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Resumo 

Em todas as escolas básicas e secundárias é obrigatória a lecionação de aulas de 

Educação Sexual, que podem ser realizadas de várias formas, tendo por  base os 

normativos legislativos. 

O objetivo deste estudo foi identificar os conhecimentos e comportamentos de 

alunos do 9º ano de escolaridade de 4 escolas da região norte de Portugal e caraterizar as 

práticas de Educação Sexual com adolescentes, desenvolvidas em escolas públicas. Esta 

investigação procurou averiguar e analisar, em termos gerais, a forma como os 

normativos sobre Educação Sexual são aplicados na escola e se existe sucesso ao longo 

da aprendizagem. A escolha de alunos no 9º ano de escolaridade justica-se por estarem 

numa fase em que ocorrem as maiores mudanças físicas e psicológicas o que proporciona 

ao professor uma boa plataforma de ação. 

Tratou-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem quantitativa e 

qualitativa, no qual participaram sete professores e oito turmas do 9º ano de escolaridade 

(duas turmas de cada escola), de quatro escolas pertencentes do norte de Portugal. Os 

instrumentos que utilizámos para a recolha de dados foram um pré e pós- teste, aos alunos 

e entrevista aos professores dos respetivos alunos.  

Os resultados evidenciaram que após a intervenção dos professores, houve uma 

melhoria na conceção de vários parâmetros relativos à ES (Educação Sexual), 

nomeadamente no relacionamento entre pares e com o professor. A ES não teve qualquer 

efeito negativo nos conhecimentos, atitudes ou comportamentos dos adolescentes 

portugueses. 

Ao nível da análise das entrevistas verificámos que o padrão é em geral o mesmo, 

ou seja, todos os professores realizam estas aulas segundo os normativos ministeriais, 

com recurso às atividades do Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar 

- PRESSE, num conjunto de doze aulas. Sentimos que o maior sucesso das aulas em ES

terá sido com os professores que têm formação nesta área.

Os resultados mostraram que as escolas estão a implementar as medidas 

regulamentadas pela tutela. Órgãos de gestão, professores e alunos estão envolvidos 

ativamente no PES/ES mas os pais mantêm dificuldade em promover e rentabilizar 

oportunidades da ES. Salientou-se a necessidade de formação específica na área da 

sexualidade para professores, pois profissionais qualificados podem promover uma 
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melhor formação dos adolescentes, havendo mesmo assim, ainda muito trabalho a fazer 

nesta área.  

Parece-nos iminente o procedimento da aplicação de programas de intervenção 

formativos em contexto escolar, ou outros similares, que promovam uma vida sexual 

responsável dos nossos jovens, principalmente no sentido de iniciarem a sua atividade 

sexual mais próximo da fase adulta, fase esta que será a mais longa das suas vidas. 

Quanto mais cedo começarmos a refletir sobre a felicidade de um ser humano, 

mais valor damos à nossa mente e ao nosso corpo, pois representam tudo o que somos! 
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Abstract 

One is obliged to develop the school Project of Sexual Education in every school 

in Portugal, since 1st CEB, to secondary teaching. It can be achieved in many different 

ways, according to our legislative regulations. 

The aim of this study is to identify the knowledge and behaviour of 9th grade 

students from 4 schools from the north region of Portugal, as well as to characterize the 

Sexual Education practices with adolescents, developed in public schools. This 

investigation sought to ascertain and analyze, in general terms, the way in which the 

legislation guidelines on Sexual Education are applied at  school and if there is success 

throughout learning. The choice of students in the 9th grade of schooling is justified 

because they are at a stage where the greatest physical and psychological changes occur 

which gives the teacher a good platform for action. 

It was a descriptive and exploratory study, with a quantitative and qualitative 

approach, in which seven teachers and eight groups from the 9th year of schooling 

participated (two classes from each school), from four schools belonging to the north of 

Portugal. The instruments we used for the data collection were a pre- and post-test, to the 

students and an interview with the teachers of the respective students. 

The results have showed that after the intervention of the teachers, there was an 

improvement in the conception of several parameters related to ES (Sex Education), 

namely in the relationship between peers and with the teacher. ES had no negative effect 

on the knowledge, attitudes or behaviour of Portuguese adolescents. 

Regarding the analysis of the interviews, we have verified that the standard is 

generally the same, that is, all teachers perform these classes according to the ministerial 

regulations, using the activities from PRESSE - Regional Program of Sexual Education 

in School Health, in a set of twelve classrooms. We feel that the greatest success of ES 

classes were with teachers who had specific training in this area. 

The results have showed that schools are implementing the measures regulated by 

the Ministry of Education. School directors and their teams, teachers and students are 

actively involved in PES / ES but parents have difficulty in promoting and achieve ES 

opportunities it was shown the need for specific training in the area of sexuality for 

teachers, since qualified professionals can promote a better training of adolescents, 

although there is still much work to do in this area. 
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From our point of view, we think that it is urgent to apply intervention programs 

in schools, or in other context which can promote a responsible sexual life of our 

teenagers, mainly in the sense of initiating their sexual activity closer to the adulthood, 

stage which will be the longest of their lives. 

The sooner we begin to reflect about the happiness of a human being, the more value we 

will be giving to our mind and body, as they represent all that we are! 

 

 

Keywords: Adolescence, ES projects, parents, Sexual Education, school, students, 

teachers, training. 
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“As sexualidades e os afetos são essenciais na formação do ser humano e as escolas têm 

uma função determinante na desconstrução de tabus e mitos. Porque educar para essas 

questões é também ter um papel pedagógico, de antecipação, de profilaxia.” 

 Manuel Damas (Sexólogo) 

(4/1/2010) 
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL DA 

INVESTIGAÇÃO  

1.1- Introdução 

As escolas, em geral, realizam aulas de Educação Sexual (ES) e os professores, 

que são responsáveis pela sua concretização em espaço escolar, têm de cumprir os 

normativos estabelecidos pelo Ministério da Educação. Para que exista uma sintonia entre 

as escolas do Norte de Portugal, existe o programa Programa Regional de Educação 

Sexual em Saúde Escolar (PRESSE), lançado pela Administração Regional de Saúde do 

Norte), do qual constam um conjunto de atividades a serem realizadas dentro da sala de 

aula, no âmbito da ES. As escolas podem ou não aderir a este programa e, se aderirem, 

podem ou não cumpri-lo  na totalidade.  

Pensamos, que ao investigar e analisar a forma como é implementada a ES, será 

possível encontrar abordagens que se revelem mais proveitosas em termos de resultados 

finais. Julgamos que será possível identificar atividades ou metodologias que foram mais 

eficazes e que tenham possibilitado aos alunos, envolvidos no estudo, adquirirem, 

compreenderem e aplicarem os conhecimentos adquiridos ao longo destas aulas.  

Nesta investigação pretendemos identificar os conhecimentos sobre ES dos alunos 

envolvidos e analisar as estratégias que os professores aplicaram na sua concretização. 

Para além disso, pareceu-nos também pertinente, avaliar o processo de implementação da 

ES, tentando perceber se a legislação tem sido cumprida e de que forma tem contribuído 

para a prossecução da ES em contexto escolar.  

A escolha deste tema “Educação Sexual em meio Escolar” deveu-se ao nosso 

envolvimento, desde há alguns anos, na implementação da Educação Sexual em meio 

escolar. Tarefa que não tem sido fácil, pois não chega a disposição e o voluntariado para 

cumprir e o cumprir para nós é um compromisso de melhorar cada dia mais, a atitude, a 

disciplina, a compreensão, diminuir a crença na invulnerabilidade e a emancipação 

precoce dos jovens a nível sexual. A adolescência é um período muito rico em 
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experiências novas, ocorrendo a construção da identidade em que os jovens adquirem 

autonomia para as futuras escolhas com responsabilidade. 

Verificámos, nos últimos anos dedicados a esta problemática, que as escolas da 

zona norte trabalham de forma muito semelhante, com base no Programa PRESSE. 

Naturalmente que os profissionais envolvidos julgam que trabalham este tema da forma 

que melhor se adequa, para que muitos alunos deixem de ter comportamentos 

estereotipados, por vezes confusos. Em geral nas escolas, para a implementação da ES, 

os professores recorrem às atividades que se encontram no PRESSE  adaptam-nas aos 

seus alunos. Para além destas, alguns professores recorrem aos agentes de saúde pública, 

nomeadamente Centros de Saúde dos locais onde as escolas estão inseridas, contando 

para isso com a colaboração da equipa Programa de Educação para a Saúde (PES), quando 

existe Coordenador do PES. Se os professores não optarem pela colaboração de agentes 

exteriores à escola ou da própria escola, tais como psicólogos, desenvolvem as  atividades 

seguindo o seu próprio critério, pois não existem orientações de como o devem fazer. 

Conta-se apenas que este cumpra e execute uma planificação que foi previamente 

elaborada em sede de conselho de turma.  

Desde que saiu a obrigatoriedade da lecionação de aulas em ES, através da 

publicação da nova lei de Educação Sexual, a 6 de agosto de 2009, as escolas estão, na 

nossa opinião, a desempenhar o melhor que podem esta tarefa, mas está difícil de 

conseguir o sucesso que se pretende, pois não se sabe muito bem o que fazer, como fazer  

e onde terminar. Se existisse alguma legislação suplementar após a introdução desta lei, 

a qual foi prometida mas nunca foi revelada, seria provavelmente um caminho menos 

árduo para as escolas. A nível nacional, existem escolas que trabalham projetos por sua 

própria autonomia, outras deixam à responsabilidade dos professores, outras ainda 

dependem do trabalho voluntário de um pequeno número de professores.  

Ao longo do tempo, no desempenho da nossa atividade docente, constatámos que 

existe cada vez mais informação e formas de os jovens a adquirirem, o que não significa 

que seja com a qualidade e importância que deveria ser. Parece-nos que não é a 

quantidade e a banalização de informação que promove a aprendizagem da ES entre os 

jovens. Continuamos a encontrar lacunas no conhecimento científico e comportamentos  

sexuais irresponsáveis dos jovens, nomeadamente a ainda ocorrência da gravidez, o não 

querer usar preservativo, o preconceito, desigualdades de poder entre os sexos. Muito 

contribuiu, também para realização deste trabalho o acesso e bombardeamento de vários 

tipos de informação, nomeadamente fora do circuito escolar, como relatórios e artigos 
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sobre o tema, de agentes exteriores à escola, com visão diferente, do que se passa na 

escola, por vezes, sempre com a mesma preocupação. Face ao exposto, julgamos  que a 

escola tem ainda muito que fazer nesta área! Acreditamos por isso ser necessário investir 

na abordagem desta problemática. 

Ao longo dos tempos o Homem tem promovido o aparecimento e evolução de 

recursos que na nossa opinião são muito positivos para a sociedade, nomeadamente a 

vacinação. Só que apesar de existir cada vez mais informação, apoio e facilidades de os 

seus filhos terem acesso ao processo de vacinação, é um facto que existem pais que não 

cumprem o Plano Nacional de Vacinação, pois acreditam ser mais vantajoso para as 

crianças apanharem as próprias doença, deixar que o sistema imunitário trave a batalha 

sozinho, sem vacinas. Está a ocorrer uma inversão de atitudes, e em relação ao uso do 

preservativo está a acontecer algo parecido, em alguns jovens, estão numa de voltar às 

origens, estão cansados de tanta evolução informação/desinformação e tão rápida. 

Segundo a notícia do dia 16 de março de 2016, no Diário de Notícias, jornalista Ana Bela 

Ferreira “Os adolescentes de 15 anos que já tiveram relações sexuais são cada vez menos 

- passaram de 18,2 para 16,1% entre 2006 e 2014. Mas os que são sexualmente ativos

usam menos o preservativo - 25% não usou em 2014, quando em 2010 apenas 10% diziam

não o fazer”, dados do estudo internacional Health Behaviour in School-aged Children

(HBSC, 2014) da Organização Mundial de Saúde. Ainda se encontra referido que “entre

2010 e 2014 passámos de 18,6% de rapazes e 15,9% das raparigas que não usaram

preservativo na última relação sexual, para 25 e 27% respetivamente - não menos

preocupantes são as razões para tal”. A maioria dos jovens deu como resposta "não ter

pensado nisso", "não ter preservativo consigo", "os preservativos serem muito caros" ou

"ter bebido álcool em excesso". Segundo Margarida Gaspar de Matos, Coordenadora

Nacional do HBSC, "O uso do preservativo desceu imenso de 2010 a 2014 (o estudo é

feito a cada quatro anos) o que é lamentável porque havia uma boa educação sexual nas

escolas” e acrescenta ”Penso que temos uma tendência nacional para ter uma boa

legislação, mas depois as medidas não têm continuidade e quando estávamos no bom

caminho parámos tudo."

Quanto à gravidez na adolescência, continua a preocupar  toda a sociedade, bem 

como as interrupções da gravidez nas jovens. O número está a descer, mas, em 2015, 

ainda houve 2295 nascimentos de mães entre os 11 e os 19 anos. Em 1980, eram quase 

18 mil. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de 2015 foi o 

mais baixo de sempre desde o final da década de 1970. A diminuição da maternidade na 



28 
  

adolescência não pode ser analisada sem se ter em conta que “Portugal tem hoje menos 

adolescentes do que tinha”, aponta Duarte Vilar, diretor-executivo da Associação para o 

Planeamento da Família em declarações ao “DN”. Segundo dados do INE, em 2011 

houve 2274 Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG) em jovens entre os 15 e os 19 

anos - em 2015, baixaram para 1708.  

Por outro lado, defendemos que não se deve ensinar apenas o caráter reprodutor, 

o corpo humano e as doenças a evitar, que no caso dos professores que têm essa matéria 

planificada no programa torna-se relativamente fácil, mas sim que a a bordagem seja mais 

abrangente e que estes aprendam a ter um melhor conhecimento da sociedade e como 

viver nela conscientemente e com responsabilidade, sem esquecer o papel preponderante 

dos afetos. A sexualidade e os afetos estão muitas vezes associadas, dado que é normal 

que o envolvimento sexual aconteça com alguém a quem estamos afetivamente ligados, 

quer por conhecermos bem ou não.  

A prestação da ES nos meios escolares é visada por inúmeros órgãos ligados à 

saúde, desde principais agências internacionais como a UNESCO, a União Europeia a 

Organização Mundial de Saúde e a Associação para o Planeamento da Família (APF), 

não esquecendo a Lei de Bases do Sistema Educativo, estando todos eles em sintonia de 

que a escola é a principal promotora participante na luta da promoção da saúde, 

nomeadamente saúde sexual, mas porque será que tem que ser a escola a tomar iniciativa 

na sua concretização? E porque não vão elementos de alguns destes órgãos às escolas, 

diretamente? Tanta gente exterior à escola que fala da importância da ES e dificilmente 

chega à escola, claro que por via escrita, internet sempre existe alguma informação, mas 

não é suficiente, as escolas necessitam de um maior envolvimento de todos, mas na 

realidade, na prática.  

Cada vez mais se comemoram nas escolas os dias relativos a determinado tema, 

na área da saúde sexual, desde o Dia Mundial da Contraceção (26/09), Dia Europeu para 

a proteção das crianças contra a exploração sexual e o abuso sexual, (18/11), Dia Mundial 

contra a Violência de Género (25/11), Dia Mundial de luta contra a SIDA (01/12), Dia 

Escolar Contra a Violência e pela Paz (30/01), Dia dos Namorados (14/02), Dia Mundial 

da Mulher (08/03), Dia Mundial da Saúde (07/04), Dia Mundial contra a homofobia 

(17/05) entre outros para que se consiga envolver cada vez mais os alunos, famílias e 

comunidade educativa em geral. Mas  não é só referir a importância da comemoração 

destes dias, não é só fazer notícias a exibir em meios sociais, todos temos que encarar de 

uma vez a realidade de algumas escolas as quais não têm meios os necessários e mais 
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uma vez lá existem personalidades dentro da escola, que por amor à camisola tudo fazem 

para promover uma melhor educação dos nossos alunos, os professores! Mas claro, como 

o que vai interessando é que se vá fazendo alguma coisa e se não for em todas as escolas,

que seja nas possíveis! Até porque pelo  Despacho normativo 13-A/2012 sobre os

mecanismos do exercício da autonomia pedagógica e organizativa, cada escola pode gerir

os tempos letivos, a carga curricular de cada disciplina, assim como as ofertas curriculares

obrigatórias ou complementares, mediante o crédito de tempos que lhe é atribuído. Só

que estes créditos, dependem, entre outros, da progressão dos resultados escolares, da

aferição dos resultados internos com os externos e do sucesso escolar atingido pelos

alunos. Assim, a autonomia das escolas é, na realidade reduzida, devido ao requisito de

obterem determinados resultados que não dependem unicamente das ações sob o seu

controlo (ex. sucesso escolar). Esta legislação pode acentuar assimetrias entre escolas e

comunidades, pois aquelas com resultados académicos satisfatórios poderão promover o

desenvolvimento pessoal e social da sua comunidade e aquelas com resultados

académicos insatisfatórios não o poderão fazer, contribuindo potencialmente para a pioria

dos próprios resultados académicos (Baptista, 2014). Os nossos alunos têm todos os

mesmos direitos e mais cedo ou mais tarde eles evidenciam e são cobrados a nível social

naquilo que receberam e claro que só se pode dar o que se recebe, quer seja o bem quer o

menos bem!

Ao longo da nossa investigação foi possível perceber que pelo menos na zona 

Norte do país, em algumas escolas, segue-se um mesmo programa que serve de 

orientação, o programa PRESSE (Programa Regional de Educação Sexual em Saúde 

Escolar), iniciado pela Administração Regional de Saúde do Norte, por intermédio do seu 

Departamento de Saúde Pública, em conjunto com a DREN, em que um grupo de 

responsáveis, ligados à saúde elaboraram um conjunto de atividades para os vários ciclos 

de ensino, tornando mais próximo entre si o trabalho a desempenhar, dado que durante as 

horas estipuladas para a sua concretização, os professores envolvidos, que normalmente 

são de várias disciplinas realizam com os alunos algumas das tarefas, de acordo com a 

sua disciplina. Para a concretização real existe uma parceria entre pessoal dos centros de 

saúde e escola. Este Programa teve um projeto piloto em 2008/2009, com 22 escolas 

selecionadas. 

Com alguma atenção, ao longo do nosso trabalho em várias escolas outra 

preocupação nos saltou à vista, tantos anos seguidos com o mesmo programa? As escolas 

terem uma base comum para trabalhar é bom e bastante cómodo, mas urge fazer algo 
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também a este respeito. Os alunos durante o 1º, 2º e 3º ciclos trabalham com os seus 

professores nas várias atividades que se encontram num dossié, disponível em digital, 

adaptado para cada ciclo e no secundário acontece o mesmo. Observa-se uma saturação 

dos alunos e até dos próprios professores, pois de um ano para o seguinte apesar de variar 

em algumas questões as semelhanças são muitas. Mas claro, mais vale fazer alguma coisa 

do que não se fazer nada e mesmo entre os professores quando o assunto  é aulas de ES e 

PRESSE estão sempre em sintonia! 

Cada vez mais os meios externos à escola estão mais acessíveis e próximos da 

vida escolar, mas não existe uma coordenação a nível do país para este feito, o que é 

lamentável, pois existem  meios, mas o fio condutor entre as várias escolas não existe. 

