual. 

No ano de 1986, a Lei de Base do Sistema Educativo colocava a Educação Sexual 

numa nova área, passando a fazer parte da formação dos adolescente e jovens quer a nível 

pessoal e social. 

Em outubro de 1998, foi aprovado o Relatório Interministerial para a elaboração do 

Plano de Ação em Educação Sexual e Planeamento Familiar, que apresentava medidas reais 

permitindo a execução da Lei de 1984, considerava a Educação Sexual como um elemento 

chave da educação e da promoção da saúde". 

No ano subsequente, o Plano para uma Política Global de Família reforça a urgência 

de melhorar o acesso dos adolescentes e jovens aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva. 

Mais tarde, o Decreto-Lei n.º 259/2000, regulamenta a Lei n.º 120/99, esta indica que a 

abordagem da promoção da saúde sexual e da sexualidade humana, deveria ter uma carácter 

obrigatório e constar da organização curricular do ensino básico e secundário, devendo estar 

integradas em disciplinas curriculares, nas quais os programas incluíssem a temática quer e 

sempre, numa perspetiva interdisciplinar. Dos conteúdos referenciados, abordavam aspetos de 

natureza biológica, social e cultural. 

O GTES (Grupo de Trabalho sobre a educação Sexual) no período entre 2005 e 2007, 

alargando os horizontes desta área de ensino, colocando-a na área da saúde, elaborou um 

quadro que se pode apelidar de desmistificador, sobre a Educação Sexual na escola. 

Já em 2006 e 2007, o Despacho 15987/2006 clarificou a contextualização da Educação 

Sexual nas escolas, lançando novas diretrizes. O Despacho nº2506/2007 refere que todas as 

escolas deverão preparar e promover Projetos de Educação para a Saúde, a escola tem assim a 

responsabilidade de escolher um professor para o coordenar. 

Nova Lei (n.º 60/2009), foi aprovada no mês de agosto na Assembleia da República., 

determinou o regime da Educação Sexual em meio escolar, contribuindo claramente para uma 

clarificação desta matéria, expondo as metas da Educação Sexual na escola assim como o seu 

enquadramento curricular e organizacional e descreve os assuntos abordar pela Educação 

Sexual para cada nível de ensino. Esta Lei confirma também a obrigatoriedade da Educação 

Sexual prevendo um número mínimo de horas para cada criança ou jovem, sendo o estipulado 

6 horas no 1º e 2º ciclos e para o 3º ciclo e ensino secundário 12 horas. Com esta Lei a criação 

de gabinetes de saúde, ganham notoriedade na implementação da Educação Sexual nas 

escolas. 
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Em 2012, o governo termina com as Áreas Curriculares não Disciplinares designadas 

por Formação Cívica, Área de Projeto e Estudo Acompanhado, o que que veio a dificultar a 

execução dos programas de educação para a saúde. 

Atualmente existe no nosso país bastante legislação sobre a Educação Sexual nas 

escolas. 

Muitas escolas designaram professores coordenadores de educação para a saúde, 

criaram gabinetes de educação para a saúde e implementaram projetos de educação para a 

saúde, como é o caso do projeto PRESSE. Este projeto é um programa regional de educação 

sexual em saúde escolar impulsionado pela Administração Regional de Saúde do 

Norte, desenvolvido pelo departamento de saúde pública em parceria com a Direção Regional 

de Educação do Norte. Este programa apoia a execução da educação sexual nas escolas 

de forma organizada e apoiada, abrangendo o trabalho em conjunto com profissionais de 

saúde escolar e professores. 

Este projeto tem por intuito contribuir para a diminuição de comportamentos de risco e 

para o aumento dos fatores de proteção em relação à sexualidade dos alunos da região norte e 

ainda contribuir para a inclusão dos projetos educativos e currículos das escolas da região 

norte, de um programa de Educação Sexual estruturado e sustentado. A elaboração é da 

responsabilidade de um grupo de trabalho multidisciplinar, com formação e experiência em 

Educação Sexual. O projeto PRESSE afigura-se como uma resposta facilitadora contribuindo 

para a formação de profissionais como é o caso dos professores, disponibilização de recursos 

pedagógicos que auxiliem a aplicação dos conteúdos, promoção de iniciativas de 

complemento curricular, e apoio à implementação de gabinetes de informação. 

Este programa é dirigido aos alunos do 1º,2º e 3º ciclos e secundário, envolvendo pais, 

encarregados de educação, pessoal não docente e restante comunidade educativa. 

As atividades, vão sendo desenvolvidas nas atividades extracurriculares ou então 

integradas nos horários letivos das turmas. 
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2.9 A EDUCAÇÃO SEXUAL EM ALGUNS PAÍSES ESTRANGEIROS – 
BREVE ABORDAGEM 

 

A história da Educação Sexual, leva-nos a percorrer vários países. Alguns autores 

entre os quais Barragán & Dominguez, 1996; Berdein, 2001, referem que esta história 

começou a escrever-se na Suécia em 1903 com o impulsionamento da Dra. Karolina 

Widrstram, que solicitou que a Educação Sexual nas Escolas fosse obrigatória. 

Alguns passos foram dados mas só em 1942 se instituiu a Educação Sexual, 

inicialmente a partir dos 7 anos e em 1956 foi alargado até aos 19 anos de idade. 

Em Espanha, tal como em Portugal as áreas curriculares assentam no Disenõ 

Curricular Base, onde fazem referência e estão presentes conteúdos de origem conceptual, 

procedimentais e atitudinais. Uma das mais-valias da Reforma Curricular Espanhola 

remetemos para a educação de valores que esta presente de forma objetiva e extensa no 

currículo escolar, embora não estejam associadas a uma disciplina é dirigido ao ensino 

primário e secundário. Para Muñoz 1998, faz com que a Educação Sexual seja administrada 

de forma aligeirada, apesar de estar contemplada de forma transversal em determinadas áreas 

disciplinares. 

 A Educação Sexual na Inglaterra está ligada a um conjunto de avanços e recuos 

emergentes do poder político. Na década de 80 aquando a Uniformização do Currículo 

Nacional e com a existência de um Nacional Curriculum Science tornou-se obrigatória a 

abordagem do tema como o VIH/SIDA, o que possibilitou que muitas escolas incluíssem a 

Educação Sexual no seu currículo. Nos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, a temática da 

Educação Sexual esteve sempre muito presente, muitos foram os debates entre conservadores 

e reformistas, a leis permitiam que os pais decidissem se os seus filhos usufruíam ou não da 

Educação Sexual nas Escolas. Em 1994 o estudo da SIDA foi retirado do Currículo Nacional, 

sendo pedido as escolas que proporcionassem a Educação Sexual não formal ou seja, fora do 

currículo. Neste mesmo ano também o Ministério da Educação censurou os materiais e textos 

elaborados pela Autoridade para a Educação para a Saúde. Nada de muito concreto foi 

implementado da Educação Sexual, embora as leis tenham sofrido pequenos reajustes. 

Atualmente a Grã-Bretanha insiste na importância dos valores familiares assim como 

na importância das relações heterossexuais, pelo que fomenta uma cultura sexual que 

classifica como “tradicionalismo moral”, segundo Epstein e Johnson, 2000 situação que gera 

grandes discussões, fazendo crescer os problemas de conduta sexual. 
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Os mesmos autores referem que a situação vivida no United Kingdom é reflexo das 

práticas de controlo e da situação política e ainda da resistência à implementação da Educação 

Sexual, que é permitida pela Lei, embora não seja uma exigência. Atualmente a legislação 

atribui as escolas e comunidades locais a deliberação da sua implementação através de 

parcerias com instituições de saúde. No que diz respeito ao Ministério da Educação, este 

recomenda a existência de um programa de Educação Sexual nas escolas de 1º e 2º ciclo, no 

que diz respeito ao ensino secundário existe uma disciplina curricular obrigatória embora os 

encarregados de educação possam requerer a exclusão dos filhos tendo em conta os temas 

abordados.   

No ano de 2003/2004 na Irlanda, o governo cria formação específica para professores 

do ensino básico e secundário e obriga a disciplina de Educação Social, Pessoal e para a 

Saúde no ensino básico onde a Educação Sexual está incluída nos temas de relacionamento 

pessoal. Apesar da existência de um programa nacional, é reservado às escolas o direito de 

delinearem o seu próprio programa, fundamentado no existente sendo desejável a participação 

dos pais, alunos e diretores, contudo os pais podem opor-se. 

Desde 1970, que os Estados Unidos da América implementam programas de Educação 

Sexual nas Escolas Públicas, onde são abordados os métodos contracetivos e o Planeamento 

Familiar. Embora o modelo de Educação Sexual que mais perdura seja considerado de cariz 

mais liberal, existe também um modelo mais conservador que é implementado por diversas 

confissões religiosas que invocam a abstinência como forma de evitar a gravidez indesejada e 

propagação de doenças.  

Em França, com a circular ministerial Fontanet em 1973, a implementação da 

Educação Sexual formal nas Escolas passa a ser opção da escola, apesar da circular obrigar a 

informação sexual a nível das escolas. No ano 2001, após a aprovação relativa à interrupção 

voluntária da gravidez e contraceção, as escolas passam a ser obrigadas a prover informação 

sobre a Educação para a Sexualidade, três sessões por ano letivo adaptadas a cada nível de 

ensino.  

Em 2004, a China institucionaliza em três cidades, a Educação Sexual mas de forma 

experimental e só para raparigas dos 12 aos 18 anos, onde são abordados temas de aspetos 

anatómicos e fisiológicos.  
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2.10 O ENSINO PROFISSIONAL  

 

Ao longo dos anos, a existência do ensino liceal e ensino técnico, ambos no ensino 

secundário, deu lugar a criação das estruturas sociais sendo este um fator de estigmatização e 

de complementaridade das desigualdades sociais (Azevedo, 1994; Amado, 1998). 

Embora estivesse associado a esta oferta educativa o desprestígio social (Neves, et al., 

2011), ano após ano, a oferta desses cursos nas escolas particulares representava, cerca de 

50% da procura, não existindo vaga para todos os alunos (Azevedo, 1994). Esta situação 

supunha um desafio político, devido ao término dos fundos comunitários, não sendo possível 

expandir as escolas profissionais sem financiamento (Justino, 2006). 

Durante o século XIX, surge o Ensino Técnico e Profissional, dada a urgência vivida e 

proveniente da revolução industrial. De acordo com Rocha (1987) este modelo de ensino não 

foi integrado no ensino que existia, o ensino técnico e profissional dirigia-se maioritariamente 

aos jovens das classes populares urbanas ou aos jovens das classes rurais com mais ambições. 

No ano de 1979, foi reestruturada a organização da formação profissional e concebido 

o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), sob a sujeição do Ministério do 

Trabalho.  

São inúmeros os antecedentes que nos relatam a admissão do ensino profissional nas 

escolas secundárias públicas. No começo do século XX, foi criada uma oposição ao ensino 

liceal, designado na altura ensino técnico e que constituía uma modalidade educativa 

vocacional. 

Já em 1980, ocorreu uma primeira tentativa de restituição do Ensino 

Profissionalizante, através da criação do 12.º ano do ensino secundário, constituído por 31 

cursos de formação pré- profissional. E, em 1983, implementou-se um nova plano de 

mudança das modalidades de ensino, pelo que Portugal tentou voltar a lançar o ensino 

técnico-profissional (Despacho Normativo nº.194-A/83, de 21/10), bem como uma 

diversidade de cursos experimentais.  

Em 1989, foram criadas as escolas particulares de ensino profissional, e nessa altura 

designaram a oferta educativa de cursos profissionais. 

Com as reformulações implementadas, o ensino secundário passou a contemplar 4 

géneros de cursos: cursos técnico-profissionais (10º, 11º e 12º ano), cursos profissionais (10º 

ano, seguido de um estágio), cursos complementares liceal e cursos técnicos em regime 



CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
85 

noturno (10º e 11º ano). Esta foi uma tentativa de restabelecer o ensino técnico e o 

desenvolvimento profissional inicial e contínuo, para inclusão no mercado de trabalho.  

Quanto ao Ensino Técnico-Profissional, este seguiu as incumbências de organizações 

internacionais, tais como a OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Económico), a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura) e o Banco Mundial, tendo sido impelido por fatores internos, como o desemprego 

juvenil, a grande afluência de jovens sem qualificação profissional ao mundo do trabalho e a 

carência de formação vocacional e de orientação escolar e profissional.  

Com uma estrutura baseada em uma formação especializada, o Ensino Técnico-

Profissional distinguiu-se por possuir um agregado de formações orientadas para a preparação 

para o mundo do trabalho e para a execução de uma ocupação profissional, tendo sido 

organizado maioritariamente sob o padrão da não continuidade dos estudos, juntando-se com 

o ambiente profissional e com as carências do sistema produtivo.  

Em 1986, data marcante na evolução dos sistemas educativo e formativo, foi firmada a 

nova Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86), é citado pela primeira vez num 

despacho normativo que o ensino secundário, resultante do reequilíbrio financeiro do País e 

da adesão de Portugal à Comunidade Europeia, surge o novo enquadramento jurídico do 

sistema educativo, seus contornos orgânicos, objetivos e princípios de funcionamento, apesar 

de ser um nível intermédio de estudos, e preparação para o mercado de trabalho, representa 

também um grau de escolaridade. 

Este nível de estudos segundo o art. 19.º da Lei de Bases da Educação, acontecia de 

forma distinta, e com a existência de cursos maioritariamente orientados para a vida ativa ou 

para o prosseguimento de estudos. 

A escolaridade obrigatória foi determinada em nove níveis de ensino e a formação 

profissional, que até então era vista numa perspetiva de autonomia institucional, face ao 

sistema de ensino formal, e previsivelmente, face do Ministério da Educação, passou a ser 

considerada como uma modalidade especial de ensino para os jovens. Inicia-se, um novo ciclo 

de formação profissional, com relevo para a educação técnica, tecnológica e artística, criando 

condições para maior estabilidade do sistema e da sua gestão, norteando-se a ação posterior 

essencialmente para o respetivo progresso qualitativo. 

Assim sendo, podemos considerar o ensino profissional é uma oferta educativa com o 

âmbito de inclusão no mercado de trabalho, não barrando o prosseguimento de estudos 

superiores. A sua conclusão possibilita uma qualificação profissional, que inicialmente se 
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considerava de nível III mas atualmente de nível IV, assim como, um diploma de conclusão 

do 12.º ano de escolaridade. 

Portugal, dispõe hoje de um conjunto de estruturas para prosperar os programas de 

formação em escolas profissionais, sistema de aprendizagem, programas setoriais etc. O 

Estado, no seu papel de regulação da formação profissional abrangida no sistema educativo e 

da formação profissional e no mercado de emprego, continua desenvolvendo políticas e 

iniciativas regulamentares dirigidas à consolidação das entidades formadoras e da formação. 

Esta está inserida no POPH (Programa Operacional Potencial Humano); o 

aperfeiçoamento profissional visa reforçar a relevância do investimento a realizar no domínio 

da formação contínua, tendo presente a necessidade de estimular o desenvolvimento de uma 

cultura de busca de formação por parte das empresas e dos trabalhadores. 

Após a conclusão dos nove anos do ensino regular, os jovens portugueses podem 

escolher entre o ensino secundário geral e o ensino profissional, que atualmente ocorre em 

escolas profissionais ou escolas públicas. 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Evolução dos alunos inscritos em cursos profissionais em escolas públicas e escolas profissionais 

Independentemente do local de ensino, estes finalizam com qualificações profissionais 

e têm como objetivo prioritário a oferta de ensino profissional orientada para as necessidades 

locais e regionais. Estes dois tipos de formação profissional concedem acesso ao ensino 

superior. 

O processo de avaliação dos alunos dos cursos profissionais acontece de acordo com o 

seu processo formativo e contínuo refletindo sobre as aprendizagens efetuadas em cada 

módulo. A direção técnico – pedagógica da escola é quem estabelecer o regime de progresso 

anual, bem como os critérios de avaliação. 

Os conteúdos são seccionados em unidades modelares sendo a sua avaliação 

sumativa e expressando-se numa escala de 0 a 20 valores. Para além deste tipo de avaliação, 
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os alunos passam também por um processo de avaliação formativa qualitativa ao longo do ano 

letivo. Os planos de estudos destes cursos integram um estágio, a sua avaliação respeitam 

outros procedimentos. 

Os cursos profissionais depreendem, como parte complementar da avaliação, a 

preparação e realização de uma Prova de Aptidão Profissional (PAP), na forma de um projeto 

interdisciplinar, cujo produto final é apresentado à comunidade educativa em sessão pública. 

Podemos então afirmar que os Cursos Profissionais são uma modalidade do nível 

secundário de educação, caracterizada por grande ligação ao mundo profissional. 

Esta forma de ensino, tem em conta os interesses do aluno, a aprendizagem adquirida 

nestes cursos enaltece o desenvolvimento de competências para o desempenho de uma 

profissão, em articulação com o setor empresarial local. Assim têm como principal objetivo: 

 Contribuir para que o estudante desenvolva competências pessoais e 

profissionais para o exercício de uma profissão; 

 Privilegiar as ofertas formativas que correspondem às necessidades de trabalho 

locais e regionais; 

 Preparar o estudante para aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino 

superior, se for essa a sua vontade. 

Considerando que as políticas de educação/formação devem ser utilizadas como um 

meio de apoio à qualificação e emancipação dos cidadãos e ao desenvolvimento da economia, 

devem pautar-se por uma visão global adaptada às necessidades da população em risco de 

exclusão social. Nesse sentido, cabe ao Estado português articular mecanismos distintos de 

forma a garantir um espaço escolar que seja local de socialização, de experiência e 

conhecimentos, como também nortear o desenvolvimento de uma ação educativa/formativa 

expressiva, com impacto real nos cidadãos. 

Assim, a Educação Sexual possui um papel predominante também no Enino 

Profissional, estando regulamentada pela Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto. Esta Lei determina o 

regime de aplicação da Educação Sexual em meio escolar, integrada no âmbito da Educação 

para a Saúde, estando previstas doze horas distribuídas pelo ano letivo. 

Estas horas são repartidas pelas disciplinas de acordo com a disponibilidade e 

motivação dos docentes para trabalhar os conteúdos; os docentes recorrem aos programas 

existentes de Promoção e Educação para a Saúde e o Programa Regional de Educação Sexual 

em Saúde Escolar para o ensino secundário. 
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2.11  ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

 

 Como a própria palavra sugere, Animação indica ação, estímulo e mobilização de 

indivíduos, grupos e coletividades, forma de imbuir ânimo e incutir dinamismo e entusiasmo. 

O início da Animação Sociocultural, remete-nos para a década de 60, identificando-a 

como solução de problemáticas de identidade cultural, de integração, participação, 

comunicação, socialização, educação, entre outros. Por esta, razão outros, referem-se a 

Animação Sociocultural como sendo uma prática de intervenção social, política, educativa e 

cultural. Na ótica de Canário (2008, p. 71), "(…) a Animação Sociocultural corresponde a um 

campo de práticas, (…) tratando-se, portanto, de um fenómeno social e educativo muito 

recente". 

Ezequiel Ander-Egg  (1999, p.9) aponta que a " Animação Sociocultural nasce como 

uma forma de promover atividades destinadas a ocupar criativamente o tempo 

livre, corrigindo o afastamento que produzem os grandes centros urbanos, evitando que se 

aprofunde mais a fenda cultural existente entre os diferentes setores sociais; visa desbloquear 

a comunicação social mediante a criação de encontros que facilitem as 

relações impessoais, alentar as formas de educação permanente e criar as condições para a 

expressão, iniciativa e criatividade" (p.9). A Animação Sociocultural, é uma das metodologias 

de intervenção social, cujos métodos e técnicas se alicerçam numa pedagogia participativa, 

sendo este o seu princípio básico. A Animação Sociocultural impulsiona a ligação entre um 

conjunto de atividades práticas destinadas a gerar processos de participação cultural e social, 

razão pela qual Reis e Mesquita, citado por Lopes, (2006) entendem que: 

 
(…) pode ser uma metodologia eficaz na deteção de interesses e necessidades, na 

organização de grupos e cidadãos e finalmente no despoletar de processos que 

conduzem à resolução de muitos dos problemas e expectativas atuais. 

 

No âmbito da intervenção social, o animador sociocultural deve contribuir para a 

integração da comunidade, dentro de uma sociedade contemporânea, urbana e multicultural. 

Na ótica de Salas Larrazábal in Trilla  (1998, p.124), "o animador é um educador, 

porque estimula a ação, o que supõe uma educação na mudança de atitudes." 
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Ao incluir-se de maneira ativa no desenvolvimento de determinados grupos, o 

animador sociocultural serve-se de uma modalidade fundamental de Animação que Ventosa 

(2001, p.152 cit. por Peres e Lopes, 2005)  classifica da seguinte forma: 
 

"Animação educativa é aquele tipo de animação que persegue fundamentalmente a 

Educação do e no tempo livre das crianças, jovens e também adultos, através do 

jogo e das atividades recreativas em grupo. Finalmente, a animação educativa ou 

pedagógica ocupa-se do desenvolvimento da motivação para a formação 

permanente, através da aplicação de métodos ativos e técnicas de participação nos 

processos de ensino-aprendizagem.” (p.152) 

 

A sua preocupação central é consolidar o tecido social mediante a participação 

individual e coletiva, através das organizações capazes de dar respostas a problemas e 

necessidades da sociedade. Esta forma de ação, através da conceção de um modelo de 

intervenção participativo, visa o ser, o saber, o saber fazer e o saber estar, o aprender a viver 

juntos.  

Lopes (2006) p.315 apresenta a Animação Sociocultural como uma perspetiva 

tridimensional pertencente às suas estratégias de intervenção: 

 Dimensão etária: infantil, juvenil, adultos e terceira idade; 

 Espaço de intervenção: animação urbana, animação rural; 

 Pluralidades de âmbitos ligados a setores de áreas temáticas, como sejam 

a educação, o teatro, os tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a 

comunidade, o comércio, o trabalho … (Lopes 2006, p.315) 

 

Os campos de ação da Animação são estabelecidos por uma dinâmica social, que 

origina a incessante melhoria nas relações interpessoais, comunicativas, humanas, solidárias, 

educativas e comprometidas com o desenvolvimento dos envolvidos. 

O autor, Cunha (1998), também citado por Peres et al., (2007, p.85), define a 

Animação Sociocultural como "(…) conjunto de ações destinadas a impulsionar a 

participação dos indivíduos numa determinada atividade, (…) ao nível da educação, (…) e a 

de constituir por si só uma metodologia específica de intervenção, capaz de dotar os 

indivíduos e os grupos sociais de instrumentos que complementem, aumentem ou melhorem 

as suas capacidades e possibilidades de participação social".(cit. por Silva 2014, p.19) 
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Animação Sociocultural, tem como propósito atingir objetivos anteriormente 

delineados; sendo assim é possível trabalhar as questões da Educação Sexual no ensino 

profissional, gerando ação e dinamismo capaz de uma transformação da realidade social, 

como a principal finalidade de propiciar e promover atividades geradoras de processos de 

participação. 

A Animação Sociocultural na escola poderá ser considerada um instrumento de 

educação integral, quando aproveitada como uma metodologia ativa e as suas técnicas 

motivacionais que incentivam à aprendizagem e aproximando a sua ação à comunidade 

envolvente.  

A ação da Animação Sociocultural em Portugal está associada ao espaço educativo 

não formal, embora existam planos de estudos em Animação que são desenvolvidos no 

âmbito da educação formal conducentes à atribuição de título académico. 

Abordando esta ação não formal da Animação importa referir que o objetivo desta 

ação se centra no indivíduo procurando incitar, motivar e potenciar através de atividades de 

partilha, interação e envolvência então tudo, o que se designa como ato de educar. 

Ventosa 2003, afirma que a Animação Sociocultural constitui um paradigma 

educativo, capaz de se transformar numa alternativa capaz de dinamizar e intervir na educação 

formal e não formal, sendo a escola um meio de aquisição de conhecimentos e 

desenvolvimento de capacidades e valores.  

Se olharmos para a educação como um processo que resulta de vivências e experiência 

onde o individuo é o agente máximo, podemos então considerar a Animação Sociocultural um 

instrumento de facilitação de todo o processo. 

Como na Escola existe o professor, na Animação temos a figura do animador que 

executa os planos de intervenção e orienta o processo. Segundo Ander-Egg  (1999, p.11) 

designa-se por animador "quem realiza tarefas e atividades de animação, uma pessoa capaz de 

estimular a participação ativa da gente e de insuflar um maior dinamismo sociocultural, tanto 

no individual como no coletivo", diferenciando-se esta de outras profissões afins pelo facto de 

o animador ser um indivíduo com alta habilidade de relacionamento, o que lhe permite 

estabelecer uma comunicação positiva entre pessoas, grupos e comunidades e destas com 

intuições sociais e organismos públicos. 

O papel de um animador sociocultural deverá ser de facilitador de participação e de 

um desempenho ocupacional efetivo em diversas áreas de ocupação (atividades da vida diária, 

laborais e de lazer) que fazem parte do seu contexto sociocultural e são significativas para si. 
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Esse papel passa também por apresentar atividades que os enalteçam e que eles considerem 

significativas, de modo a cativá-los e a angariar o seu envolvimento. Sendo o Homem um ser 

social, à partida, deverá realizar atividades que promovam interação extremamente 

motivadoras. (Ander-Egg, 1999). 

O papel do animador, aquando do desenvolvimento de ações no âmbito da Educação 

Sexual, passa por promover, despertar inquietudes e alentar a ação dos indivíduos, grupo e 

comunidades. É na constituição de possibilidades de ponderação acerca das questões cruciais 

para o dia-a-dia dos jovens e no impulsionar de ideias inovadoras e irmanadas, por meio de 

um processo coletivo e implicado, que o animador deve intervir.  

O papel do animador direciona-se para os indivíduos e jovens e para a comunidade em 

que se desenvolvem, com o intuito de promover a autonomia e o crescimento pessoal dos 

sujeitos envolvidos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Com 

recurso a uma educação não formal, é possível instituir um ambiente facilitador de troca de 

experiências, de diálogo franco e de estímulo à reflexão organizada, visando a 

consciencialização da realidade.   

O uso de técnicas de Animação Sociocultural permite trabalhar a Educação Sexual de 

uma forma mais lúdica e criativa, potenciando a aquisição de aprendizagens, sendo os 

próprios jovens responsáveis pelo processo de mudança. 

Enquanto jovens, começam a exteriorizar sentimentos que os associam a grupos, 

normalmente fundamentados na cultura de imagem, tendências musicais e estéticas, que se 

conjuga paralelamente com a libertação da tutela e do controlo familiar, desafiando a 

afirmação de identidade pessoal.  

De forma a responder às necessidades do desenvolvimento e afirmação de identidade, 

a Animação Juvenil incrementou algumas linhas orientadoras, entre as quais:  

 a liberdade, no sentido de procura do desconhecido, e o risco como processo de 

auto e heteroconhecimento; 

 a promoção do associativismo – juntamente com a afirmação de identidade 

individual, surge a necessidade de socialização e de ter um canal de 

aprendizagens diversas; 

 a participação, que entende o jovem como ativo e envolvido desde o processo 

de decisão até à implementação, colocando-o no centro da ação; 
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 o voluntariado, como processo solidário e integrante do desenvolvimento 

humano, também associado à capacidade de influência dos jovens na resolução 

de problemas da sua comunidade (Lopes, 2006, p. 318). 

 

Assim sendo, entre os vários objetivos da Animação Juvenil, surge-nos como 

pertinente, para esta investigação, a importância do fortalecimento da interação e inter-relação 

dos jovens, mediante uma metodologia ativa, participada, horizontal e de valorização da 

autoestima e do protagonismo dos jovens (Lopes, 2006, p.318). 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Sexual em meio escolar é um tema que ao longo dos anos se vai 

mantendo actual e de inegável pertinência, que tem vindo a fazer parte não só dia-a-dia das 

escolas, muitos debates políticos e ideológicos foram e ainda são realizados um pouco por 

todo o mundo, tendo em conta a sua integração em diversas leis ou portarias. 

Muitas intervenções e estudos vão sendo realizadas no âmbito da Educação Sexual, 

com sentido de perceber o impacto desta temática nas escola, dado que foram criados 

programas de intervenção a nível governamental. 

Durante este estudo considerámos necessário perceber quais os conhecimentos dos 

nossos jovens e por essa razão, pensamos numa investigação que procura-se avaliar a eficácia 

de um projecto de intervenção assim como os conhecimentos dos nossos jovens e também 

conhecimentos adquiridos durante a intervenção. 

Optámos por recorrer às praticas de Animação Sociocultural o que nos permitiu 

preparar um projecto de intervenção pensado nos jovens e potenciador de um processo 

espontâneo de desenvolvimento, e partindo das necessidades dos envolvidos e que fomos 

identificando no decorrer do plano de intervenção. 

Após recolhermos dos resultados do pré-teste, iniciámos a elaboração de um programa 

de intervenção que passou por várias fases de reformulação até à validação por duas 

especialistas das áreas da Educação para a Saúde. 

A implementação da proposta de intervenção decorreu nos meses de maio e junho de 

2016, tendo em conta, que os resultados obtidos no pré-teste nas duas escolas não eram muito 

diferenciadores, optámos por realizar a intervenção apenas na escola (Escola A). 

As ações do plano de intervenção foram programadas de acordo com o horário das 

turmas e disponibilidade apresentada pelos professores das várias disciplinas. Foram 

programadas doze horas por turma, de acordo com as orientações dos programas de Educação 

para a saúde e contexto escolar, assim como as orientações do ministério da Educação 

relativamente a estas temáticas no Ensino Profissional. No entanto, não nos foi possível 

realizar as doze horas estipuladas em todas as turmas, devido aos diversos cronogramas dos 

cursos.  
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Durante as sessões do plano de intervenção, recorremos a dinâmicas de grupos, usadas 

a nível da educação não formal, como é o caso das dinâmicas de reflexão, trabalho de grupo, 

jogos didáticos, sendo estas de cariz mais prático e lúdico, potenciadoras de uma maior 

envolvimento, reflexão e participação dos envolvidos. 
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3.2 OBJETIVOS DO PLANO 

 

O plano da Intervenção que apresentamos tem como objetivo geral contribuir para uma 

sexualidade responsável e orientada, sendo complementado por quatro objetivos operacionais: 

1) Identificar as vivências/motivações/conhecimentos sexuais dos jovens; 

2) Consciencializar para uma sexualidade responsável e informada; 

3) Reduzir os efeitos negativos dos comportamentos sexuais de risco (gravidez não 

desejada e infeções sexualmente transmissíveis); 

4) Fomentar a partilha de saberes. 
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3.3 AÇÕES A DESENVOLVER 

 

Após análise dos questionários realizados, optámos por realizar a intervenção apenas 

com os alunos que responderam ao inquérito enquanto alunos do 10º e 11º ano dos cursos 

profissionais da escola A, envolvidas no estudo. Assim foram planificadas doze sessões de 

cariz mais prático/lúdicos e participativo de quarenta e cinco a sessenta minutos, onde foram 

abordados diferentes temas relacionados com a Educação Sexual e outros mais orientados 

para temáticas mais específicas contempladas nos questionários anteriormente aplicados. 

Toda a intervenção foi planeada com recurso a dinâmicas participativas, que permitissem aos 

jovens abordar a temática de uma forma mais lúdica. Estas dinâmicas foram extraídas de 

vários manuais após pesquisa, e tendo em conta as necessidades e vontades dos jovens 

envolvidos na investigação. 

A opção por doze sessões deve-se ao facto de estas estarem abrangidas pela legislação 

como sendo as indicadas para o seu desenvolvimento no ensino secundário. 

Tendo em conta as respostas dos questionários, foram planificadas as sessões sobre os 

seguintes temas: 

- Educação sexual; 

- Sentimentos; 

- Tomadas de decisão, confiança e respeito. 

Para cada sessão, são explicitadas a designação, os objetivos, a duração, os materiais 

necessários, o acolhimento e o seu desenvolvimento. 
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Sessão 1 

 

Designação: Star 
 

Objetivos:  

 Criar situações para conhecimento entre os alunos e «quebrar gelo» 

 Criar situações para que o jovem se autovalorize 

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Papel de cenário; Fotocópias 

 

Acolhimento: 

Jogo de apresentação - Teia de aranha (atirou-se um novelo de lã de jovem para jovem, 

ao receber o novelo o jovem dizia o seu nome e passa para outro) 

Jogos de descontração - De pé, em cima das cadeiras, alinharam-se por ordem 

alfabética, sem comunicação oral, e só utilizando as cadeiras. 

Jogos de «à vontade», de «toque» – Dois a dois, com os dedos das mãos, tocaram a 

face do parceiro, um de cada vez, a fim de a «decorarem». De seguida, em círculo, com um 

jovem no centro, de olhos vendados, tocou a cara de quem lhe ficou em frente, teve que tentar 

descobrir o seu anterior parceiro e/ ou quem é aquele que estava à sua frente. 
 

Desenvolvimento da sessão: 

 

Firmar valores positivos (cada jovem recebeu um pequeno papel com alguns valores 

escritos, o jovens foram convidados a refletir e escolher aqueles que eram para si valores. Por 

fim cada jovem apresentou e justificou as suas escolhas.) 

 

Numa, parede da sala foi colocado um pouco de papel de cenário onde os jovens 

escreveram os seus valores 
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Sessão 2 

 

Designação: Desnuda-te 
 

Objetivos:  

 Compreender as vivências/motivações/ conhecimentos sexuais dos jovens 

 

Duração: 1h (aproximada) 
 

Materiais: Computador; Projetor; Apresentação em formato audiovisual 

 

Acolhimento: 

Jogos de descontração - Em círculo e todos sentados. Um jovem, perguntou a um 

colega de cada vez algo pessoal. (ex.: Quantos anos tens? Qual a tua cor preferida?) Quem 

respondeu foi o colega da esquerda. O jovem que fez as perguntas foi mudando, sempre que a 

animadora achava por bem. 

Jogos de «à vontade», de «toque» – Os jovens colocaram-se em círculo tentando 

sentar-se nos joelhos do colega anterior. Quando o conseguirem, o animador deu ordem para 

levantarem o pé esquerdo; depois, o direito. Pretendeu-se provocar a “queda”, e alguma 

agitação no grupo. 

 

Desenvolvimento da sessão: 

 

Caixa dos medos – Foi colocada uma caixa na sala. Os jovens foram convidados a 

escrever os seus medos ou dúvidas. Esta caixa esteve presente em todas as sessões. 

De seguida os jovens visualizaram em formato audiovisual, fotografias e esculturas 

dos corpos humanos ao longo dos tempos. 

Foi depois apresentada a publicidade da Dove, que tinha como objetivo deixar em 

aberto a questão “Será que quando as pessoas se caracterizam veem mais os defeitos ou as 

qualidades?” A última dinâmica da sessão foi a “Descobre as palavras” – num, envelope 

estavam letras do abecedário. Em grupo tiveram que construir palavras associadas ao tema 

sexualidade.  
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Sessão 3 

 

Designação: O que faço   
 

Objetivos:  

 Compreender e identificar atitudes perante os sentimentos  

 

Duração: 1h (aproximada) 
 

Materiais: Computador; Colunas; Cartolinas  

 

Acolhimento: 

TUBARÃO - O animador explicou a dinâmica, fazendo os jovens imaginarem que 

estavam dentro de um navio, e nesse navio existia apenas um barco salva-vidas para um 

determinado número de pessoas, sempre que era for dita a frase "afundando", os participantes 

faziam grupos referentes ao número que comportava cada bote, quem ficava fora do grupo era 

"devorado" pelo tubarão (Foi escolhido um jovem com antecedência para ser o tubarão). O 

número de pessoas no barco foi diminuído ou aumentado, dependendo do número de pessoas.  

Para finalizar a dinâmica os jovens responderam às seguintes perguntas:  

 Quem são os tubarões nos dias de hoje?  

 Quem é o barco?  

 Alguém teve a coragem de dar a vida pelo irmão?  
 

Desenvolvimento da sessão: 

 

Os jovens ouviram canções que exprimem diferentes sentimentos e atitudes 

 De seguida foram divididos por 4 grupos para em jeito de mesa redonda debater os 

seguintes tópicos: 

Distinguir atração física de amor 

Distinguir a paixão do amor 

Distinguir afeto do amor 
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  Distinguir fantasia do amor 

As mesas de debate foram numeradas e cada aluno recebeu à sorte uma sequência de rodagem 

a cada dez minutos de discussão. Os jovens trocam de lugar, a fim de debater novo tema. 

No final em grande grupo foram apresentadas conclusões.  
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Sessão 4 

 

Designação: Decisão 
 

Objetivos:  

 Desenvolvimento de estratégias comunicativas de argumentação  

 Aquisição de competências de observação e reflexão  

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Papel; canetas; marcadores; Fotocópias     

 

Acolhimento: 

A CANDIDATURA - cada grupo escolheu um candidato para um determinado cargo. 

Por exemplo, ser presidente da associação de estudantes, ser dirigente de um clube desportivo, 

etc. Cada participante colocou no papel as virtudes que viu naquela pessoa indicada para o 

cargo e como considera que deveria fazer a propaganda de sua candidatura. 

O grupo depois de deliberar apresentou o que cada um escreveu sobre o candidato e 

fez uma síntese de suas virtudes. Preparou a campanha eleitoral e, tendo em conta o tempo 

disponível, fez uma experiência da campanha prevista. 

O grupo avaliou a dinâmica, o candidato disse como se sentiu. No final grupo explicou 

porque atribuiu determinadas faculdades e como se sentiram na campanha eleitoral. 

 

Desenvolvimento da sessão: 

 

Foi apresentação de um texto baseado em um testemunho real. 

Após a leitura do texto os jovens foram convidados a refletir sobre o tema utilizando algumas 

questões para abrir a discussão em pequenos grupos 
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Sessão 5 

 

Designação: Sou assertivo 
 

Objetivos:  

 Ser capaz de descrever e reconhecer aspetos dos comportamentos assertivo, passivo e 

agressivo  

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Folhas de papel; Marcadores; Histórias 

 

Acolhimento: 

EU SOU ALGUÉM  – O grupo estava em círculo e sentados. Foi distribuída uma 

folha a cada um, pedindo que escrevessem no mínimo dez características próprias. Depois de 

dado tempo, solicitou-se que virassem a folha, dividindo-a ao meio e classifiquem as 

características escritas, colocando de um lado as que ajudam na sua vida e do outro lado as 

que sentiam que de alguma forma dificultavam. 
 

Desenvolvimento da sessão: 

 

De seguida, foram distribuídos textos com histórias que retratavam comportamentos.  

Após a divisão do grupo em pequenos grupos foi preparado o role-play das cenas retratadas, 

após a apresentação foi possível abrir a discussão e reflexão individual. 
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Sessão 6 

 

Designação: Quem sou 
 

Objetivos:  

 Descobrir os vários papéis que desempenhamos: os que gostamos e os que não 

gostamos. 

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Papel; marcadores; tesouras; Lista de perguntas 

 

Acolhimento: 

ANÚNCIOS CLASSIFICADOS - Cada participante recebeu uma folha em branco e 

escreveu um anúncio classificado sobre ele mesmo, prestando-se para um serviço, curso ou 

outra coisa. A folha não podia conter nomes.  Os classificados foram afixados na parede e os 

jovens foram convidados a ler os anúncios. Durante 20 minutos tentaram descobrir a quem 

correspondia o anúncio.  

 

Em seguida o animador questionou-os sobre:  

 

a)Quem se reconheceu através dos anúncios classificados?  

b)Quantas pessoas pensavam que se conheciam e descobriram que não se conheciam 

assim tão bem? 

  c)Como se sentiram ao ouvir o seu anúncio ser lido pelos outros? 

d)O que falta para que o grupo se conheça melhor? 
 

Desenvolvimento da sessão: 

 

Responder às perguntas. - Depois de tirar pergunta a pergunta, os jovens foram 

convidados a responder. 
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Um jovem, de cada vez, retira um papel e responde à pergunta. Os outros jovens, que 

têm três papéis diziam se concordavam ou não e depois foi aberta a discussão. O papel 

correspondente à (não concordo) era de cor vermelha, cor amarela (abstenho-me) e verde 

(concordo). 
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Sessão 7 

 

Designação: Vamos refletir 

 

Objetivos:  

 Valorização de uma Sexualidade responsável e informada. 

 Redução de consequências negativas dos comportamentos de risco, tais como a 

gravidez adolescente e as infeções sexualmente transmissíveis. 

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Quadro e canetas de filtro; folhas de trabalho sobre casos verídicos e folhas de 

resposta; computador; projetor multimédia; balões; fotos/imagens 

 

Acolhimento: 

FOTOLINGUAGEM – COMUNICAÇÃO - Os jovens deambularam pela sala, 

olhando as fotos, assim escolheram duas que consideraram ter ligação consigo. Depois, 

durante 7 minutos, pensaram nas seguintes questões: 

a) Que realidades me revelam?  

            b) Qual a ligação entre elas?  

            c) Por que me identifiquei com elas? 
 

Desenvolvimento da sessão: 

 

Abraço – Foi feita a leitura de um texto que se referia à importância do abraço 

De seguida através da técnica do Brainstorming, os jovens explicaram o que entendem 

por uma sexualidade responsável e informada. 

Foram também apresentados casos verídicos de situações de risco e não risco e 

reflexão do mesmo. Passamos depois à visualização de vídeos sobre a temática da contraceção 

e doenças sexualmente transmissíveis  

Dinâmicas do Coração partido – em grupos receberam um texto que depois de lido 

partilham entre eles. 
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Dinâmica do Balão – depois de cada um receber um balão que encheram, foram 

convidados a desenhar uma cara, este balão foi a partir daquele momento o amigo que tiveram 

que cuidar e proteger para não rebentar. 
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Sessão 8 

 

Designação: Ver e viver 
 

Objetivos:  

 Identificar as dimensões da sexualidade 

 Identificar as funções da sexualidade 

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Cartolinas; tesoura; cola; revistas 

 

Acolhimento: 

 JOGOS DE BILHETES - Os jovens foram colocados em um círculo, lado a lado, 

voltados para interior do mesmo. O animador colocou nas costas de cada jovem um cartão 

com uma frase diferente. Terminado o processo inicial, os jovens circularam pela sala, foi-

lhes pedido para ler os bilhetes dos colegas e responder, sem dizer o que está escrito no 

bilhete. 

Após algum tempo, todos voltaram à posição original, e cada um tentou adivinhar o 

que está escrito no seu bilhete. Então cada jovem disse o que estava escrito nas suas costas e 

as razões que o levaram a chegar a essa conclusão. Quando não descobria, os outros jovens 

ajudavam com dicas.  

 

Desenvolvimento da sessão: 

 

O grupo foi dividido em quatro, utilizando imagens de revista os jovens foram 

convidados a retratar as dimensões e funções da sexualidade. 

   No final foi pedido que cada grupo apresentasse o seu cartaz 
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Sessão 9 

 

Designação: Sem medo 
 

Objetivos:  

Fomentar a partilha de saberes troca de experiências 

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Cadeiras ou puffs; folhas e canetas/lápis 

 

Acolhimento: 

DIAGRAMA DE INTEGRAÇÃO: O animador distribuiu um papel, a fim de que os 

jovens escressem o nome da pessoa mais importante para o sucesso do grupo, ou ainda, da 

pessoa do grupo cujas ideias são mais aceites. O papel foi assinado de forma legível. 

Recolhidos os papéis, foi preparado um diagrama em cartolina, onde constava o nome dos 

escolhidos.  

 

Desenvolvimento da sessão: 
 

Foi dada a oportunidade aos jovens de criarem conversas informais frequentes nos 

jovens das suas idades. 

Para finalizar a sessão realizamos um Jogo de tabuleiro sobre as problemáticas da 

sexualidade 
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Sessão 10 

 

Designação: Os nossos direitos 

 

Objetivos:  

 Entender que a Lei regula a sexualidade  

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Fotocópias da Lei relativa a sexualidade  

 

Acolhimento: 

DINÂMICA DA PORTA - O grupo foi disposto em forma de um círculo, de forma a 

todos estarem abraçados. Convidamos um jovem, a sair do círculo e escolher uma porta para 

entrar (um espaço entre dois jovens no círculo).   

O jovem sempre que escolhia uma porta tinha que explicar o motivo pelo qual os 

escolheu e o motivo pelo qual está no grupo. 

A pessoa a esquerda na porta escolhida, retirava-se do círculo e dava continuidade ao 

processo até que todos tenham participado.  

 

Desenvolvimento da sessão: 

 

O grupo foi dividido em 8 grupos sendo de seguida distribuídos a cada um uma 

questão. 

Após a entrega das questões foram também entregues os artigos da Lei relativos à 

sexualidade, os jovens consultaram a Lei, no final em grande grupo apresentaram os 

resultados. 
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Sessão 11 

 

Designação: Conseguir dizer 
 

Objetivos:  

 Expressar os seus próprios sentimentos e opiniões  

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Papel; canetas 

 

 

Acolhimento: 

TESTE DE RESISTÊNCIA A PRESSÃO SOCIAL – Foram escolhidos dois jovens, 

um de cada vez circulou pela sala e depois de escolher um dos jovens do grupo e disse-lhe 

tudo o que lhe pareceu saber a seu respeito, aspetos positivos e negativos. Sempre que foi 

possível todos os jovens passaram pela experiência. 
 

Desenvolvimento da sessão: 

 

Utilizando a técnica de role play, foram analisadas várias situações que anteriormente foram 

mencionadas e escolhidas pelo grupo. 

No final das apresentações passamos ao debate orientado das mesmas situações. 
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Sessão 12 

 

Designação: Eu Sei 
 

Objetivos:  

 Avaliar conhecimentos  

 

Duração: 1h (aproximada) 

 

Materiais: Computador; colunas; cadeiras 

         

Acolhimento: 

SURPRESA DISTANTE - O animador pediu que os jovens fechassem os olhos. Em 

seguida, começou a contar a história de um pássaro azul muito belo e capaz de voos muito 

altos, por lugares muito bonitos, que está trazendo uma surpresa para os integrantes do grupo. 

A história começou por lugares distantes, com uma descrição detalhada da beleza destes 

lugares e de como eles fazem parte. Aos poucos, o pássaro azul aproximou-se do local da 

reunião, sempre foi destacada a perfeição e a beleza de todos os lugares.  

Por fim, o pássaro chega no local da sessão com uma surpresa para cada integrante. 

Os jovens foram então convidados a abrir os olhos e cada um tinha uma surpresa a sua frente. 

 

Desenvolvimento da sessão: 

 

Jogo de equipas – trivial sex (jogo interativo) 
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4.4 AVALIAÇÃO/MONITORIZAÇÃO DO PROJETO DE 

INTERVENÇÃO 

 

A avaliação é das fases mais importante da intervenção, pois é necessário saber o que 

está a correr bem, ou menos bem e, a partir daí melhorar o processo de intervenção. 

Ao longo da intervenção, fizemos a monitorização que nos ajudou a perceber se 

podíamos continuar com as ações e atividades planeadas, ou se necessitávamos seguir por 

outros caminhos. Ao mesmo tempo, e após verificação das respostas dos alunos ao 

questionário geral, conseguimos obter uma visão mais concreta e objetiva sobre os temas com 

mais dificuldade e urgência de intervenção para reestruturar as atividades e/ou outras sessões.  

Após cada sessão, refletirmos sobre a mesma, e para isso propôs-se uma pequena 

dinâmica de avaliação no final de cada sessão. Estas dinâmicas foram também assessoradas 

por uma “caixa” das dúvidas/questões, onde os alunos de forma anónima podiam colocar as 

suas questões ou suas opiniões e sempre que necessário adequar o plano/atividades.  

Além da avaliação contínua e qualitativa, no final, foi aplicado, o mesmo questionário 

aplicado no início a todos os alunos envolvidos para medir a evolução sobre os tópicos 

abordados. 

Durante as sessões, os jovens foram mantendo bastante participativos o que foi 

enriquecendo as sessões, mostraram-se disponíveis e motivados, levantaram questões 

pertinentes a serem trabalhadas nas sessões, por vezes demonstravam alguma dificuldade nas 

discussões de grupo, com o decorrer das sessões os jovens foram criando uma maior empatia 

com a investigadora o que permitiu a uma abordagem largada de vários temas.   
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

É na fase metodológica que se define um conjunto de operações que permitem atingir 

os objetivos inicialmente propostos. Esta deve ser concreta, de forma a atestar a fiabilidade 

dos resultados, uma vez que depreende a seleção do um plano adequado ao problema de 

investigação, a angariação dos participantes e a aplicação de instrumentos de medida fiáveis 

e válidos (Fortin, 2009; Sarmento, 2008). 

Neste capítulo, descrevemos a metodologia utilizada na realização deste trabalho, 

e os instrumentos de recolha de dados utilizados e procedemos à caraterização da amostra.  

 

Como anteriormente referido, pretendemos averiguar as seguintes questões de 

investigação: 

 

 Há diferenças nos conhecimentos e comportamentos, dos alunos provenientes 

da escola pública com ensino profissional e dos alunos da escola profissional, 

no que diz respeito à sexualidade? 

 Os alunos do Ensino Profissional acham importante a Educação Sexual na 

Escola? 