Observa-se um modernismo a nível do país, mas continuamos analfabetos em ES. Terá 

que ser um trabalho global, com as mesmas linhas a serem seguidas, para não existirem 

as diferenças comportamentais entre os alunos e até das próprias escolas entre si. Não 

esquecer que, de quantos adultos, os quais  já foram estudantes que tiveram as horas de 

ES estipuladas a partir de 2009, se sentem capacitados nessa área e quantos destes têm 

filhos e acontece o mesmo? Como verificamos esta aprendizagem? Através do contacto 

informal com eles, por vezes na escola dos seus filhos,  notícias que surgem nos media 

que quase nunca são agradáveis e o próprio desempenho em sociedade. 

Existe um compromisso como tarefa docente, que consiste na transmissão, de uma 

forma profícua e inesquecível, não só de conhecimentos na área das Ciências Naturais, 

Biologia e Geologia, bem como na área da Educação Sexual. Ao longo do nosso percurso 

profissional, investimos na compreensão das dimensões formativas da escola, as que lhe 

são atribuídas formal ou informalmente pela sociedade, isto é, aquelas que embora 

possam ser incluídas nas várias disciplinas curriculares, estão para além das competências 

estipuladas para a aprendizagem de um saber disciplinar, o que também promoveu a 

escolha desta temática, Educação Sexual em meio escolar. Uma outra razão como 

promotora desta investigação, prende-se com a importância que as políticas deste país 

dão à Educação Sexual que se promove nas escolas. O Programa Nacional de Saúde 

Escolar (Amann, Leal e Matos, 2014) estabeleceu como visão que todas as crianças e 

jovens devem frequentar uma escola que promova a saúde e o bem-estar, definindo várias 

áreas de intervenção, entre as quais figura a promoção dos afetos e a educação para a 

sexualidade, que é considerada como área prioritária.  

Os contextos escolares constituem uma oportunidade importante para atingir 

grandes números de jovens com a educação em sexualidade antes que se tornem 
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sexualmente ativos, assim como uma estrutura adequada (isto é, o currículo formal) para 

se concretizar (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 

UNESCO, 2010). Segundo a mesma organização, tratando-se de um contexto em que a 

ignorância e informações incorretas podem ameaçar a vida, a educação em sexualidade é 

uma das responsabilidades de autoridades e instituições de educação e saúde, sendo a 

escola o espaço que acolhe tudo, onde os alunos exercitam as sua vivências e 

convivências, quase sempre sob a direção dos professores. Por outro lado, as instituições 

escolares são responsáveis pela segurança e bem-estar das crianças estabelecendo um elo 

entre estas, as suas famílias, os serviços de saúde e a comunidade (Dias, 2013). Tem ainda 

uma função informativa e formativa, que deve passar em primeira mão pelo corpo 

docente, sendo que corre riscos ao prestar uma ES sem formação, que possibilita a 

transmissão de ideias erróneas para além de provocar falta de motivação para tal. Os 

docentes, conscientes da sua responsabilidade na promoção da aprendizagem formal, têm 

que adquirir cada vez mais formação nesta área e ter contacto mais periódico com as 

informações que circulam nos media, até porque estão sujeitos, constantemente às 

investidas da aprendizagem de ES destes jovens, de um modo informal, criando um fosso 

entre as duas aprendizagens e assim um maior afastamento dos alunos na hora deste tema 

ser dado nas aulas. 

Segundo Ramalho (2008), os professores querem participar no desafio  da ES, só 

que sentem receio de falhar ao darem respostas com garantia e qualidade aos problemas 

e situações colocadas pontualmente pelos adolescentes, dado que a escola tem a obrigação 

de proporcionar a igualdade de oportunidades a todos os alunos. 

Por outro lado, ao longo da formação que é prestada aos professores, devemos 

procurar que todos eles respondam de um modo colaborativo e assertivo,  não  destacar 

nenhum em particular devido à sua forma de estar na vida ou  à vontade para trabalhar 

este tema. As conceções dos professores não são homogéneas (Dias, 2013).  Maia e 

Aranha (2005) e Rodrigues (2012) sugerem que a formação dos professores na área da 

Educação Sexual possui uma lacuna, tanto no caso dos do ensino regular como dos da 

educação especial, na sua generalidade, as ações de formação sobre orientação sexual ou 

que tenham envolvido esta temática não estão a ser capazes de transformar as conceções 

sobre orientação sexual, dos docentes que nelas participam, em mais positivas 

comparativamente com as dos que nelas não participam. Há que ter em conta que os 

docentes que frequentaram as formações podiam já ter conceções mais negativas do que 

os docentes que não frequentaram as formações e que apesar de melhorarem as suas 
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conceções, através das formações, terem continuado com conceções mais negativas do 

que os outros, ou seja, estes resultados não implicam que as formações pioraram as 

conceções dos docentes em relação à orientação sexual (Machado, 2014). 

 Para além da formação a que os docentes no ativo devem ter acesso, todos os 

futuros professores deveriam ter formação nesta área ao longo da sua licenciatura, fosse 

qual fosse, pois estamos a falar de uma temática transversal e é necessário também uma 

nova perspetiva em relação  à ES. Os professores que possuem formação na área da ES, 

no seu percurso académico inicial, atribuem uma importância significativa à lecionação 

deste tema, pois estão apetrechados com conhecimentos nos vários tópicos da ES, que 

podem ser recebidos, nomeadamente através da didática e da pedagogia, proporcionando 

assim que nas suas aulas utilizem metodologias participativas. Estamos em crer que a 

própria formação que os professores vão recebendo tem que ser atualizada devido às 

circunstâncias a que todos estamos expostos diariamente, via internet, na qual está 

especada todo o tipo de informação, alguma fidedigna e com qualidade científica e outra 

não. Os professores que não se sentem preparados para utilizar estas metodologias, por 

falta de formação ou experiência, terão tendência a substituí-las por outras acabando por 

atenuar o sucesso da ES. Através da formação complementar obtêm-se as ferramentas 

que permitem uma prática relevante, promovendo uma ligação entre a teoria e a prática 

letiva, minimizando a falta de formação do seu percurso inicial. De acordo com o relatório 

do GTES (2005), todos os professores, mesmo sem formação inicial, podem lecionar ES, 

desde que invistam na sua formação complementar específica. Neste âmbito, Reis (2003) 

refere, que com experiência em ES claramente  se verifica uma associação, não só com 

os conhecimentos do professor, mas também a sua prestação com destreza e à vontade. 

É inquestionável a interação dos jovens com desconhecidos, pelo telemóvel, 

computador entre outros equipamentos tecnológicos, usam frequentemente as aplicações 

no telemóvel para conhecer novas pessoas e fazer amizades sem ter a noção do perigo 

que isso pode implicar.  

Não obstante o aumento considerável do número de estudos dedicados à temática 

nos últimos anos, a informação sobre a implementação da mesma no contexto escolar 

português é ainda parca (Rocha e Duarte, 2016). A esmagadora maioria das 

escolas/Agrupamentos leva a cabo a  implementação da  ES, através da sua integração no 

projeto educativo no âmbito da educação para a saúde (Rocha e Duarte, 2016). 

Atualmente, existem mais alunos desmotivados para a aprendizagem das 

temáticas de cada disciplina, pois estar dentro de uma sala de aula a ouvir um professor, 
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ou a trabalhar com um professor e colegas,  seja de que área for,  não é o mesmo que estar 

a receber informação através por exemplo de um telemóvel, que lhe permite viajar e ver 

tudo o que quiser e durante o tempo que quiser. Nesta idade em que se concentrou o nosso 

estudo, dadas as sua caraterísticas que promovem a aproximação da atividade sexual, nem 

assim parece ser levada a sério pelos nossos alunos, logo continua a existir muito trabalho 

a desbravar com os jovens. No nosso papel de docente, com muito sacrifício no dia a dia, 

sendo professora das disciplinas ligadas à biologia humana, temos uma maior 

proximidade com os nossos alunos, mas temos que ter trunfos para  conseguirmos triunfar 

e um deles poderá passar pela ligação muito próxima com os pais.  

Com esta investigação temos o propósito de dar o nosso melhor contributo, no 

sentido de melhorar os processos de ensino e aprendizagem da ES. Esta tarefa é enorme 

em extensão e objetividade e, por isso, deveriam existir mais investigadores a 

debruçarem-se sobre esta temática, principalmente em alunos próximo ou já no início da 

adolescência.  

A importância desta área da educação para os afetos e sexualidade é claramente 

visível, no preâmbulo introdutório que a Direção-Geral da Educação (2016) faz no seu 

site, a este tópico. Neste espaço esse organismo refere que a sexualidade é essencial na 

educação para a saúde e para uma vivência saudável dos jovens em sociedade, 

reafirmando que a educação sexual é de caráter obrigatório, destinando-se a todos os 

alunos da rede pública e rede privada e cooperativa.  

Nós professores não precisamos de ser especialistas em ES, apenas ser 

profissionais informados e formados em ES e com a capacidade de reproduzir a 

informação em termos pedagógicos não esquecendo a interação da parte cognitiva à 

afetiva. O professor é o principal profissional para a implantação da Educação Sexual 

(Leão e Ribeiro, 2012), desde que receba uma formação para tal.  

Na concretização desta investigação, recorremos, para recolha de dados, a um 

pré e pós-teste aplicado a alunos do 9ºano de 4 escolas. Os recursos que foram utilizados 

permitiram que os alunos envolvidos respondessem duas vezes a uma mesma questão em 

tempos diferentes de aprendizagem, o que nos facultou chegar a determinadas conclusões 

e eles próprios ficaram com a noção mais evidente da mensagem que os professores 

pretendem transmitir aos alunos. Foram feitas entrevistas semiestruturadas, os 

professores participantes partilharam o seu trabalho e a sua disponibilidade para 

explicarem o tipo de programa que seguiam nas suas aulas de ES.        
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Um aspeto muito intrigante ao longo do nosso trabalho, foi perceber o modo 

como os professores ou a escola realizam a avaliação da ES. Será que se centra quase 

exclusivamente nos professores e abarca apenas indicadores como o número de horas 

lecionadas, a percentagem de atividades realizadas e a participação dos alunos ou será 

também o sucesso da mesma nos estudantes, bem como da comunidade? 

A percentagem de escolas portuguesas a implementar a ES tem vindo a aumentar 

e, não obstante alguma variabilidade, há práticas em comum nas escolas, sobretudo no 

que respeita a papéis/funções desempenhados e procedimentos de planeamento, 

implementação e avaliação (Rocha e Duarte, 2016). Segundo as autoras, há também 

dificuldades comuns como: envolver a comunidade escolar, implementar a 

transversalidade, abordar a sexualidade de forma holística e avaliar adequadamente a ES. 

Acrescentam ainda, que estas dificuldades são potenciadas também por medidas político-

legislativas no domínio da educação, como corroboram as perceções da comunidade 

escolar e científica e ambas receiam, atualmente, que a sustentabilidade da ES nas escolas 

enquanto projeto comunitário esteja em causa, devido às últimas políticas educativas. 

Acreditamos que a nossa investigação contribuirá para um melhoramento da 

aprendizagem da ES nestas escolas e que as boas práticas serão divulgadas e 

disponibilizadas.  

O maior propósito deste trabalho é que os jovens tenham todos, as competências 

que os motive a inicarem a sua atividade sexual mais tardiamente e sempre com o foco 

nos afetos, destacando os valores morais e a preservação do nosso corpo e do outro, pois 

a fase de adulto é aquela que acaba por ocupar o maior tempo de vida de um ser humano 

e se nós conseguirmos colaborar, de certeza que serão adultos de valor em todos os 

aspetos intrínsecos e extrínsecos, por conseguinte com qualidade de vida. 

Será que já existe sucesso neste tipo de aulas? Como medir o sucesso? Em que escola 

existe maior sucesso? Quais são as melhores estratégias? Qualquer professor pode 

lecionar estas aulas? Os agentes envolvidos neste tipo de atividades devem pertencer 

apenas à escola ou será que não deve ser a escola a maior responsável? Será que as escolas 

devem seguir as mesmas linhas na elaboração do seu projeto, ou será que antes de tudo 

deve existir um estudo com dados concretos relativos à comunidade escolar a que se 

reporta cada realidade? 

Acreditamos que a análise dos dados obtidos nesta investigação poderá contribuir 

para responder a algumas destas questões e desta forma melhorar a implementação da ES 

em meio escolar. 
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1.2- Identificação da questão de investigação 

A consideração do anteriormente exposto suscitou a seguinte questão de investigação 

para este estudo: 

A Educação Sexual é implementada do mesmo modo nas 

diferentes escolas, ao nível do 9ºano de escolaridade? 

1.3- Objetivos do Estudo 

Neste trabalho de investigação pretendemos atingir os  objetivos que apresentamos em 

seguida: 

 Identificar os conhecimentos e comportamentos que alunos do 9ºano têm em

relação a problemáticas associadas à  Educação Sexual.

 Analisar as metodologias que os professores implementam na Educação Sexual,

na escola.

 Comparar os conhecimentos dos alunos em ES adquiridos após implementação

do projeto da Educação Sexual.

 Inferir sobre o sucesso das aulas de Educação Sexual através da aplicação de

determinadas estratégias.

 Alertar os órgãos de poder no nosso país para uma maior valorização da Educação

Sexual nas escolas, com recursos adequados, provenientes de dentro e fora da

comunidade escolar.
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1.4- Plano geral da tese 

 

 

O interesse na temática ES nas escolas devido a uma motivação de foro pessoal, 

suscitou ao longo do tempo uma procura e descoberta de material que serviu não só como 

forma de aprofundar o conhecimento, atualizar e promover a realização deste trabalho 

investigativo. Inicialmente reunimos a bibliografia sobre o assunto, para nos 

organizarmos e dar alguma orientação à problemática em curso, a literatura existente 

sobre ES e promoção da saúde, enunciando as áreas ou domínios que esta matéria 

abrange, as componentes de desenvolvimento psicossocial para que contribui e as 

parcerias que se podem estabelecer para contemplar diversos intervenientes no processo. 

Sobre valores, tais como religião, prática religiosa e tendência política que parecem 

influenciar as opiniões e as práticas de educação para a sexualidade (Teixeira, 1999); e 

sobre factores contextuais e individuais que interagem com esta prática pedagógica 

(Kehily, 2002; Walker et al., 2003); A pesquisa bibliográfica foi fundamental na 

ilucidação, promoção e concretização do nosso trabalho investigativo. 

Foi feita a seleção do questionário a aplicar em dois momentos distintos: antes da 

formação, pré teste e depois da formação, pós teste e foi elaborado o  guião de entrevista 

entre agosto e setembro. Foi pedido, via email, em  novembro de 2015, aos diretores das 

escolas em estudo, autorização para  aplicação do questionário aos alunos, por professores 

que lecionavam aulas em ES em turmas do 9ºano bem como a autorização para a 

realização das entrevistas aos professores selecionados. Nesse período foi também feito 

o pedido para a validação do questionário, pelo MIME- Monitorização de Inquéritos em 

Meio Escolar. O guião de entrevista foi também enviado para validação, para a 

Universidade do Minho. 

O inquérito aos alunos foi aplicado pela primeira vez, pré-teste,  entre janeiro e 

fevereiro de 2016, antes de dar lugar à lecionação das aulas em ES e recolhidos em março 

de 2016, o pós-teste foi aplicado entre maio e junho de 2016, e recolhido em junho de 

2016, após as aulas de ES. Os inquéritos ficaram guardados na direção das escolas, após 

a sua realização, até serem levantados pela professora investigadora. As entrevistas foram 

realizadas entre maio e julho, na escola ou proximidade da mesma, pela professora 

investigadora ficando gravadas, via áudio. 

Por se centrar numa amostra de conveniência – alunos do 9º ano de duas turmas, 

de quatro agrupamentos de escolas – e dada a ausência de outros estudos centrados na 
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mesma problemática, o presente estudo apresenta igualmente uma dimensão exploratória, 

pelo que os seus resultados não puderam ser generalizados para a população de alunos do 

9º ano do 3º ciclo. Contudo, contribuíram como referência para a reflexão acerca das 

condições existentes para a operacionalização e concretização de uma ES intencional em 

contexto escolar. Seguiu-se uma via quantitativa de recolha de dados através da aplicação 

de um questionário (Anexo) em dois momentos distintos aos alunos referidos e uma via 

de natureza qualitativa através da realização de entrevistas semiestruturadas, através de 

um guião previamente elaborado (Apêndice 1) aos professores. O modelo de investigação 

seguido foi misto, isto é, quanti-qualitativo. Procedeu-se igualmente à leitura e análise de 

três documentos do agrupamento: o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), o Projeto 

Curricular do Agrupamento (PCA) e o Projeto de Educação para a Saúde (PES). Os dados 

dos questionários foram cruzados com os dados das entrevistas, articulando assim 

métodos quantitativos e qualitativos, fazendo uma triangulação de dados. Para o seu 

tratamento foram utilizadas a análise estatística e a análise de conteúdo. 

A tese apresenta-se estruturada em sete capítulos. No capítulo I, procede-se à 

apresentação e à contextualização do estudo, onde se explica a pertinência do estudo no 

contexto educativo, identifica-se a questão, apontam-se os objetivos, apresenta-se a 

investigação desenvolvida e explicamos a relevância e contributos desta tese. Finalizamos 

com a estrutura geral da tese que descreve, resumidamente, o assunto abordado em cada 

capítulo. Neste começamos por abordar o papel da escola enquanto instituição 

fundamental na Educação Sexual, enquadrando-a no ensino básico, segundo os 

normativos estabelecidos por lei.  

O capítulo II refere-se  a uma breve abordagem à história da evolução da Educação 

Sexual. Aqui faz-se uma revisão bibliográfica, parte fulcral do trabalho, em que se faz 

uma análise do material que existe relativo ao tema, definição de conceitos (Educação 

Sexual, Saúde Sexual, Sexualidade, Adolescência, Educação para a Saúde) e uma breve 

abordagem à história da evolução da Educação Sexual na Europa e em Portugal. 

Ao capítulo III concerne Comportamentos sexuais dos adolescentes, é feita a 

referência às Infeções sexuais transmissíveis, Gravidez não planeada e aborto e Métodos 

contraceptivos. 

Relativamente ao capítulo IV, Educação Sexual na escola, abordam-se os vários 

pontos, Dimensões da Educação Sexual, Modelos de Educação Sexual, Agentes de 

educação Sexual; Educação Sexual e educação para a saúde, O papel dos órgãos de gestão 

na promoção da Educação Sexual, O papel dos professores na promoção da Educação 
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Sexual, A formação dos professores, Programas, Metodologias e Atividades de Educação 

Sexual e a Avaliação da Educação Sexual. 

No capítulo V, referente à Metodologia, discute-se e fundamenta-se a metodologia 

adotada no desenvolvimento da investigação, definida após reflexão sobre o problema e 

seus objetivos. Assim, para além da descrição do estudo e da caraterização da amostra 

selecionada para o mesmo, apresentam-se e explicam-se as técnicas e instrumentos de 

recolha de dados, os procedimentos de recolha dos dados e os processos de tratamento e 

análise dos dados.  