 Os alunos do 12º ano de ambas as escolas possuem mais conhecimentos e 

manifestam comportamentos mais responsáveis que os alunos dos outros anos 

de escolaridade? 

 Os alunos envolvidos na intervenção desenvolveram algumas competências 

que os ajudarão a adotar comportamentos responsáveis? 

 Será a Animação Sociocultural uma ferramenta que contribui para o 

desenvolvimento de competência, na área da Educação Sexual, nos jovens do 

Ensino Profissional? 
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4.2 METODOLOGIA  

 

 

No presente capítulo descreve-se e fundamenta-se a metodologia de investigação, a 

seleção e caracterização da amostra e a determinação da validade e fidelidade dos testes (pré 

e pós-testes). 

 

4.2.1 DESCRIÇÃO DE MÉTODOS 

 

Para a realização do planeamento do presente estudo, começámos por fazer um 

diagnóstico, para assim selecionamos as melhores metodologias e técnicas a utilizar. Assim 

sendo, de acordo com Capucha (2008), podemos referir que o diagnóstico é "a primeira 

condição de um bom projeto, pois permite determinar com precisão os problemas a resolver, 

os recursos disponíveis e os fatores que serão determinantes no contexto. Mas, acima de 

tudo, o diagnóstico é o recurso importante para a criação de condições sociais e 

institucionais de sucesso da intervenção". Esta fase pode variar muito em função do 

conhecimento que se dispõe sobre a situação, da complexidade da situação, das dimensões 

selecionadas para o estudo e das técnicas de pesquisa (Capucha, 2008). 

O processo investigativo constitui-se como parte essencial da estreita relação entre os 

modelos teóricos e as respetivas estratégias metodológicas adotadas pelo investigador. 

A concretização de metodologias e técnicas intrínsecas a estudos desta natureza são 

condicionadas por um conjunto de relações espácio-temporais e socio-históricas que, 

inevitavelmente, motivam a atividade científica. 

A investigação em Ciências Sociais e Ciências da Educação assenta em duas 

perspetivas teóricas, positivista e fenomenológica. A perspetiva positivista, adota o modelo 

de investigação das Ciências Naturais, utilizando métodos quantitativos, na busca dos efeitos 

e causas dos fenómenos sociais independentemente dos estados subjetivos dos sujeitos, já a 

fenomenologia procura compreender a realidade social, relativamente à compreensão 

pessoal, motivos, valores e eventualidades das ações humanas, a partir do ponto de vista ou 

perspetiva dos próprios autores. 
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A metodologia de uma investigação, como refere Serrano (2004), apresenta dois 

paradigmas distintos, o qualitativo e o quantitativo, também chamado de tradicional, 

positivista, racionalista, empírico-analítico ou empiricista - (Latorre et al., 1996; Usher, 

1996;); e o qualitativo, também designado na literatura como hermenêutico, interpretativo 

ou naturalista (Denzin & Lincoln, 2000; Creswell, 1998; Shaw, 1999). 

A preponderância dos métodos qualitativos no estudo de diversas questões 

educacionais é cada vez maior. Muitos são dos investigadores educacionais têm vindo a 

dilatar e contemplar a abordagem qualitativa, tanto a nível pedagógico como a nível da 

conduta das suas investigações. 

A designação "Investigação Qualitativa", é usada como um conceito genérico que 

engloba diferentes formas de investigação e que partilham algumas características: a fonte 

direta de dados e o contexto, constituindo-se o investigador um instrumento principal; a 

investigação descritiva e interpretativa; o investigador interessa-se pelo processo e pelo 

produto, sendo este sempre contextualizado; o investigador tende a analisar os dados e a 

interpretá-los num vaivém entre estes – o contexto e as características dos sujeitos de 

amostra do estudo (Serrano, 2004). 

Alguns defensores da abordagem quantitativa alegam que a investigação segundo um 

modelo quantitativo é predominante e tem permitido avanços significativos ao utilizar de 

forma sistemática processos de medida, métodos experimentais ou quasi-experimentais, 

estudo estatística de dados e modelos matemáticos, para testar hipóteses e para caracterizar 

situações educacionais de forma rigorosa (Fernandes, 1991). Por outro lado, os defensores 

do paradigma quantitativo alegam, de acordo com Esteves (2006, p.105), que os qualitativos 

se fixam na mera compreensão/interpretação dos fenómenos que levam a ciência a um 

afastamento dos seus elementos essenciais (precisão e rigor), que só podem conduzir ao 

"desprestígio académico e social dos resultados da investigação em Educação". 

Apesar de as duas perspetivas considerarem uma natureza diferenciada e 

aparentemente contraditória, há um conjunto de autores (Serrano, 1994; Denzin & Lincoln, 

2000; entre outros) que alvitram a combinação dos dois tipos de investigação sempre que tal 

justifique a sua utilidade para apreender, explicar ou aprofundar a realidade em estudo. 

Assim, estes mesmos autores sustentam a inclusão de uma abordagem mista, propiciando 

uma complementaridade entre os paradigmas qualitativos e quantitativos, fazendo uso da sua 

aplicabilidade em diferentes momentos de uma investigação. 
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Estruturamos uma metodologia quasi-experimental, durante a qual foram feitas 

observações, não controladas, que obrigaram a ajustes na planificação de acordo com o 

propósito da investigação do nosso estudo.  

De forma, a que as variáveis externas não interferissem nos resultados da 

investigação, tivemos o cuidado para que fossem mais semelhante possível. 

Utilizamos para a recolha de dados um pré e pós-teste, considerámos que as amostras 

são independentes, uma vez que são escolas diferentes (Escola A e Escola B),sendo 

impossível um mesmo aluno estar matriculado nas duas escolas (mesmo ano escolar). 

O questionário teve como principal objetivo perceber se os alunos tinham 

conhecimentos sobre a educação sexual.  

Relativamente a amostra utilizada, selecionaram-se alunos de duas escolas do norte 

do país, uma pública com ensino profissional e uma escola profissional, pelo que 

consideramos ser uma amostra de conveniência. Na escolha do grupo foi tido em conta a 

escolha de alunos do mesmo ano letivo, sendo assim o grupo semelhante, apesar de não ser 

uma escolha aleatória. 

Preparámos cuidadosamente o guião do estudo e uma carta de apresentação e 

enviámos à Direção das escolas envolvidas no estudo solicitando autorização para a 

aplicação do questionário e implementação da intervenção. 
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4.3 DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo contemplou três fases. A primeira visou a construção de um 

questionário e sua aplicação (Pré-teste); a segunda que passou pela elaboração e execução de 

um Plano de Intervenção e a terceira concluiu com a aplicação do mesmo questionário à 

amostra selecionada, o Pós-teste. 

O instrumento de recolha de dados foi elaborado pela autora do estudo e 

posteriormente validado, por uma amostra com características idênticas à questão em estudo. 

Em abril e maio de 2015, aplicámos o questionário (Pré-teste) aos alunos do 10º, 11º 

e 12º ano das duas escolas envolvidas no estudo. Após a sua aplicação, procedemos à 

construção de duas bases de dados com recurso ao programa de análise estatística SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), de onde foram retirados tabelas e gráficos, através 

dos testes estatísticos não paramétricos de Kruskal-wallis que apreciaremos no capítulo 

seguinte, comparando as respostas dadas pelos alunos das diferentes escolas. 

Tendo, o mesmo questionário, sido aplicado em duas escolas diferentes - (Escola A 

e B), considerámos que as amostras são independentes, sendo impossível um mesmo aluno 

estar matriculado nas duas escolas (mesmo ano escolar). 

Após uma primeira análise dos gráficos, decidimos, posteriormente, realizar uma 

análise mais pormenorizada. Optámos por juntar os dados dos dois inquéritos, numa só base 

de dados e acrescentar uma variável Escola - (Escola A, Escola B), com recurso ao mesmo 

programa de análise estatística. 

Para esta análise, considerámos apenas os alunos do 10º e 11º ano, uma vez que, 

aquando da aplicação dos questionários (Pós-teste), os alunos do 12º ano já não 

frequentavam a escola. 

Aquando da obtenção dos resultados do pré-teste, iniciámos a elaboração de um 

programa de intervenção que passou por várias fases de reformulação até à validação por 

duas especialistas das áreas da Educação para a Saúde. 

A implementação da proposta de intervenção decorreu nos meses de maio e junho de 

2016, apenas numa das escolas (Escola A). Este projeto foi implementado com recurso a 

práticas ou estratégias didáticas da Animação Sociocultural, e as ações foram programadas 

de acordo com o horário das turmas e disponibilidade apresentada pelos professores de 

várias disciplinas. Foram programadas doze horas por turma, de acordo com as orientações 

dos programas de Educação para a saúde e contexto escolar, assim como as orientações do 
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ministério da Educação relativamente a estas temáticas no Ensino Profissional. No entanto, 

não nos foi possível realizar as doze horas estipuladas em todas as turmas, devido aos 

diversos cronogramas dos cursos. As turmas envolvidas no estudo pertenciam, no ano 2015, 

ao 10º e 11º ano. Estes anos de escolaridade têm no seu currículo a formação em contexto de 

trabalho, pelo que algumas turmas estiveram ausentes durante os meses em que decorreu a 

intervenção. Um outro fator que dificultou a intervenção e aplicação do pós-teste, foi a 

diferença nos cronogramas dos cursos, ou seja, dado que é constituída por alunos do ensino 

profissional e o seu currículo é composto pela formação em contexto de trabalho, que se 

realiza fora da escola, aquando da implementação e aplicação do pós-teste, não estavam na 

escola todos os alunos envolvidos no estudo. 

Optámos por não aplicar o pós-teste na escola B, uma vez que tínhamos 

conhecimento que as condições iniciais se mantinham, ou seja, que não tinha sido 

implementado o programa PRESSE, e por isso, os resultados não seriam muito diferentes do 

pré-teste. 
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4.4 INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

 

As metodologias de investigação recorrem a instrumentos de recolha de dados, como 

por exemplo questionários, entrevistas, grelhas de observação e testes. Independentemente 

da escolha, todos os instrumentos devem permitir que os resultados da investigação sejam 

válidos (Coutinho,2011). 

A recolha de dados tem como principal finalidade registar os acontecimentos nas 

diferentes fases do projeto, de forma a tornar possível uma reflexão e avaliação contínua e 

sistemáticas. Alguns autores consideram que as informações recolhidas advêm da interação 

do investigador com o grupo participante no estudo num contexto local, assim o investigador 

usa as suas interpretações retirando o que considera ser importante para o seu estudo. 

Para a concretização desta investigação usámos como técnica de recolha de dados, 

um questionário e a observação. No entanto, só foram tratados estatisticamente os dados 

adquiridos pela aplicação do questionário, pois consideramos que os registos de observação 

não nos permitiam obter dados concretos para análise, nos servirá como orientação para a 

proposta de intervenção. 

Utilizámos a observação direta, uma vez que esta é constituída pela aquisição de 

dados no local onde os fenómenos ocorrem. A observação direta intensiva, realizada através 

da observação e observação participante e ainda a observação direta extensiva realizada 

através da aplicação de questionários com recurso a pré e pós-testes, podem de seguida 

estruturar possíveis ações a desenvolver. 

Os métodos e técnicas, usados para a recolha dos dados foram os mencionados: 

 Observações dos participantes (não instrumentalizada); 

 Questionários. 
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4.4.1. OBSERVAÇÃO  

 
A observação ajuda o investigador a identificar e obter provas tendo em conta os 

objetivos e sobre os quais os indivíduos, mesmo não tendo consciência, norteiam o seu 

comportamento, este género de investigação desempenha um papel muito importante no 

contexto de descoberta, pois sujeita o investigador a um contato mais direto com a realidade 

a estudar. 

Na perspetiva de Serrano (1994), a observação participante acontece quando o 

observador coopera na vivência do grupo que pretende estudar, cria contactos próximos e 

tenta atestar que a sua comparência não perturbe ou interfira no percurso natural dos 

acontecimentos. 

Segundo Cohen & Manion  (1994), a observação participante leva o investigador a 

participar ativamente na mesma e a integrar-se na amostra. 

Do ponto de vista científico, esta técnica apresenta vantagens e desvantagens, 

havendo por isso, muitas vezes, a necessidade de aplicar mais técnicas ao mesmo tempo. 

Como vantagens, podemos identificar a oportunidade de estudar uma ampla 

variedade de fenómenos; a menor exigência do observador; a recolha de dados sobre 

distintas atitudes. No que diz respeito às limitações, o observador tende a criar impressões; 

alguns imprevistos podem interferir e a duração dos acontecimentos pode ser variável. 

O observador incorpora-se no grupo, ficando muito próximo, tornando-se por vezes 

parte do mesmo, sendo o objetivo inicial ganhar a permanência do grupo, fazendo os 

restantes membros entender a importância da investigação, podendo ou não manter o 

anonimato. 

Tendo em conta o projeto de intervenção levado a cabo, a observação foi uma 

constante, recorremos a registos visuais e escritos dos jovens, de forma a constituir dados de 

interpretação e análise, sobre o que se pretende investigar, verificar e concluir, assim em 

cada sessão fomos fazendo registos dos acontecimentos e opiniões dos alunos, o que nos 

permitiu, sempre que necessário modificar algum aspeto das sessões seguintes. 

No final optámos por não realizar uma análise concreta deste dados, uma vez que o 

objetivo desta recolha foi a possibilidade de melhor estruturar e conduzir as sessões, por essa 

razão não apresentamos registos de observação como técnica de recolha de dados assim 

como também não foram realizadas análise dos mesmo, dado que o seu propósito se prendia 

apenas com a monotorização e adequação das técnicas a usar durante a implementação do 
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plano de intervenção. Sobre estes registos pessoais faremos, uma breve reflexão na 

conclusão. 
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4.4.2. QUESTIONÁRIO 

 

Segundo Marconi & Lakatos  (1988), o questionário é um instrumento estruturado 

por uma série de perguntas ordenadas, devendo estas ser respondidas na presença ou não do 

investigador. 

Assim, como em outras técnicas, existem vantagens e desvantagens. Podemos 

apontar como vantagens o facto de abranger maior número de indivíduos, respostas mais 

rápidas e mais precisas. Como desvantagens é de referir a dificuldade de compreensão por 

parte de quem responde, a devolução tardia, assim como o desconhecimento das 

circunstâncias em que foram preenchidos. 

Bell (1997, p.99) defende que é preciso "atentar na seleção do tipo de questões, na 

sua formulação, apresentação, ensaio, distribuição e devolução dos questionários". 

O investigador, quando deseja usar esta técnica, deve ter em consideração vários 

aspetos. Começamos por destacar a elaboração do questionário. Este requer normas precisas, 

a fim de aumentar a sua eficácia e validade. O investigador deve conhecer bem o assunto a 

tratar, de forma a organizá-lo em grupo e daí extrair duas a três questões por grupo, não 

devendo exceder os doze temas (Marconi & Lakatos, 1988). 

A elaboração de questionários é um processo longo e complexo. Os temas devem ir 

ao encontro dos objetivos de estudo, e este não deve ser demasiado longo para não causar 

fadiga e desinteresse, nem demasiado curto para não correr o risco de não obter informações 

suficientes. A questão estética também deve ser tida em conta, no que ao tamanho, espaço 

suficiente para respostas e distribuição de itens diz respeito. 

O questionário, segundo Bell (1997,p.99), "corresponde a uma técnica que se 

consegue recolher boa informação se o inquérito formulado for bom, se fornecer 

informação necessária ao investigador, se for aceite pelos sujeitos em estudo e se não 

levantar novas questões ou problemas, no momento da sua análise e interpretação". Os 

questionários usados serão delineados a partir dos principais assuntos operacionais 

investigados, dos erros e lacunas identificados e do desenho desta investigação, uma vez que 

nenhum questionário deve ser desenvolvido se o investigador não tiver uma completa 

especificação das variáveis que pretende avaliar/medir e dos instrumentos que tem de 

construir (Bell,1997, p. 100-116). 

Depois de elaborado um questionário, deve ser validado. Esta operação de validação 

é composta pela aplicação de alguns exemplares a um pequeno grupo de indivíduos, só 
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assim o investigador obtém a real possibilidade de detetar possíveis falhas. Segundo 

Marconi & Lakatos  (1988), esta validação permite verificar também a fidedignidade, 

validade e operatividade. Permite ainda, uma estimativa de futuros resultados. Verificadas as 

falhas deve-se reformular o questionário. Os mesmos autores apontam que, as perguntas são 

classificadas em três categorias: abertas, fechadas e de múltipla escolha; 

Como nos refere Lakatos 1988, p.77-79) consideramos: 

 
 “Perguntas abertas, também chamadas livres ou não limitadas, são as 

que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem 

própria e emitir opiniões; 

 Perguntas fechadas ou dicotómicas, também denominadas limitadas ou 

de alternativas fixas, são aquelas em que o informante escolhe sua 

resposta entre duas opções: sim e não; 

 Perguntas de múltipla escolha, são perguntas fechadas, mas que 

apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas 

do mesmo assunto”. (Lakatos 1988, p.77-79) 

 

O conteúdo e o vocabulário são dois aspetos muito importantes a ter em consideração 

na construção do questionário. Em relação ao conteúdo, o investigador deve estar seguro de 

que a pergunta é necessária à investigação; quanto ao vocabulário, as perguntas devem ser 

formuladas de maneira clara, objetiva, numa linguagem acessível e usual dos indivíduos em 

estudo, para que não aconteçam deformações das perguntas (Marconi & Lakatos, 1988). 

O questionário, deve iniciar-se com perguntas gerais e pouco a pouco chegar às 

específicas; as questões pessoais e impessoais devem aparecer alternadamente para que não 

aconteça o chamado efeito de contágio ou influência da pergunta precedente sobre a 

seguinte. As primeiras devem funcionar como quebra-gelo de forma a descontrair o 

investigado. 

O questionário foi elaborado pela autora do estudo. Foi, após a reformulação de 

algumas questões, validado em março de 2016 por duas especialistas da área da Educação 

para a Saúde, uma da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e outra da Universidade 

do Minho e posteriormente aplicado a um conjunto de 10 alunos com características 

idênticas aos da amostra em estudo. 
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O questionário é constituído por 15 questões, que abordam vários aspetos da 

Educação Sexual, com o objetivo de recolher as opiniões de alunos e avaliar os seus 

conhecimentos e comportamentos (Anexo 1). 

De seguida apresentamos a correspondência entre alguns dos objetivos formulados e 

as questões que compõem o questionário: 

 

Tabela 1- Distribuição dos objetivos pelas questões 

Objetivos Questões 

Identificar os conhecimentos e 

comportamentos dos alunos do Ensino 

Profissional oriundos de uma escola pública 

e de uma escola profissional sobre algumas 

temáticas da Educação Sexual 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Identificar a perceção dos alunos da amostra 

sobre o conceito de Educação Sexual 

 

 

1 

2 

 

Analisar as fontes de informação de 

Educação Sexual apontadas pelos alunos da 

amostra 

 

 

 

5 

 

Identificar a perceção sobre a utilidade da 

Educação Sexual na Escola, por parte dos 

alunos envolvidos no estudo 

 

 

4 
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4.5  CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Inicialmente, a amostra de estudo contemplava a totalidade dos alunos (550 alunos) 

do ensino profissional, distribuídos por 28 turmas, de duas escolas da região norte, sendo 

uma escola pública com ensino profissional e outra escola profissional (cooperativa de 

ensino). Designadamente escola A (escola pública com ensino profissional) com 254 alunos 

e a escola B (escola ensino profissional) com 296 alunos. 

No entanto, aquando da recolha de dados, a amostra apenas comportou 452 alunos, 

195 da escola A e 257 da escola B. 

A escola A situa-se na cidade de Barcelos, pertencente ao Distrito de Braga. Com um 

território de 378,9km² de área, e 115034 habitantes dados dos censos de 2011, subdividido 

em 89freguesias. A cidade de Barcelos é demarcada pelas cidades de Viana do Castelo, 

Ponte de Lima, Vila Verde, Braga, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim e Esposende 

(Censos, 2011). 

A escola B situa-se em Vila Nova de Famalicão. Também localizada no Distrito de 

Braga. Uma área territorial de 201,59km², e 129947 habitantes, dados dos censos de 2011, 

subdividido em 49 freguesias. O município de Vila Nova de Famalicão é rodeado pelo 

município de Braga, Guimarães, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde e Póvoa de Varzim e por 

Barcelos. Foi criado em 1835 por desmembramento de Barcelos e elevada à categoria de 

cidade em 1985 (Censos, 2011). 

São dois concelhos cuja atividade profissional é predominantemente têxtil. Os alunos 

das duas escolas são oriundos das várias freguesias que circundam a área das escolas 

envolvidas no estudo. 

Aquando da aplicação do questionário (pré-teste), como atrás já referimos, 

deparamo-nos com algumas alterações na composição das turmas relativamente ao número 

de alunos. Apresentamos, de seguida, as características da amostra envolvida neste estudo 

relativamente à distribuição por escola, tendo em conta o género, idades, ano de escolaridade 

e nível socioeconómico dos alunos (Gráficos 2, 3, 4, 5, 6 e 7). 

A escola A apresenta-se com 195 e a escola B com 257, sendo 182 do 10º ano, 140 

do 11º ano e 110 do 12º ano. 
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Quanto ao Género 

 

Os gráficos mostram-nos que tanto na escola A como na Escola B, foram 

maioritariamente os rapazes responderam ao questionário. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição de alunos da escola A por ano género 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição de alunos da escola B por ano género  
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Quanto à Escolaridade 
 

A distribuição de alunos por ano de escolaridade apresenta-nos diferenças entre a 

escola A e B. Na escola A, o 10º ano apresenta 46%, o 11ºano com 35%, e o 12ºano com 

16%. Na escola B, o 10º ano com 36%, o 11ºano apresenta 28% e o 12º ano 30%. Na escola 

B, alguns alunos interpretaram mal a questão e responderam 9ºano, embora frequentassem o 

10º ano. 

 

 

 

 

 

 Gráfico 4 – Distribuição de alunos da escola A por ano de escolaridade 

  

 

Gráfico 5 – Distribuição de alunos da escola B por ano de escolaridade  
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Quanto ao Nível Socioeconómico 

 

Relativamente ao nível socioeconómico da amostra deste estudo, nas duas escolas é 

maioritariamente médio baixo, na escola A com 58% e a escola B com 55%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Distribuição de alunos da escola A por nível socioeconómico   

 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição de alunos da escola B por nível socioeconómico  
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Cursos existentes na escola A: 

 

Curso Profissional de Animador Sociocultural (AN) 

Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância (AI) 

Curso Profissional de Técnico Apoio à Gestão Desportiva (AGD) 

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores (EAC) 

Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (GEI) 

Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis (ER) 

Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente 

(HST) 

Curso Profissional de Técnico de Turismo (TUR) 
 

 

Cursos existentes na escola B: 

 

Curso Profissional de Animador Sociocultural (AN) 

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica Automação e Comando (EAC) 

Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis (ER) 

Curso Profissional de Técnico de Instalações Elétricas (EI) 

Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica Automóvel (MA) 

Curso Profissional de Técnico Produção Maquinação - Produção Metalomecânica 

(MA) 
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5.1 INTRODUÇÃO  

 

Neste capítulo os resultados serão apresentados por instrumento de investigação. 

Assim, inicia-se com a apresentação e discussão dos resultados obtidos com a aplicação do 

pré e pós-teste. 

Como já referido, para a realização deste estudo, foi aplicado um questionário (Pré-

teste) em duas escolas, uma escola de ensino profissional e uma escola pública com ensino 

profissional. As turmas que responderam ao questionário pertenciam todas aos diversos cursos 

do ensino profissional existentes nas escolas como se pôde verificar no capítulo anterior. 

A aplicação do questionário foi realizada, num horário combinado com a direção da 

escola e os diretores de turma, assim como com alguns professores que lecionavam nas 

turmas. 

A apresentação dos resultados apresenta-se da seguinte forma, numa primeira análise, 

apresentamos os resultados do pré-teste, em gráficos comparativos, por questão, em função do 

ano letivo e por escola (Escola A e B). 

Na segunda análise, ilustramos os resultados do pós-teste na Escola A, onde os alunos 

usufruíram da implementação do programa de Educação Sexual em função da variável 

escolaridade. 

Não são apresentados resultados em função da variável género, porque a maioria dos 

inquiridos eram rapazes. 

Os resultados serão apresentados sob a forma de gráficos e tabelas, tendo em conta as 

variáveis escola (escola A e B) e ano de escolaridade (10º e 11º ano). 