No capítulo VI, apresentam-se, analisam-se, discutem-se e comparam-se os 

resultados obtidos. Conciliando os objetivos traçados com os participantes no estudo, 

organizou-se este capítulo em dois subcapítulos: Resultados dos pré e pós-teste com a sua 

análise e discussão; Resultados das entrevistas com a sua análise e discussão e 

Cruzamentos dos resultados. Os dados dos pré e pós-teste apresentam-se sob a forma de 

tabelas ou gráficos, precedidos de uma interpretação e os dados resultantes das entrevistas 

surgem sob a forma de tabelas ou gráficos, de modo a permitir uma leitura mais eficaz, 

sendo esta também antecedida de uma interpretação. 

 Finaliza-se esta tese com o capítulo VII, Conclusões e Recomendações, onde se 

apresenta uma síntese das principais conclusões alcançadas a que esta investigação levou, 

se apontam implicações dos resultados decorrentes desta investigação, limitações que o 

estudo encerra e propostas de trabalhos futuros.   

  Tivemos como maior propósito  responder à questão de investigação, 

sistematizando as conclusões que resultaram do trabalho desenvolvido. 

Segue-se o documento com o anexo, onde se pode consultar os instrumentos 

utilizados na investigação, questionário (pré e pós-teste).  

Terminamos com o documento onde constam os apêndices, comparação dos 

resultados dos questionários nas escolas, o guião e a transcrição integral das entrevistas. 

Para mais facilmente se identificar a procura de uma figura ou uma tabela específica 

apresentamos uma lista de figuras e tabelas e também uma lista de abreviaturas de modo 

a facilitar a sua interpretação. 
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CAPÍTULO II - BREVE ABORDAGEM À HISTÓRIA DA 

EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL  

2.1- Introdução 

Neste capítulo começaremos por fazer uma definição dos principais conceitos 

utilizados neste estudo: Educação Sexual, sexualidade, saúde sexual, adolescência, 

Educação para a Saúde. Seguidamente far-se-á uma breve abordagem à história da 

evolução da ES. 

“Quem constrói uma revisão da literatura – ou conduz um levantamento do “estado 

da arte”, como também é costume dizer-se – está, afinal, a cumprir uma das tarefas 

mais delicadas que a Escola de Sagres inaugurou: a de fazer o ponto de situação sobre 

tudo o que já se sabe (…)”(Cardoso, Alarcão e Celorico, 2010:7, 8).  

A revisão de literatura consiste na “identificação, localização e análise de 

documentos que contêm informação relacionada com o tema de uma investigação 

específica” (Coutinho, 2014:59). Assim, no decorrer desta investigação, foi necessário 

sustentar todo o trabalho realizado sob a insígnia dos autores que ao longo dos anos 

publicaram as suas obras sobre a temática em estudo. Uma boa revisão de literatura 

“potencia a credibilidade da investigação ao relacionar e conectar a investigação prévia 

com o problema objeto da investigação” (Coutinho, 2014:59). 

Como nos informa Bento (2012:1) “ A revisão da literatura é indispensável não 

somente para definir bem o problema, mas também para obter uma ideia precisa sobre o 

estado actual dos conhecimentos sobre um dado tema, as suas lacunas e a contribuição da 

investigação para o desenvolvimento do conhecimento.” 

Enquanto processo, consiste em transformar a informação recolhida em 

conhecimento sobre o estado da arte (Cardoso et al., 2013). 

Por outro lado, devemos partir de uma leitura histórica com o objetivo de 

compreender de que maneira esta idéia é discutida ao longo dos anos. 
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2.2- Definição dos principais Conceitos  
 

 

 Existem diversas definições de Educação Sexual. Marques (1995) definiu  que a 

Educação Sexual é um processo que permite transmitir conhecimentos de índole 

científica sobre o corpo e o seu desenvolvimento, promove atitudes positivas e 

comportamentos responsáveis para consigo e com os outros no que respeita à sexualidade 

(Pinho, Menezes e Cardoso, 2011). Segundo o Grupo de Trabalho de ES (GTES, 2005) a 

ES é o processo que permite a aquisição de informação e se formam  atitudes e crenças 

acerca da sexualidade e do comportamento sexual tendo como principal objetivo 

desenvolver  competências nos jovens, para que possam realizar opções informadas e 

seguras nos seus comportamentos na área da sexualidade (Pinho, Menezes e Cardoso 

2011). 

Em Portugal, os autores do Relatório Preliminar do Grupo de Trabalho de ES 

(Ministério da Educação, 2005), recomendam que a Educação Sexual (ES) deve ser um 

vector da saúde, uma vez que a definição actual de saúde acentua o seu carácter 

abrangente e remete para uma abordagem global da educação para a saúde, ao invés da 

abordagem sectorial utilizada até aos anos noventa (Vilaça, 2007). Assim, sublinham a 

relevância de intervenções integradas, com impacto na diminuição do risco (pessoal e 

contextual) e da promoção da protecção (pessoal e contextual) (Vilaça, 2007).  

A ES tem início na infância e prossegue até à adolescência e idade adulta, 

capacitando gradualmente as crianças e os jovens com informação cientificamente correta 

e com competências e valores positivos que lhes permitam compreender e usufruir da sua 

sexualidade e ter relações responsáveis que assegurem satisfação, prazer e o seu bem-

estar e o dos outros (GTES, 2005, 2007; Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura-UNESCO, 2010). Para a Organização Mundial de Saúde, a 

adolescência é o período da vida que ocorre entre os dez e os dezanove anos de idade, 

sendo muitas vezes confundida com a juventude, que se situa entre os quinze e os vinte e 

quatro anos. 

A ES permite explorar os valores e atitudes de cada ser humano,  para desenvolver 

competências relativas à tomada de decisões, à comunicação e à redução de 

comportamentos de risco, continuamente. 
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Aparentemente quando utilizamos a expressão "Educação Sexual", está clara e 

tem como referência uma realidade: “Cada um de nós julga estar a partilhar com os outros 

um conceito semelhante e que como tal, permite o entendimento” (Dias, 2002:27). Mas: 
“ (…) quando verificamos se efectivamente estamos de acordo sobre o que se 

entende por Educação Sexual é fácil apercebermo-nos de que a resposta nem sempre é 

afirmativa, uma vez que há diferentes formas de a definir, tanto a nível do conceito 

como da finalidades que se lhe atribuem” (Marques et al., 2002:10). 

Por vezes a ES realiza-se com o objetivo de informar os alunos acerca da saúde 

reprodutiva e doenças sexualmente transmissíveis e por outro lado é uma realidade bem 

mais complexa, que engloba as dimensões psicológica, biológica, afetiva e social. 

o Ministério da Educação (2001) define a ES como um processo contínuo que implica

uma aprendizagem pela comunidade (educativa) participante e que se desenvolve com

um conjunto de ações intencionais e estruturadas, aliados a processos de aprendizagem

sistemáticos, desenvolvidos por profissionais, preferencialmente em contexto escolar,

solicitando à consciencialização da aprendizagem.

O conceito de ES depende dos conceitos de saúde sexual e de sexualidade 

subjacentes, mas integram sempre as seguintes dimensões: 

- a promoção de comportamentos que ajudem os indivíduos a adquirirem resultados

positivos e a evitarem resultados negativos;

- utilização de experiências de aprendizagem que inclui o acesso a informação apropriada

para a idade, suporte motivacional e oportunidades para desenvolver as competências

necessárias para a harmonização sexual dos indivíduos para terem relações interpessoais

satisfatórias;

- capacitar os indivíduos, os pares, as famílias e as comunidades para desenvolverem o

conhecimento, motivação e competências comportamentais necessárias para aumentarem

a saúde sexual e evitarem os problemas relacionados com a saúde sexual;

- manter um diálogo aberto que respeite as crenças individuais;

- dotar os mais novos da capacidade de protecção face a todas as formas de abuso e

exploração sexual; e para finalizar

- contribuir para a tomada de decisões na área da sexualidade durante toda a vida (Vilaça,

2007:5).

Em Vargem (2013:12), Pascoal refere que a ES é de extrema importância, pois 

contrariamente ao que se pensa, a sexualidade requer uma aprendizagem constante, e esta 

não deveria de modo algum ser colocada “nas mãos” do instinto. 
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Face ao atrás exposto, Sampaio (2010), refere que a Educação Sexual em meio 

escolar é uma oportunidade para a Educação, permite trabalhar, com os alunos, vetores 

fundamentais para o seu percurso como pessoas: o respeito pelo outro; a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres; a recusa de todas as formas de violência, sobretudo a 

rejeição da violência no campo da sexualidade; a importância da comunicação e 

envolvimento afetivos; a promoção da saúde física e mental. Possibilita, também, 

informar com credibilidade e aumentar o conhecimento. Acrescenta ainda, que seria bom 

que todas as famílias estivessem em condições de dispensar esta tarefa da escola, mas 

sabemos que não é assim, mesmo em famílias organizadas, muitos filhos não falam deste 

tema e muitos pais têm dificuldade em tratá-lo. 

Para a UNESCO (2010), sendo a educação em sexualidade um tema considerado 

sensível e regularmente questionado, são importantes leis e políticas de suporte 

inclusivas, que validem que o fornecimento de educação em sexualidade é um tema de 

política institucional e não de opção do indivíduo. 

O conceito de saúde sexual subjacente a várias linhas orientadoras nacionais dos 

programas de educação sexual é multifacetado e envolve a aquisição de resultados 

positivos, tais como relações interpessoais compensadoras e paternidade desejada, e 

evitar resultados negativos de uma gravidez não desejada e infeções sexualmente 

transmitidas e infecção pelo VIH (Vilaça, 2007). Assim sendo, a educação para a saúde 

sexual pode ter um papel fulcral na prevenção destes fatores de risco se permitir o 

desenvolvimento de competências na área da sexualidade e reprodução humanas capazes 

de perdurar ao longo da vida (Teixeira, 2011). 

A saúde sexual é uma componente importante da saúde global e do bem estar e 

segundo Neves e Ramos (2014) no que diz respeito à questão da sexualidade, e apesar de 

este ser um tema cuja importância vai sofrendo alterações ao longo da vida, para o 

adolescente é algo que quase se impõe, independentemente da sua vontade. Do ponto de 

vista biológico, todos os seres humanos são seres sexuados e por isso a sexualidade existe 

em todos estes, desde que se nasce até morrer (Loureiro, 2015). A sexualidade não só 

engloba os aspetos físicos e biológicos do corpo mas também a resposta sexual de cada 

um, que é influenciada pela identidade, orientação sexual, personalidade, pensamentos, 

vivências intrapessoais e sociais, sentimentos e relações estabelecidas, complexificando 

assim a variedade dimensional e funcional do conceito de sexualidade (Loureiro, 2015). 

A sexualidade tem, assim, muitas dimensões e múltiplas funções, constrói-se ao longo do 

tempo, e por vezes o modo como a vivemos vai sendo diferente, pois engloba o 
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conhecimento, as atitudes, os valores ou os comportamentos sexuais dos indivíduos, 

influenciada por fatores de natureza ética, espiritual, cultural e moral. Para  WHO (2001), 

a sexualidade é um aspecto central do Homem, que está presente em toda a sua vida e que 

está relacionada com o sexo, a identidade, os papéis de género, a orientação sexual, o 

erotismo, o prazer, a intimidade e a atividade reprodutiva. 

As experiências e vivências da sexualidade devem ser sempre fontes de bem-estar 

para nós e para os outros com quem as partilhamos, e se em família se fala em sexualidade 

de um modo natural, o adolescente tem uma fácil comunicação em casa e fora de casa 

sobre o tema  e quando surgem as suas dúvidas procuram resposta em casa, em primeiro 

lugar. 

É importante desmistificar e distinguir conceitos ligados à sexualidade, ensinando, 

desde logo aos alunos, que a nossa sexualidade começa, ainda dentro do ventre da nossa 

mãe, portanto acompanha o ser vivo, durante toda a sua existência.  

Voluntária ou involuntariamente a escola é a entidade que privilegia a abordagem 

de forma pedagógica os temas da sexualidade humana, privilegiando o espaço turma, 

envolvendo-os no processo de ensino-aprendizagem. 

A família é o pilar de qualquer jovem na ES, que o deve acompanhar e adaptar-se 

aos diferentes contextos e vivências com canais de comunicação próprios. Se os pais têm 

dificuldade em vir à escola, deverão ser os alunos, e não os professores, a propor a sua 

vinda. Se os estudantes tiverem uma participação ativa na construção e na realização do 

Programa de Educação Sexual da sua escola e, como tal, tiverem realizado iniciativas, é 

de esperar que os encarregados de educação passem a estar mais presentes (Sampaio, 

2010).  

Segundo Vargem (2013), a sexualidade é uma dimensão fundamental de um 

indivíduo, que se expressa na prática e concretiza desejos como a afetividade, prazer, 

sentimentos e realização da liberdade individual e da saúde, quer  ao nível corpo, como 

da sua mente. É demonstrada e exteriorizada por pensamentos, fantasias, desejos, crenças, 

atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relações. 

Segundo Maia (2001), citado por Vargem, (2013:12) quando se fala em 

sexualidade humana, fala-se necessariamente em ES, pois a sexualidade deriva de um 

processo de ES, embora culmine na personalidade individual. 

A sexualidade adquiriu um valor próprio, é considerada uma componente positiva 

e inerente do ser humano, cujas expressões contribuíam para o bem estar pessoal e 

relacional (Paulos, 2014). 
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Segundo Calado (2011), esse tema tornou-se um campo de análise científica e, 

mais recentemente, deixou de ser somente um tema de exigência social ou de debate 

ideológico, para se transformar também em objeto das políticas governamentais de Saúde, 

da Educação, da Juventude e da Igualdade de Género. 

No que diz respeito ao conceito de adolescência é uma etapa do desenvolvimento 

humano caraterizada por profundas transformações físicas, psicológicas e sociais, 

iniciando-se no período pubertário e atingindo o seu termo com a formação do carácter 

que marca a adultícia, sendo um período de transição em que o jovem procura a sua 

identidade e autonomia (Sampaio, 2010:2). Com o aparecimento mais precoce da 

puberdade, a adolescência inicia-se cada vez mais cedo; e o prolongamento da 

escolarização, com consequente permanência mais prolongada em casa dos pais, torna a 

sua conclusão mais tardia. Tudo isto torna a adolescência uma etapa fundamental no 

desenvolvimento (Sampaio, 2010). 

Considerando Ferreira e Torgal (2011), a adolescência é uma etapa fundamental 

na aquisição e consolidação de estilos de vida saudáveis, dependendo das escolhas 

efetuadas pelos adolescentes (Paulos, 2014). 

A palavra adolescência deriva do latim ―adolescere, que significa ―tornar-se 

homem ou mulher ou ―crescer na maturidade, fase que só foi concebida como uma etapa 

distinta do desenvolvimento a partir do séc. XIX (Grossmann, 1998; Ferreira, 2006 in 

Teixeira, 2011). Embora o crescimento não seja uma caraterística apenas da adolescência, 

fazendo parte integrante de outros períodos de vida das pessoas, a verdade é que o 

crescimento, nesta fase, envolve mudanças tao profundas e radicais, que são sentidas 

pelos jovens com profunda intensidade (Tavares, 2015). 

Na adolescência acontecem inúmeras mudanças físicas e morfológicas e 

reconfigurações identitárias que desafiam o crescimento psicológico e desenvolvimento 

pessoal, aspetos que antecedem a maturidade sexual adulta (Teixeira, 2011), constituindo 

este, um período muito breve de passagem da infância e a idade adulta. A ideia de que a 

adolescência é uma fase obrigatória de passagem para a idade adulta – processo designado 

por Aberastury e Knobel como naturalização da adolescência (Oliveira, 2006) - 

contribuiu para a perceção da universalidade desta etapa difícil no desenvolvimento 

individual (Bock, 2004), caraterizada pela rebeldia e tendencial oposição, crescimento em 

grupo, mudanças corporais, instabilidade emocional e afetiva,  desenvolvimento do 

raciocínio lógico e busca da identidade e independência (Ozella, 2002; Bock, 2004). Mais 

recentemente, diversos estudos têm desconstruído uma perspetiva meramente 
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naturalizante na definição da adolescência, realçando as respetivas dimensões 

socioculturais e históricas (Becker, 1989; Grossman, 1998; Calligaris, 2000; Ozella, 

2002, 2008; Martins, 2003; Bock, 2004; Frota, 2007; Pereira, 2007). Estas abordagens 

evidenciam as diferentes manifestações da adolescência em diversas sociedades e 

momentos históricos e enfatizam as capacidades interventivas dos adolescentes, 

concebidos como atores ativos e não simples espectadores da vida social, criticando a 

representação social da adolescência como uma fase problemática e difícil (Teixeira, 

2011). 

Apesar de se constatar uma tendência de diminuição da taxa de fecundidade na 

adolescência (mulheres com idade <=19 anos) (INE, 2011), e de, nos anos mais recentes, 

o número total de casos de infeção por VIH/SIDA, diagnosticados anualmente, terem

vindo a diminuir de forma moderada, mas consistente, desde 2000, é essencial promover

a continuidade dos programas de intervenção em curso, bem como do reforço das medidas

de prevenção dirigidas aos jovens (DDI, URVE e NVLDI, 2013 in Paulos, 2014).

Diversos fatores socioculturais, psicológicos, cognitivos e biológicos 

entrecruzam-se na construção da identidade na adolescência (Teixeira, 2011). Para além 

dos tradicionais agentes de socialização - a família, os pares e a escola - os meios de 

comunicação social - televisão, rádio, cinema, jornais, revistas e livros – e as novas 

tecnologias de informação e comunicação – internet, chats e telemóveis - influenciam 

cada vez mais os comportamentos e as atitudes dos adolescentes, sobretudo em questões 

de sexualidade (Brown, 2002; Werner-Wilson et al., 2004; Weiss, 2007; Yao, 2009; 

Moswang, 2010, in Teixeira, 2011). Estas instituições sociais e instrumentos 

comunicativos podem emanar informações contraditórias sobre saúde sexual e 

reprodutiva, sendo fundamental assegurar a qualidade e relevância das mesmas (Holder-

Nevins et al., 2009, in Teixeira, 2011).  

A integração no mundo dos adultos, dos quais se destaca a família, não perde 

importância nesta fase, apenas acontece que o grupo de pares ganha consideração, pelo 

que muitas vezes se considera a existência de ruptura entre estes dois grupos, o que não 

corresponde à realidade a menos que a família deixe de fornecer modelos válidos (López 

e Fuertes, 1999). Sprinthall e Collins (1999) referem que a influência social no 

desenvolvimento sexual na adolescência pertence à “prescrição social” (p. 449), que é um 

conceito que engloba as expectativas aprendidas e o significado social associado a 

determinados modelos de atividade sexual. 



46 
  

Mais recentemente, Sebastian e colaboradores (2008) concluíram que o intenso 

desenvolvimento verificado na adolescência entrecruza mudanças na construção do 

autoconceito dos indivíduos e modificações nas estruturas do sistema nervoso, visíveis 

em imagens de ressonância magnética que demonstraram a intensa atividade cerebral em 

regiões do córtex associadas ao desenvolvimento pessoal (Teixeira, 2011). Embora 

promissores, estes estudos são ainda insuficientes para compreender as inter-relações que 

as hormonas estabelecem com a cultura e o meio social, particularmente no que respeita 

ao desenvolvimento neurológico, sendo necessário desenvolver investigação sobre as 

contribuições do desenvolvimento biológico e dos fatores ambientais para o 

desenvolvimento do ―cérebro social (Blakemore, 2008, in Teixeira, 2011).  

Para efeitos didáticos e de análise comparativa, a adolescência é normalmente 

dividida em três fases: inicial, média e tardia (Taquette, 2008). A fase inicial decorre entre 

os 10 e os 14 anos e é essencialmente marcada por grandes mudanças físicas e, na 

sequência destas, alterações psíquicas, emocionais e sociais, reconfigurações nas relações 

familiares e formação do grupo de pares (Teixeira, 2011). Na fase média, entre os 15 e os 

17 anos, os adolescentes experienciam conflitos psíquicos e expressam oposição à 

família, na procura de projetos de vida profissionais e sexuais autónomos e 

independentes, com um determinado estatuto social e a fase tardia da adolescência 

acontece entre os 18 e os 19 anos de idade, altura em que as alterações físicas estão quase 

concluídas e se intensificam os conflitos interpessoais de cariz social, relacional e sexual 

(Teixeira, 2008). O maior desafio desta fase consiste na procura de independência, 

caraterística do adulto (Teixeira, 2011). Johnson, Crosnoe e Elder (2011) consideram que 

a compreensão da adolescência deve ser enquadrada em perspetivas que contemplem uma 

análise do ciclo de vida, cujo enfoque se situa no estudo das transições entre a infância, a 

adolescência e o estado adulto e na compreensão do modo como os adolescentes 

desenvolvem esforços para se tornarem produtores e produtos de sistemas sociais. Tem 

início com a puberdade e o seu fim é difícil de delimitar, pois está dependente de vários 

factores (Macário, 2010). 

“Puberdade”, por sua vez, origina-se dos termos latinos pubertas e pubescere, que 

significam apresentar pelos no corpo e atingir a maioridade (Tavares, 2015); o conceito 

de puberdade, portanto, refere-se às mudanças biológicas e fisiológicas associadas à 

maturação sexual (Muuss, 1988). 

O início da puberdade é muito variável, mas normalmente nas raparigas acontece 

entre os 9,5 e os 14,5 anos, já nos rapazes tem lugar entre os 10,5 e os 16 anos (Frade et 
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al., 2003). Segundo Macário (2010), nos rapazes um dos primeiros marcos da puberdade 

é o crescimento do tamanho dos testículos e do escroto. Acrescenta que pouco depois 

surgem os pêlos púbicos, e cerca de um ano mais tarde tem início o crescimento 

longitudinal do pénis. Ainda refere, que nesta altura também surgem os pêlos nas axilas 

e um pouco mais tarde no resto do corpo. Os testículos iniciam a produção de esperma, 

pelo que acontecem as primeiras ejaculações, geralmente associadas aos sonhos 

molhados (Sprinthall e Collins, 1999; López e Fuertes, 1999; Frade, et al., 2003). O pulo 

da puberdade também é uma mudança importante, que consiste num aumento rápido da 

estatura dos rapazes por volta dos 13 anos (Macário, 2010). No entanto, modificações ao 

nível da voz, cutâneas, musculares e ósseas são igualmente caraterísticas desta etapa 

(Sprinthall e Collins, 1999; López e Fuertes, 1999). Macário (2010) refere que nas 

raparigas o primeiro sinal da puberdade é o aparecimento do botão mamário - pequeno 

montículo que surge em consequência do desenvolvimento do tecido mamário sub-

aureolar e paralelamente surgem os pêlos nas axilas e na púbis. O autor refere ainda que, 

os ovários, o útero e as trompas desenvolvem-se rapidamente, a vagina aumenta de 

tamanho, as suas paredes alargam e engrossam. A vulva torna-se mais rosada e húmida, 

os grandes lábios aumentam de tamanho, os pequenos lábios ficam menos salientes e o 

clítoris é dotado de mais vasos sanguíneos (Sprinthall e Collins, 1999; López e Fuertes, 

1999). Surge a primeira menstruação ou menarca, em média, aos 12 anos, embora o seu 

aparecimento possa estar dependente de muitos factores. Inicialmente as menstruações 

acontecem diferentemente até à regulação do ciclo ovulatório (López e Fuertes, 1999). 

Também acontece nas raparigas o pulo, só que mais cedo, em média, por volta dos 12 

anos (Macário, 2010). Outras mudanças como a quantidade e distribuição do tecido 

adiposo, alargamento das ancas e modificações ao nível da voz, cutâneas, musculares e 

ósseas são caraterísticas desta fase (López e Fuertes, 1999). 

Segundo Macário (2010), ao nível das mudanças psicológicas este período é 

marcado pela aquisição, a nível intelectual, de uma nova forma de pensamento que 

possibilita ao adolescente passar do concreto para o abstrato permitindo-lhe uma nova 

compreensão do concreto e uma nova relação consigo mesmo e com os outros. Passa 

também, a ter a capacidade de reflectir sobre os seus pensamentos, comprometendo-se 

com determinados ideais e valores (López e Fuertes, 1999, Vaz et al., 1996). A integração 

no mundo dos adultos, dos quais se destaca a família, não perde importância nesta fase, 

apenas acontece que o grupo de pares ganha consideração, pelo que muitas vezes se 

considera a existência de ruptura entre estes dois grupos, o que não corresponde à 
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realidade a menos que a família deixe de fornecer modelos válidos (López e Fuertes, 

1999). Sprinthall e Collins (1999) referem que a influência social no desenvolvimento 

sexual na adolescência pertence à “prescrição social” (p. 449), que é um conceito que 

engloba as expectativas aprendidas e o significado social associado a determinados 

modelos de atividade sexual. 

Decorrente deste conjunto complexo de mudanças biofisiológicas, psicológicas e 

sociais as primeiras relações amorosas começam a acontecer, embora de carácter fugaz, 

nas quais a experimentação sexual acontece, quer seja através de carícias, beijos ou 

relações sexuais com ou sem penetração (Macário, 2010). A experimentação sexual 

assume, por vezes, contacto íntimo no grupo de pares do mesmo sexo, que significa a 

descoberta de si mesmo através do efeito espelho e os comportamentos de isolamento, 

diários, adoração de ídolos são também caraterísticos desta fase, normalmente associadas 

ao auto-conhecimento (Macário, 2010). Outra expressão da sexualidade na adolescência 

é o petting, que pode ir desde abraços, beijos carícias entre pares do mesmo grupo até 

contactos mais íntimos com as partes genitais (Vaz et al., 1996). A relação sexual coital 

é também uma das formas de expressão sexual de uma etapa mais avançada da 

adolescência, pese embora a idade média desta tenha diminuído nos últimos anos, visível 

por exemplo no Global Sex Survey de 2005, onde os jovens de 41 países, incluindo 

Portugal, com idades entre 25 e 34 anos referem a primeira relação sexual, em média, aos 

17,9 anos, enquanto os jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 20, relatam a 

primeira experiência sexual, em média, aos 16,3 anos (Macário, 2010). Estas primeiras 

relações sexuais, normalmente dão-se de forma não programada, fazendo parte da ânsia 

de vivenciar e experimentar tão caraterísticas dos adolescentes, no entanto este 

enquadramento dificulta a utilização de medidas seguras de contracepção (Vilar et al., 

2003). De todas as mudanças que se processam ao longo da adolescência, o aumento do 

impulso sexual, acompanhado de sentimentos e ideias novas e muitas vezes estranhos, é 

dos mais caraterísticos (Macário, 2010). Tanto para os rapazes como para as raparigas, 

uma das tarefas mais difíceis de realizar, nessa altura, é a de lidarem com a sexualidade 

nascente e ajustarem-na ao seu sentido de identidade e aos seus valores, sem conflitos ou 

ansiedades excessivos (López e Fuertes, 1999).  

Se a puberdade ocorre de forma relativamente idêntica em todos os indivíduos do 

mesmo género num determinado contexto socio-histórico, a adolescência configura-se 

como um fenómeno mais localizado e, influenciado pelas condições sociais, de género e 

ideológicas (Ventura e Corrêa, 2006). A transição da adolescência para a idade adulta 
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envolve mudanças simultaneamente comportamentais e biológicas (Sisk e Foster, 2004, 

2005) que se expressarão ao longo da vida (Eisenstein, 2008). Numa perspetiva 

estritamente biológica, a adolescência está associada à puberdade, a fase do 

desenvolvimento humano em que surgem os carateres sexuais secundários, marcos 

biológicos desta fase, porque decorrem das modificações do aspeto físico, sinais 

evidentes da maturação reprodutiva (Sisk e Foster, 2005). 

Segundo Papalia, Olds e Feldam (2006:440) a adolescência é "uma transição no 

desenvolvimento entre a infância e a idade adulta” (Paulos, 2014). De acordo com Bekaert 

(2005), apesar de o desenvolvimento psicossexual lhe ser muito anterior, é durante a 

adolescência que se inicia a organização sexual definitiva, tanto do ponto de vista 

somático, como sociológico e psicológico, e que a identidade sexual se torna importante,  

(Paulos, 2014). 

Segundo WHO (2011), é necessário contribuir para a estruturação do 

conhecimento dos jovens numa perspetiva construtivista, promovendo o 

desenvolvimento de competências que permitam a escolha de estilos de vida saudáveis e 

a capacidade de tomar decisões ponderadas e responsáveis a título pessoal e social, tendo 

em conta que a adolescência é caraterizada por profundas mudanças biológicas, 

cognitivas, emocionais e sociais (Paulos, 2014). 

Interessa ainda salientar a importância da saúde psicológica dos jovens, em que 

no início da adolescência apresentam grandes oscilações de humor e mostram desvaneios 

intensos, a meio da adolescência, apresentam tendência a experiências internas e maior 

introspeção, com tendência ao isolamento e a sentir a tristeza. No final da adolescência 

ficam mais estáveis e constantes, ocultando a sua raiva e ansiedade. 

Muitos hábitos adquiridos durante a adolescência vão durar uma vida. Além disso, 

com o aumento da idade, as escolhas pessoais e preferências dos adolescentes tornam-se 

prioridades em relação aos adquiridos na família, e eles têm cada vez mais controlo sobre 

a sua vida. 

Os adolescentes são um grupo especialmente exposto em termos de saúde sexual 

e reprodutiva, situação para a qual contribuem fatores como o uso infundado de 

contraceção, nomeadamente preservativo, elevado número de parceiros sexuais 

esporádicos, consumo de álcool e drogas. 

Em relação ao  conceito de Educação para a Saúde (EpS) Green, Kreuter, Deeds 

e Partridge (1980) consideravam que consiste numa combinação de experiências de 

aprendizagem planeadas, no sentido de facilitar a mudança voluntária de comportamentos 
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saudáveis (Carvalho, 2007; Dias, 2013). No dizer de Rochon (1996), podemos encontrar 

alguns aspetos importantes implícitos nesta definição (Carvalho, 2007; Dias, 2013). 

Subjacente ao termo “combinação” encontra-se a necessidade da utilização de diferentes 

métodos educativos, que favoreçam a aprendizagem e a importância da sua 

complementaridade; a referência a aprendizagens planeadas acentua o processo de 

reflexão sistemática, prévio à elaboração do projecto de EpS; o verbo “facilitar” designa 

o papel do educador como facilitador da mudança de comportamentos; ao falar em 

mudanças voluntárias de comportamento refere-se à participação voluntária do indivíduo 

no que concerne à mudança no comportamento desejado; a adopção de “comportamentos 

saudáveis” como a finalidade a atingir (Carvalho, 2007). Esta definição está muito 

centralizada na mudança de comportamento individual, não tem em conta os 

determinantes económicos e sociais da saúde, nem inclui aspectos importantes como os 

valores individuais, a auto-estima das pessoas e a auto-capacitação (empowerment) que 

julgamos serem essenciais no processo de EpS (Carvalho, 2007).  

Para Tones e Tilford (1994) o conceito de Educação para a Saúde (EpS) consiste 

em toda a aprendizagem intencional conducente a aprendizagens relacionadas com saúde 

e doença (…),  resultando mudanças nas ações do conhecimento, compreensão e 

pensamento. Segundo estes mesmos autores, pode influenciar ou clarificar valores, pode 

proporcionar mudanças de convicção e atitudes; pode facilitar a aquisição de 

competências e pode ainda conduzir a mudanças de comportamentos e de estilos de vida 

(Carvalho e Carvalho, 2006).  

Esta definição é mais abrangente do que a anterior, incorporando implícita e 

explicitamente muitos dos factores que influenciam as tomadas de decisão. Para além da 

transmissão de conhecimento será necessário um conjunto de apoios para uma mudança  

de atitudes, trabalhar as convicções pessoais, as crenças e os valores individuais 

(Carvalho, 2002). 

Uma conceptualização de EpS mais recente é a apresentada por Downie, Tannahill 

e Tannahill (2000:28), na qual afirmam que EpS é “A actividade comunicacional visando 

aumentar a saúde, prevenir   ou diminuir a doença nos indivíduos e grupos influenciando as 

crenças, atitudes e comportamento daqueles que detêm o poder e da comunidade em geral”. 

 No dizer destes autores, as pessoas têm visões inabaláveis e variadas acerca da 

natureza da EpS (Carvalho, 2007). As interpretações são influenciadas pela formação 

profissional e experiência e, entre outros factores, pela percepção dos significados das 

palavras “Educação” e “Saúde”. Muitas vezes a EpS é percebida como sendo 
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essencialmente uma simples tarefa de informação às pessoas sobre o que devem fazer 

para serem saudáveis. 

Na Declaração de Alma-Ata (OMS, 1978), saída da Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários de Saúde, diz que  a saúde é direito humano fundamental, e 

atingir o mais alto nível possível de saúde é o objetivo à escala mundial, estando a partir 

daí os estudos na área da saúde bastante valorizados. 

A educação em saúde participa do processo de promoção da saúde, a partir do 

momento em que busca conscientizar o cidadão acerca das suas responsabilidades, dos 

seus direitos e responsabilidades em saúde. Assim, qualquer ação para trabalhar hábitos 

de saúde e estilos de vida implica uma mudança individual, cultural, social e comunitária 

(OMS, 1998). O homem estabelece relações com o seu meio e interage em sociedade, 

tendo a capacidade de criar e de transformar a realidade, pelos atos de criação, recriação 

e decisão, dinamizando o seu mundo (Freire, 2011). Como uma prática social, a educação 

em saúde deve ser centrada na problematização do quotidiano, na valorização da 

experiência dos indivíduos e dos grupos sociais e na leitura das diferentes  realidades 

(Alves e Aerts, 2011). Essa prática quando bem realizada possibilita a compreensão e a 

reflexão da população quanto aos diversos fatores que influenciam na sua qualidade de 

saúde, tornando os usuários mais críticos e participativos no processo saúde-doença 

(Loureiro, 2015). Segundo Carvalho (2006) as competências pessoais, o conhecimento e 

as atitudes são três aspetos específicos fundamentais, que caraterizam o “empowerment” 

pessoal. Pressupondo que os comportamentos podem agravar a doença e que os 

comportamentos, em geral, podem ser mudados pela educação, então algumas doenças 

podem ser prevenidas através de campanhas de educação (Precioso, 2004). A educação 

para a saúde e a literacia para a saúde são ferramentas fundamentais para o processo de 

“empowerment”, já que é mediante este que o indivíduo adquire competências para 

melhor controlar as decisões e ações que afetam a sua saúde.  

A “Literacia para a Saúde”, segundo a OMS (1998, p.10), “representa as 

competências cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade dos 

indivíduos conseguirem o acesso, a compreensão e o uso de informação, de modo a que 

promovam e mantenham uma boa saúde”. A educação para a saúde para além da obtenção 

de informação técnico-científica deve promover também a autoestima e a autoconfiança 

das pessoas fundamentais para a melhoria da saúde de cada um (Loureiro, 2015). 

Acrescenta ainda que o conhecimento não se torna por si o mais importante, para haver 

mudanças e consequentemente comportamentos e estilos de vida mais saudáveis, é 
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necessário ter em conta os contextos específicos das pessoas e das suas competências, 

para serem capazes, se assim o desejarem, de mudar. 

Os jovens querem e têm direito a receber informação correta sobre questões 

práticas como relações sexuais, concepção, gravidez e controlo de natalidade mas, e 

talvez sobretudo, querem saber como integrar o sexo com os outros valores e como se 

devem relacionar de forma mutuamente compensadora e construtiva com indivíduos do 

seu próprio sexo e do sexo oposto (Macário, 2010). 

Assim, a escola e todos os seus intervenientes recebem todo um conjunto de 

caraterísticas manifestadas pelos adolescentes e a sua abertura a novas ideias, cabe ao 

professor que usufrui desta fase dos seus alunos, uma ação no sentido de promover uma 

boa educação para a saúde. 

 

 

 

2.3- Breve abordagem histórica da evolução  da Educação Sexual na Europa e em 

Portugal 

 

 

Na Idade Média, não era possível demarcar a fase da vida de um jovem através da 

sua idade cronológica, dado que as idades e datas de nascimento não tinham registos 

claros nem existiam documentos de registro com datas e horas de nascimentos e óbitos. 

Segundo Valladares (2002), apesar das mudanças em relação à exatidão cronológica, não 

existia idéia do que hoje chamamos de adolescência e que iria demorar a se formar. Foi a 

Europa, mais especificamente a França, por volta de 1900, onde começou  o interesse 

pela juventude e começou-se a procurar saber o que os jovens pensam, com pesquisa 

sobre a mesma. 

Pouco se sabe sobre a 'entrada' da sexualidade na escola, porém, segundo 

Walendorff  (2007) e alguns estudiosos (Barroso e Bruschini, 1983; Sayão, 1997) indicam 

o seu aparecimento na França, na idade contemporânea a partir da segunda metade do 

século XVIII e foi quando a chamada ES começou a perturbar os educadores. Tinha como 

objetivo maior, o combate à masturbação, com base nas idéias de Rousseau, para o qual 

o desconhecimento era a melhor forma de manter a pureza infantil e mais tarde retomam 

as discussões em torno das doenças venéreas, degradação das raças e aumento de abortos 

clandestinos. 
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Passada a guerra de 1914, a noção da juventude tornou-se um fenómeno vulgar e 

de grandes dimensões, que começou como um sentimento comum dos ex- combatentes e 

que podia ser visto em todos os países combatentes. A partir daí, o conceito de 

adolescência  expandiu-se, passando a infância para trás e a maturidade para depois e 

assim, passou-se de um extremo ao outro,de uma época anterior, sem adolescência a uma 

época em que a mesma é a idade predileta. 

A Suécia teve também um papel importante nas discussões sobre a ES  e em 1770 

teve as primeiras conferências públicas sobre as funções sexuais sobre o livre acesso aos 

métodos contraceptivos e o direito ao aborto em certas circunstâncias, todas aprovadas 

pelo governo em 1938. Este país teve a ES na escola oficializada pelo governo em 1942 

e obrigatória em 1955, enquanto que a França, apesar de ser considerado o país pioneiro 

nas discussões sobre a inclusão da ES na escola, só colocou oficialmente esse tema nos 

currículos escolares, em 1973. 