Os resultados obtidos no pós-teste foram analisados através do Programa SPSS 

(Statistical Package for social Sciences) testes não paramétricos de Kruskal-wallis. 
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5.2 ANÁLISE COMPARATIVA POR QUESTÃO ENTRE ESCOLAS E 

ANO DE ESCOLARIDADE 

Questão 1 – Identificar conceitos/termos relacionados com a Educação Sexual 

 

A questão 1 comportava 17 conceitos/termos e solicitava-se aos alunos que 

assinalassem os que associavam à Educação Sexual. 
 

Namoro: as escolas apresentam a maioria das respostas no item concordo ou concordo 

totalmente: na Escola A, o 10º ano com 27% (concordo) e o 11º ano com 17% (concordo 

totalmente) (gráfico 8); já na Escola B, o 10º ano apresenta a maioria dos itens com 19% 

(concordo) e o 12ºano com 18% no mesmo item, o 11º ano destaca-se com 19% (concordo 

totalmente) (gráfico 9). 
 

 

Gráfico 8 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

Gráfico 9 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Família: As percentagens são maioritariamente distribuídas pelo item discordo e 

concordo: na escola A, o 10º ano apresenta 21% (discordo) e o 10º e 11º ano com 13% 

(concordo) (gráfico 10).Na escola B, o 10º ano apresenta 12% (discordo e concordo) e o 12º 

ano apresenta 14% (concordo) (gráfico 11). 

 

 

Gráfico 10 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 11 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Religião: Na escola A, os alunos do 10ºano representam a maioria com 21% 

(discordo), os outros anos apresentam percentagem aproximadas nos outros itens (gráfico 12). 

Na escola B, os valores são idênticos destacando-se o 10ºano com 19% (discordo) e o 12ºano 

com 12% (concordo) (gráfico 13). 

 

 

Gráfico 12 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 13 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Exposição do corpo: Na escola A, os alunos do 10º e 11ºano mostram percentagens 

muito próximas, 10ºano 20% e 11ºano 19% (concordo) (gráfico 14). Na escola B, os valores 

são idênticos destacando-se o 10ºano com 18% e o 12ºano com 20% (concordo) (gráfico 15). 

 

 

Gráfico 14 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 15 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
139 

Beijo: Na escola A, os alunos do 10º e 11ºano apresentam percentagens próximas, 

10ºano 26% e 11ºano 21% (concordo) (gráfico 16). Na escola B, os valores são idênticos 

destacando-se o 10ºano com 22% e o 12ºano com 19% (concordo) (gráfico 17). 

 

 

Gráfico 16 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

 

Gráfico 17 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Carinho: Na escola A, os alunos do 10º e 11ºano voltam a apresentar percentagens 

muito próximas, 10ºano 24% e 11ºano 19% (concordo) (gráfico 18). Na escola B, os valores 

voltam a ser idênticos, o 10ºano com 20% e o 12ºano com 19% (concordo) (gráfico 19). Nas 

duas escolas o item concordo totalmente apresenta valores idênticos. 

 

 

Gráfico 18 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

 

Gráfico 19 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Cultura: Na escola A, os alunos do 10ºano representam a maioria com 24% (discordo) 

e logo a seguir o 11ºano com 17% (discordo), nos outros itens as percentagens são idênticas 

(gráfico 20). Na escola B, destaca-se o 11º e 12ºano com 15% (concordo), o 10ºano apresenta 

a mesma percentagem em dois itens 12% (discordo/concordo) (gráfico 21). 

 

 

 

Gráfico 20 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 21 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Métodos contracetivos: Na escola A, os alunos do 10º, 11º e 12ºano apresentam 

percentagens muito próximas nos dois itens (concordo/concordo totalmente) destacando-se a 

maioria no 10ºano 22%, 11ºano 18% (concordo totalmente) o 12ºano apresenta a mesma 

percentagem nos dois itens (gráfico 22). Na escola B, a situação é idêntica sendo os mesmos 

itens os mais cotados, a maioria aparece no 12º ano 17% (concordo), o 10ºano com 19% 

(concordo totalmente) e o 11ºano apresenta a mesma percentagem em dois itens 13% 

(concordo/concordo totalmente) (gráfico 23). 

 

 

Gráfico 22 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 23 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Leis: Na escola A, destaca-se a maioria no item discordo, o 10ºano com 24%, 11ºano 

com 13% e o 12ºano com 7%. No item concordo o 10º e 11º ano apresentam a mesma 

percentagem 12% (concordo) (gráfico 24). Na escola B, tal como na escola A destaca-se a 

maioria no item discordo, o 10ºano com 14%, 12ºano com 11% em dois itens (discordo e 

concordo), e o 11ºano com10% (concordo) (gráfico 25). 

 

 

 

 
Gráfico 24 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 25 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Reprodução: Na escola A, os alunos do 10º e 12ºano apresentam a maioria, o 10ºano 

com 23% e o 12ºano com 10% (concordo), o 11º ano apresenta-se com maioria 17% 

(concordo totalmente) (gráfico 26). Na escola B, destaca-se o 10º e 12ºano com 19% 

(concordo), o 11ºano com 15% (concordo) (gráfico 27). 

 

 

 

 

Gráfico 26 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

 

Gráfico 27 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Educação: Na escola A, os três níveis de ensino apresentam a maioria no item 

concordo, o 10ºano com 23%, 11ºano com 15% e o 12ºano com 5% (gráfico 28). Na escola B, 

tal como na escola A destaca-se a maioria no item concordo, o 10ºano com 17%, 11ºano com 

14% e o 12ºano com 16% (gráfico 29). 

 

 

 

Gráfico 28 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

  

Gráfico 29 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Infeções sexualmente transmissíveis: Na escola A, os alunos do 10ºano apresentam 

25% das suas respostas no item concordo, o 11ºano com 16% no item concordo totalmente, já 

o 12ºano apresentam 8% em dois itens (concordo/concordo totalmente) (gráfico 30). Na 

escola B, destaca-se o 12ºano com 17% (concordo), o 10ºano apresenta 16% no mesmo item, 

o 11ºano apresenta 11% (concordo) (gráfico 31). 

 

 

Gráfico 30 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 31 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Afeto: Na escola A, os alunos do 10ºano apresentam 25%, o 11ºano com 19% e o 

12ºano com 10% das suas respostas no item concordo, no item concordo totalmente o 10º e 

11ºano apresentam 12% no item concordo totalmente (gráfico 32). Na escola B, destaca-se o 

12ºano com 21%, o 10ºano apresenta 19%, e o 11ºano com 17% no item concordo (gráfico 

33). 

 

 

Gráfico 32 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 33 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Gravidez: Na escola A, os alunos do 10ºano apresentam 24% e o 11ºano com 18% das 

suas respostas no item concordo, o 12ºano apresenta 8% no item concordo totalmente (gráfico 

34). Na escola B, destaca-se o 12ºano com 18% e o 11ºano com 18% no item concordo, o 

11ºano apresenta 13% no mesmo item (gráfico 35). 

 

 

Gráfico 34 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 35 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Amor: Na escola A, a maioria das respostas centra-se no item concordo os alunos do 

10ºano apresentam 28%, o 11ºano com 19%, o 12ºano com 9% (gráfico 36). Na escola B, 

destaca-se também as respostas do item concordo com a maioria o 12ºano com 19%, o 10ºano 

com 17% e o 11ºano com 15% (gráfico 37). 

 

 

Gráfico 36 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 37 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Puberdade: Na escola A, os alunos do 10ºano apresentam 28% das suas respostas no 

item concordo, logo a seguir o 11ºano com 21% e o 12ºano com 8% no mesmo item (gráfico 

38). Na escola B, destaca-se o 10º e 12ºano com 20% no item concordo, o 11ºano apresenta 

16% no mesmo item (gráfico 39). 

 

 

Gráfico 38 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 39 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Publicidade: Na escola A, destaca-se a maioria no item discordo, o 10ºano com 24%, 

11ºano com 16% e o 12ºano com 6% (gráfico 40). Na escola B, as respostas estão divididas 

entre o item discordo e concordo, o 10ºano com 13%, no item concordo, 11ºano com 12% e o 

12ºano com 11% representam a maioria do item concordo (gráfico 41). 

 

 

Gráfico 40 – Análise das respostas à questão 1 da escola A 

 

 

Gráfico 41 – Análise das respostas à questão 1 da escola B 
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Questão 2 – Identificar o melhor conceito de Sexualidade 

 

Relativamente às 8 afirmações presentes no questionário os alunos teriam que 

assinalar a opção que melhor traduzisse a sua opinião.  

 

Sexualidade é sinónimo de relação sexual: Na escola A, a maioria das respostas 

centram-se no item não concordo nem discordo, o 10ºano com 17%, 11ºano com 15% e o 

12ºano com 6%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item discordo com 14% 

(gráfico 42). Na escola B, as respostas estão divididas entre o item discordo e concordo, o 

10ºano com 11%, no item não concordo nem discordo, 11ºano com 7% no item discordo e 

concordo e o 12ºano com 11% representam a maioria do item discordo (gráfico 43). 
 

 

Gráfico 42 – Análise das respostas à questão 2 da escola A 

 

 

Gráfico 43 – Análise das respostas à questão 2 da escola B 
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A sexualidade inicia-se na adolescência e termina na terceira idade: Na escola A, os 

resultados, concentram no item concordo o 10º ano com 16%, o 11ºano com 13% e o 12ºano 

com 6% (gráfico 44). Na escola B, as respostas estão divididas entre o item discordo, não 

concordo nem discordo e concordo, o 10ºano com 11%, no item não concordo nem discordo e 

concordo, 11ºano com 8% no item concordo e o 12ºano com 9% representam a maioria do 

item discordo (gráfico 45). 

 

 

 

 

Gráfico 44 – Análise das respostas à questão 2 da escola A 

 

 

Gráfico 45 – Análise das respostas à questão 2 da escola B 
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A puberdade inicia-se sempre aos dez anos: Na escola A, o 10ºano apresenta 14% no 

item discordo e 13% no item não discordo nem concordo, o 11ºano com 13% no item não 

concordo nem discordo, e o 12ºano com 7% no item discordo totalmente (gráfico 46). Na 

escola B, 10ºano apresenta 12% no item não discordo nem concordo, 11ºano com 9% no item 

discordo e o 12ºano com 10% representam a maioria do item discordo (gráfico 47). 

 

 

 

 

Gráfico 46 – Análise das respostas à questão 2 da escola A 

 

 

Gráfico 47 – Análise das respostas à questão 2 da escola B 
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Aos treze anos todos os jovens, por sexo, têm as características sexuais igualmente 

desenvolvidas: Na escola A, o 10ºano apresenta 19% no item discordo, o 11ºano com 12% no 

item não concordo nem discordo, e o 12ºano com 6% no item discordo totalmente (gráfico 

48). Na escola B, a maioria centra-se no item discordo, 10ºano apresenta 12%, 11ºano com 

10% e o 12ºano com 11% (gráfico 49). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48 – Análise das respostas à questão 2 da escola A 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 – Análise das respostas à questão 2 da escola B 
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A puberdade inicia-se, geralmente, mais cedo nas raparigas: Na escola A, o 10ºano 

apresenta 21% no item concordo, o mesmo ano no item não concordo nem discordo assim 

como no item concordo totalmente apresenta 11%. O 11ºano no item concordo apresenta 

15%, já no item não concordo nem discordo assim como no item concordo totalmente 

apresenta 9%. O 12ºano apresenta 9% no item concordo (gráfico 50). Na escola B, a maioria 

centra-se no 10º e 12ºano, o 10ºano apresenta 16% no item concordo, 11ºano com 10% e o 

12ºano com 16%, nos restantes níveis apresentam grandes variações (gráfico 51). 

 

 

 

 

Gráfico 50 – Análise das respostas à questão 2 da escola A 

 

 

Gráfico 51 – Análise das respostas à questão 2 da escola B 
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O ato sexual é apenas um dos fatores que interfere na sexualidade: Na escola A, o 

10ºano apresenta 19% no item concordo, o mesmo ano no item não concordo nem discordo 

apresenta 12%. O 11ºano no item concordo apresenta 17%, já no item não concordo nem 

discordo apresenta 8%. O 12ºano apresenta 8% no item concordo (gráfico 52). Na escola B, a 

maioria centra-se no 10ºano com 19% no item concordo, 11º e 12ºano apresentam 11%, sendo 

a maioria (gráfico 53). 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 52 – Análise das respostas à questão 2 da escola A  

 

 

Gráfico 53 – Análise das respostas à questão 2 da escola B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
158 

A cultura e a religião das pessoas influenciam a sua sexualidade: Na escola A, o 

10ºano apresenta 16% no item concordo, o mesmo ano no item não concordo nem discordo 

apresenta 15%. O 11ºano no item concordo apresenta 13%, já no item não concordo nem 

discordo apresenta 11%. O 12ºano apresenta 6% no item não concordo nem discordo e 5% no 

item concordo (gráfico 54). Na escola B, 10ºano apresenta a mesma percentagem em três 

itens, discordo, não concordo nem discordo e concordo com 9%, 11ºano apresenta a maioria 

no item concordo com percentagens entre o 11% e 9%, o 12ºano apresentam 11%, sendo a 

maioria no item concordo (gráfico 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54 – Análise das respostas à questão 2 da escola A 

 

 

Gráfico 55 – Análise das respostas à questão 2 da escola B 
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Os indivíduos do sexo masculino vivem a sexualidade de forma diferente dos 

indivíduos do sexo feminino: Na escola A, o 10ºano apresenta 19% no item concordo, o 

mesmo ano no item não concordo nem discordo apresenta 16%. O 11ºano no item concordo 

apresenta 18%, já no item não concordo nem discordo apresenta 8%. O 12ºano apresenta 6% 

no item concordo e 5% no item concordo totalmente (gráfico 56). Na escola B, no item não 

concordo nem discordo os três anos de escolaridade apresentam a mesma percentagem 11%, 

no item concordo o 10ºano apresenta a maioria com 12%, o 11ºano apresentam 8%, o 12ºano 

apresenta 11% (gráfico 57). 

 

 

Gráfico 56 – Análise das respostas à questão 2 da escola A 

 

 

Gráfico 57 – Análise das respostas à questão 2 da escola B 
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Questão 3: Identificar conhecimentos e comportamentos relacionados com IST e métodos 

contracetivos. 

 

Era solicitado aos alunos a colocação de verdadeiro ou falso nas várias afirmações (18) 

presentes no questionário. 

 

As IST são infeções transmitidas unicamente por contacto sexual: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item Verdadeiro, o 10º ano com 34%, o 11º ano com 23% 

e o 12º ano com 11%. O 11º ano destaca-se com alguma evidência no item Falso com 13% 

(gráfico 58). Na escola B a maioria das respostas estão no item Verdadeiro, o 10º ano com 

23%, o 11º ano com 15% e o 12º ano com 13%. Já o item Falso com 12% lidera com a 

percentagem de 17% (gráfico 59). 
 

 

Gráfico 58 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

Gráfico 59 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 



CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
161 

Quem tem boas companhias não tem que se preocupar com as IST`s: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item Falso, o 10ºano com 42%, o 11º ano com 33% e o 

12º ano com 16%. Os restantes itens tem uma percentagem muito baixa em todos os anos de 

escolaridade (gráfico 60). Na escola B, a maioria das respostas também centram-se no item 

Falso, o 9º ano com 3%, o 10º ano com 32%, o 11º ano com 25% e o 12º ano com 28%. E 

como aconteceu na Escola A, os restantes itens tem uma percentagem muito baixa em todos 

os anos de escolaridade (gráfico 61). 

 

 

Gráfico 60 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 61 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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O preservativo quando usado corretamente protege das IST e previne a gravidez: Na 

escola A, a maioria das respostas centram-se no item Verdadeiro, o 10º ano com 42%, o 11º 

ano com 32% e o 12º ano com 16%. Nos restantes itens as percentagens são muito baixas em 

todos os anos de escolaridade, mas mesmo assim o 10º ano consegue-se destacar no item de 

Falso com 4% (gráfico 62). Na escola B, a maioria das respostas também centram-se no item 

Verdadeiro, o 9º ano com 4%, o 10º ano com 33%, o 11º ano com 26% e o 12º ano com 29% 

(gráfico 63). 

 

 

 

Gráfico 62 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 63 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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 A toma da pílula deve ser iniciada no 1º dia da menstruação: Na escola A, a maioria 

das respostas estão dividas entre o item Verdadeiro e Falso, o 10º ano com maioria 23% no 

item Verdadeiro, o 11º ano com 18% no item Falso e o 12º ano com 9% no item Falso 

(gráfico 64). Na escola B, as respostas também dividem-se entre o item Verdadeiro e Falso, 

com o 10º ano a atingir a maioria com 18% no item Verdadeiro, o 11º ano com 16% no item 

Verdadeiro e o 12º ano com 13% no item Falso (gráfico 65). 

 

 

 

 

 

Gráfico 64 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

 

Gráfico 65 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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 A pílula tem efeito contracetivo a partir do 1º mês em que se começa a tomar: Na 

escola A, a maioria das respostas centram-se no item Verdadeiro, o 10º ano com 30%, o 11º 

ano com 25% e o 12º ano com 9%. No item Falso também existe algumas percentagens, o 10º 

ano com 13%, o 11º ano com 11% e o 12º ano com 7% (gráfico 66). Na escola B, a situação é 

a mesma que na escola A, ou seja, a maioria das respostas também centram-se no item 

Verdadeiro, o 9º ano com 4%, o 10º ano com 25%, o 11º ano com 17% e o 12º ano com 18% 

(gráfico 67). O mesmo acontece na escola A no item Falso, pois também existe algumas 

percentagens, o 10º ano com 9%, o 11º ano com 10% e o 12º ano com 9%. 

 

 

 

Gráfico 66 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 67 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a seguir à toma habitual da pílula 

diminuem a eficácia contracetiva da pílula: Na escola A, a maioria das respostas centram-se 

no item Verdadeiro, o 10º ano com 24%, o 11º ano com 20% e o 12º ano com 10%. Mas, no 

item Falso também existe um número razoável de percentagens, o 10º ano com 16%, o 11º 

ano 15% e o 12º ano com 6% (gráfico 68).Na escola B, as respostas estão dividas entre os 

itens, o 9º ano com 9% nos dois itens, o 10º ano com maioria 19% no item Falso, o 11º ano 

com maioria 16% no item Verdadeiro e o 12º ano com 12% no item Verdadeiro e 11% no 

item Falso (gráfico 69). 

 

 

 

 

 

Gráfico 68 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 69 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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Quando a mulher toma a pílula, o homem não precisa de usar o preservativo: Na escola 

A, a maioria das respostas centram-se no item Falso, o 10º ano com 38%, o 11º ano com 25% 

e o 12º ano com 15%. O 11º ano consegue liderar o item Verdadeiro com a percentagem de 

10% (gráfico 70).Na escola B, a maioria das respostas também centram-se no item Falso, o 9º 

ano com 3%, o 10º ano com 28%, o 11º ano com 23% e o 12º ano com 25%. O 10º ano 

consegue liderar o item Verdadeiro com 7% (gráfico 71). 

 

 

 

 

 

Gráfico 70 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 71 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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Atualmente, a relação sexual não protegida não é problemática, uma vez que se pode 

recorrer, sempre que necessário, à contraceção de emergência: Na escola A, a maioria das 

respostas centram-se no item Falso, o 10º ano com 26%, o 11º ano com 24% e o 12º ano com 

14%. O 10º ano também lidera o item Verdadeiro com 19% (gráfico 72). Na escola B, a 

maioria das respostas também centram-se no item Falso, o 9º ano com 2%, o 10º ano com 

21%, o 11º ano com 17% e o 12º ano com 19%. O 10º ano tal como na escola A também 

lidera o item Verdadeiro com 15% (gráfico 73). 

 

 

 

 

Gráfico 72 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

 

Gráfico 73 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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A contraceção de emergência só pode ser feita até 48h após a relação sexual 

desprotegida: Na escola A, a maioria das respostas centram-se no item Verdadeiro, o 10º ano 

com 29%, o 11º ano com 22% e o 12º ano com 12%. No item Falso também existe algumas 

percentagens, o 10º ano com 16%, o 11º ano com 13% e o 12º ano com 5% (gráfico 74).Na 

escola B, a maioria das respostas também centram-se no item Verdadeiro, o 9º ano com 3%, o 

10º ano com 25%, o 11º ano com 19% e o 12º ano com 21%. O 10º ano também lidera o item 

Falso com 11% (gráfico 75). 

 

 

 

 

 

Gráfico 74 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

 

Gráfico 75 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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O preservativo é um método contracetivo só disponível para homens: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item Falso, o 10º ano com 33%, o 11º ano com 29% e o 

12º ano com 13%. O 10º ano também consegue liderar o item Verdadeiro com 11% (gráfico 

76). Na escola B, a situação é a mesma do que na escola A, ou seja, a maioria das respostas 

também centram-se no item Falso, o 9º ano com 4%, o 10º ano com 29%, o 11º ano com 23% 

e o 12º ano com 27% (gráfico 77). E tal como na escola A, o 10º ano na escola B também 

consegue liderar o item Verdadeiro com 6%. 

 

 

 

 

 

Gráfico 76 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

 

Gráfico 77 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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O espermicida é um método contracetivo tão eficaz como o preservativo: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item Falso, o 10º ano com 29%, o 11º ano com 26% e o 

12º ano com 13%. O 10º ano também lidera o item Verdadeiro com 14% (gráfico 78). Na 

escola B, a situação é a mesma que na escola A, ou seja, a maioria das respostas também 

centram-se no item Falso, o 9º ano com 2%, o 10º ano com 22%, o 11º ano com 18% e o 12º 

ano com 17% (gráfico 79). Tal como na escola A o 10º ano na escola B também lidera o item 

Verdadeiro com 13%. 

 

 

 

 

Gráfico 78 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 79 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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 A mulher que pretende iniciar a vida sexual, como contraceção, pode tomar a pílula 

contracetiva indica por uma amiga: Na escola A, a maioria das respostas centram-se no item 

Falso, o 10º ano com 38%, o 11º ano com 27% e o 12º ano com 13%. O 11º ano consegue 

atingir liderança no item Verdadeiro com 8% (gráfico 80). Na escola B, a situação é a mesma 

que na Escola A, ou seja, a maioria das respostas também centram-se no item Falso, o 9º ano 

com 2%, o 10º ano com 27%, o 11º ano com 20% e o 12º ano com 23% (gráfico 81). 

 

 

 

Gráfico 80 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 81 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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O anel vaginal tem vantagens sobre a pílula: Na escola A, a maioria das respostas 

centram-se no item Verdadeiro, o 10º ano com 26%, o 11º ano com 19% e o 12º ano com 

12%. O 10º ano também conseguiu liderança no item Falso com 17% (gráfico 82). Na escola 

B, as respostas estão divididas entre dois itens Verdadeiro e Falso, o 9º ano com 2% em 

ambos os itens, o 10ºano com maioria 19% no item Verdadeiro, o 11º ano com a percentagem 

13% no item Falso e o 12º ano com 17% no item Verdadeiro (gráfico 83). 

 

 

 

 

 

Gráfico 82 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

 

 

Gráfico 83 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não portadora de uma IST: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item Falso, 10ºano na liderança com 42%, o 11º ano com 

30% e o 12ºano com 14%. Por sua vez, o 11º ano consegue liderança no item Verdadeiro com 

6% (gráfico 84). Na escola B, a situação é a mesma que na Escola A, ou seja, a maioria das 

respostas centram-se no item Falso, o 9º com 3%, o 10º ano atingiu liderança com 30%, o 11º 

ano com 23% e o 12º ano com 25%. O 10º ano destaca-se também no item Verdadeiro com 

5% (gráfico 85). 

 

 

 

Gráfico 84 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 85 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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O preservativo deve ser retirado com o pénis ainda em ereção, logo após o orgasmo: Na 

escola A, a maioria das respostas centram-se no item Verdadeiro, o 10ºano destaca-se com 

25%, o 11º ano com 22% e o 12º ano com 9%. O 10º ano também se destaca no item Falso 

com 17% (gráfico 86). Na escola B, as respostas dividem-se em dois itens Verdadeiro e Falso, 

o 9º ano com maior destaque de 3% no item Falso, o 10º ano com maior destaque de 19% no 

item Verdadeiro, o 11º ano com destaque de 17% no item Verdadeiro e o 12º ano com 

destaque de 18% no item Verdadeiro (gráfico 87). 

 

 

 

Gráfico 86 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 87 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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Na primeira relação sexual desprotegida não há risco de engravidar: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item Falso, o 10º ano a atingir liderança com 38%, o 11º 

ano com 31% e o 12º ano com 15%. O 10º ano também destaca-se no item Verdadeiro com 

8% (gráfico 88). Na escola B, a maioria das respostas centram-se no item Falso, o 10º ano a 

atingir liderança com 32%, o 11º ano com 25% e o 12º ano com 27%. Os restantes itens tem 

percentagens muito baixas em todos os anos de escolaridade (gráfico 89). 