No século XX destaca-se o psicanalista Sigmund Freud, que deu um grande 

contributo para a ampliação da visão da sexualidade humana, nomeadamente através da 

análise de distúrbios psicológicos que, para ele,  muitas vezes estavam relacionados com 

distúrbios sexuais. Foi Freud o primeiro a considerar que  a sexualidade  se inicia a partir 

do nascimento, e que passa por diferentes fases até chegar a adulto o que foi muito 

complicado dada a época em que a sociedade era conservadora. 

Desde o aparecimento da ES até à atualidade, o tema provocou várias abordagens 

e discussões, preconceitos e tabus, ficando sempre a inquietação com a saúde e ao mesmo 

tempo fez-se uma  separação muito importante  e fulcral entre o conceito de saúde e o da 

ES e desta com sexo. 

O cientista social Pierre Bourdieu foi considerado um líder inteletual pelos 

caminhos da promoção escolar num sistema público de ensino, que aprofundou os seus 

estudos ao nível da dimensão social, sobre as relações de poder. Na sua época, no ano de 

1975, a escola era considerada  no mundo inteiro com um sistema libertador, mas segundo 

ele, não era bem assim. Segundo Valladares (2002) os fundamentos teóricos de Bourdieu 

para o campo escolar, permitem apontar para a existência de uma grande diferença entre 

as perspetivas de alunos e professores quanto ao tema sexualidade, naquela época. Mesmo 

que os alunos quisessem receber como informação e orientação sexual, os professores 

naquela altura não o fariam, sendo os portadores do controle do processo pedagógico na 

escola. 
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Segundo Brás (2008), no final do século XIX, desenvolveu-se em Portugal, a 

abordagem higienista, de modo a sensibilizar a Higiene  como um dever de Cidadania, na 

promoção da conservação da saúde e do prolongamento da vida. Fazia-se o apelo a uma 

polícia sanitária para se promover o saneamento do espaço público, estando a Educação, 

ao nível da escola, configurada como a forma de corrigir os costumes, pois constituía a 

possibilidade de haver mudança, melhorando as relações sociais e promovendo o 

progresso (Sousa, 2016). Reclamava-se, em 1899, no Congresso da Liga nacional contra 

a tuberculose, o Ensino da Higiene nos Liceus. Recomendava-se um cuidado com o corpo 

a todos os níveis e até se prestavam conselhos relativamente ao que se comia e bebia e ao 

ar que se respirava. 

Segundo Sousa (2016), o discurso sobre a ES em Portugal já se sentia nas três 

primeiras décadas do século passado e Bretes (1989) veio mostrar a descoberta da 

sexualidade pela Medicina ao longo do século XIX. Os médicos introduziram-se no 

Campo da ES até final da década trinta, começando a ser pronunciada a questão sexual, 

desde o trabalho do princípio do século nestes domínios do português Prémio Nobel, Egas 

Moniz, cujo sucesso editorial fez transpor a temática para lá do “murmúrio dos sábios”. 

Rapidamente este tema passou para a esfera  pública, devido aos jornais 

conservadores escreverem sobre a questão da sexualidade, que passou a ser um problema 

social, do interesse de todos. 

Foi o combate contra a patologia sexual das doenças venéreas, em que se destacam 

as campanhas contra a sífilis, que proporcionou, no início da década de trinta, o 

alargamento do espaço de atuação dos médicos, ao nível da Educação, com recurso a 

discursos que dão origem a obras teóricas e distribuição do panfleto informativo.  Bretes 

(1989), dizia que já existiam condições para a realização da ES numa lógica de gestão de 

vida, nos limites da Escola, nos Liceus frequentados pelos filhos das famílias da 

burguesia, salientando-se a importância da figura do médico escolar, frequentemente 

optava pela Educação individual para não despertar a curiosidade dos outros. 

A dedicação com  saúde e sexualidade evoluiu imenso nesta década, destacando-

se vários pontos, desde a importância confinada à Escola no contexto da Higiene pela 

vantagem do saber;  a importância dada à Medicina pelo dever de saúde tendo em conta 

os problemas decorrentes das doenças venéreas; a passagem da discussão sobre a ES de 

um pequeno grupo de peritos para a esfera pública, com propostas para a sua lecionação 

nos Liceus (Sousa, 2016). 
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Desde o início do século XX até aos finais dos anos sessenta, foram publicados 

artigos sobre a temática ES,  com a referência ao ensino sexual na escola: Um problema 

pedagógico”, de Leopoldino Vasconcelos, de 1911; “O conflito sexual e A vida sexual”, 

de António Moniz, de 1921 e 1922, respetivamente; “O que a mocidade deve saber sobre 

as doenças venéreas”, de Amadeu Costa, de 1925; “Quando o instinto desperta…: Para 

uma salutar Educação Sexual da juventude”, de Júlio Neves, de 1967;  “Educação Sexual 

como primordial factor na luta antivenérea”, de Aureliano Fonseca, de 1968 (Sousa, 

2016). Destaca-se a publicação de livros traduzidos e editados num quadro de uma 

apertada censura, como por exemplo, a tradução, em 1965, por Margarida Morais, do 

livro “Educação Sexual: Primeiros passos. Educação Sexual e preparação para o amor 

das crianças e dos adolescentes”.  

O tema Planeamento da Família surge com Albino Aroso, Secretário de Estado da 

Saúde em 1976, que promoveu a criação da Associação para o Planeamento da família, 

com o aparecimento de consultas neste âmbito, nos serviços de saúde. 

 A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em1979 aprovou 

a Resolução 34/180, a partir da qual se procedia à eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as mulheres  

A Associação para o Planeamento da Família formada, inicia a realização de 

material pedagógico, começa a realizar de ações no terreno, com projetos de trabalho na 

comunidade, inicia serviços de atendimento e aconselhamento de jovens, os quais foram 

proibidos de ter acesso a consultas de planeamento familiar, caso não tivessem a 

autorização parental para o efeito,  em 1981. 

Segundo Ramiro et al. (2011), a implementação da ES nas escolas portuguesas, 

tem originado, nos últimos anos, um grande debate, como se destaca a despenalização do 

aborto, que dividiu a população nos anos de 1978, 1981 e 1984 e mesmo não ter sido 

admitida, esta questão justificou a primeira legislação sobre ES nas escolas. A ES   

continuou a ser uma preocupação, em 1985 e voltou a sofrer uma paralisação, mas em 

1997, dado a ocorrência de vários problemas e no que respeita aos direitos sexuais e 

reprodutivos da população, a educação para a sexualidade tornou-se obrigatória. Entre 

1995 e 1998, surge um Projeto Experimental denominado Educação Sexual e Promoção 

da Saúde nas escolas, para possibilitar a inclusão regular de projetos e atividades de 

Educação Sexual nos vários níveis de ensino. Tendo por base este projeto foi elaborado 

um documento intitulado “Orientações Técnicas para a Educação Sexual em Meio 
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Escolar”, que visava a generalização do referido projeto a todo o sistema educativo 

(Calado, 2011:12). 

Em Outubro de 2000 é lançada pela Secretária de Estado da Educação e Inovação 

uma nova versão do documento sobre as “Orientações Técnicas”, desta vez denominadas 

“Linhas Orientadoras da Educação Sexual em Meio Escolar”, tendo sido assinado pelos 

Ministérios da Educação e da Saúde e pela APF (Calado, 2011:13).  Em maio de 2005, a  

Ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues deparou-se com uma  série de 

polémicas e, através do Despacho n.º 19 737/2005 de 15 de Junho, promoveu a  criação 

um Grupo de Trabalho em ES (GTES), que determinou que a ES seria abordada no âmbito 

de um programa de promoção da saúde, em 2005. Este grupo introduziu a organização de 

um programa de Educação para a Saúde com quatro áreas, o cargo obrigatório de um 

professor coordenador para a Saúde com a responsabilidade da ES, a formação de 

gabinetes de saúde e a realização de um protocolo entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação. Terminada a sua atividade, em 2007, em Relatório final das atividades, este 

grupo refere que muitas escolas do ensino básico que já trabalhavam a ES nas áreas 

curriculares não disciplinares (Formação Cívica, Área de Projeto ou Estudo 

Acompanhado), propõe a avaliação de um conjunto de conteúdos considerados mínimos 

e que o professor coordenador tenha uma redução de três horas na componente letiva, de 

modo a incentivar a sua efetivação. O Grupo de Trabalho em Educação Sexual, GTE 

(2007) reforçou que  a ES deve prevenir comportamentos de risco, proporcionar bons 

relacionamentos interpessoais, especial vivência da intimidade e a sua ligação  cultural e 

sociohistórica. Alertou ainda para que os programas de ES não devem basear-se só numa 

vertente médico-sanitária, mas apoiar os alunos no desenvolvimento de caraterísticas que 

contribuam para a sua realização como pessoas. Segundo o grupo de trabalho (2007) são 

muitos os projectos que se orientam numa perspetiva biológica procurando diminuir a 

incidência de comportamentos sexuais de risco. 

Com o Despacho nº 19 737/2005, o governo português, entre os objetivos 

prioritários da sua política educativa apresentam-se algumas medidas no âmbito da 

Promoção da saúde, referindo que “ entre as múltiplas responsabilidades da escola atual, 

estão a educação para a saúde, para a sexualidade e para os afetos”. 

Com a Lei n.º 60/2009,  foi estabelecida a obrigatoriedade da aplicação da ES em 

meio escolar, com uma carga horária mínima a ser aplicada a cada nível de ensino, um 

conjunto de princípios e regras, em matéria de ES, prevendo, desde logo, a organização 

funcional da ES nas escolas.  
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Nesta lei, estão definidas as finalidades da ES, as modalidades, a carga horária 

mínima e é explícito o dever de cada diretor de turma e demais professores, de elaborarem 

o projeto de ES da turma no início de cada ano letivo. Neste processo, os conselhos de

turma, o diretor de turma e o coordenador de Educação para a Saúde e ES desempenham

uma função fundamental.

Porém, estas e outras medidas macrossistémicas não têm sido suficientes para a 

implementação da ES em meio escolar, apesar de tal facto ser justificado pela 

“sensibilidade com que as temáticas em apreço são acolhidas pela opinião pública “ 

(Despacho nº 19 737/2005) (Serrão, 2009:16). No entanto, nesta altura a lei ainda não 

estava regulamentada o que justificou o não cumprimento (Pereira, 2011). Só em Abril 

de 2010, através da portaria nº 196-A/2010 a lei é regulamentada.  Ao longo de todos 

estes anos sucederam-se diplomas legais e normativos e em todos eles é reconhecida a 

importância da ES, inicialmente segundo um modelo médicopreventivo, muito centrado 

na prevenção das IST e da gravidez indesejada, evoluindo progressivamente para uma 

abordagem mais transversal (Pereira, 2011).  

Paralelamente assiste-se a uma evolução da ciência e da tecnologia em áreas que 

tocam a sexualidade e que motivam discussão pública (Pereira, 2011). Assiste-se, até, a 

alguma mudança da sociedade de que são prova, os resultados dos referendos à lei do 

aborto, o reconhecimento da violência doméstica como um crime e a aprovação do 

casamento civil entre pessoas do mesmo sexo (Pereira, 2011). Será que mesmo com esta 

evolução a ES está implementada de uma forma estruturada e sustentada nas escolas? 

Após a obrigatoriedade da ES nas escolas portuguesas em 2009, foi feito um 

estudo, em 2011, on-line, para conhecer que perspetiva têm os professores sobre a ES, 

por Alvarez e Marques-Pinto (no prelo), foi usado um questionário desenvolvido por 

Cohen, Byers, Sears e Weaver (2004) para avaliar as atitudes, o conforto e a 

disponibilidade dos professores de New Brunswick (Canadá) relativamente à educação 

sexual em meio escolar (Belo, 2012). Neste estudo, as autoras preocuparam-se em 

conhecer as perspetivas dos professores sobre a E S, após a sua obrigatoriedade da ES 

nas escolas portuguesas, focando-se mais uma vez em variáveis como as atitudes, 

conhecimentos, o conforto e a disponibilidade (Belo, 2012). Os professores, com 

destaque para as professoras, têm uma atitude mais positiva do que em estudos anteriores, 

consideram ter um conhecimento, um conforto e uma disponibilidade moderados, que se 

mantém inalterada na última década (Alvarez e Pinto, 2012). As autoras referem ainda 

que surgiu uma nova proposta, de que o início da ES deve ser mais cedo, entre o pré-
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escolar e o 5º ano e a perspetiva de ES defendida revela um modelo médico-preventivo, 

valorizando-se mais a saúde sexual e menos o comportamento sexual e as questões de 

género.  

Em 2012, o mesmo questionário foi utilizado, por Belo, num estudo, para 

comparar as perspetivas dos professores canadianos e portugueses sobre a educação 

sexual em meio escolar e se os professores consideram a versão portuguesa do 

questionário clara e abrangente, que obstáculos e apoios têm para a implementação da 

educação sexual nas escolas, qual a importância da ES, que tópicos devem ser abrangidos 

e que formação têm recebido. Para tal teve a colaboração de 12 professores de 4 escolas 

e de diferentes  zonas do país, 7 professores da zona da Grande Lisboa, 3 de Santarém e 

2 de Gouveia. Nove professores lecionavam em escolas do ensino público e 3 no ensino 

particular, 10 eram do sexo feminino, sendo que dois professores lecionavam no ensino 

secundário, pertencentes aos 2º e 3º ciclos do ensino básico,  4 professores e ao 1º ciclo 

do ensino básico, 6 docentes. Da análise das entrevistas foi possível concluir que os 

professores consideram importante a ES nas escolas porque podem substituir ou 

complementar a formação dada pelos pais (50%) e porque os jovens precisam de mais 

informação e mais conhecimentos (50%). Os professores consideraram como temas mais 

importantes para abordar o Desenvolvimento Humano (83%), as Relações (67%) e a 

Saúde Sexual (67%). Um terço dos professores considerou que o maior obstáculo à 

implementação da ES são os pais, enquanto outro terço considerou não existirem 

obstáculos à implementação da ES nas escolas. Em relação aos apoios recebidos, 50% 

expressou ser da direcção que recebe mais apoio e 42% não percepcionou qualquer apoio 

à implementação da ES. Por fim, 58% dos professores considerou não ter recebido 

formação para implementar a ES nas escolas (Belo, 2012).  

Em comparação com o  Canadá, neste estudo, pode  ler-se que as primeiras linhas 

orientadoras para a ES foram desenvolvidas em 1994 e que em Portugal, a ES tornou-se 

obrigatória apenas em 2009, poder-se-ia esperar que existissem grandes diferenças entre 

as perspetivas dos nossos professores e dos professores canadianos relativamente ao 

conhecimento e conforto para lecionar ES, à importância atribuída aos tópicos de ES, à 

formação e experiência na leccionação de ES, entre outras (Belo, 2012). Note-se que as 

diferenças encontradas não foram muitas e existindo, revelaram opiniões mais favoráveis 

por parte dos professores portugueses, que consideram que a ES deve começar entre a 

infantil e o 3º ano, sentem-se tão conhecedores como os professores canadianos na 

maioria dos tópicos de ES e mais confortáveis em muitos dos tópicos trabalhados em ES 
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(Belo, 2012). Segundo a mesma autora, estas variáveis são importantes para que a ES no 

nosso país seja eficaz, para que os professores consigam prevenir comportamentos de 

risco e promover a saúde sexual e afetiva dos nossos alunos e ainda que os professores 

portugueses considerem que têm menos formação que os professores canadianos, sentem-

se igualmente experientes na lecionação de ES. É ainda acrescentado, a importância de 

perceber o que pode ser feito para que a formação chegue a todos e se a formação existente 

estará a ser bem divulgada ou simplesmente é insuficiente. 

Com o surgimento do artigo 13.º da  Lei n.º 60/2009 (de 6 de agosto), 

regulamentada pela Portaria n.º 196-A/2010 (de 9 de abril), inicia-se a apreciação da 

implementação da ES nas unidades orgânicas (UO) que resultou no relatório elaborado 

pelas Doutoras Marta Reis e Lúcia Ramiro, da Sociedade Portuguesa de Psicologia da 

Saúde (SPPS),  com a coordenadora Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos, 

entre 14 de agosto e 15 de dezembro de 2013, ao abrigo do contrato estabelecido entre a 

Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde e a Direção-Geral da Educação (DGE) 

(Matos; Reis; Ramiro; Ribeiro; Leal e Equipa Aventura Social, 2013). Da  análise destes 

resultados verifica-se que a Lei n.º 60/2009 está, na sua generalidade, a ser cumprida, na 

apresentação dos conteúdos de ES previstos, na carga horária preconizada e na existência 

de um Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno a funcionar, consequentemente é em 

geral classificada de Boa/Muito Boa. Um facto, bastante positivo, é existir concordância 

pela parte dos representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação e 

representantes das Associações de Estudantes intervenientes nas UO privadas com 

contrato de associação. Os Professores e Direções de escolas realizam um grande esforço, 

nos moldes em que se vive a escola para se cumprir a lei e reforçam a necessidade de 

revitalizar este tema. Solicitam que seja dado um novo impulso à Lei e ao seu 

cumprimento, justificando-se a necessidade de manutenção do edital anual a partir do 

qual o Ministério da Educação e Ciência recebe propostas de solicitação de 

financiamento, por parte das UO, para projetos na área da promoção da saúde e da 

formação de docentes. 

De acordo com Ashford (2011) a lei é uma força omnipresente na nossa sociedade, 

comanda todos os aspetos da nossa existência, que tem que estar presente como um 

elemento indispensável na construção e avaliação das sexualidades. Segundo Jones 

(2011) a política sexual está a sofrer alterações a vários níveis, global, nacional e até local 

o que interfere com os discursos de ES nas políticas educativas. Só que após a sua

aplicação, por vezes tem que se refletir sobre a abordagens da ES e, a qual se mostra estar



60 
  

influenciada por políticas mais conservadoras, tendo em conta que na Constituição da 

República Portuguesa todos os cidadãos têm direito à proteção da saúde e o dever de a 

defender e promover (Marinho, 2014). Segundo o artigo 67.º, do Projeto de Lei n.º 64/viii,  

o nosso Estado deve garantir, no respeito da liberdade individual, o direito e assegurar o 

planeamento familiar, através da informação, o acesso aos métodos e aos meios, e 

organizar as plataformas jurídicas e técnicas que possibilitem uma maternidade e 

paternidade conscientes. 

A preparação dos nossos jovens na passagem para a idade adulta, com forte 

incidência nas relações e  sexualidade humana, sempre foi um dos grandes desafios da 

humanidade, principalmente na adolescência, fase em que a nível físico ocorrem grandes 

mudanças bem como a nível psicológico, dois processos muito intensos, em que os 

adolescentes sentem dificuldades em gerir, compreender e demonstrar. 

A tudo o que referimos acresce o ambiente familiar, em quem muitas vezes os pais 

têm dificuldade de comunicar com os filhos ou educandos no seu dia a dia, por falta de 

tempo ou de comodismo e facilitismo e pior ainda com o tema sexualidade e da ES, não 

sendo capazes de transmitir um conjunto coerente de opiniões, necessário para capacitar 

os jovens, a fazerem escolhas, de modo a poderem evoluir na adolescência com 

responsabilidade, satisfação e segurança.  
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CAPÍTULO III – COMPORTAMENTOS SEXUAIS DOS 

ADOLESCENTES 

3.1 – Introdução 

Cada vez mais, no nosso dia a dia, se observam mudanças muito rápidas dos 

jovens face à sua sexualidade, de tal modo que é possível perceber que um miúdo com 

cerca de 12 anos, do sexo masculino fala de sexualidade do mesmo modo que um jovem 

de 16 anos. Torna-se uma situação estranha dado que a maturidade de cada um deles, 

supostamente, é diferente e é triste lidar com alunos de faixa etária bem diferente, com o 

mesmo tipo de reações perante determinadas questões no âmbito das aulas em ES. A 

desvalorização e a vulgarização da linguagem, a inexistência de “filtros” em diálogo com 

os professores e entre eles próprios, a atitude de quem parece que sabe muito do assunto 

e por outro lado, percebermos que são poucos os jovens que falam com um dos pais, pelo 

menos, sobre o assunto.  