 

 

Gráfico 88 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 89 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
176 

O uso de dois preservativos protege mais do que só um: Na escola A, a maioria das 

respostas centram-se no item Falso, o 10º ano a liderar com 30%, o 11º ano com 26% e o 12º 

ano com 11%. O 10º ano também apresenta destaque no item Verdadeiro com 15% (gráfico 

90).Na escola B, a situação é a mesma que na escola A, ou seja, a maioria das respostas 

centram-se no item Falso, o 9º ano com 2%, o 10º ano na liderança com 22%, o 11º ano com 

19% e o 12º ano com 21%. O 11º ano conseguiu liderança no item Verdadeiro com 13% 

(gráfico 91). 

 

 

 

Gráfico 90 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 91 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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O preservativo deve ser colocado assim que o pénis estiver ereto e antes de qualquer 

contacto sexual: Na escola A, a maioria das respostas centram-se no item Verdadeiro, o 10º 

ano em destaque com 43%, o 11º ano com 32% e o 12º com 14%. Nos restantes itens as 

percentagens são muito baixas em todos os anos de escolaridade (gráfico 92). Na escola B, a 

situação é a mesma que na escola A, ou seja, a maioria das respostas centram-se no item 

Verdadeiro, o 9º ano com 4%, o 10º ano em destaque com 33%, o 11º ano com 25% e o 12º 

ano com 24%. O 12º ano conseguiu liderança no item Falso com 6% (gráfico 93). 

 

 

 

 

Gráfico 92 – Análise das respostas à questão 3 da escola A 

 

 

Gráfico 93 – Análise das respostas à questão 3 da escola B 
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Questão 4 – Identificar o papel da Educação Sexual 

 

Era pedido que os alunos indicassem a sua opinião sobre o papel da Educação Sexual. 

 

Ter mais informação: Na escola A, a maioria das respostas centram-se no item Sim, o 

10º ano em destaque com 43%, o 11º ano com 33% e o 12º ano com 14%. Nos restantes itens 

as percentagens são muito baixas em todos os anos de escolaridade (gráfico 94). Na escola B, 

a situação é a mesma que na escola A, ou seja, a maioria das respostas também centram-se no 

item Sim, o 9º ano com 4%, o 10º ano em destaque com 32%, o 11º ano com 26% e o 12º ano 

com 28% (gráfico 95). Nos restantes itens as percentagens são muito baixas em todos os anos 

de escolaridade tal como na escola A. 
 

 

Gráfico 94 – Análise das respostas à questão 4 da escola A 

 

Gráfico 95 – Análise das respostas à questão 4 da escola B 
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Tirar dúvidas que tens: Na escola A, a maioria das respostas centram-se no item Sim, o 

10º ano em destaque com 41%, o 11º ano com 28% e o 12º ano com 14%. Nos restantes itens 

as percentagens são muito baixas em todos os anos de escolaridade (gráfico 96). Na escola B a 

situação é idêntica com a da escola A, ou seja, a maioria das respostas também centram-se no 

item Sim, o 9º ano com 4%, o 10º ano em destaque com 31%, o 11º ano com 24% e o 12ºano 

com 26% (gráfico 97). Nos restantes itens as percentagens também são muito baixas em todos 

os anos de escolaridade. 

 

 

Gráfico 96 – Análise das respostas à questão 4 da escola A 

 

 

Gráfico 97 – Análise das respostas à questão 4 da escola B 
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Questão 5 – Identificar o que sentem ao falar sobre a Educação sexual 

 

Era solicitado que os alunos indicassem o seu sentimento ao falar sobre a Educação 

Sexual a outras pessoas. 

 

Diz como te sentes a falar de Educação Sexual com os teus amigos: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item à vontade, o 10ºano com 21%, 11ºano com 17% e o 

12ºano com 6%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item muito à vontade 

com 19% (gráfico 98). Na escola B a maioria das respostas estão divididas entre o item à 

vontade e muito à vontade, o 12ºano com maioria 14% no item muito à vontade, o 11º ano 

com 15% no item à vontade e o 10º ano com maioria nos itens à vontade e muito à vontade 

com 14% (gráfico 99). 

 

 

Gráfico 98 – Análise das respostas à questão 5 da escola A 

 

 

Gráfico 99 – Análise das respostas à questão 5 da escola B 
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Diz como te sentes a falar de Educação Sexual com os teus pais: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item à vontade, o 10ºano com 12%, 11ºano com 14% e o 

12ºano com 7%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item pouco à vontade 

com 17% (gráfico 100). Na escola B, a maioria das respostas estão divididas entre o item 

pouco á vontade e à vontade, o 10ºano com maioria 15% no item pouco á vontade, o 11º ano 

com 11% no item pouco à vontade e o 12ºano com maioria no item à vontade com 12% 

(gráfico 101). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 100 – Análise das respostas à questão 5 da escola A 

 

 

Gráfico 101 – Análise das respostas à questão 5 da escola B 
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Diz como te sentes a falar de Educação Sexual com os teus colegas: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item à vontade, o 10ºano com 24%, 11ºano com 15% e o 

12ºano com 7%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item pouco à vontade 

com 11% (gráfico 102). Na escola B, a maioria das respostas estão divididas entre o item à 

vontade e muito à vontade, o 10ºano com maioria 16% e o 11º ano com 12% no item à 

vontade, o 12º ano com maioria nos itens à vontade e muito à vontade com 11% (gráfico 103). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 102 – Análise das respostas à questão 5 da escola A 

 

 

Gráfico 103 – Análise das respostas à questão 5 da escola B 
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Diz como te sentes a falar de Educação Sexual com os teus professores: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item pouco à vontade, o 10ºano com 19%, 11ºano com 

13% e o 12ºano com 8%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item nada à 

vontade com 13% (gráfico 104). Na escola B, a maioria das respostas estão divididas entre o 

item pouco à vontade e à vontade, o 10ºano com maioria 15% no item pouco à vontade, o 11º 

ano com 12% no item à vontade e o 12º ano com maioria no item à vontade com 11% (gráfico 

105). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 104 – Análise das respostas à questão 5 da escola A 

 

 

 

 

 

Gráfico 105 – Análise das respostas à questão 5 da escola B 
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Diz como te sentes a falar de Educação Sexual com outros: Na escola A, a maioria das 

respostas centram-se no item nada à vontade, o 10ºano com 18%, 11ºano com 14% e o 12ºano 

com 5%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item pouco à vontade com 

12% (gráfico 106). Na escola B a maioria das respostas estão divididas entre o item nada à 

vontade e pouco à vontade, o 10ºano com maioria 13% no item nada à vontade, o 11º ano com 

7% nos itens nada à vontade e pouco à vontade e o 12º ano com maioria no item nada à 

vontade com 7% (gráfico 107). 

 

 

 

 

Gráfico 106 – Análise das respostas à questão 5 da escola A 

 

 

Gráfico 107 – Análise das respostas à questão 5 da escola B 
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Questão 6: Idade da 1ª relação sexual 

 

Foi pedido aos alunos que indicassem a idade da sua 1.ª relação sexual.  

 

Indica a idade da tua 1.ª relação sexual: Na escola A, a maioria das respostas centram-se no 

item não respondeu, o 10ºano com 30%, 11ºano com 14% e o 12ºano com 7%. O 11º ano 

destaca-se ainda com alguma evidência no item 14 anos ou mais com 16% (gráfico 108). 

Na escola B, a maioria das respostas estão divididas entre o item 14 anos ou mais e o 

item não respondeu, o 12ºano com maioria 23% no item 14 anos ou mais, o 11º ano com 21% 

no item 14 anos ou mais e o 10º ano com maioria no item não respondeu com 18% (gráfico 

109). 
 

 

Gráfico 108 – Análise das respostas à questão 6 da escola A 

 

Gráfico 109 – Análise das respostas à questão 6 da escola B 
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Questão 7 – Uso de métodos contracetivos 

 

 Nesta questão os alunos tiveram que indicar se usaram método contracetivos na 

última relação sexual. 

 

Usaste métodos contracetivos na última relação sexual: Na escola A, a maioria das respostas 

centram-se no item não respondeu, o 10ºano com 31%, 11ºano com 15% e o 12ºano com 7%. 

O 11º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item sim com 16% (gráfico 110). 

Na escola B, a maioria das respostas estão divididas entre o item sim e o item não 

respondeu, o 12ºano com maioria 20% no item sim, o 11º ano com 18% no item sim e o 10º 

ano com maioria no item não respondeu com 18% (gráfico 111). 

 

 

Gráfico 110 – Análise das respostas à questão 7 da escola A 

 

Gráfico 111 – Análise das respostas à questão 7 da escola B 
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Questão 8 – Escolha de métodos contracetivos  

 

Foi pedido aos alunos que assinalassem os métodos contracetivos escolhidos na última 

relação sexual. 

 

Os métodos contracetivos escolhidos na última relação sexual: Na escola A, a maioria 

das respostas centram-se no item não respondeu, o 10ºano com 33%, 11ºano com 19% e o 

12ºano com 9%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item preservativo com 

10% (gráfico 112). Na escola B, a maioria das respostas estão divididas entre o item 

preservativo e o item não respondeu, o 10ºano com maioria 19% no item não respondeu, o 11º 

ano com 10% no item preservativo e no item não respondeu e o 12º ano com maioria no item 

preservativo com 12% (gráfico 113). 
 

 

Gráfico 112 – Análise das respostas à questão 8 da escola A 

 

Gráfico 113 – Análise das respostas à questão 8 da escola B 
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Questão 9 – Relação sexual e consumo de álcool ou drogas  

 

Nesta questão os alunos tiveram que assinalar se já tiveram relações sexuais após 

terem consumido álcool ou drogas. 

 

Já tiveste relações sexuais após teres consumido álcool ou drogas: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item não respondeu, o 10ºano com 31%, 11ºano com 

14% e o 12ºano com 7%.O 11º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item não com 

15% (gráfico 114). Na escola B, a maioria das respostas estão divididas entre o item não e o 

item não respondeu, o 12ºano com maioria 18% no item não, o 11º ano com 18% no item não 

e o 10º ano com maioria no item não respondeu com 18% (gráfico 115). 

 

 

Gráfico 114 – Análise das respostas à questão 9 da escola A 

 

Gráfico 115 – Análise das respostas à questão 9 da escola B 
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Questão 10 – Jovens e relação sexual  

 

Foi pedido aos alunos que respondessem se achavam que a maioria dos jovens da sua 

idade já tinha tido relações sexuais. 

  

Achas que a maioria dos jovens da tua idade já teve relações sexuais: Na escola A, a 

maioria das respostas centram-se no item sim, o 10ºano com 27%, 11ºano com 28% e o 

12ºano com 13%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência no item não com 16% 

(gráfico 116). Na escola B, a maioria das respostas centram-se no item sim, o 10ºano com 

28%, o 11º ano com 25% e o 10º ano com 26% (gráfico 117). 

 

 

Gráfico 116 – Análise das respostas à questão 10 da escola A 

 

 

Gráfico 117 – Análise das respostas à questão 10 da escola B 
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Questão 11 – Idade e relação sexual 

 

Nesta questão os alunos tiveram que indicar qual a sua perceção relativamente à idade 

em que os outros jovens costumam ter a sua primeira relação sexual. 

 

Idade da primeira relação sexual (12-13 anos): Na escola A, a maioria das respostas 

centram-se no item poucos, o 10º ano com 30%, o 11º ano com 25% e o 12º ano com 8% 

(gráfico 120). Na escola B, a maioria das respostas centram-se no item poucos, o 10º ano com 

27%, 11º ano com 18% e o 12º ano com 19% (gráfico 121). 

 

 

Gráfico 118 – Análise das respostas à questão 11 da escola A 

 

 

Gráfico 119 – Análise das respostas à questão 11 da escola B 
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Idade da primeira relação sexual (14 anos ou mais): Na escola A, a maioria das 

respostas centram-se no item muitos, o 10º ano com 37%, o 11º ano com 30% e o 12º ano com 

12% (gráfico 122). Na escola B, a maioria das respostas centram-se no item muitos, o 9º ano 

com 4%, o 10º ano com 32%, o 11º ano com 25% e o 12º ano com 27% (gráfico 123). 

 

 

Gráfico 120 – Análise das respostas à questão 11 da escola A 

 

 

Gráfico 121 – Análise das respostas à questão 11 da escola B 
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Questão 12 – Quem toma a iniciativa 

 

Foi pedido aos alunos que indicassem quando os jovens optam por ter relações 

sexuais. 

 

Geralmente é o rapaz que toma a iniciativa: Na escola A, a maioria das respostas centram-se 

no item concordo, o 10º ano com 21%, o 11º ano com 14% e o 12º ano com 9%. O 10º ano 

destaca-se com alguma evidência no item discordo com 18% (gráfico 124). 

Na escola B, a maioria das respostas centram-se no item concordo, o 10º ano com 

16%, o 11º ano com 12% e o 12º ano com 13%. Destacam-se também o 10º ano e o 12º ano 

no item discordo, o 10º ano com 13% e o 12º ano com 12% (gráfico 125). 

 

 

Gráfico 122 – Análise das respostas à questão 12 da escola A 

 

Gráfico 123 – Análise das respostas à questão 12 da escola B 
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Geralmente é a rapariga que toma a iniciativa: Na escola A, a maioria das respostas 

centram-se no item discordo, o 10º ano com 30%, o 11º ano com 22% e o 12º ano com 8%. O 

10º ano e o 12º ano destacam-se também no item concordo, o 10º ano com 11% e o 11º ano 

com 9% (gráfico 126). Na escola B, a maioria das respostas centram-se no item discordo, o 

10º ano com 21%, o 11º ano com 13% e o 12º ano com 18% (gráfico 127). 

 

 

Gráfico 124 – Análise das respostas à questão 12 da escola A 

 

 

Gráfico 125 – Análise das respostas à questão 12 da escola B 
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Decidem os dois quando acham que é a altura: Na escola A, a maioria das respostas 

centram-se no item concordo, o 10º ano com 26%, o 11º ano com 22% e o 12º ano com 11%. 

O 10º ano destaca-se no item concordo totalmente com 16% (gráfico 128). 

Na escola B, a maioria das respostas estão divididas entre os itens concordo e 

concordo totalmente, o 10º ano com a maioria no item concordo totalmente com 18%, o 11º 

ano com 13% no item concordo e o 12º ano com maioria no item concordo com 20% (gráfico 

129). 

 

 

 

Gráfico 126 – Análise das respostas à questão 12 da escola A 

 

 

Gráfico 127 – Análise das respostas à questão 12 da escola B 
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Têm relações porque um deles insiste: Na escola A, a maioria das respostas centram-se 

no item discordo, o 10º ano com 19%, o 11º ano com 13% e o 12º ano com 4%. O 12º ano 

destaca-se também no item concordo com 6% (gráfico 130). 

Na escola B, a maioria das respostas centram-se no item discordo, o 10º ano com 13%, 

o 11º ano com 11% e o 12º ano com 14%. O 10º ano destaca-se ainda com alguma evidência 

no item discordo totalmente com 11% (gráfico 131). 

 

 

 

 

 

Gráfico 128 – Análise das respostas à questão 12 da escola A 

 

 

Gráfico 129 – Análise das respostas à questão 12 da escola B 
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Questão 13: Quando acontece a 1ª relação sexual  

 

Foi solicitado aos alunos que opinassem sobre o porquê da sua primeira relação sexual. 

   

Querem experimentar: Na escola A, a resposta, centra-se no item sim no 10º ano com 

38%, no 11ºano com 34% e no 12º ano com 13% (gráfico 132). Na escola B, as respostas 

também se destacam no item sim 10ºano com 34%, 11º ano 25% e 12ºano com 26% (gráfico 

133). 

 

 

Gráfico 130 – Análise das respostas à questão 13 da escola A 

 

 

Gráfico 131 – Análise das respostas à questão 13 da escola B 
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Estão muito apaixonados: Na escola A, as respostas estão muito próximas entre o sim 

e o não, embora o sim esteja em evidência, 10º ano com 29%, 11ºano 22%, no 12ºano com 

12% (gráfico 134). Já na escola B, as respostas também se destacam no item sim no 10º ano 

com 19% e 11º e 12º ano com 16% (gráfico 135). 

 

 

Gráfico 132 – Análise das respostas à questão 13 da escola A 

 

 

Gráfico 133 – Análise das respostas à questão 13 da escola B 
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Já namoram há muito: Na escola A, as respostas também se centram no item sim, no 

10º ano com 35%, 11ºano com 29% e 12º ano com 11% (gráfico 136). Na escola B, também 

com maioria no item sim no 10ºano com 25%, 11º ano com 18% e 12ºano com 21% (gráfico 

137). 

 

 

Gráfico 134 – Análise das respostas à questão 13 da escola A 

 

 

Gráfico 135 – Análise das respostas à questão 13 da escola B 
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Questão 14: Uso de preservativo   

 

Nesta questão os alunos indicaram quais as razões para uso do preservativo.  

 

Evitar a gravidez: Na escola A, as respostas centram-se no item sim no 10º ano com 

44%, o 11º ano com 34% e o 12º ano com 14% (gráfico 138). Na escola B, a resposta a esta 

questão foi idêntica nos dois itens, o 10º ano com 35% das respostas, o 11º ano com 27% e o 

12º ano com 30% (gráfico 139). 

 

 

Gráfico 136 – Análise das respostas à questão 14 da escola A 

 

 

Gráfico 137 – Análise das respostas à questão 14 da escola B 
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Evitar o VIH/SIDA: Na escola A, as respostas estão muito idênticas ao item da 

questão anterior, apresentam no 10º ano 44%, no 11º ano 34% e no 12º ano 15% (gráfico 

140). Na escola B, o 10º ano apresenta 33%, no 11º ano 27% e no 12ºano 29% (gráfico 141). 

 

 

Gráfico 138 – Análise das respostas à questão 14 da escola A 

 

 

Gráfico 139 – Análise das respostas à questão 14 da escola B 
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Evitar outras infeções sexualmente transmissíveis: Na escola A, destaca-se igualmente 

no item sim, no 10º ano com 44%, no 11º ano 34% e no 12º ano com 15% (gráfico 142). Na 

escola B, o 10º ano apresenta 33%, o 11ºano 16%, e o 12ºano e 28% (gráfico 143). 

 

 

Gráfico 140 – Análise das respostas à questão 14 da escola A 

 

 

Gráfico 141 – Análise das respostas à questão 14 da escola B 
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Questão 15: Diálogo com o parceiro 

 

Foi pedido aos alunos que referissem como te sentiriam ao falar com os parceiros em 

diversas situações. 

 

Conversar com o parceiro sobre o uso do preservativo: Na escola A, a maioria das 

respostas incidiram no item à vontade, no 10º ano apresentam 29%, no 11º ano com 26% e no 

12º ano 11% (gráfico 144). Na escola B, os valores são idênticos, 10º ano com 26%, o 11º ano 

23% e o 12ºano 24% (gráfico 145). 

 

 

Gráfico 142 – Análise das respostas à questão 15 da escola A 

 

 

Gráfico 143 – Análise das respostas à questão 15 da escola B 
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Convencer o parceiro a usar o preservativo: Na escola A, a maioria das respostas 

incidiram no item à vontade, 10º ano 32%, 11º ano 27% e o 12º ano 12% (gráfico 146). Na 

escola B, os valores são idênticos no 10º ano com 25%, 11º e 12º ano com 21% (gráfico 147). 

 

 

Gráfico 144 – Análise das respostas à questão 15 da escola A 

 

 

Gráfico 145 – Análise das respostas à questão 15 da escola B 
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Recusar ter relações sexuais sem preservativo: Na escola A, a maioria das respostas 

incidiram no item à vontade, 10º ano apresenta 24%, 11º ano 23% e o 12º ano 9% (gráfico 

148). Na escola B, os valores são no 10º ano 18%, 11ºano 16% e o 12º ano com 17% (gráfico 

149). 

 

 

Gráfico 146 – Análise das respostas à questão 15 da escola A 

 

 

Gráfico 147 – Análise das respostas à questão 15 da escola B 
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Recusar ter relações sexuais se não quiser: Na escola A, a maioria das respostas tal 

com na questão anterior incidiram no item à vontade, 10º ano 28%, 11º ano 25% e o 12º ano 

8% (gráfico 150). Na escola B, os valores são idênticos:10º ano 21%, 11ºano 17% e 12º ano 

com 20% (gráfico 151). 

 

 

Gráfico 148 – Análise das respostas à questão 15 da escola A 

 

 

Gráfico 149 – Análise das respostas à questão 15 da escola B 

 

Após uma análise mais abrangente, verificámos que as diferenças são pouco 

consideráveis ao nível dos conhecimentos dos alunos do 10º, 11º e 12ºano de escolaridade, 

das escolas A e B. No entanto, o 12ºano, apesar de ser em número menos representativo, 

manifestou no pré-teste mais conhecimentos sobre a sexualidade. 
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5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA 1ª APLICAÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS (PRÉ-TESTE) 

 

Para comparar as respostas obtidas ao mesmo inquérito pelos alunos do 10º e 11º ano 

nas duas escolas, recorreu-se ao teste não paramétricos de Kruskal-Wallis. O 12º ano não foi 

contemplado na análise uma vez que aquando a implementação e aplicação do pós-teste estes 

alunos já não frequentavam as escolas. 

O teste de Kruskal-Wallis pode ser considerado como a alternativa não paramétrica à 

ANOVA one way. Utilizámos este teste para verificar se a distribuição dos valores das 

respostas são idênticas nas duas amostras, com alunos inquiridos em duas escolas diferentes. 

As hipóteses do teste são: "H0: as distribuições das amostras são idênticas" e "H1: existe uma 

diferença de distribuição nas respostas obtidas nos inquéritos das duas escolas". 

 

Descrição dos dados iniciais: 

 

Tabela 2- Distribuição do número total de alunos por escolas e ano de escolaridade 

Escola * Escolaridade Ano de Escolaridade Tabulação cruzada 

Contagem 

 

Escolaridade Ano de Escolaridade 

Total 1 10.º 2 11.º 3 12.º 

4 Não 

Respondeu 5 9.º 

Escola 1 Escola A 90 69 32 4 0 195 

2 Escola B 92 71 78 5 11 257 

Total 182 140 110 9 11 452 
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Descrição dos dados finais: 

Tabela 3- Distribuição do número total de alunos por escolas e 10º e 11º ano de escolaridade 

Ano de Escolaridade * Escola Tabulação cruzada 

Contagem 

 
Escola  

Total 1 Escola A 2 Escola B 

Ano de Escolaridade 1 10.º 90 92 182 

2 11.º 69 71 140 

Total 159 163 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
208 

Questão 1: Nesta questão foi pedido aos alunos que assinalassem quais as palavras, 

que consideravam estarem diretamente relacionadas com o conceito de Sexualidade.  

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

 Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 4- Distribuição dos resultados da questão 1 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

 Namoro 1 Escola A 159 157,05 

2 Escola B 163 165,84 

Total 322  

Família 1 Escola A 159 152,49 

2 Escola B 163 170,29 

Total 322  

Religião 1 Escola A 159 163,98 

2 Escola B 163 159,08 

Total 322  

Exposição do corpo 1 Escola A 159 164,38 

2 Escola B 163 158,69 

Total 322  

Beijo 1 Escola A 159 153,98 

2 Escola B 163 168,83 

Total 322  

Carinho 1 Escola A 159 157,76 

2 Escola B 163 165,14 

Total 322  

Cultura 1 Escola A 158 154,89 

2 Escola B 163 166,92 

Total 321  

 Métodos Contracetivos 1 Escola A 159 158,08 

2 Escola B 163 164,83 

Total 322  

Reprodução 1 Escola A 159 167,64 
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2 Escola B 163 155,51 

Total 322  

Leis 1 Escola A 159 167,36 

2 Escola B 163 155,79 

Total 322  

Educação 1 Escola A 159 157,07 

2 Escola B 163 165,83 

Total 322  

IST Infeções sexualmente transmissíveis 1 Escola A 159 160,44 

2 Escola B 163 162,53 

Total 322  

Afeto 1 Escola A 159 157,68 

2 Escola B 163 165,23 

Total 322  

Gravidez 1 Escola A 159 166,31 

2 Escola B 163 156,80 

Total 322  

Amor 1 Escola A 159 154,24 

2 Escola B 163 168,59 

Total 322  

Puberdade  1 Escola A 159 153,03 

2 Escola B 163 169,76 

Total 322  

Publicidade  1 Escola A 159 163,34 

2 Escola B 163 159,70 

Total 322  

 

 

A tabela abaixo apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de 

liberdade (“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. 

Sig”). Quando p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa 

entre as respostas obtidas nas duas escolas para a questão 1 nos itens do Namoro, Religião, 

Exposição do corpo, Beijo, Carinho, Cultura, Métodos contracetivos, Reprodução, Leis, 

Educação, IST Infeções sexualmente transmissíveis, Afeto, Gravidez, Amor e Publicidade 
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Tabela 5- Resultados estatístico da questão 1 

Teste estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Namoro ,892 1 ,345 

Família 3,227 1 ,072 

Religião ,246 1 ,620 

Exposição do corpo ,350 1 ,554 

Beijo 2,591 1 ,107 

Carinho ,613 1 ,433 

Cultura 1,501 1 ,221 

Métodos Contracetivos ,536 1 ,464 

Reprodução 1,690 1 ,194 

Leis 1,385 1 ,239 

Educação ,816 1 ,366 

IST Infeções sexualmente transmissíveis ,047 1 ,829 

Afeto ,663 1 ,416 

Gravidez 1,025 1 ,311 

Amor 2,449 1 ,118 

Puberdade 3,324 1 ,068 

Publicidade ,135 1 ,713 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola  

 

 

Existe diferença significativa nas respostas obtidas nos dois questionários no que se 

refere a questão 1 nos itens Família e Puberdade.  
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Gráfico 150 – Apresentação gráfica do resultado obtido no Item Família  

 

 Gráfico 151 – Apresentação gráfica do resultado no item Puberdade 
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Questão 2: Foi solicitado aos alunos que relativamente às afirmações apresentadas 

na questão as assinalassem de forma a melhor traduzir a sua opinião. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 6- Distribuição dos resultados da questão 2 por escola 

Análise  

 Escola  N Classificação 

Sexualidade é sinónimo de relação sexual 1 Escola A 159 164,67 

2 Escola B 163 158,41 

Total 322  

A sexualidade inicia-se na adolescência e termina na 

terceira idade  

1 Escola A 159 164,07 

2 Escola B 163 158,99 

Total 322  

A puberdade inicia-se sempre aos dez anos. 1 Escola A 159 165,97 

2 Escola B 163 157,14 

Total 322  

Aos treze anos todos os jovens, por sexo, têm as 

características, sexuais igualmente desenvolvidos. 

1 Escola A 159 165,25 

2 Escola B 163 157,84 

Total 322  

A puberdade inicia-se, geralmente, mais cedo nas 

raparigas.  

1 Escola A 159 164,52 

2 Escola B 163 158,56 

Total 322  

O ato sexual é apenas um dos fatores que interfere na 

sexualidade. 

1 Escola A 159 159,49 

2 Escola B 163 163,46 

Total 322  

A cultura e a religião das pessoas influenciam a sua 

sexualidade. 

1 Escola A 159 163,14 

2 Escola B 163 159,90 

Total 322  

Os indivíduos do sexo masculino vivem a sexualidade de 

forma diferente dos indivíduos do sexo feminino.  

1 Escola A 159 168,66 

2 Escola B 163 154,52 

Total 322  
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A tabela seguinte apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de 

liberdade (“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. 

Sig”). Quando p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa 

entre as respostas obtidas nas duas escolas para a questão 2. 

 

Tabela 7- Resultados estatístico da questão 2 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Sexualidade é sinónimo de relação sexual ,394 1 ,530 

A sexualidade inicia-se na adolescência e termina na terceira 

idade 

,256 1 ,613 

A puberdade inicia-se sempre aos dez anos. ,775 1 ,379 

Aos treze anos todos os jovens, por sexo, têm as características, 

sexuais igualmente desenvolvidos. 

,550 1 ,458 

A puberdade inicia-se, geralmente, mais cedo nas raparigas. ,368 1 ,544 

O ato sexual é apenas um dos fatores que interfere na 

sexualidade. 

,165 1 ,685 

A cultura e a religião das pessoas influenciam a sua sexualidade. ,104 1 ,747 

Os indíviduos do sexo masculino vivem a sexualidade de forma 

diferente dos indivíduos do sexo feminino. 

2,058 1 ,151 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
214 

Questão 3: Relativamente a esta questão os alunos tiveram que classificar como 

Verdadeiras ou Falsas as afirmações apresentadas.  
 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 8- Distribuição dos resultados da questão 3 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

As IST são infeções transmitidas unicamente por 

contacto sexual. 

1 Escola A 159 153,52 

2 Escola B 163 169,29 

Total 322  

Quem tem boas companhias não tem que se preocupar 

com as IST. 

1 Escola A 159 159,05 

2 Escola B 163 163,89 

Total 322  

O preservativo quando usado corretamente protege 

das IST e previne a gravidez. 

1 Escola A 159 163,18 

2 Escola B 163 159,87 

Total 322  

A toma da pílula deve ser iniciada no 1.º dia da 

menstruação. 

1 Escola A 159 166,12 

2 Escola B 163 156,99 

Total 322  

A pílula tem efeito contracetivo a partir do 1.º mês em 

que se começa a tomar. 

1 Escola A 159 162,02 

2 Escola B 163 160,99 

Total 322  

Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a seguir 

à toma habitual da pílula diminuem a eficácia 

contracetiva da pílula. 

1 Escola A 159 158,53 

2 Escola B 163 164,40 

Total 322  

Quando a mulher toma a pílula, o homem não precisa 

de usar o preservativo. 

1 Escola A 159 156,82 

2 Escola B 163 166,06 

Total 322  

Atualmente, a relação sexual não protegida não é 

problemática, uma vez que se pode recorrer, sempre 

que necessário, à contraceção de emergência. 

1 Escola A 159 163,24 

2 Escola B 163 159,80 

Total 322  

A contraceção de emergência só pode ser feita até 48h 1 Escola A 159 165,14 
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após a relação sexual desprotegida. 2 Escola B 163 157,95 

Total 322  

O preservativo é um método contracetivo só disponível 

para homens. 

1 Escola A 159 157,62 

2 Escola B 163 165,29 

Total 322  

O espermicida é um método contracetivo tão eficaz como 

o preservativo. 

1 Escola A 159 166,04 

2 Escola B 163 157,07 

Total 322  

A mulher que pretende iniciar a vida sexual, como 

contraceção, pode tomar a pílula contracetiva indicada por 

uma amiga. 

1 Escola A 159 165,17 

2 Escola B 163 157,92 

Total 322  

O anel vaginal tem vantagens sobre a pílula. 1 Escola A 159 156,97 

2 Escola B 163 165,91 

Total 322  

A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não portadora de 

uma IST 

1 Escola A 159 163,33 

2 Escola B 163 159,71 

Total 322  

O preservativo deve ser retirado com o pénis ainda em 

ereção, logo após o orgasmo. 

1 Escola A 159 161,04 

2 Escola B 163 161,95 

Total 322  

Na primeira relação sexual desprotegida não há risco de 

engravidar. 

1 Escola A 159 154,92 

2 Escola B 163 167,91 

Total 322  

O uso de dois preservativos protege mais do que só um. 1 Escola A 159 164,02 

2 Escola B 163 159,04 

Total 322  

O preservativo deve ser colocado assim que o pénis estiver 

ereto e antes de qualquer contacto sexual. 

1 Escola A 159 160,68 

2 Escola B 163 162,30 

Total 322  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas nas duas escolas para a questão 3.  
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Tabela 9- Resultados estatístico da questão 3 

Teste Estatístico a,b 

 
Chi-Square df 

Asymp. 

Sig. 

As IST são infeções transmitidas unicamente por contacto sexual. 3,337 1 ,068 

Quem tem boas companhias não tem que se preocupar com as IST. ,832 1 ,362 

O preservativo quando usado corretamente protege das IST e 

previne a gravidez. 

,474 1 ,491 

A toma da pílula deve ser iniciada no 1.º dia da menstruação. ,986 1 ,321 

A pílula tem efeito contracetivo a partir do 1.º mês em que se 

começa a tomar. 

,015 1 ,904 

Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a seguir à toma 

habitual da pílula diminuem a eficácia contracetiva da pílula. 

,401 1 ,526 

Quando a mulher toma a pílula, o homem não precisa de usar o 

preservativo. 

1,637 1 ,201 

Atualmente, a relação sexual não protegida não é problemática, uma 

vez que se pode recorrer, sempre que necessário, à contraceção de 

emergência. 

,151 1 ,698 

A contraceção de emergência só pode ser feita até 48h após a 

relação sexual desprotegida. 

,702 1 ,402 

O preservativo é um método contracetivo só disponível para 

homens. 

1,100 1 ,294 

O espermicida é um método contracetivo tão eficaz como o 

preservativo. 

1,083 1 ,298 

A mulher que pretende iniciar a vida sexual, como contraceção, 

pode tomar a pílula contracetiva indicada por uma amiga. 

,910 1 ,340 

O anel vaginal tem vantagens sobre a pílula. ,949 1 ,330 

A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não portadora de uma IST ,329 1 ,566 

O preservativo deve ser retirado com o pénis ainda em ereção, logo 

após o orgasmo. 

,010 1 ,919 

Na primeira relação sexual desprotegida não há risco de engravidar. 4,695 1 ,030 

O uso de dois preservativos protege mais do que só um. ,338 1 ,561 

O preservativo deve ser colocado assim que o pénis estiver ereto e 

antes de qualquer contacto sexual. 

,096 1 ,757 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variabel: Escola  
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Existe diferença significativa nas respostas obtidas nos dois questionários para a 

questão 3 nos itens: “As IST são infeções transmitidas unicamente por contacto sexual”, e “Na 

primeira relação sexual desprotegida não há risco de engravidar” 

 

 
 

 

Gráfico 152 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “As IST são infeções transmitidas unicamente 

por contacto sexual” 
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Gráfico 153 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Na primeira relação sexual desprotegida não 

há risco de engravidar” 
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Questão 4: Foi solicitado aos alunos a sua opinião sobre o objetivo da educação 

sexual. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

 

Tabela 10- Distribuição dos resultados da questão 4 por escola 

Análise 

 Escola N Classificação 

Ter mais informação 1 Escola A 159 161,22 

2 Escola B 163 161,77 

Total 322  

Tirar dúvidas que tens 1 Escola A 159 163,06 

2 Escola B 163 159,98 

Total 322  

 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas nas duas escolas para a questão a 4 nos dois itens.     

 

Tabela 11- Resultados estatístico da questão 4 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Informação Ter mais informação ,014 1 ,906 

Dúvidas Tirar dúvidas que tens ,233 1 ,629 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola  
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Questão 5: Relativamente a esta questão, foi pedido aos alunos que se exprimissem 

sobre a forma de como se sentem ao falar de Educação Sexual com amigos, pais, colegas ou 

professores ou até outras pessoas. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

 

Tabela 12- Distribuição dos resultados da questão 5 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

Os teus amigos 1 Escola A 159 162,44 

2 Escola B 163 160,59 

Total 322  

Os teus pais 1 Escola A 159 157,85 

2 Escola B 163 165,06 

Total 322  

Os teus colegas 1 Escola A 159 161,65 

2 Escola B 163 161,36 

Total 322  

Os teus professores 1 Escola A 159 150,69 

2 Escola B 163 172,04 

Total 322  

Outros 1 Escola A 159 153,38 

2 Escola B 163 169,42 

Total 322  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas nas duas escolas para a questão 5 “Os teus amigos”, “Os teus pais”, “os teus colegas” 

e “outros”. Existe diferença significativa nas respostas obtidas na questão 5 “os teus 

professores”. 
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Tabela 13- Resultados estatístico da questão 5 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square Df Asymp. Sig. 

 Os teus amigos ,038 1 ,846 

Os teus pais  ,528 1 ,468 

  Os teus colegas  ,001 1 ,976 

 Os teus professores  4,680 1 ,031 

Outros 2,563 1 ,109 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 154 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Os teus professores” 
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Gráfico 155 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Outros” 
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Questão 6, 7, 8, 9 e 10: No que refere a estas questões os alunos foram solicitados a 

indicar situações mais individuais como a idade da 1ª relação, o uso ou não de métodos 

contracetivos na última relação e qual o escolhido e ainda se teriam tido relações sexuais após 

o consumo de álcool ou droga. Foi também questionado aos alunos se achavam que os jovens 

da sua idade já teriam tido relações sexuais. 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

 

Tabela 14- Distribuição dos resultados da questão 6,7,8,9 e 10 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

Questão_6. Indica a idade da tua 1.ª relação sexual 

(colocando um X na opção correspondente) 

1 Escola A 159 173,38 

2 Escola B 163 149,91 

Total 322  

Questão_7. Usaste métodos contracetivos na última relação 

sexual (assinala com um X na opção) 

1 Escola A 159 178,91 

2 Escola B 163 144,52 

Total 322  

Questão_8. Assinala com X os métodos contracetivos 

escolhidos na última relação sexual: 

1 Escola A 159 167,10 

2 Escola B 163 156,03 

Total 322  

Questão_9. Já tiveste relações sexuais após teres 

consumido álcool ou drogas (coloca um X na opção)? 

1 Escola A 159 176,04 

2 Escola B 163 147,31 

Total 322  

Questão_10. Achas que a maioria dos jovens da tua idade 

já teve relações sexuais (coloca um X na opção que 

representa a tua idade)? 

1 Escola A 159 174,19 

2 Escola B 163 149,12 

Total 322  

 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p < α=0.10 rejeitamos H0 e concluímos que existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas nas duas escolas para as questões 6, 7, 9 e 10. Não existe diferença significativa nas 

respostas da questão 8. 
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Tabela 156- Resultados estatístico da questão 6,7,8,9 e 10 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Indica a idade da tua 1.ª relação sexual (colocando um X na 

opção correspondente) 

6,271 1 ,012 

Usaste métodos contracetivos na última relação sexual 

(assinala com um X na opção) 

13,540 1 ,000 

Assinala com X os métodos contracetivos escolhidos na última 

relação sexual: 

1,417 1 ,234 

Já tiveste relações sexuais após teres consumido álcool ou 

drogas (coloca um X na opção)? 

9,137 1 ,003 

Achas que a maioria dos jovens da tua idade já teve relações 

sexuais (coloca um X na opção que representa a tua idade)? 

10,470 1 ,001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola  

 

 

 

Gráfico 156 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Idade da Tua 1ª relação sexual” 
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Gráfico 157 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Usaste métodos contracetivos na última 

relação sexual” 

 

Gráfico 158 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Já tiveste relações sexuais após teres 

consumido álcool ou drogas” 
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 Gráfico 159 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Achas que a maioria dos jovens da 

tua idade já teve relações sexuais” 
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Questão 11: Foi pedido aos alunos que se prenunciassem sobre a perceção que têm 

relativamente à idade que os outros jovens costumam ter a sua primeira relação sexual. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 16- Distribuição dos resultados da questão 11 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

12 - 13 anos 1 Escola A 159 163,75 

2 Escola B 163 159,30 

Total 322  

14 anos ou mais 1 Escola A 159 167,20 

2 Escola B 163 155,94 

Total 322  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas nas duas escolas para a questão 11 relativamente aos “12-13 anos”.  

Quando p < α=0.10 rejeitamos H0 e concluímos que existe diferença significativa 

entre as respostas obtidas nas duas escolas para a questão 11 no campo “14 anos ou mais”.     
 

 

 

 

 

 

Tabela 17 - Resultados estatístico da questão 11 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

12 - 13 anos ,272 1 ,602 

14 anos ou mais 3,256 1 ,071 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola 

 



CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
228 

 

 

 

 Gráfico 160 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “14anos ou mais” 
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Questão 12: no que diz respeito à questão 12, foi pedido aos alunos que assinalassem 

quando é que consideram que os jovens têm relações sexuais. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 18- Distribuição dos resultados da questão 12 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

Geralmente é o rapaz que toma a iniciativa. 1 Escola A 159 155,55 

2 Escola B 163 167,30 

Total 322  

Geralmente é a rapariga que toma a iniciativa. 1 Escola A 159 151,68 

2 Escola B 163 171,08 

Total 322  

 Decidem os dois quando acham que é a 

altura. 

1 Escola A 159 149,92 

2 Escola B 163 172,79 

Total 322  

Têm relações porque um deles insiste. 1 Escola A 159 164,13 

2 Escola B 163 158,94 

Total 322  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas nas duas escolas para a questão 12 nos campos “Geralmente é o rapaz que toma a 

iniciativa.” e “Têm relações porque um deles insiste.” Quando p < α=0.10 rejeitamos H0 e 

concluímos que existe diferença significativa entre as respostas obtidas nas duas escolas para 

a questão 12 nos itens “Geralmente é a rapariga que toma a iniciativa.” E “Decidem os dois 

quando acham que é altura.”     
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Tabela 19 - Resultados estatístico da questão 12 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Iniciativa Geralmente é o rapaz que toma a iniciativa. 1,469 1 ,225 

Iniciativa Geralmente é a rapariga que toma a iniciativa. 4,444 1 ,035 

 Decidem os dois quando acham que é a altura. 6,139 1 ,013 

Têm relações porque um deles insiste. ,275 1 ,600 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 161 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Geralmente é a rapariga que toma a 

iniciativa” 
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Gráfico 162 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Decidem os dois quando acham que é a 

altura” 
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Questão 13: Foi solicitado aos jovens a sua opinião sobre o porquê dos jovens terem 

a sua primeira relação sexual  

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 20- Distribuição dos resultados da questão 13 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

Querem experimentar 1 Escola A 159 164,36 

2 Escola B 163 158,71 

Total 322  

Estão muito apaixonados 1 Escola A 159 155,22 

2 Escola B 163 167,62 

Total 322  

Já namoram há muito tempo 1 Escola A 159 151,74 

2 Escola B 163 171,02 

Total 322  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas nas duas escolas a para questão 13 “querem experimentar e Estão muito apaixonados”.  

Quando p < α=0.10 rejeitamos H0 e concluímos que existe diferença significativa 

entre as respostas obtidas nas duas escolas na questão 13 para “Já namoram há muito tempo”.     
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Tabela 21 - Resultados estatístico da questão 13 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

 Querem experimentar 1,199 1 ,273 

Estão muito apaixonados 1,855 1 ,173 

Já namoram há muito tempo 5,674 1 ,017 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola  

 

 

Gráfico 163 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Já namoram há muito tempo” 
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Questão 14: Quanto à questão 14 foi pedido aos alunos que indicassem as razões 

para uso do preservativo. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 22- Distribuição dos resultados da questão 14 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

Evitar a gravidez 1 Escola A 159 162,54 

2 Escola B 163 160,48 

Total 322  

Evitar o VIH/SIDA 1 Escola A 159 160,54 

2 Escola B 163 162,44 

Total 322  

Evitar outras Infeções Sexualmente 

Transmissíveis 

1 Escola A 159 159,54 

2 Escola B 163 163,41 

Total 322  

 

 Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas nas duas escolas para a questão 14.   

 

Tabela 23 - Resultados estatístico da questão 14 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Evitar a gravidez ,437 1 ,508 

Evitar o VIH/SIDA ,269 1 ,604 

Evitar outras Infeções 

Sexualmente Transmissíveis 

,881 1 ,348 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola  
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Questão 15: Foi pedido aos alunos que referissem como se sentiriam ao conversar com o 

parceiro sobre o uso de preservativo. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

 

Tabela 24- Distribuição dos resultados da questão 15 por escola 

Análise 

 Escola  N Classificação 

Conversar com o parceiro sobre o uso do 

preservativo 

1 Escola A 159 153,12 

2 Escola B 163 169,68 

Total 322  

Convencer o parceiro a usar preservativo 1 Escola A 159 156,85 

2 Escola B 163 166,03 

Total 322  

Recusar ter relações sexuais sem preservativo  1 Escola A 159 161,76 

2 Escola B 163 161,25 

Total 322  

Recusar ter relações sexuais se não quiser 1 Escola A 159 159,32 

2 Escola B 163 163,63 

Total 322  

 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas na Escola A e na Escola B para a questão 15 “Convencer o parceiro a usar 

preservativo”, “Recusar ter relações sexuais sem preservativo” e “Recusar ter relações sexuais 

se não quiser”.  

Quando p < α=0.10 rejeitamos H0 e concluímos que existe diferença significativa 

entre as respostas obtidas na Escola A e na Escola B para a questão 15 “Conversar com o 

parceiro sobre o uso do preservativo”:     
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Tabela 25 - Resultados estatístico da questão 15 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Conversar com o parceiro sobre o uso do preservativo 4,060 1 ,044 

Convencer o parceiro a usar preservativo 1,285 1 ,257 

Recusar ter relações sexuais sem preservativo ,003 1 ,956 

Recusar ter relações sexuais se não quiser ,230 1 ,632 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escola 

 

 

 

 

Gráfico 164 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Conversar com o parceiro sobre o uso do 

preservativo” 
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5.4 DICUSSÃO DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS PRÉ-

TESTE  

 

Após a análise dos resultados do pré-teste, constatámos que na globalidade os 

resultados são semelhantes entre a escola A e B. Verificámos que os alunos da escola A, que à 

partida usufruíram do programa PRESSE, durante mais tempo, não manifestam, quer a nível 

do comportamento, quer ao nível das atitudes melhores conhecimentos que os da escola B. 

Analisando agora algumas questões em particular, verificamos, ao nível da questão 1, 

existe uma diferença significativa, no item Família. Os alunos da Escola A, ao nível do 

10ºano, discordam que o item Família esteja diretamente relacionado com o conceito de 

sexualidade; os alunos do mesmo ano de escolaridade da Escola B estão divididos entre o 

discordo e o concordo. Relativamente ao item Puberdade, os dois anos de escolaridade das 

duas escolas consideram que este item estava relacionado com o conceito de sexualidade, 

embora a Escola A, tenha apresentado uma maior percentagem de respostas no item concordo. 

No que se refere à questão 3, deparamo-nos com diferenças significativas no item: "As 

IST são infeções transmitidas unicamente por contacto sexual"; os alunos das duas escolas, e 

dos dois anos letivos, consideraram verdadeira a afirmação; ainda assim, a Escola A 

apresentou maior percentagem. No item: "Na primeira relação sexual desprotegida não há 

risco de engravidar", a maioria dos alunos de ambas as escolas considerou falso. 

Relativamente à questão 5, "Como se sentem ao falar de Educação Sexual com 

Amigos, Pais, Professores e Outros", existem também diferenças significativas: no item "Os 

teus Professores", verificámos que, os alunos de 10º ano, das duas escolas apresentaram a 

mesma percentagem, consideram-se "pouco à vontade", para falar de Educação Sexual; já os 

alunos do 11º ano da Escola A, referiram que se sentem "pouco à vontade", mas os alunos da 

Escola B afirmaram sentirem-se "à vontade", no que diz respeito as questões da sexualidade. 

No que toca ao item "falar de Educação sexual com Outras pessoas", da mesma questão, os 

alunos do 10º e 11ºano da escola A, referiram não se sentirem "nada à vontade", assim como 

os da Escola B. No entanto, os alunos do 11º ano da Escola B, consideram sentir-se "à 

vontade" para falar com outras pessoas que não só os professores, amigos, colegas ou pais. 

Nas respostas à questão 6, quando questionados sobre a idade da sua primeira relação 

sexual, verificámos que a maioria dos alunos do 10º ano, das duas escolas, não respondeu. Ao 
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nível do 11ºano, das duas escolas registamos um maior número de respostas na categoria 

referente aos 14 ou mais anos. 

Na questão 7, quando questionados se utilizaram algum o método contracetivo na 

última relação sexual, a maioria dos alunos do 10º ano das duas escolas, não respondeu; por 

seu lado os alunos do 11ºano, das duas escolas, registou um maior número de respostas na 

categoria sim. 

No que diz respeito à questão 9, que questionava os alunos sobre a relação sexual após 

o consumo de álcool ou drogas, uma vez mais constatamos que a maioria dos alunos do 10º 

ano, das duas escolas, não respondeu; e os do 11ºano assinalaram preferencialmente opção de 

resposta referente ao não. 

As respostas à questão 10, sobre se os jovens da sua idade já iniciaram a sua vida 

sexual, apresentam também diferenças significativas; os alunos das duas escolas do 10º e 

11ºanos consideraram que sim. 

No que concerne aos resultados obtidos na questão 11, sobre a idade que os jovens já 

tiveram a sua primeira relação. Os alunos do 10º e 11ºano da Escola A consideraram que, os 

jovens iniciam a sua vida sexual com 14 ou mais anos, no entanto uma maior percentagem de 

alunos da Escola B assinalou a mesma opção. 

Quanto à questão 12, relativa a iniciativa da relação sexual, as diferenças destacam-se 

em dois itens: no item "Geralmente é a rapariga que toma a iniciativa", os alunos, das duas 

escolas e dos dois anos de escolaridade, responderam discordar desta situação, sendo que os 

alunos da escola A destacam-se positivamente; já no item "Decidem os dois quando acham 

que é a altura", as diferenças são mais significativas, os alunos do 10ºano da Escola A 

concordaram com a situação, e uma maior percentagem de alunos da Escola B assinalaram a 

opção concordo totalmente. 