Os alunos chegam à escola com conceções alternativas e por vezes crenças sobre 

os fenómenos e no momento em que os conceitos são transmitidos pelos professores, já 

não estão em sintonia com as perspetivas científicas e, muitas vezes, estão mesmo em 

contradição com estas, o que dificulta o trabalho do docente. Tendo em conta que as 

representações dos alunos constituem uma plataforma fundamental do processo de 

aprendizagem, os quais constroem o seu conhecimento a partir das próprias experiências, 

aprendem através das suas representações mentais, que dependem das suas experiências 

sociais e biológicas, bem como da sua motivação individual, decorrentes da sua 

socialização primária. Segundo Menino e Correia (2001) esses pré-conhecimentos são 

verdadeiras construções mentais sobre o mundo, a partir das vivências do dia a dia dos 

alunos, sendo assim motivadas pela sua linguagem, cultura e interação com os outros. 

Estes autores realizaram um estudo com 21 alunos do 6.º ano de escolaridade sobre o 

sistema reprodutor humano e reprodução, e concluiram que as raparigas possuem 

conceções mais próximas das científicas do que os rapazes que podem advir de 

construções mentais intuitivas, baseadas no que é diretamente observável. Verificaram 
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que  a maioria destes alunos não era capaz de distinguir reprodução de ato sexual; que o 

sistema reprodutor é uma máquina de fabricar um novo ser; não conseguem diferenciar 

os conceitos de espermatozóide e esperma ; quanto ao contributo dos progenitores, o pai 

tem um papel primordial na conceção de um novo ser, em que dá algo à mãe, e esta tem 

a função de receber e dar as condições para o crescimento e desenvolvimento daquilo que 

o homem lhe dá.  

 Halstead e Waite (2001) realizaram vários focus groups com 35 alunos, entre os 

9 e os 10 anos, pertencentes a duas escolas primárias em Inglaterra, cujo objetivo era 

perceber o desenvolvimento de atitudes e valores face à sexualidade, e detetaram várias 

diferenças nas respostas dos alunos e verificaram, em ambos os sexos,  grande interesse 

nos assuntos respeitantes à sexualidade, bom diálogo sobre o seu conhecimento e 

importância na aprendizagem, bem como uma autoconsciência elevada. Salientaram que 

os rapazes demonstraram possuir informação menos precisa do que as raparigas, 

frequentemente, mais irreverentes, por vezes, apresentaram uma linguagem rude e 

estavam mais interessados, do que as raparigas, na mecânica das relações sexuais e do 

nascimento, na contraceção e no aborto. Apesar de ser em tom de brincadeira, os rapazes 

tendiam a relacionar sexo e violência e, apesar de mostrarem uma postura muito 

masculina, denota-se facilmente que tinham medo nas suas relações com as raparigas. 

Halstead e Waite (2001) perceberam que as raparigas refletiam mais nas suas 

respostas, dando a impressão de pensarem mais cuidadosamente no seu futuro, nas suas 

expectativas sobre relacionamentos e na importância da família, a necessidade de 

honestidade e lealdade nos relacionamentos. Eram mais conscientes que os rapazes, dos 

perigos do álcool e outras drogas, manifestavam interesse em saber mais sobre a 

maternidade, havendo muitas que já tinham planeado o número de filhos que queriam e 

quando os queriam ter, tinham curiosidade sobre as relações sexuais, mas estavam 

conscientes da problemática da gravidez adolescente e, por vezes, manifestavam-se-se 

impotentes com pais dominantes e rapazes que não lhes davam segurança na relação. 

Num estudo feito por Gańczak e colegas, em 2005, com 761 adolescentes polacos, 

com uma idade média de 17 anos, com o objetivo de compreender as suas atitudes,  

crenças sobre VIHSIDA e relacionamentos sexuais, concluiram que a grande maioria dos 

jovens sentia que necessitam de mais informação sobre este tema.  Um reduzido número, 

mais ao nível das raparigas, referiu que  não deviam ter relações sexuais devido ao VIH. 

Apenas metade dos alunos, mais raparigas, considerou que “sexo sem amor não é 

satisfatório” e um terço dos alunos questionados respondeu que pretendia ter apenas um 
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parceiro para o resto da vida. Verificaram que a maioria dos alunos/as disse ser capaz de 

conversar com o/a parceira/o, antes de terem relações sexuais, cerca de metade dos alunos 

aceitam a homossexualidade e ainda, mais as raparigas, consideravam não existir 

qualquer problema com a homossexualidade. 

Foram analisados 2621 questionários aplicados a alunos do 10.º e 12.º ano de 

escolaridade por Vilar e colegas, em 2009, no sentido de se compreender o nível de ES 

dos jovens portugueses com escolarização, o papel da escola e dos professores neste 

processo e retiraram como resultados, que os jovens manifestavam maior facilidade em 

dialogar com a sua mãe acerca da sexualidade, principalmente as raparigas. 

Relativamente aos conhecimentos acerca de diversos temas de sexualidade, como a 

puberdade, adolescência, sexualidade humana, contraceção e IST´s, as raparigas, 

normalmente, respondiam mais vezes corretamente. Dos alunos questionados, cerca de 

43% das raparigas e 39% dos rapazes referiram que já tinham iniciado a sua atividade 

sexual, sem se terem sentido pressionados e os restantes ainda não tinha iniciado a sua 

vida sexual por ainda não terem o “parceiro” ou “parceira” idealizado/o ou porque não 

tinha surgido a oportunidade. Observaram ainda, pelos resultados, que os rapazes 

iniciavam um relacionamento e tinham relações sexuais, em média,  mais precocemente 

que as raparigas. Com este estudo, concluiram que os jovens que iniciam relações sexuais 

mais tardiamente possuem mais proveitosos conhecimentos sobre a sexualidade e que 

com melhores níveis de ES podem apresentar comportamentos preventivos e uma maior 

capacidade de pedir ajuda, quando necessário. 

Cerca de 27% da população mundial tem entre 10 e 24 anos de idade; diversos 

problemas de saúde e fatores de risco de doença emergem nestas etapas da vida, mas só 

na última década é que a evidência tem mostrado como a saúde pública beneficia de 

programas desenvolvidos no âmbito da educação para a saúde direcionados para 

adolescentes e jovens (Gore et al., 2011). A educação para a saúde sexual em meio escolar 

configura-se como uma questão cultural, social e politicamente sensível (OMS, 2003), 

fator que durante muito tempo contribuiu para a escassez de ações vocacionadas para os 

adolescentes e jovens neste domínio em Portugal (Anastácio, Carvalho e Clément, 2005). 

Os comportamentos sexuais de risco adotados por adolescentes e jovens podem produzir 

sequelas a curto, médio e longo prazo; por exemplo, a prevalência de doenças e infeções 

sexualmente transmissíveis nestas faixas etárias sugere elevados custos económicos e 

psicológicos, quer para os indivíduos e respetivas famílias, quer para a sociedade 

(DiCenso, Guyatt e Willan, 2002; Gaspar et al., 2006; Lazarus et al., 2010; Shepherd, 
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2010). As intervenções em saúde pública que apostam na prevenção primária e secundária 

perspetivam-se como mais eficazes na promoção da saúde sexual e reprodutiva entre 

adolescentes e jovens adultos a nível global (Upchurch et al., 2004; Lazarus et al., 2010; 

Shepherd et al., 2010; Scott et al., 2011). 

De facto, a educação para a saúde sexual nas escolas contribui para a melhoria 

global dos indicadores de saúde sexual nos adolescentes, como por exemplo a prevenção 

da gravidez, o aumento do recurso à contraceção, a melhoria do acompanhamento pré e 

pós-natal bem com a  prevenção das infeções sexualmente transmissíveis (Ministério da 

Educação e Ministério da Saúde, 2000). Se ocorrer promoção da educação para a saúde 

sexual em meio escolar pode-se criar múltiplas oportunidades para a abordagem destes 

temas no contexto familiar e reforçar a interligação escola-família (Teixeira, 2011). Numa 

revisão sistemática sobre a eficácia e custo-efetividade de intervenções para a prevenção 

de doenças e infeções sexualmente transmissíveis nos jovens com idade entre os treze e 

os dezanove anos, alerta-se para a necessidade de fortificar o acompanhamento de 

projetos de educação para a saúde nas escolas, atendendo a que o decréscimo nos 

comportamentos de risco para a saúde sexual dos adolescentes ainda se encontra muito 

aquém do desejável (Shepherd et al., 2010). Uma das críticas mais frequentemente 

apontadas ao envolvimento explícito da escola na educação para a saúde sexual de 

adolescentes prende-se com o facto de esta iniciativa poder incentivar comportamentos 

sexuais precoces (Aten et al., 2002; Tortolero et al., 2009; Vilar, Ferreira e Duarte, 2009) 

(Teixeira, 2011). A evidência tem mostrado que os adolescentes que frequentaram ações 

de formação em educação para a saúde sexual iniciam mais tardiamente a atividade sexual 

e adotam mais frequentemente comportamentos preventivos neste domínio (Shepherd et 

al., 2010). Pelo autor Santos (2002), para além disso, a educação para a saúde sexual em 

contexto escolar está associada ao aumento dos níveis de conhecimento e a mudanças de 

atitude face a comportamentos sexuais de risco, especialmente na prevenção da infeção 

pelo VIH/SIDA (Teixeira, 2011). Segundo Ferreira (2010), de resto, o elevado número 

de indivíduos virgens, de ambos os géneros, entre as populações de jovens que 

frequentam o Ensino Secundário em Portugal parece ir ao encontro destas conclusões 

(Teixeira, 2011). 

Como refere Lopes (2012), nos últimos anos, os comportamentos sexuais dos 

adolescentes e jovens sofreram uma acelerada e permanente evolução, fruto das 

alterações sócio culturais dos contextos onde estão inseridos. Acrescenta ainda, que os 

comportamentos sexuais, tais como todos os outros, são munidos de significados e 
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normas colectivas, as quais estão ligadas essencialmente a instituições sociais como: 

família, religião, cultura, economia e medicina. Para Antunes (2007), “tal como a atitude 

ante a sexualidade é um factor determinante para a aceitação de determinadas interacções 

sociais, as orientações avaliativas ou atitudes relativas à sexualidade condicionam a 

ocorrência de comportamentos sexuais.” (:99). 

Segundo Foucault citado pelo mesmo autor o comportamento sexual não se traduz 

apenas por desejos derivados de instintos naturais e as normas permissivas ou restritivas 

do contexto social, mas também da consciência que a pessoa tem do que está a fazer, do 

que cada um evolui com a experiência e do valor que atribui a esse mesmo 

comportamento. 

Para compreender o desenvolvimento sexual é necessário proceder à 

contextualização dos comportamentos, situando-os no interior das estruturas relacionais 

em que ocorrem (Alferes, 1997). 

Segundo Prazeres (2003), durante a adolescência/juventude, a socialização dos 

indivíduos implica “actividades que envolvem exploração, descoberta e aprendizagem, 

procuram-se novas referências, o sentido de pertença a diferentes grupos na sociedade 

sedimenta-se e estabelecem-se novos objectivos de futuro.” (:30). 

Logo existem comportamentos que envolvem algum risco mas com importantes 

funções instrumentais, pelo que são considerados comportamentos de risco normativos e 

saudáveis para os adolescentes (Ponton, como citado em Simões e Matos, 2010). Mas 

existem outros “comportamentos com potencial para comprometer o comportamento 

ajustado dos jovens.” (Simões e Matos, 2010:36). Os comportamentos tornam-se 

destrutivos quando contribuem directa ou indirectamente para a alienação do adolescente 

(Lopes, 2012). São potencialmente perigosos quando levam o adolescente a afastar-se da 

sua comunidade, a não partilhar interesses com aqueles que lhe são próximos, quando 

levam o jovem ao desencontro com o seu papel na sociedade ou a sentir-se 

incompreendido e rejeitado pela sociedade (Lopes, 2012). 

Segundo Simões e Matos (2010) os factores que predizem os comportamentos de 

risco podem enquadrar-se em três grandes grupos: sociodemográficos; individuais; 

envolvimentais. 1 - Aspetos sociodemográfico: factores como género, idade, etnia ou o 

nível socioeconómico. Em termos gerais verifica-se que são os rapazes e os adolescentes 

mais velhos que apresentam um maior envolvimento nos comportamentos de 

externização (violência, consumo de substâncias e comportamentos sexuais de risco) 

enquanto as raparigas tem mais comportamentos de internalização (perturbações de 
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imagem corporal, maior frequência de sintomas físicos e psicológicos). Outro aspecto é 

a idade, são os mais novos que têm mais comportamentos sexuais de risco, nomeadamente 

no risco de IST. Relativamente ao nível socioeconómico, alguns estudos apontam para 

uma relação entre o baixo estatuto socioeconómico e comportamentos de risco na 

adolescência. 2 - Aspetos individuais: factores de ordem comportamental, de ordem 

sociocognitiva tais como as atitudes e as intenções comportamentais, entre outros. 3 - 

Aspectos envolvimentais: falamos da família, grupo de pares e escola. “No que concerne 

à família, destacam-se como fatores de risco as inadequadas práticas parentais, a falta de 

ligação, comunicação e coesão no ambiente familiar e a própria estrutura familiar” 

(Simões e Matos, 2010:41). Relativamente à escola os principais factores de risco são a 

falta de ligação à escola, o fraco desempenho escolar e a não participação na vida escolar. 

Neste contexto, a percepção negativa da escola pode representar fatores de risco para o 

sucesso e parece concorrer para o desenvolvimento de comportamentos de risco. Ao nível 

da influência dos pares encontram-se, entre outros, factores como a rejeição pelos pares 

pró-sociais, a associação e influência de pares desviantes, sendo este um dos principais 

factores determinantes de comportamentos de risco e por último o nível de envolvimento 

de pares em comportamentos de risco (Lopes, 2012). 

 

 

 

3.2 - Infeções sexuais transmissíveis 

 

 

As infeções sexualmente transmissíveis (IST) definem-se como infeções 

transmitidas pessoa-a-pessoa através do contacto sexual (anal, oral ou vaginal), sendo 

atualmente reconhecidas mais de trinta infeções, com diferentes etiologias e agentes 

causadores (Teixeira, 2011). Desde 2002, o Grupo de Estudo e Investigação das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (GEIDST) é responsável pelo acompanhamento da evolução 

das situações referentes à sifilis, gonorreia, clamidia e herpes genital, HPV, tricominiases, 

uretrite, molluscum, pediculose, hepatite B, hepatite C e papiloma humano. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (2011), as IST constituem uma das principais causas de 

doença aguda a nível global e estão na origem de graves problemas de saúde a longo 

prazo, como a infertilidade, incapacidade e morte, e atingem milhões de pessoas, 

realçando-se o impacto económico das mesmas (Eng e Buttler, 1997) (Teixeira, 2011). 



67 

Acresce ainda o desenvolvimento de cancros, geralmente causados por infeções virais, 

como é o caso do cancro do colo do útero (cujo agente é o vírus do papiloma humano), o 

carcinoma hepatocelular (originado pelo vírus da hepatite B), linfomas e síndrome de 

Kaposi (doença associada à infeção por HIV, cujo agente infecioso pode ser o vírus de 

herpes tipo 8) (Teixeira, 2011). Eng e Buttler, 1997 referem  que as doenças causadoras 

de lesões ulcerativas da pele e mucosas criam no portador maior susceptibilidade para 

contrair infeção pelo HIV e aumentam a probabilidade da transmissão desta infeção a 

outros parceiros (Teixeira, 2011). As mulheres adolescentes apresentam maior 

probabilidade de contrair uma doença, porque o seu organismo fisicamente imaturo não 

é capaz de responder a uma IST como uma mulher mais velha; uma mulher de 15 anos 

tem cerca de dez vezes mais probabilidade de adquirir doença inflamatória pélvica do que 

uma mulher de 24 anos (Metcalfe, 2004). À semelhança da gravidez na adolescência, as 

doenças de transmissão sexual nos adolescentes também constituem um problema de 

saúde pública (Shepherd et al., 2010), e ambas partilham uma raíz comum: relações 

sexuais desprotegidas (Church e Mayhew, 2009). Surgem anualmente 20 milhões de 

novos casos de IST em todo o mundo, metade das quais em pessoas com idades 

compreendidas entre os 15 e os 24 anos (Ljubojević, 2010). Ainda que os sinais e 

sintomas clínicos observados nos adolescentes sejam semelhantes aos dos adultos, as 

infeções de transmissão sexual afiguram-se mais complexas na adolescência pela maior 

susceptibilidade à infeção e risco aumentado de morbilidade, particularmente quando 

associadas a gravidez (OMS, 2004). A baixa autoestima, stresse psicológico e depressão, 

assim como o consumo de álcool ou outras drogas, comportamentos anti-sociais e 

ocorrência de gravidez, colocam os adolescentes em posição de maior risco relativamente 

às infeções de transmissão sexual (DiClemente et al., 2004). Aboim (2010) recorda que a 

mobilização de modelos de análise orientados apenas para o indivíduo e as suas escolhas 

podem ser insuficientes para compreender os processos e fatores que determinam a 

probabilidade de contrair uma infeção de transmissão sexual ou de recorrer a estratégias 

eficazes de prevenção das mesmas, alertando para a necessidade de aprofundar modelos 

de análise que também foquem aspetos socioculturais, como a geração, classe social, 

dinâmicas de seleção de parceiros, histórias afetivas e sexuais e perceção do risco.  

A infeção por HPV é mais frequente nos mais jovens, com elevada prevalência na 

faixa etária compreendida entre os 16 e os 25 anos (Ogunmodede et al., 2007; Medeiros 

e Ramada, 2010) e nos primeiros anos após início da atividade sexual, embora a maioria 

das infecções regrida espontaneamente (DGS, 2008) (Teixeira, 2011). Estudos 
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epidemiológicos revelam que a infeção surge no espaço de um a dois anos após o início 

das relações sexuais e as prevalências para o HPV nestas situações podem atingir os 64% 

(Ogunmodede et al., 2007). No entanto, cerca de 10% persistirão e 3% a 4% evoluirão 

para lesões intraepiteliais, das quais 0,7% a 1% poderão evoluir para lesão de alto grau, 

com 0,1% destas a evoluir para cancro invasivo se não detectadas e tratadas 

precocemente, de acordo com dados da Direção Geral de Saúde (2008) (Teixeira, 2011). 

Segundo Frade (como citado em Matos et al., 2010), os adolescentes são alvos 

preferenciais das IST, dada a sua vulnerabilidade biológica, psíquica e social. A 

vulnerabilidade traduz-se pela tendência à experimentação e multiplicidade de parceiros, 

assim como baixa noção dos riscos o que leva a comportamentos pouco seguros (Lopes, 

2012). As infecções sexualmente transmissíveis, principalmente pelo VIH/SIDA, 

constituem uma prioridade a nível nacional e internacional, cujo combate exige a 

compromisso e mobilização da sociedade civil (Lopes, 2012). 

Os dados mais recentes totalizam 841 novos diagnósticos em 2016, menos 357 do 

que em 2015. O indicador não era tão baixo desde 1990, com 664 novos infetados. 

De acordo com Relatório da Direção Regional de Saúde (DRS), em 2016, foram 

diagnosticados e notificados 841 novos casos de infeção por VIH (até 15 de abril de 

2017), segundo o que está na base de dados nacional de vigilância epidemiológica, 

correspondendo a uma taxa de 8,1 novos casos por 100.000 habitantes, não ajustada para 

o atraso da notificação. De 2000 a 2016, o número de novos casos de VIH diminuiu cerca 

de 70%, estimando-se que sejam cerca de 45 mil pessoas que vivem com a doença, que 

no ano anterior matou cerca de 120 pessoas, número semelhante ao de 2015, e que parece 

em estabilização, já que tem descido desde 2010. São os homens que continuam os mais 

fustigados pela infeção pelo VIH e mantém-se também a ocorrência privilegiada de casos 

de transmissão heterossexual (57% dos novos diagnósticos) e os homens que fazem sexo 

com homens, representam 35% dos casos. Esta doença continua a ocorrer 

preferencialmente em grandes cidades, nos distritos de Lisboa e do Porto, 

consequentemente, Portugal aderiu ao Programa “Cidades na via rápida para acabar com 

a epidemia VIH”, com os municípios de Lisboa, Porto e Cascais, que se comprometeram 

junto dos responsáveis da ONUSIDA no melhoramento desta situação. Segundo este 

mesmo relatório, com a adesão a este programa, as cidades comprometem-se a atingir 

sete objetivos, um dos mais pretendidos, o desaparecimento da epidemia do VIH nas 

cidades até 2030 e atingir outras metas ambiciosas até 2020.  
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Um dos signatários da Declaração Conjunta do projeto nacional Fast-Track Cities 

International “Cidades na Via Rápida para eliminar o VIH”, é o Instituto Ricardo Jorge, 

assinada pelos municípios de Cascais, Porto e Lisboa, dia 29 de maio, no auditório do 

INFARMED, em Lisboa, no âmbito da apresentação do Programa Nacional para a 

Infeção VIH, SIDA e Tuberculose e tem como objetivo fundamental, acelerar a resposta 

ao VIH/SIDA nos grandes distritos. O projeto Fast-Track Cities foi lançado em Paris, no 

ano de 2014, no Dia Mundial da SIDA. Os avanços científicos, o dinamismo da sociedade 

civil e o acordo político para atingir objetivos comuns, criam uma oportunidade real de 

acabar com a epidemia no mundo até 2030. Neste contexto e dada a importância fulcral 

e decisiva na resposta à infeção pelo VIH, as cidades encontram-se agora, sustentáveis 

para liderar as ações, acelerando a resposta ao VIH e atingir, até 2020, as metas 90-90-

90: 90% das pessoas que vivem com VIH estarem diagnosticadas; 90% das pessoas 

diagnosticadas com VIH terem tratamento; e 90% das pessoas a realizar tratamento 

possuírem carga viral  não detetável. 

Cada vez mais as cidades estão mais próximas da população, existem 

infraestruturas, recursos materiais e humanos, deste modo, ambiciona-se que as cidades 

adotem ações locais incisivas com impacto global, construindo-se um futuro mais 

equitativo, inclusivo, próspero e sustentável para todos,  independentemente do sexo, 

idade, condição social e económica ou orientação sexual.  

Segundo divulgação da revista The Lancet HIV, o relatório sobre o vírus da sida 

no mundo (julho de 2015), tudo pesado na balança, mostra que será muito difícil (para 

não dizer impossível) cumprir a meta global de controlar esta epidemia em 2030. Portugal 

surge na pequena lista de países da Europa com o número mais elevado de novas infeções 

em 2015, com uma estimativa de 2220 novos casos. A revista apresentou o Global Burden 

of  Disease 2015 (GBD 2015) com um estudo completo sobre o VIH em 195 países, desde 

1980 até 2015, num encontro internacional sobre sida que decorre em Durban (África do 

Sul) e pela análise dos dados, estimativas e previsões, que foi coordenado por 

especialistas do Instituto para a Métrica e Avaliação da Saúde (IHME, na sigla em inglês), 

da Universidade de Washington (EUA), com uma vasta rede de colaboradores, há boas e 

más notícias. Um dos dados mais aterradores do relatório é a linha direita que mostra que 

a queda de novas infeções parou nos 2,5 milhões de casos por ano durante a última década, 

entre 1997 e 2005 as novas infeções diminuíam 2,7% por ano e de 2005 a 2015 a queda 

ficou-se pelos 0,7% por ano. Isto significa que tem que existir preserverança e muita luta 

no combate desta epidemia por todos, para um mundo que diz que quer terminar com a 
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epidemia da SIDA em 2030. Segundo as estimativas do relatório, Portugal teria mais de 

115 mil pessoas a viver com a infecção em 2015 e encontrava-se no grupo de países da 

Europa com o número mais elevado de novos casos registando 2220, ultrapassado apenas 

pela Rússia (57.340), Ucrânia (13.490) e Espanha (2350). Logo atrás de Portugal surge o 

Reino Unido (2060), a Itália (1960) e a Alemanha. 

Segundo a IPPF (International Planned Parenthood Federation), pelo menos 111 

milhões de novos casos de IST curáveis ocorrem a cada ano entre jovens de 10 a 24 anos 

(UNESCO, 2010a) (Lopes, 2012) 

Também a gravidez na adolescência constitui um problema de saúde pública 

desde a década de 60 do Século XX, devido às elevadas taxas de incidência e às 

implicações económicas, sociais, psicológicas e de saúde para as adolescentes (Harden, 

Brunton, Fletcher, Oakley, 2009). 

 

 

 

3.3 – Gravidez não planeada e aborto 

 

 

 Quando nos deparamos com as aulas de ES de alunos de 9ºano, desde logo 

percebemos que apenas um a dois elementos numa turma de 25 fala com um dos pais 

acerca do tema sexualidade. Assim facilmente sentimos que estamos a lidar com pessoas 

que estão a sofrer tantas mudanças em tão pouco tempo, que nos aflige, a ausência da 

ligação entre pais e filhos, o que implica uma maior urgência em termos de ação. 

A qualidade do contexto familiar, as práticas parentais e as relações entre pais e 

crianças são determinantes para o seu desenvolvimento saudável e harmonioso (Faria, 

2016). São muitos os fatores que colocam em risco a criança, os progenitores e as 

comunidades, de entre os quais se destaca a maternidade na adolescência, associada a 

cerca de 11% de todos os nascimentos, segundo a WHO (2014).  

 Os jovens querem e têm direito a receber informação correcta sobre questões 

práticas como relações sexuais, concepção, gravidez e controlo de natalidade mas, e 

talvez sobretudo, querem saber como integrar o sexo com os outros valores e como se 

devem relacionar de forma mutuamente compensadora e construtiva com indivíduos do 

seu próprio sexo e do sexo oposto (Macário, 2010). 
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A OMS define gravidez na adolescência como a gravidez que ocorre em mulheres 

com idade inferior a 20 anos e superior a 10 anos, constituindo um problema de saúde 

pública desde a década de 60 do séc. XX (OMS, 2004) devido às elevadas taxas de 

incidência e às implicações económicas, sociais, psicológicas e de saúde para as 

adolescentes e eventuais crianças (Kotchic et al., 2001; Figueiredo, Pacheco e Magarinho, 

2004; Moura Ferreira, 2008; Harden, 2009)  (Teixeira, 2011). Embora a proporção de 

gravidezes na adolescência tenha diminuído ao longo dos últimos 20 anos, as taxas de 

fecundidade entre os adolescentes permanecem relativamente elevadas (OMS, 2008). 

Portugal situa-se entre os países da União Europeia com taxas mais elevadas de 

nascimentos em mães adolescentes (Silva et al., 2011). 

Onde a idade da primeira relação sexual coital é cada vez mais precoce; onde essas 

primeiras experiências sexuais acontecem muitas vezes associadas ao consumo de drogas 

e/ou álcool e, cumulativamente, sem nenhum tipo de prevenção. Imaginemos ainda, que 

em tal país os números da interrupção da gravidez têm aumentado nos últimos anos, 

havendo mulheres que o fazem repetidamente. A pílula do dia seguinte é usada como um 

vulgar método contracetivo, havendo mulheres que a tomam duas ou três vezes durante 

um ciclo menstrual. Neste nosso país ilusório os números da violência doméstica, 

violência no namoro e abusos sexuais sobre crianças e jovens têm também crescido 

perigosamente nas últimas décadas (Macário, 2010). 

Na literatura, a maternidade na adolescência tem sido considerada como uma 

situação de risco, quer para a mãe adolescente quer para a criança, tendo-se tornado uma 

preocupação por parte de investigadores e organizações internacionais como a World 

Health Organization (WHO, 1986) e a Comissão Europeia (2000). Este acontecimento 

está associado a cerca de 11% de todos os nascimentos, segundo a WHO (2014). A 

adolescente, que ainda se encontra em fase de desenvolvimento, não está preparada a 

nível cognitivo, emocional, social e de identidade, para conseguir realizar as tarefas que 

a maternidade exige. É obrigada a realizá-las antes de estar preparada para o desempenho 

das mesmas, resultando a necessidade de resolução de uma tarefa de uma fase posterior 

(maternidade) quando ainda estão por resolver tarefas relativas à fase anterior 

(adolescência) (Figueiredo, 2001; Soares et al., 2001). 

Soares et al. (2001), Jongenelen (2004), Figueiredo, Pacheco e Magarinho (2004) 

e Esteves e Menandro (2005), salientam a grande diversidade nos percursos de vida de 

mães adolescentes e dos seus filhos, podendo surgir casos de adolescentes e filhos com 

um percurso desenvolvimental adaptativo e outros, com trajetos mais inadaptados. As 
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suas repercussões dependem de alguns aspetos tais como a sua história de 

desenvolvimento, a idade e recursos psicológicos dos pais, o nível socioeconómico, a rede 

de apoio social, contexto em que surgiu a gravidez e as caraterísticas do bebé (Figueiredo 

et al., 2004; Esteves e Menandro, 2005). Desta forma, a adolescente ao conseguir 

responder de forma positiva à maternidade, pode criar uma oportunidade de 

desenvolvimento próprio (Matsuhasni e Felice, 1991; Justo, 2000), uma vez que terá que 

mobilizar recursos (internos e externos) para responder às exigências da sua nova situação 

(Jongenelen, 1998), o que pode resultar em ganhos a nível da identidade sexual e da 

autonomia em relação aos seus pais (Matsuhasni e Felice, 1991; Figueiredo, 1997). No 

entanto, Figueiredo (2001) menciona que são raras as situações em que tal ocorre. 

Diversos estudos têm demonstrado um envolvimento pouco adequado da figura 

materna nos cuidados e respostas prestados à criança surgindo diversos tipos de medidas 

de suporte parental como uma possibilidade de apoio para estas famílias (Faria, 2016). 

Quanto aos dados nacionais, referentes à União Europeia, as informações do 

Instituto Nacional de Estatística (2014), apresentam, num período entre 2011 e 2013, um 

total de 65.561.697 adolescentes (10 aos 19), dos quais 14.067.308 são do género 

feminino (Faria, 2016). Desse último grupo ocorreram 9.825 nascimentos, o que se traduz 

em 0,07% de adolescentes a conduzirem a gravidez até ao fim (Faria, 2016). É ainda 

possível constatar, através dos dados fornecidos pelo INE, que o número de nascimentos 

de filhos de mães adolescentes tem diminuído ao longo dos anos, sendo que em 2009 

apresentava um total de 4.347 e em 2015 o número já haveria reduzido para quase metade, 

com 2.295 nascimentos (Faria, 2016). 

Não se deve, no entanto, deixar de mencionar que o fenómeno da gravidez precoce 

apenas recentemente, na sociedade ocidental, se tornou uma maior preocupação, sendo 

considerado um problema social, o mesmo não ser verifica em sociedades menos 

desenvolvidas em que a fase da adolescência é breve (Traverso-Yepez e Pinheiro, 2002) 

e jovens grávidas não são consideradas um problema social. Este facto deve-se a uma 

mudança na forma de pensar da sociedade, que anteriormente considerava a idade em 

questão como a ideal para mulheres terem filhos (Heilborn, Salem e Rodhen, 2002) e 

agora considera o período entre a infância e a vida adulta como uma etapa de transição 

na qual decorre a preparação para o trabalho – vida académica – e a construção da 

identidade (Erikson, 1968) , sendo que uma gravidez não planeada e desejada restringe 

esta etapa de transição (Dias e Teixeira, 2010). Verifica-se também um maior impacto 

social deste fenómeno, uma vez que, ao contrário do que acontecia anteriormente (em que 
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a tendência era um casamento mais precoce seguido de uma gravidez), a gravidez 

adolescente, atualmente, resulta maioritariamente de uma atividade sexual não planeada 

e fora do matrimónio (Singh e Samara, 1996). Em função destes aspetos passa a ser 

considerada como uma situação de risco biopsicossocial, traduzindo-se em consequências 

negativas quer para as adolescentes quer para a sociedade (Dias e Teixeira, 2010).  

A gravidez e maternidade na adolescência, surgem na nossa sociedade como um 

grave problema, dado que determinam um vasto conjunto de consequências adversas quer 

para a mãe, quer para o bebé, que segundo alguns autores vêm agravar as já anteriores 

condições desfavoráveis de marginalização familiar, escolar e de trabalho das 

adolescentes, ou seja, como refere Figueiredo (2000) e Fessler (2003), a gravidez na 

adolescência surgindo como resultado de um vasto conjunto de consequências adversas 

para a mãe e o bebé, pode ela própria, levar a consequências negativas para a adolescente 

e seus filhos, tornando ainda mais desfavorável uma condição que era já desfavorável à 

partida (Fonseca, 2012). 

Dadas as implicações de ordem psicossocial e cultural, a ansiedade e preocupação 

associadas a uma gravidez adolescente, vividas muitas vezes em situações de grande 

precariedade, pobreza e comprometimento do desenvolvimento da mãe e do bebé, vários 

autores como Canavarro e Pereira (2001), Figueiredo, Bifulco, Pacheco, Costa, e 

Magarinho (2006), Imamura et al. (2007), Soares e Jongenelen (1998) e Soares et al. 

(2001), salientam a necessidade de um investimento crescente no seu estudo, quer pela 

comunidade científica, quer pelas instituições de saúde, escolas e governantes (Justo, 

2000), o que espelha as suas preocupações sociais, culturais e políticas e a importância 

da compreensão da prevenção e intervenção no sentido de minimizar os efeitos negativos 

deste fenómeno (Fonseca, 2012). 

A gravidez e maternidade precoce assim como as suas circunstâncias de risco, são 

também uma preocupação para os profissionais de saúde e educadores, pois tem sido 

associada a uma baixa qualidade relacional entre pais e filhas e a taxas mais elevadas de 

negligência e maustratos infantis, (Canavarro e Pereira, 2001, Ellis et al., 2003, Miller, 

Benson e Galbraith, 2001 e Pereira et al., 2002) (Fonseca, 2012). Golse (1999/2002) tal 

como outros autores, realçam neste contexto, o facto de muitas vezes as jovens grávidas 

estarem subjugadas à marca da transgeracionalidade, ou seja, no caso de possuírem 

relações anteriores do tipo mais inseguro, estarem mais permeáveis à compulsão da 

repetição desses estilos relacionais com os seus filhos; outros autores como Fowles (1996, 

citado por Vedova, Dabrassi e Imbasciati, 2008), Siddiqui et al., (2000), citados por 
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Vedova, Dabrassi e Imbasciati, 2008), Huth-Bocks et al., (2004, citados por Vedova, 

Dabrassi e Imbasciati, 2008) e Pajulo et al., (2006, citados por Vedova, Dabrassi e 

Imbasciati, 2008), alertam para a qualidade da vinculação que estas mães estabelecem 

com os seus filhos, em especial a vinculação pré-natal, ou seja, a que a mulher estabelece 

com o seu feto, durante a gravidez e que tem sido considerada como um indicador da 

sensitividade na interação com o recém-nascido e da competência maternal nos cuidados 

para com a criança (Fonseca, 2012). Matos (1998, citado por Xarepe, 2002) evidencia o 

grau de risco associado ao grau de rejeição/aceitação familiar da adolescente e sua 

condição social (Fonseca, 2012). 

Para uma adolescente que se depare com uma total rejeição da família existe um 

real risco de exclusão social e de um percurso sócio-afectivo pleno de dificuldades, pelo 

que se torna indispensável uma boa rede de suporte social, ou na sua ausência, o apoio de 

instituições de solidariedade social; nos meios urbanos as adolescentes que têm suporte 

emocional e económico, podem por vezes continuar os seus estudos, obter ocupações 

profissionais satisfatórias e receber aconselhamento sobre planeamento familiar. O 

suporte social revela-se, assim, como um conceito de extrema importância no âmbito da 

problemática que é a gravidez e maternidade na adolescência (Fonseca, 2012). 

A partir da década de 40 do século XX, as adolescentes têm também vivenciado 

o início cada vez mais precoce da puberdade (Spindola e Silva, 2009), verificando-se um 

decréscimo da idade da primeira menstruação e como consequência o início prematuro 

de relações sexuais, muitas vezes sem a utilização de métodos contraceptivos, o que se 

traduz numa maior exposição das jovens à maternidade precoce e indesejada (Ministério 

da Saúde - BR, 2005 e Sabroza, Leal, Gama e Costa, 2004) (Fonseca, 2012). Borges 

(1999) por outro lado, salienta que a questão da gravidez na adolescência não se limita a 

falta de conhecimentos, pois grande parte das jovens conhece os métodos contraceptivos 

e os riscos de engravidar, mas à não utilização desses métodos devido ao pensamento 

mágico de que não irão engravidar simplesmente porque não o desejam (Fonseca, 2012). 

A gravidez não planeada na adolescência parece contribuir para o aumento demográfico, 

favorecer o abandono, ser responsável por um terço dos abortos realizados no mundo, 

contribuir para o aumento de taxas de morbi-mortalidade materna, interromper o processo 

educacional das raparigas (e às vezes, também dos rapazes), provocar a desestabilização 

emocional dos jovens e ser um fator importante na desagregação familiar (Fonseca, 

2012). Machado e Paula (1996) salientam também que a gravidez não planeada na 

adolescência tende a estar associada à desorganização familiar, pobreza, desemprego, 
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falta de esperança no futuro e a um ciclo de interrupção da instrução escolar e da não 

realização profissional, com marginalização social das mães, sendo assim de extrema 

importância, implementar programas de planeamento familiar, com incentivo a mudanças 

de comportamento, que visem, segundo Chalem, Mitsuhiro, Ferri, Barros, Guinsburg e 

Laranjeira (2007) conhecimentos, dupla proteção, sexo protegido e prevenção da gravidez 

não desejada (Fonseca, 2012). 