Na questão 13, respeitante a opinião sobre o porquê dos jovens terem iniciado a sua 

primeira relação sexual, verificámos, que os alunos da escola B atribuíram maior percentagem 

a categoria de resposta "Já namoram há muito tempo". 

Por fim, a questão 15, relativa à forma como se sentiriam ao falar com o parceiro sobre 

o uso do preservativo, verificámos que os alunos da escola B, referiram que se sentiriam mais 

à vontade. 

Podemos então concluir que relativamente às diferenças ao nível dos conhecimentos e 

comportamentos, dos alunos da amostra no que diz respeito à sexualidade é satisfatório. Os 
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alunos procedentes da escola pública com ensino profissional não evidenciaram mais 

conhecimentos que os da escola profissional. 

A maioria dos alunos do 10ºano, das duas escolas, ainda não iniciou a sua vida sexual, 

no entanto, os alunos do 11º ano iniciaram as suas reações sexuais a partir dos 14 anos. Os 

mesmos alunos sentem-se mais confiantes nas questões da educação sexual que os alunos 

do 10º ano. Ao abordarmos a forma como se sentem ao falar sobre o uso do preservativo com 

o parceiro, os alunos da Escola B, referiram sentir-se mais à vontade ao falar. 

No geral os resultados da Escola A revelaram-se ligeiramente menos positivos que os 

da Escola B, por essa razão a intervenção foi desenvolvida na Escola A. 
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5.5 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APÓS INTERVENÇÃO NA 

ESCOLA A (PÓS-TESTE) 

 

Para estudar o efeito da intervenção sobre o conhecimento dos alunos, aplicámos o 

mesmo questionário, na Escola A, às turmas envolvidas no estudo em anos escolares 

diferentes. Apesar dos alunos serem teoricamente os mesmos nas duas amostras, 

consideramos que as amostras são independentes sendo impossível identificar e relacionar as 

respostas de cada aluno nas duas amostras. Esta intervenção não foi aplicada na Escola B. 

Juntámos os dados aos resultados dos dois questionários numa única base de dados 

selecionando unicamente os alunos do 10º e 11º ano dos inquéritos realizados em 2015, e 

acrescentando uma variável Ano do questionário (2015, 2016). 

 

Descrição dos dados: 

 

Tabela 26- Distribuição do número total de alunos por ano de questionário e ano de 

escolaridade 

Ano/ Inquérito * Ano de Escolaridade Tabulações Cruzadas 

Contagem 

 
Ano de Escolaridade 

Total 1 10.º 2 11.º 

Ano questionário 1 2015 90 69 159 

2 2016 87 69 156 

Total 177 138 315 

 

Com o objetivo de avaliar se a intervenção teve uma influência significativa sobre as 

respostas dos alunos recorreu-se aos testes não paramétricos de Kruskal-Wallis. 

O teste de Kruskal-Wallis pode ser considerado como a alternativa não paramétrica à 

ANOVA one way. Utilizamos este teste para verificar se a distribuição dos valores das 

respostas são idênticas nas duas amostras, alunos inquiridos em 2015 e em 2016 (“H0”) ou se 

existe uma diferença de distribuição nas respostas obtidas nos questionários de 2015 e 2016 
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(“H1”). Comando SPSS 19.1 menu Analyse-> Nonparametric tests-> Legacy dialogs->k 

independente samples 

Questão 1: Nesta questão foi pedido aos alunos que assinalassem quais as palavras, que 

consideravam estarem diretamente relacionadas com o conceito de Sexualidade.  

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

 Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 27- Distribuição média dos resultados da questão 1 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

Namoro  1 2015 159 154,87 

2 2016 156 161,19 

Total 315  

Família  1 2015 159 140,82 

2 2016 156 175,51 

Total 315  

Religião  1 2015 159 150,80 

2 2016 156 165,34 

Total 315  

Exposição do corpo 1 2015 159 155,46 

2 2016 156 160,59 

Total 315  

Beijo  1 2015 159 156,64 

2 2016 156 159,39 

Total 315  

Carinho 1 2015 159 155,40 

2 2016 156 160,65 

Total 315  

Cultura  1 2015 158 144,97 

2 2016 156 170,19 

Total 314  

 Métodos Contracetivos 1 2015 159 156,54 

2 2016 156 159,49 

Total 315  
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Reprodução  1 2015 159 156,95 

2 2016 156 159,07 

Total 315  

Leis  1 2015 159 143,70 

2 2016 156 172,58 

Total 315  

Educação  1 2015 159 152,45 

2 2016 156 163,65 

Total 315  

 Infeções sexualmente 

transmissíveis 

1 2015 159 151,40 

2 2016 156 164,73 

Total 315  

Afeto 1 2015 159 156,87 

2 2016 156 159,15 

Total 315  

Gravidez  1 2015 159 155,65 

2 2016 156 160,40 

Total 315  

Amor  1 2015 159 157,31 

2 2016 156 158,70 

Total 315  

Puberdade   1 2015 159 157,07 

2 2016 156 158,95 

Total 315  

Publicidade  1 2015 159 152,17 

2 2016 156 163,94 

Total 315  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a questão 1 nos itens do Namoro, Religião, Exposição do corpo, 

Beijo, Carinho, Métodos contracetivos, Reprodução, Educação, IST Infeções sexualmente 

transmissíveis, Afeto, Gravidez, Amor, Puberdade e Publicidade. 
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Tabela 28 - Resultados estatístico da questão 1 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square Df Asymp. Sig. 

Namoro  ,483 1 ,487 

Família  13,148 1 ,000 

Religião 2,354 1 ,125 

 Exposição do corpo ,290 1 ,590 

 Beijo ,092 1 ,761 

 Carinho ,324 1 ,569 

 Cultura 6,936 1 ,008 

Métodos Contracetivos ,106 1 ,744 

 Reprodução ,054 1 ,816 

Leis 9,094 1 ,003 

 Educação 1,398 1 ,237 

 Infeções sexualmente 

transmissíveis 

2,018 1 ,155 

 Afeto ,061 1 ,805 

 Gravidez ,271 1 ,603 

 Amor ,024 1 ,876 

 Puberdade  ,044 1 ,834 

 Publicidade  1,561 1 ,212 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 

 

 

 Existe diferença significativa nas respostas obtidas nos dois questionários para a 

questão 1 no campo Família, Cultura e Leis. 
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Gráfico 165 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Família” 

 

Gráfico 166 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Cultura” 
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Gráfico 167 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Leis” 
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Questão 2: Foi solicitado aos alunos que relativamente às afirmações apresentadas na 

questão as assinalassem de forma a melhor traduzir a sua opinião. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 29- Distribuição média dos resultados da questão 2 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

Sexualidade é sinónimo de relação 

sexual. 

1 2015 159 155,43 

2 2016 156 160,62 

Total 315  

A sexualidade inicia-se na adolescência 

e termina na terceira idade. 

1 2015 159 155,57 

2 2016 156 160,47 

Total 315  

A puberdade inicia-se sempre aos dez 

anos. 

1 2015 159 152,69 

2 2016 156 163,41 

Total 315  

Aos treze anos todos os jovens, por 

sexo, têm as características, sexuais 

igualmente desenvolvidos. 

1 2015 159 148,04 

2 2016 156 168,15 

Total 315  

A puberdade inicia-se, geralmente, 

mais cedo nas raparigas.  

1 2015 159 157,24 

2 2016 156 158,77 

Total 315  

O ato sexual é apenas um dos fatores 

que interfere na sexualidade. 

1 2015 159 152,83 

2 2016 156 163,27 

Total 315  

A cultura e a religião das pessoas 

influenciam a sua sexualidade. 

1 2015 159 153,15 

2 2016 156 162,95 

Total 315  

Os indivíduos do sexo masculino 

vivem a sexualidade de forma diferente 

dos indivíduos do sexo feminino.  

1 2015 159 156,54 

2 2016 156 159,49 

Total 315  
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Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a pergunta Sexualidade é sinónimo de relação sexual, A 

sexualidade inicia-se na adolescência e termina na terceira idade, A puberdade inicia-se aos 

dez anos, a puberdade inicia-se normalmente mais cedo nas raparigas, o ato sexual é apenas 

um dos fatores que interfere na sexualidade, a cultura e a religião das pessoas influência na 

sexualidade e os indivíduos do sexo masculino vivem a sexualidade de forma diferente dos 

indivíduos de sexo feminino. 

 

Tabela 30 - Resultados estatístico da questão 2 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Sexualidade é sinónimo de relação sexual. ,283 1 ,595 

A sexualidade inicia-se na adolescência e termina na terceira 
idade. 

,247 1 ,619 

A puberdade inicia-se sempre aos dez anos. 1,175 1 ,278 

Aos treze anos todos os jovens, por sexo, têm as 
características sexuais igualmente desenvolvidas. 

4,169 1 ,041 

A puberdade inicia-se, geralmente, mais cedo nas raparigas.  ,025 1 ,874 

O ato sexual é apenas um dos fatores que interfere na 
sexualidade. 

1,177 1 ,278 

A cultura e a religião das pessoas influenciam a sua 
sexualidade. 

1,006 1 ,316 

Os indíviduos do sexo masculino vivem a sexualidade de 
forma diferente dos indivíduos do sexo feminino.  

,095 1 ,758 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 
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Existe diferença significativa nas respostas obtidas nos dois questionários para a 

questão 2 nas repostas obtidas no campo “Aos treze anos todos os jovens, por sexo, têm as 

características, sexuais igualmente desenvolvidos”. 
 

 

  

Gráfico 168 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Aos treze anos todos os jovens, por sexo, têm 

as características sexuais igualmente desenvolvidos” 
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Questão 3: Relativamente a esta questão os alunos tiveram que classificar como Verdadeiras 

ou Falsas as afirmações apresentadas.  

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 31- Distribuição média dos resultados da questão 3 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

As IST são infeções transmitidas unicamente por 

contacto sexual.  

1 2015 159 163,65 

2 2016 156 152,24 

Total 315  

Quem tem boas companhias não tem que se preocupar 

com as IST. 

1 2015 159 156,58 

2 2016 156 159,45 

Total 315  

O preservativo quando usado corretamente protege das 

IST e previne a gravidez. 

1 2015 159 160,37 

2 2016 156 155,59 

Total 315  

A toma da pílula deve ser iniciada no 1.º dia da 

menstruação. 

1 2015 159 164,40 

2 2016 156 151,48 

Total 315  

A pílula tem efeito contracetivo a partir do 1.º mês em 

que se começa a tomar.  

1 2015 159 158,14 

2 2016 156 157,85 

Total 315  

Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a seguir 

à toma habitual da pílula diminuem a eficácia 

contracetiva da pílula.  

1 2015 159 172,26 

2 2016 156 143,46 

Total 315  

Quando a mulher toma a pílula, o homem não precisa 

de usar o preservativo.  

1 2015 159 209,88 

2 2016 156 105,12 

Total 315  

Atualmente, a relação sexual não protegida não é 

problemática, uma vez que se pode recorrer, sempre 

que necessário, à contraceção de emergência. 

1 2015 159 157,87 

2 2016 156 158,13 

Total 315  

A contraceção de emergência só pode ser feita até 48h 

após a relação sexual desprotegida.  

1 2015 159 157,44 

2 2016 156 158,57 
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Total 315  

O preservativo é um método contracetivo só disponível 

para homens.  

1 2015 159 143,28 

2 2016 156 173,00 

Total 315  

O espermicida é um método contracetivo tão eficaz 

como o preservativo.  

1 2015 159 155,17 

2 2016 156 160,88 

Total 315  

A mulher que pretende iniciar a vida sexual, como 

contraceção, pode tomar a pílula contracetiva indicada 

por uma amiga.  

1 2015 159 156,41 

2 2016 156 159,62 

Total 315  

O anel vaginal tem vantagens sobre a pílula. 1 2015 159 157,33 

2 2016 156 158,68 

Total 315  

A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não portadora 

de uma IST 

1 2015 159 151,13 

2 2016 156 165,00 

Total 315  

O preservativo deve ser retirado com o pénis ainda em 

ereção, logo após o orgasmo.  

1 2015 159 158,78 

2 2016 156 157,20 

Total 315  

Na primeira relação sexual desprotegida não há risco de 

engravidar.  

1 2015 159 148,23 

2 2016 156 167,96 

Total 315  

O uso de dois preservativos protege mais do que só um.  1 2015 159 138,89 

2 2016 156 177,47 

Total 315  

O preservativo deve ser colocado assim que o pénis 

estiver ereto e antes de qualquer contacto sexual. 

1 2015 159 158,36 

2 2016 156 157,63 

Total 315  

 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a questão 3 nos itens: As IST são infeções transmitidas 

unicamente por contacto sexual, Quem tem boas companhias não tem que se preocupar com 

as IST, O preservativo quando usado corretamente protege das IST e previne a gravidez, A 
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toma da pílula deve ser iniciada no 1.º dia da menstruação, A pílula tem efeito contracetivo a 

partir do 1.º mês em que se começa a tomar, Atualmente, a relação sexual não protegida não é 

problemática, uma vez que se pode recorrer, sempre que necessário, à contraceção de 

emergência, A contraceção de emergência só pode ser feita até 48h após a relação sexual 

desprotegida, O espermicida é um método contracetivo tão eficaz como o preservativo, A 

mulher que pretende iniciar a vida sexual, como contraceção, pode tomar a pílula contracetiva 

indicada por uma amiga, O anel vaginal tem vantagens sobre a pílula, O preservativo deve ser 

retirado com o pénis ainda em ereção, logo após o orgasmo e O preservativo deve ser 

colocado assim que o pénis estiver ereto e antes de qualquer contacto sexual. 

 

 

Tabela 32- Resultados estatístico da questão 3 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

As IST são infeções transmitidas unicamente por contacto 

sexual.  

2,076 1 ,150 

Quem tem boas companhias não tem que se preocupar com 

as IST. 

,419 1 ,518 

O preservativo quando usado corretamente protege das IST e 

previne a gravidez. 

1,069 1 ,301 

A toma da pílula deve ser iniciada no 1.º dia da menstruação. 2,032 1 ,154 

A pílula tem efeito contracetivo a partir do 1.º mês em que se 

começa a tomar.  

,001 1 ,972 

Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a seguir à 

toma habitual da pílula diminuem a eficácia contracetiva da 

pílula.  

10,810 1 ,001 

Quando a mulher toma a pílula, o homem não precisa de usar 

o preservativo.  

139,560 1 ,000 

Atualmente, a relação sexual não protegida não é 

problemática, uma vez que se pode recorrer, sempre que 

necessário, à contraceção de emergência. 

,001 1 ,976 

A contraceção de emergência só pode ser feita até 48h após a 

relação sexual desprotegida.  

,017 1 ,896 

O preservativo é um método contracetivo só disponível para 

homens.  

26,300 1 ,000 
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O espermicida é um método contracetivo tão eficaz como o 

preservativo.  

,518 1 ,472 

A mulher que pretende iniciar a vida sexual, como 

contraceção, pode tomar a pílula contracetiva indicada por 

uma amiga.  

,240 1 ,624 

O anel vaginal tem vantagens sobre a pílula. ,023 1 ,881 

A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não portadora de 

uma IST 

10,229 1 ,001 

O preservativo deve ser retirado com o pénis ainda em 

ereção, logo após o orgasmo.  

,031 1 ,859 

Na primeira relação sexual desprotegida não há risco de 

engravidar.  

15,217 1 ,000 

O uso de dois preservativos protege mais do que só um.  30,899 1 ,000 

O preservativo deve ser colocado assim que o pénis estiver 

ereto e antes de qualquer contacto sexual. 

,022 1 ,882 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 

 

 Existe diferença significativa nas respostas obtidas nos dois questionários para a 

questão 3 nas repostas obtidas nos itens: Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a 

seguir à toma habitual da pílula diminuem a eficácia contracetiva da pílula, Quando a mulher 

toma a pílula, o homem não precisa de usar o preservativo, O preservativo é um método 

contracetivo só disponível para homens, Na primeira relação sexual desprotegida não há risco 

de engravidar e o uso de dois preservativos protege mais do que só um. 
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Gráfico 169 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas 

a seguir à toma habitual da pílula diminuem a eficácia contracetiva da pílula” 

 

Gráfico 170 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Quando a mulher toma a pilula, o homem não 

precisa de usar o preservativo” 
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 Gráfico 171 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “O preservativo é um método 

contracetivo só disponível para homens” 

 

Gráfico 172 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não 

portadora de uma IST” 
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Gráfico 173 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Na primeira relação sexual desprotegida não 

há riso de engravidar” 

 

Gráfico 174 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “O uso de dois preservativos protege mais do 

que um só” 
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Questão 4: Foi solicitado aos alunos a sua opinião sobre o objetivo da educação sexual. 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 33- Distribuição média dos resultados da questão 4 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

Ter mais informação 1 2015 159 162,90 

2 2016 156 153,01 

Total 315  

Tirar dúvidas que tens 1 2015 159 168,39 

2 2016 156 147,41 

Total 315  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p < α=0.10 rejeitamos H0 e concluímos que existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a questão 4 nos dois campos.     

 

Tabela 34- Resultados estatístico da questão 4 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Ter mais informação 8,437 1 ,004 

Tirar dúvidas que tens 16,631 1 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 
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Gráfico 175 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Ter mais informações” 

 

 

Gráfico 176 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Tirar dúvidas que tens” 
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Questão 5: Relativamente a esta questão, foi pedido aos alunos que se exprimissem sobre a 

forma de como se sentem ao falar de Educação Sexual com amigos, pais, colegas ou 

professores ou até outras pessoas. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 35- Distribuição média dos resultados da questão 5 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

 Os teus amigos 1 2015 159 158,12 

2 2016 156 157,88 

Total 315  

Os teus pais  1 2015 159 158,32 

2 2016 156 157,67 

Total 315  

Os teus colegas  1 2015 159 158,54 

2 2016 156 157,45 

Total 315  

Os teus professores  1 2015 159 157,55 

2 2016 156 158,46 

Total 315  

Outros 1 2015 159 158,14 

2 2016 156 157,85 

Total 315  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a questão 5.     
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Tabela 36- Resultados estatístico da questão 5 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

 Os teus amigos ,001 1 ,980 

Os teus pais  ,004 1 ,948 

Os teus colegas  ,013 1 ,910 

Os teus professores  ,009 1 ,925 

Outros ,001 1 ,976 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 
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Questão 6, 7, 8, 9 e 10: No que refere a estas questões os alunos foram solicitados a 

indicar situações mais individuais como a idade da 1ª relação, o uso ou não de métodos 

contracetivos na última relação e qual o escolhido e ainda se teriam tido relações sexuais após 

o consumo de álcool ou droga. Foi também questionado aos alunos se achavam que os jovens 

da sua idade já teriam tido relações sexuais. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 37- Distribuição média dos resultados da questão 6,7,8,9 e 10 por ano de 

questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

Questão_6. Indica a idade da tua 1.ª 

relação sexual (colocando um X na 

opção correspondente) 

1 2015 159 157,80 

2 2016 156 158,21 

Total 315  

Questão_7. Usaste métodos 

contracetivos na última relação sexual 

(assinala com um X na opção) 

1 2015 159 157,58 

2 2016 156 158,43 

Total 315  

Questão_8. Assinala com X os 

métodos contracetivos escolhidos na 

última relação sexual: 

1 2015 159 157,32 

2 2016 156 158,69 

Total 315  

Questão_9. Já tiveste relações sexuais 

após teres consumido álcool ou drogas 

(coloca um X na opção)? 

1 2015 159 157,80 

2 2016 156 158,20 

Total 315  

Questão_10. Achas que a maioria dos 

jovens da tua idade já teve relações 

sexuais (coloca um X na opção que 

representa a tua idade)? 

1 2015 159 157,52 

2 2016 156 158,49 

Total 315 
 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para as questões 6, 7, 8, 9 e 10.    
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Tabela 38- Resultados estatístico da questão 6,7,8,9 e 10 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Questão_6. Indica a idade da tua 1.ª relação 

sexual (colocando um X na opção 

correspondente) 

,002 1 ,965 

Questão_7. Usaste métodos contracetivos na 

última relação sexual (assinala com um X na 

opção) 

,009 1 ,924 

Questão_8. Assinala com X os métodos 

contracetivos escolhidos na última relação 

sexual: 

,025 1 ,874 

Questão_9. Já tiveste relações sexuais após 

teres consumido álcool ou drogas (coloca um 

X na opção)? 

,002 1 ,965 

Questão_10. Achas que a maioria dos jovens 

da tua idade já teve relações sexuais (coloca 

um X na opção que representa a tua idade)? 

,013 1 ,908 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 
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Questão 11: Foi pedido aos alunos que se prenunciassem com a perceção que têm 

relativamente à idade que os outros jovens costumam ter a sua primeira relação sexual. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 
 

Tabela 39- Distribuição média dos resultados da questão 11 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

12 - 13 anos 1 2015 159 157,47 

2 2016 156 158,54 

Total 315  

14 anos ou mais 1 2015 159 158,22 

2 2016 156 157,78 

Total 315  

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a questão 11. 
 

 

Tabela 40- Resultados estatístico da questão 11 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

12 - 13 anos ,016 1 ,900 

14 anos ou mais ,004 1 ,948 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 
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Questão 12: no que diz respeito à questão 12, foi pedido aos alunos que assinalassem 

quando é que consideram que os jovens têm relações sexuais. 

 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 

 

Tabela 41- Distribuição média dos resultados da questão 12 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

Geralmente é o rapaz que 

toma a iniciativa. 

1 2015 159 158,03 

2 2016 156 157,97 

Total 315  

Geralmente é a rapariga que 

toma a iniciativa. 

1 2015 159 158,09 

2 2016 156 157,91 

Total 315  

Decidem os dois quando 

acham que é a altura. 

1 2015 159 157,55 

2 2016 156 158,46 

Total 315  

Têm relações porque um 

deles insiste. 

1 2015 159 157,84 

2 2016 156 158,17 

Total 315  

 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a questão 12. 
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Tabela 42- Resultados estatístico da questão 12 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Geralmente é o rapaz que 

toma a iniciativa. 

,000 1 ,995 

Geralmente é a rapariga que 

toma a iniciativa. 

,000 1 ,984 

Decidem os dois quando 

acham que é a altura. 

,010 1 ,919 

Têm relações porque um 

deles insiste. 

,001 1 ,973 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 
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Questão 13: Foi solicitado aos jovens a sua opinião sobre o porquê dos jovens terem a sua 

primeira relação sexual  

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 
 

Tabela 43- Distribuição média dos resultados da questão 13 por ano de questionário 

Análise 

 Ano/Questionário N Classificação 

Querem experimentar 1 2015 159 161,12 

2 2016 156 154,82 

Total 315  

Estão muito apaixonados 1 2015 159 164,51 

2 2016 156 151,37 

Total 315  

Já namoram há muito tempo 1 2015 159 159,29 

2 2016 156 156,68 

Total 315  

 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p> α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a questão 13. 
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Tabela 44- Resultados estatístico da questão 13 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Experimentar Querem 

experimentar 

1,544 1 ,214 

Apaixonados Estão muito 

apaixonados 

2,339 1 ,126 

Namoram Já namoram há 

muito tempo 

,127 1 ,722 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 
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Questão 14: Quanto à questão 14 foi pedido aos alunos que indicassem as razões para uso 

do preservativo. 
 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. 

Kruskall Wallis Teste: 
 

Tabela 45- Distribuição média dos resultados da questão 14 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

Evitar a gravidez 1 2015 159 160,94 

2 2016 156 155,00 

Total 315  

Evitar o VIH/SIDA 1 2015 159 160,94 

2 2016 156 155,00 

Total 315  

Evitar outras Infeções 

Sexualmente Transmissíveis 

1 2015 159 161,43 

2 2016 156 154,50 

Total 315  

 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de liberdade 

(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. Sig”). Quando 

p < α=0.10 rejeitamos H0 e concluímos que existe diferença significativa entre as respostas 

obtidas em 2015 e 2016 para a questão 14. 

 

Tabela 46- Resultados estatístico da questão 14 (pós-teste) 

 

 

 

 

 

 

Teste Estatístico a,b 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Gravidez Evitar a gravidez 5,982 1 ,014 

 Evitar o VIH/SIDA 5,981 1 ,014 

Evitar outras Infeções 

Sexualmente Transmissíveis 

7,001 1 ,008 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ano Questionário 
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Gráfico 177 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Evitar a gravidez” 

 

Gráfico 178 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Evita o VIH/SIDA 
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Gráfico 179 – Apresentação gráfica do resultado obtido no item “Evitar outras Infeções Sexualmente 

Transmissíveis” 
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Questão 15: Foi pedido aos alunos que referissem como se sentiriam ao conversar com o 

parceiro sobre o uso de preservativo. 

 

Este quadro apresenta as dimensões de cada grupo e a ordem média de cada grupo. Kruskall 

Wallis Teste: 
 

Tabela 47- Distribuição média dos resultados da questão 15 por ano de questionário 

Análise 

 Ano Questionário N Classificação 

Conversar com o parceiro 

sobre o uso do preservativo 

1 2015 159 158,97 

2 2016 156 157,02 

Total 315  

Convencer o parceiro a usar 

preservativo 

1 2015 159 161,28 

2 2016 156 154,66 

Total 315  

Recusar ter relações sexuais 

sem preservativo  

1 2015 159 158,01 

2 2016 156 157,99 

Total 315  

Recusar ter relações sexuais 

se não quiser 

1 2015 159 160,36 

2 2016 156 155,59 

Total 315  
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Tabela - Resultados estatístico da questão 15 (pós-teste) 

Teste Estatístico a,b 
 Chi-Square df Asymp. Sig. 

Conversar com o parceiro 
sobre o uso do preservativo 

,053 1 ,817 

Convencer o parceiro a usar 
preservativo 

,684 1 ,408 

Recusar ter relações sexuais 
sem preservativo  

,000 1 ,998 

Recusar ter relações sexuais 
se não quiser 

,300 1 ,584 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Ano  Questionário 

 

Este quadro apresenta o valor estatístico de teste (“chi-square”), os graus de 

liberdade(“df”) e a probabilidade de significância calculada assintoticamente (“ assymp. 

Sig”). Quando p > α=0.10 aceitamos H0 e concluímos que não existe diferença significativa 

entre as respostas obtidas em 2015 e 2016 para a questão 15. 
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5.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

A discussão dos resultados apresentada segue a orientação dos objetivos e questões 

associadas e anteriormente referidos pelo que apresentamos os resultados mais significativos. 

Constatamos através da análise dos resultados do pré para o pós-teste, que houve 

melhorias significativas. 

De acordo com os objetivos delineados conseguimos detetar que relativamente a 

identificação de conhecimentos e comportamentos dos alunos do Ensino Profissional oriundos 

de uma escola pública e de uma escola profissional sobre algumas temáticas da Educação 

Sexual as diferenças são significativas, tendo em conta a análise realizada as questões 3 e 14 

do pós-teste. 

No que diz respeito à questão 3, verificámos melhorias significativas ao nível do 

conhecimento e utilização dos métodos contracetivos nos itens seguintes: "Situações de 

vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a seguir à toma habitual da pílula diminuem a eficácia 

contracetiva da pílula"; "Quando a mulher toma a pilula, o homem não precisa de usar o 

preservativo"; "O preservativo é um método contracetivo só disponível para homens"; "A 

aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não portadora de uma IST"; Na primeira relação 

sexual desprotegida não há riso de engravidar"; "O uso de dois preservativos protege mais do 

que um só". 

Em relação à questão 14, onde era pedido aos alunos que indicassem as razões para o 

uso do preservativo, verificámos melhorias significativas os itens: "Evitar a gravidez"; "Evita 

o VIH/SIDA"; "Evitar outras Infeções Sexualmente Transmissíveis". 

As diferenças significativas no que diz respeito à comparação entre o pós-teste e pré-

teste, evidenciaram-se igualmente ao nível do ano de escolaridade, ou seja entre o 10º e 11º 

ano. 

Relativamente à identificação e perceção dos alunos da amostra sobre o conceito de 

Educação Sexual, apercebemo-nos que na resposta à questão 1, sobre itens relacionados com 

o conceito de sexualidade constatámos existir diferença significativa: nos itens Família, 

Cultura e Leis, os alunos ao nível do pós-teste, aplicado em 2016, evidenciaram um conceito 

mais abrangente da educação sexual do que os alunos ao nível do pré-teste. 

Com as respostas obtidas na questão 4, e de acordo com o objetivo identificar a 

perceção dos alunos envolvidos no estudo sobre a utilidade da Educação Sexual, após análise 



CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 
273 

as respostas dos alunos, considerámos ter obtido melhorias expressivas, quer ao nível de obter 

mais informação e tirar dúvidas. 

Na globalidade, os alunos da escola A envolvidos na intervenção, adquiriram mais 

conhecimentos, sobre o conceito de sexualidade, métodos contracetivos e ITS, o que nos leva 

a deduzir que poderão ter desenvolvido algumas competências fundamentais para o seu 

crescimento. Assim sendo, as atividades dinamizadas durante a intervenção poderão ter sido 

eficazes no desenvolvimento dessas mesmas competências. 

Muitos são os estudos entres os quais os de Mellanby et al., 1995; Bearinger et al., 

2007; Thatoet al., 2008; Mevsim et al., 2009; Makenzius et al., 2009; Ramiro et al., 2011b; 

Reis et al., 2011b; Chelhond-Boustanie et al., 2012, que vão abordando esta temática, todos 

pretendem aclarar a influência da Educação sexual em meio Escolar. Estes reafirmam que a 

participação dos alunos em programas de Educação Sexual pode minimizar os 

comportamentos sexuais de risco. 

Confrontando os resultados obtidos no nosso estudo com os de outros estudos 

nacionais desenvolvidos, por Matos e colaboradores (Matos et al., 2012a; Matos et al., 2013; 

Matos etal., 2015) no que que se refere ao início da atividade sexual estes, demonstram 

resultados similares aos do nosso estudo. Os jovens iniciam a sua vida sexual próximo dos 14 

anos ou mais. Os mesmos estudos, referem ainda que a maioria dos jovens recorrer a 

utilização de métodos contracetivos na primeira relação sexual, sendo o uso preservativo o 

privilegiado, o mesmo se verificou no nosso estudo. Um outro estudo, realizado por Anastácio 

(2010), refere que o motivo da primeira relação sexual, foi o facto de estar muito 

apaixonado/a, reforçando assim também os resultados por nos obtidos. 

Tendo por base a análise por nós realizada, podemos então concluir que, os programas 

de Educação Sexual, poderão ser capazes de prevenir os comportamentos de risco dos alunos 

do Ensino Profissional. O nosso projeto visou também a inclusão de práticas de animação 

sociocultural, que julgamos terem sido eficazes para a melhoria de conhecimento e 

comportamentos dos jovens envolvidos no estudo, e essencial para conseguirmos dar 

respostas as questões formuladas no início do estudo. 
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6.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, são anunciadas algumas das conclusões obtidas neste estudo e 

sugeridas recomendações para futuras investigações. 

Este capítulo encontra-se dividido em três partes. Na primeira apresentam-se alguns 

contributos da componente empírica do estudo. Na segunda parte as conclusões após a análise 

e interpretação dos resultados obtidos a partir dos instrumentos de investigação e da 

intervenção realizada. Terminamos o capítulo, apontando algumas implicações e limitações 

do estudo e algumas sugestões para trabalhos futuros, que poderão dar continuidade a esta 

linha de investigação. 

 

6.2 CONTRIBUTO DA COMPONENTE EMPÍRICA 

 

No ensino profissional, tanto nas escolas públicas como privadas, segundo a legislação 

em vigor, a temática da Educação Sexual deve desenvolver-se de acordo com o projeto 

PRESSE, em parceria com técnicos de saúde e psicólogos. 

No presente estudo, que abrangeu alunos do Ensino Profissional, apercebemo-nos que 

a aplicação do programa PRESSE é quase inexistente. Quando ocorre, é feito de forma 

esporádica e surge através de ações/conferências por agentes externos. Não existe avaliação 

ou mesmo alguém que faça inspeção à aplicação destes programas. Estes acabam por ficar ao 

critério das escolas ou até mesmo dos diretores de turma. As indicações para a sua 

implementação são dadas, mas desde a indicação à implementação, o "caminho" é 

controverso, acabando muitas vezes por nem sequer ser aplicado. Este programa ou esta 

temática é muitas vezes abordado por iniciativa do diretor de turma ou um outro professor que 

se sinta mais capaz. 

Em 2014, foi divulgado um estudo, dirigido pela Professora Doutora Margarida 

Gaspar de Matos, cujo objetivo era avaliar a implementação da Educação Sexual nas escolas 

portuguesas, após a aprovação da Lei nº 60/2009 de 6 de agosto, permitindo também informar 

e dar suporte às políticas de Educação Sexual. Da análise do referido estudo, destacou-se que 

98,6% das escolas avaliadas, recorriam a ações/conferências impulsionadas por agentes 



CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 
277 

externos, como é o caso dos profissionais de saúde (93%). Ainda relativamente a este estudo, 

o grupo de trabalho preveniu que a Educação Sexual tem um papel fundamental no que se 

refere a redução os comportamentos de risco, considerando-se assim que deve manter a 

prioridade em meio escolar. Advertiram também para a importância da formação de técnicos 

que participam nas unidades orgânicas, assim como na implementação e valorização de 

estudos de investigação que avaliem a Educação Sexual, em especial, em meio escola 

(Matos et al., 2014). 

As abordagens mais recentes da integração da Educação Sexual em meio escolar, 

sustentam que a mesma leva ao desenvolvimento de competências humanas e sociais nos 

adolescentes, e deve contribuir para a aquisição de informação e de conhecimentos que 

permitem a assimilação de atitudes, decisões e comportamentos mais adequados, capazes de 

minimizar os riscos e potenciar uma vivência responsável, segura e gratificante da sexualidade 

(Brás, 2008). 

Segundo Reis (2012) e WHO (2011), os programas de Educação Sexual em meio 

escolar não pode ser exíguo a aspetos informativos, deve promover a discussão de 

pensamento sobre os valores pessoais, facilitando aos intervenientes o assumir de um papel 

participativo, que promova atitudes e comportamentos saudáveis. 

Em Portugal, considera-se que o Modelo de Desenvolvimento Pessoal é o que mais se 

adequa a uma melhor promoção da Educação Sexual. Este modelo associa os componentes de 

natureza biológica aos componentes de natureza psicossocial, tendo em consideração as 

interações das diferentes dimensões da sexualidade (Vaz, Vilar & Cardoso, 1996).  

Como refere Marques et al., (2002) cit. por Alves (2010), este mesmo modelo no 

âmbito da Educação Sexual padece de uma valorização positiva da sexualidade e das suas 

várias expressões, o mesmo inclui um profundo contexto da construção da identidade pessoal, 

quer no âmbito das relações interpessoais que são estabelecidas, quer nas relações e papéis 

sociais e do exercício da cidadania.  

O propósito da Educação Sexual deverá transcender o próprio sistema educativo, de 

forma a chegar à comunidade e despoletar uma cooperação com outros agentes sociais e 

serviços, uma vez de que se parte do pressuposto de que todos perseguimos os mesmos 

objetivos.  

A evidência de uma diversidade social, cultural, familiar e escolar leva a que, por 

vezes, haja uma necessidade de personalizar as estratégias de intervenção implícitas num 

programa de Educação Sexual, integrando assim o animador sociocultural. O animador deve 
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ter em conta o que sabe, o que quer saber e que necessita saber. Como tal, foi preciso neste 

projeto fazer um ajuste à realidade para, a partir dela, propiciar aprendizagens significativas.   

As metodologias utilizadas na nossa intervenção, foram várias e pensadas de forma a 

promover a participação de todos os jovens. Estas potenciaram os saberes, experiências e 

sentimentos dos participantes, o que aumentou a motivação e o bem- estar no grupo, e ainda 

contribuiu para facilitar a tomada de decisão e a resolução de problemas. 

No decorrer da realização do estudo, foi necessário recorrer a períodos de avaliação, 

tanto dos ganhos adquiridos como das limitações e acontecimentos inesperados, concebendo 

assim momentos de autoavaliação, a fim de se tomar conhecimento do que se conseguia e 

poderia melhorar.  

 

6.3 CONCLUSÕES DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

 

Este trabalho de investigação teve como principal propósito identificar os 

conhecimentos, e atitudes relativos à sexualidade e à Educação Sexual em meio escolar dos 

adolescentes que frequentaram o ensino profissional e para isso recorremos a uma escola 

pública e uma escola profissional. 

Ao nível do pré-teste constatámos que os resultados na globalidade foram semelhantes 

entre escola A e B, por esta razão inferimos que os alunos da escola A, que à partida 

usufruíram do programa PRESSE durante mais tempo, não manifestaram, quer a nível do 

comportamento, quer ao nível das atitudes menos conhecimentos, melhores resultados. 

Relativamente às diferenças nos conhecimentos e comportamentos, os alunos da escola A, 

manifestaram possuir menos conhecimentos sobre o conceito da Educação Sexual, que os 

alunos da escola B; os alunos da escola B referiram que se sentiriam à vontade para falar 

sobre a temática quer com os professores, quer com outras pessoas. 

Com a análise dos resultados do pós-teste, apercebemo-nos que os resultados foram 

significativamente melhores, ao nível do conceito de sexualidade, métodos contracetivos e 

ITS. 

Os resultados patentearam que a maioria dos alunos, consideram uma mais-valia a 

execução de projetos de Educação Sexual na escola. Tendo em conta que neste estudo a 

maioria dos jovens apresentou uma melhoria de conhecimentos sobre a Educação sexual e os 
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cuidados a ter, reforça a nossa pretensão, de que os alunos envolvidos na intervenção 

desenvolveram algumas competências que os ajudarão a adotar comportamentos responsáveis. 

Consideramos por isso que, este tipo de projetos, deve ir além da transmissão de 

conhecimentos, privilegiando o enfoque no melhoria e aumento da autonomia e 

responsabilidade nas tomadas de decisão e competências pessoais no domínio da sexualidade 

dos jovens. 

Tendo por base o estudo por nós realizado, podemos então concluir que a Educação 

Sexual com recurso à Animação Sociocultural poderá ser capaz de evitar uma conduta de 

risco dos alunos do Ensino Profissional. Pois, uma abordagem multidisciplinar da Educação 

Sexual em meio escolar, pode fomentar mais favoravelmente o desenvolvimento do raciocínio 

crítico e de outras competências (Oliveira e Chagas 2010). 

O desenvolvimento de trabalhos práticos, permitem que os alunos construam um 

pensamento fundamentado e desenvolvam atitudes investigativas e colaborativas que serão 

ùteis na resolução dos seus problemas no dia-a-dia. 

O facto de se ter utilizado uma metodologia de projeto, indo de encontro às necessidades 

manifestadas pela população e tendo em conta os contextos de vida mais próximos dos 

adolescentes, permite-nos trabalhar o desenvolvimento dos adolescentes. O recurso a 

mmetodologias ativas e participativas, utilizando um conjunto vasto de técnicas como a partilha 

de opiniões, trabalhos de grupo e reflexão, manifesta-se ser o mais adequado e eficaz em educação 

sexual. 

Tal como refere Frade (1999): “Partir dos conhecimentos individuais e do grupo 

(certos ou errados), utilizar esses e novos conhecimentos, problematizar e resolver situações, 

utilizar o humor e o jogo ou trabalhar em pequenos grupos são as metodologias mais eficazes 

nesta área” (p. 20). 

Importa referir que no recorrer de ações no âmbito da Educação Sexual é fundamental 

a envolvência do de vários agentes a suas necessidades e expectativas, só assim é possível 

gerar mudança.  
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6.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPETIVAS PARA FUTUROS 

ESTUDOS 

 

O presente estudo de investigação manifesta algumas limitações, em particular no tipo 

de amostra não probabilístico e de conveniência, não sendo representativa da população 

portuguesa, assim como no tipo de estudo, transversal. Sugerimos para investigações futuras, 

que este tipo de estudos seja aplicado, com maior número de indivíduos da amostra e 

utilizando alunos de diferentes níveis de ensino (ensino regular e ensino profissional). 

Sugerimos ainda a utilização de um plano de investigação longitudinal, de forma a ser 

possível uma melhor análise do impacto do modelo de Educação Sexual desenvolvido no 

ensino profissional a nível dos conhecimentos e comportamentos sexuais dos jovens. 

Considera fundamental que os programas de Educação Sexual, sejam dinamizados por 

elementos de equipas multidimensionais, capazes de assegurar condições favoráveis a 

aquisição de competências pessoais dos nossos jovens, indispensáveis para o desenvolvimento 

do espírito crítico, assim com a autonomia a obtenção de conhecimentos científicos e a 

promoção de atitudes de respeito pela diferença. 

Trabalhar a Educação Sexual com recurso a metodologias participativas como a 

Animação Sociocultural, permite trabalhar competências do âmbito pessoal e social, a aceita 

do individuo do outro e tudo o que o rodeia, permite também a exploração e aquisição de 

novos conceitos sendo geradores muitas vezes de novas atitudes.   

As conclusões extraídas com este estudo de investigação poderão servir não só para 

reflexão acerca do estado da Educação Sexual no ensino profissional, como refletir sobre a 

forma como se devem implementar os programas de Educação Sexual neste nível de ensino. 

Este estudo levanta a necessidade de as escolas envolvidas refletirem sobre as 

melhores estratégias de implementação da Educação Sexual. Por forma, a que, seja possível 

apoiar e ajudar a dar resposta às expetativas dos alunos, uma vez que cada vez mais os jovens 

expressam gostar de ser esclarecidos sobre outros assuntos relacionados com aspetos de cariz 

sócio emocional e valores, para além de conteúdos do âmbito da saúde sexual e reprodutiva. 

No que diz respeito à formação dos agentes envolvidos na Educação Sexual na escola, 

consideramos que poderá ser também uma contribuição de elevada importância para a 

sensibilização da importância da temática assim como para promover a uniformização de 
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procedimentos e de estratégias relativos à implementação da Educação Sexual no meio 

escolar. 

Sugere-se, também, que para estudos futuros com evidência no ensino profissional, a 

investigação seja delineada de acordo como os cronogramas destes níveis de ensino dadas as 

suas especificidades relativas ao ano de escolaridade e tipologias dos cursos. 
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Questionário 

Este questionário é anónimo e destina-se à recolha de dados para uma investigação sobre Educação 

sexual que se está a realizar com jovens do ensino profissional. Não há respostas certas nem 

erradas. Desde já agradecemos que respondas com sinceridade a todas as questões. 

Género: Rapaz  Rapariga    

Idade: _________    

Ano de Escolaridade: _________    

Nível socioecónomico: Baixo  Médio Baixo Médio Alto Alto 

 

1. Nas palavras que se apresentam coloca um X naquelas que consideras estarem diretamente 

relacionadas com o conceito de Sexualidade. 

 Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Totalmente 

Namoro     

Família      

Religião     

Exposição do corpo     

Beijo     

Carinho     

Cultura     

Métodos Contracetivos     

Reprodução     

Leis     

Educação     

Infeções sexualmente transmissíveis     

Afeto     

Gravidez     

Amor     

Puberdade     

Publicidade     

 

2. Relativamente às afirmações seguintes assinala com X a opção que melhor traduz a tua 

opinião. 

 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 

Não 
Discordo 

Nem 
Concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

Sexualidade é sinónimo de 
relação sexual 

     

A sexualidade inicia-se na 
adolescência e termina na 
terceira idade 

     

A puberdade inicia-se 
sempre aos dez anos. 

     

Aos treze anos todos os 
jovens, por sexo, têm as 
características sexuais 

igualmente desenvolvidas. 
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Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 
Discordo 

Nem 
Concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

A puberdade inicia-se, 
geralmente, mais cedo nas 
raparigas 

     

O ato sexual é apenas um 
dos fatores que interfere na 
sexualidade. 

     

A cultura e a religião das 
pessoas influenciam a sua 
sexualidade 

     

Os indivíduos do sexo 
masculino vivem a 
sexualidade de forma 
diferente dos indivíduos do 
sexo feminino. 

     

 

3. Indica se consideras Verdadeiras ou Falsas as seguintes afirmações. (colocando um X) 

 V F 

As Infeções Sexualmente Transmissíveis (ITS) são infeções 
transmitidas unicamente por contacto sexual 

  

Quem tem boas companhias não tem que se preocupar com as IST.   

O preservativo quando usado corretamente protege das IST e 
previne a gravidez. 

  

A toma da pílula deve ser iniciada no 1º dia da menstruação.   

A pílula tem efeito contracetivo a partir do 1º mês em que se começa a 
tomar. 

  

Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a seguir à toma 
habitual da pílula diminuem a eficácia contracetiva da pílula. 

  

Quando a mulher toma a pílula, o homem não precisa de usar o 
preservativo. 

  

Atualmente, a relação sexual não protegida não é problemática, uma 
vez que se pode recorrer, sempre que necessário, à contraceção de 
emergência. 

  

A contraceção de emergência só pode ser feita até 48h após a 
relação sexual desprotegida. 

  

O preservativo é um método contracetivo só disponível para homens.   

O espermicida é um método contracetivo tão eficaz como o 
preservativo. 

  

A mulher que pretende iniciar a vida sexual, como contraceção, pode 
tomar a pílula contracetiva indicada por uma amiga. 

  

O anel vaginal tem vantagens sobre a pílula.   

A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não portadora de uma IST.   

O preservativo deve ser retirado com o pénis ainda em ereção, logo 
após o orgasmo. 

  

Na primeira relação sexual desprotegida não há risco de engravidar.   

O uso de dois preservativos protege mais do que só um.   

O preservativo deve ser colocado assim que o pénis estiver ereto e 
antes de qualquer contacto sexual. 
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4. Na tua opinião a Educação Sexual serve para te ajudar a …(assinala com um X) 

 Sim Não Não Sei 

Ter mais informação     

Tirar dúvidas que tens    

 

5. Diz como te sentes a falar de Educação Sexual com:  (assinale com um X em cada um dos 

itens): 

 Nada à vontade Pouco à vontade A vontade Muito à vontade 

Os teus amigos     

Os teus pais     

Os teus colegas     

Os teus 
professores 

    

Outros     

 

Caso já tenhas iniciado a tua vida sexual responde a questão 6,7, 8 e 9 

6. Indica a idade da tua 1.ª relação sexual (colocando um X na opção correspondente) 

12-13 anos  

14 anos ou mais  

 

7. Usaste métodos contracetivos na última relação sexual (assinala com um X na opção) 

Sim  

Não  

 

8. Assinala com X os métodos contracetivos escolhidos na última relação sexual: 

 Sim 

Preservativo  

Pílula  

Coito interrompido  

Espermicida   

 

9. Já tiveste relações sexuais após teres consumido álcool ou drogas (coloca um X na opção)? 

Sim  

Não 

10. Achas que a maioria dos jovens da tua idade já teve relações sexuais (coloca um x na opção 

que representa a tua idade) 

Sim  

Não  
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11. Que perceção tens da idade em que os outros jovens costumam ter a sua primeira relação 

sexual? (Coloca um X na opção que representa a tua idade)  

Idade Muitos Poucos Nenhuns 

12 -13 anos     

14 anos ou mais    

 

12. Quando os jovens têm relações sexuais: (coloca um x na opção correspondente à tua opinião) 

 

 Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

Geralmente é o rapaz que toma a 
iniciativa  

    

Geralmente é a rapariga que toma a 
iniciativa  

    

Decidem os dois quando acham que é a 
altura  

    

Têm relações porque um deles insiste      

 

13. Na tua opinião os jovens têm a sua primeira relação sexual porque: (responde colocando um 

X) 

 Sim Não 

Querem experimentar   

Estão muito apaixonados   

Já namoram há muito tempo   

 

14. Indica as razões para uso do preservativo (colocando um X em cada item) 

 Sim Não 

Evitar a gravidez    

Evitar o VIH/SIDA    

Evitar outras Infeções Sexualmente Transmissíveis   

 

15. Como te sentirias nas seguintes situações? (coloca um x na opção mais apropriada) 

 
Não sei 

Não me 
sinto capaz 

 

Pouco à 
vontade 

A vontade 

Conversar com o parceiro sobre o uso do 
preservativo  

    

Convencer o parceiro a usar preservativo      

Recusar ter relações sexuais sem 
preservativo  

    

Recusar ter relações sexuais se não quiser      

 

Muito Obrigado pela tua colaboração!  
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Exmo. Senhor 

Encarregado de Educação 

 

Vimos por este meio, solicitar a sua autorização, para a aplicação de um questionário ao seu educando sobre o 

tema “Educação Sexual”, no âmbito de um projeto de investigação a realizar com os alunos do Ensino 

Profissional da Escola Secundária de _________________. 

Os questionários são anónimos, e os seus dados serão utilizados unicamente para o estudo da investigação. 

 

Com os melhores cumprimentos   

                                                                                 

      A equipa de investigação 

 

--------------Assinar, cortar por aqui e devolver a parte inferior ao Diretor de Turma --------------- 

 

Eu, abaixo-assinado __________________________________declaro autorizar o meu educando 

___________________________________, aluno nº ______da Turma ___, do _____º Ano, a responder ao 

questionário. 

 

Barcelos,    de abril de 2015 

 

 

O Pai/A Mãe/ O Encarregado de Educação 

______________________________________________ 

 