Há adolescentes que consideram ou chegam a levar a cabo o aborto, traduzindo-

se na necessidade de amadurecimento e mudança de comportamento ou voltar ao 

quotidiano para uma nova vida apoiada pelos familiares (Vieira, Goldberg, Saes e Dória, 

2010) (Faria, 2016). Pode-se, contudo, também verificar, como já mencionado, que cada 

vez mais a gravidez pode ser desejada (Leandowki, Piccini e Lopes, 2008) (Faria, 2016). 

É visto, assim, como um evento previsível facilitando a tarefa de aceitação que mais 

depressa é atingida, colmatando as carências emocionais das mães adolescentes (Falcão 

e Salomão, 2006; Reis e Oliveira Monteiro, 2007) e permitindo um acesso a um novo 

estatuto de identidade e reconhecimento (Dias e Teixeira, 2010) (Faria, 2016). 

Em Portugal, desde 2008 – primeiro ano completo após a despenalização da IVG 

(Assembleia da República [AR], 2007a) –, a análise da evolução da prevalência da 

gravidez na adolescência passou a poder incluir informação sobre as taxas de IVG (Pires, 

2014). 

Segundo Pires (2014), os dados oficiais têm dado conta de um decréscimo 

mundial ao nível dos nascimentos em mulheres adolescentes ao longo das últimas décadas 

(Eurostat, 2014; UNFPA, 2013) e à  semelhança do que tem acontecido na maioria dos 

países desenvolvidos, em Portugal, desde o final da década de 70, esse decréscimo tem 

sido constante e mais acelerado do que nas restantes faixas etárias. Em 1981, os 

nascimentos em adolescentes perfaziam 11,14% dos nascimentos ocorridos no país e 

entre as duas décadas que separaram os censos de 1981 e 2001, estes nascimentos 

registaram uma variação de -59,40%, bastante superior à variação de -28,80% observada 

no total de nascimentos (DGS, 2005a, 2012a; Ferreira, 2008) (Pires, 2014).  

Relativamente aos dados disponíveis sobre o número de nados-vivos por idade da mãe- o 

número de nascimentos em adolescentes, em 2012 foi de 3301, em 2013 foi  de 2861, em 

2014, 2491, em 2015, 2295 e em 2016 foi de 2208. Note-se que em 2012 situou-se nos 

3,67%, aproximadamente um terço da taxa verificada em 1981 (Instituto Nacional de 

Estatística [INE], 2010, 2013; Pordata, 2013) e tem vindo a diminuir progressivamente 

(Portal do Instituto Nacional de Estatística). Salienta-se ainda que em 2012, 2013 e 2014, 
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não ocorreram gravidezes em jovens com 11 e 12 anos, mas em 2015, houve uma grávida 

com 12 anos, o maior número de gravidezes ocorre aos 19 anos, no entanto surgem 

sempre gravidezes em jovens com 13 anos. 

Estes resultados positivos não foram certamente alheios, numa primeira fase, às 

mudanças legais e práticas que permitiram o controlo da fertilidade e que consagraram o 

acesso universal à educação: 1) a comercialização dos contracetivos orais, 2) o Despacho 

do então Secretário de Estado da Saúde, Dr. Albino Aroso, que a 16 de março de 1976 

introduziu as consultas de planeamento familiar na valência de saúde materna dos centros 

de saúde portugueses, 3) a Lei n.º 3/84, de 24 de março, que assegurou o direito à ES, ao 

acesso gratuito ao planeamento familiar e aos métodos contracetivos (AR, 1984), 4) a Lei 

n.º 46/86, de 14 de outubro, que estabeleceu a universalidade e a obrigatoriedade do 

ensino básico, com a duração de 9 anos (AR, 1986), e o Decreto-lei n.º 35/90, de 25 de 

janeiro, que assegurou a gratuitidade do mesmo (AR, 1990) (Pires, 2014). Tais mudanças 

tiveram efeitos sociais notórios, nomeadamente ao nível do lugar da mulher e dos jovens 

na sociedade, contribuindo para o crescente investimento da população feminina em 

projetos de vida escolarizados e profissionalizantes e para o adiamento da maternidade 

para idades mais avançadas (Alves, 2006; Canavarro, 2001a; Ferreira, 2008; Machado, 

Alves, e Couceiro, 2011; Vilar, 2003) (Pires, 2014). Para Duarte Vilar (2017), diretor 

executivo da Associação para o Planeamento da Família, é preciso considerar que 

“Portugal tem hoje menos adolescentes do que tinha” por isso, é natural que tenha havido 

também uma diminuição da maternidade na adolescência. Mas é preciso também não 

esquecer que “o acesso à informação é mais fácil e existe uma generalização da educação 

para a saúde nas escolas”, além de que, com os “anos de crise, houve uma preocupação 

em não engravidar. Os adolescentes acabam por se informar mais”.Os mesmos resultados 

positivos não parecem, no entanto, relacionar-se com a despenalização da Interrupção 

Voluntária da Gravidez (IVG): considerando como ponto de corte o primeiro ano 

completo de realização deste procedimento em estabelecimentos de saúde oficiais e 

oficialmente reconhecidos, não se verifica uma descida substancial na taxa de 

nascimentos em mulheres adolescentes. Pelo contrário, o decréscimo anual médio dessa 

taxa nos anos após a despenalização da IVG foi ligeiramente inferior ao que havia sido 

antes dessa alteração legislativa (INE, 2010, 2013; PORDATA, 2013). Desde 2009, 

verificou-se ainda um decréscimo consistente da proporção de IVG em mulheres 

adolescentes por 100 IVG, que passou de 12,44% em 2009 para 10,81% em 2013 (DGS, 

2012b, 2013b, 2013c, 2014) (Pires, 2014). No Relatório  da Interrupção das Gravidezes 
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de 2014- Direção Geral da Saúde, em 2014 foram realizadas 16589 interrupções de 

gravidez ao abrigo do artigo 142º do Código Penal, ocorrendo em adolescentes com 

menos de 15 anos 59 IG, 0,36% e entre 15-19 anos foram 1751 IG que corresponde a 

10,56%.  O Norte é a segunda    região com maior número de IG (3844,  23,17%). Segundo 

o Relatório da Interrupção das Gravidezes de 2015- Direção Geral da Saúde, em 2015

foram realizadas 16454 interrupções de gravidez ao abrigo do artigo 142º do Código

Penal, ocorrendo em adolescentes com menos de 15 anos 68 IG,  que corresponde a 0,41%

e entre os 15-19 anos foram 1708, que corresponde a 10,38%. O Norte é a segunda região

com maior número de IG (3696 , 22,46%).

Em 2016 foram realizadas 15959 interrupções de gravidez ao abrigo do artigo 

142º do Código Penal, ocorrendo em adolescentes com menos de 15 anos de idade,  39 

IG (Interrupções de Gravidez), que corresponde a 0,24% e entre os 15-19 anos foram 

1595 IG, correspondente a  9,99%. Salienta-se que a zona Norte è a segunda região onde 

foi maior o número de IG (3729, 23,37%), segundo dados de 2016, do Relatório Oficial 

dos registos das interrupções de gravidez.  

Não obstante o cenário positivo que acabámos de traçar, o nosso país permanece 

entre os estados membros da União Europeia (UE) onde a gravidez na adolescência é 

mais frequente (Pires, 2014). Até 2003, Portugal foi, aliás, apenas suplantado pelo Reino 

Unido (Eurostat, 2004). No ano de 2011 – último ano relativamente ao qual estão 

disponíveis dados de todos os estados membros – a posição relativa do nosso país foi 

bastante mais favorável (Eurostat, 2014). 

De um modo global tem-se assistido a um decréscimo da gravidez e da natalidade 

na população adolescente (Sousa, 2011). Este facto está implicitamente relacionado com 

a eficácia da ES, a maior utilização de contracepção, a menor actividade sexual devido 

ao medo das doenças infecto-contagiosas e o maior recurso ao aborto (Pereira, 2001). 

 Segundo Canavarro e Rolim (2000) citado por Pereira (2001) muitas das 

adolescentes que engravidam já não frequentam a escola e nem sequer têm um projecto 

de vida futura. Em contrapartida as jovens que fazem um percurso académico prolongado, 

têm menos probabilidade de serem sexualmente activas, e quando o são utilizam 

contracepção ou recorrem ao aborto no caso de uma gravidez indesejada (Manlove, 1998, 

cit. por Pereira, 2001). 

A prevenção deverá ser dirigida para a educação, com vista a prevenir o recurso 

ao aborto provocado e à gravidez indesejada (Fonseca, 2012).  
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Ainda que os programas de educação sexual em meio escolar sejam importantes 

no auxílio à prevenção da gravidez na adolescência ao contribuírem para a melhoria dos 

conhecimentos sobre questões ligadas à contracepção e às alterações corporais e ao 

desenvolver nos adolescentes técnicas de negociação e comunicação nas relações sexuais 

(DiCenso et al., 2004, estes têm que ser acompanhados pelo trabalho educativo e 

preventivo dos serviços de saúde, combinando estratégias de intervenção a nível 

individual, comunitário e estrutural (Bankole e Malarcher, 2010) ) (Teixeira, 2011). As 

políticas públicas deverão complementar os programas de ES e os serviços de saúde com 

apoio social, de forma a melhorar o gosto pela escola, aumentar as expectativas e 

ambições futuras dos adolescentes e restringir os efeitos adversos da pertença a grupos 

social e economicamente desfavorecidos (Harden et al., 2009) (Teixeira, 2011). 

A questão da contracepção é importante, sendo também relevante tentar perceber 

porque é que com tanta oferta de contraceptivos continuam a existir gravidezes na 

adolescência (Sousa, 2011). Uma explicação possível é que, embora o uso dos métodos 

anticoncepcionais esteja a aumentar, as adolescentes que engravidam encontram-se 

inseridas em grupos que não os usam ou usam incorrectamente e ainda a informação que 

têm acerca dos mesmos é nula ou errónea (Pereira, 2001). Uma outra explicação válida 

para esta questão prende-se com o facto de existência de crenças por parte destas 

adolescentes em relação às consequências da utilização dos métodos contraceptivos, tais 

como “o medo de serem perigosos, receio da relação não ser tão intensa ou de parecer 

planeada, serem da responsabilidade do companheiro e o medo dos pais descobrirem” 

(Pereira, 2001:336). Certo é que estar informado acerca do uso de contraceptivos não 

garante um acto protegido. Assim, embora o adolescente seja detentor de uma vasta 

informação acerca das vantagens da utilização dos contraceptivos, isso não garante que 

numa relação sexual o individuo os vá utilizar (Sousa, 2011). As gravidezes que ocorrem 

na adolescência são, na sua maioria, não planeadas e indesejadas o que vai implicar que 

cerca de 40% delas terminem em aborto (Hardy e Zabin, 1991, cit. por Pereira, 2001). No 

entanto mais de metade das adolescentes leva a sua gravidez até ao fim (Sousa, 2011). 

A interrupção da gravidez consiste na perda de um embrião ou feto e pode ocorrer 

por causas naturais - aborto espontâneo, ou resultar da aplicação de práticas intencionais 

para pôr termo a uma gravidez - a interrupção voluntária da gravidez (IVG), foi 

regulamentada pela primeira vez, em portugal, através da Lei nº16/2007, de 17 de Abril, 

tendo-se registado em 2010 um total de 19436 interrupções, independentemente dos 

motivos, de acordo com o descrito no relatório dos registos das interrupções da gravidez 
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elaborado pela divisão de saúde reprodutiva da direção geral de saúde publicado em 

março de 2011 (Teixeira, 2011). 

Na generalidade estas adolescentes recorrem ao apoio, em primeiro lugar, da 

própria mãe e só depois do pai do bebé. Se encontrarem este apoio nestas duas pessoas, 

normalmente a gravidez é levada até ao fim, caso contrário o aborto surge como solução 

(Buchholz & KornBursztyn, 1993, cit. por Pereira, 2001) (Teixeira, 2011). As 

adolescentes grávidas que tomam por opção prosseguir com a gravidez, raramente 

decidem depois abandonar o filho (Pereira, 2001). Segundo Harris (1998) citado por 

Pereira (2001) com o passar do tempo, as mães adolescentes acabam por não associar a 

gravidez e as suas consequências a aspectos tão negativos como pensavam no início da 

mesma (Sousa, 2011). No entanto, há ainda aquelas adolescentes que optam pela 

demissão do papel materno. As variáveis que influenciam estas opções são a idade, etnia, 

nível socio-económico, percurso educativo, percepção do papel materno, estrutura 

familiar e apoio social (Lourenço, 1996, cit. por Pereira, 2001). 

Em Portugal, a realização de um aborto é precedida de uma consulta que visa 

determinar o método mais apropriado para a interrupção da gravidez, mas também 

esclarecer os respetivos procedimentos e consequências, de modo a que a decisão da 

mulher e/ou do homem seja esclarecida, respeitando-se um período de reflexão antes da 

realização dos procedimentos médicos (DGS, 2007). O acesso a serviços de planeamento 

familiar de qualidade pode reduzir significativamente o número de abortos e fomentar o 

uso adequado de contraceção (Raine, 2009; OMS, 2010). 

3.4 – Métodos contraceptivos 

A contraceção consiste no conjunto de métodos e dispositivos que visam o 

controlo da fecundidade e permitem aos indivíduos planear, espaçar e decidir o momento 

da ocorrência de uma gravidez (Amy et al., 2009). Na Conferência de Alma-Ata, sobre 

Cuidados Primários de Saúde, realizada em 1978, proclamou-se o direito à contracepção 

como um dos principais instrumentos de promoção da saúde das mulheres (Teixeira, 

2011). De facto, os métodos contracetivos auxiliam na prevenção de uma gravidez não 

desejada, evitam o recurso ao aborto e suavizam as complicações de saúde decorrentes  
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de gravidezes sucessivas num curto espaço de tempo (Trindade, 2002; Vilar, 2010), ao 

mesmo tempo que contribuem para viver a sexualidade de forma saudável e segura 

(Brandão, 2009; Reis, Ramiro e Matos, 2009; Gore et al., 2011) (Teixeira, 2011). Os 

dados sobre a prevalência do uso de contracetivos em quase todos os países e regiões do 

mundo são publicados anualmente pela OMS (Teixeira, 2011). O relatório mais recente 

(OMS, 2010) mostra que a prevalência do uso de contraceptivos na população portuguesa 

aumentou entre 1979/80 (76,3%) e 2005 (86,8%), o que pode ser explicado, entre outros 

aspectos, pela generalização do acesso às consultas de planeamento familiar e distribuição 

gratuita e/ou venda livre de métodos contraceptivos a partir da década de oitenta do séc. 

XX (Almeida, André e Lalanda, 2002; Vilar, 2010). Reis, Ramiro e Matos (2009) 

constataram ainda que os rapazes portugueses, por comparação com as raparigas, iniciam 

significativamente mais cedo a atividade sexual, não utilizam qualquer método 

contraceptivo e recorrem ao coito interrompido; e reportam mais frequentemente ter 

parceiros ocasionais e relações sexuais sob efeito de álcool ou outras drogas. Os 

adolescentes constituem um grupo de intervenção prioritário no âmbito da saúde sexual 

e reprodutiva, especialmente devido ao aumento das infeções sexualmente transmissíveis, 

em particular a SIDA (Reis, Ramiro e Matos, 2009), estimando-se que no ano de 2009 

cerca de 6000 jovens entre os 15 e os 24 anos seriam infetados diariamente pelo HIV 

(OMS, 2009). Vilar e Ferreira (2009) identificaram as principais lacunas nos 

conhecimentos dos jovens portugueses sobre contracepção, a saber: modo de aquisição 

de contraceptivos; eficácia de cada método; circunstâncias e modalidades de utilização; e 

desconhecimento das alternativas e funcionamento dos métodos contraceptivos naturais. 

Ao mesmo tempo, factores relacionados com o processo de desenvolvimento dos 

adolescentes, como a relutância em obter informação, a negação da possibilidade de 

gravidez e a sensação de imunidade para os problemas e consequências de ser 

sexualmente ativo, configuram-se como limitativos do uso consistente de métodos de 

contracepção (Klein et al., 2007) (Teixeira, 2011). Acresce ainda a possibilidade de os 

serviços de saúde não estarem sensibilizados para as necessidades dos adolescentes no 

que respeita a questões relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva (Bankole e 

Malarcher, 2010). 

De acordo com Mariangela Simão, diretora de prevenção da ONUSIDA, a cada 

hora surgem cerca de 30 novos casos de infeção com o vírus da sida.  

Sabendo que os adolescentes têm relações sexuais cada vez mais cedo, e que 

fazem um uso inconsistente de métodos contracetivos, isso faz com que haja riscos 
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maiores na sexualidade vivida pelos adolescentes (Rodrigues, 2010). A gravidez 

indesejada ou não planeada e as doenças sexualmente transmissíveis são problemas que 

podem surgir de um comportamento sexual de risco, ou seja, relação sexual sem qualquer 

uso de métodos contraceptivos (Lopez e Fuertes, 1999). 

A Associação para o Planeamento da Família defende que o “sucesso da 

contracepção depende de uma decisão voluntária e esclarecida sobre a segurança, 

eficácia, custos, efeitos secundários e reversibilidade dos métodos disponíveis”. Num 

estudo desenvolvido em 2008, que questionava qual a contracepção utilizada na primeira 

relação sexual, os adolescentes, salientaram na sua maioria o preservativo (48%), e o 

preservativo conjuntamente com a pílula (22,5%). Assim, de entre os métodos 

contraceptivos mais utilizados pelos adolescentes destacam-se o preservativo e a pílula. 

A pílula foi aprovada nos EUA em Maio de 1960. Sendo considerada uma das grandes 

invenções médicas do século, a generalização feita do uso da pílula, deu à mulher a 

possibilidade de fazer escolhas livres no seu Planeamento Familiar. Na Declaração de 

Teerão – Conferência Internacional das Nações Unidas de 1969, o planeamento familiar 

foi considerado, pela primeira vez, direito fundamental. Sete anos mais tarde, foram 

criadas as primeiras consultas de planeamento familiar em Portugal em 1976 (Moita, 

1995) (Rodrigues, 2011). A pílula é um método contraceptivo, que através da acção 

hormonal, inibe a ovulação, o que consequentemente, evita uma gravidez. O preservativo, 

pode ser masculino ou feminino, e tem como objectivo evitar o contacto do esperma com 

a vagina e, quando utilizado correctamente, pode evitar uma gravidez e diminui o risco 

de infecções sexualmente transmissíveis (Rodrigues, 2010). 

O relatório mais recente (OMS, 2010) mostra que a prevalência do uso de 

contraceptivos na população portuguesa aumentou entre 1979/80 (76,3%) e 2005 

(86,8%), o que pode ser explicado, entre outros aspectos, pela generalização do acesso às 

consultas de planeamento familiar e distribuição gratuita e/ou venda livre de métodos 

contraceptivos a partir da década de oitenta do séc. XX (Almeida, André e Lalanda, 2002; 

Vilar, 2010). Em Portugal, o grupo etário dos 18 aos 35 anos é o que tem maior proporção 

de utilizadores de métodos contraceptivos, o que pode dever-se à maior regularidade da 

atividade sexual e/ou às crenças de que a fertilidade é elevada; à maior sensibilização 

quanto à importância do uso de contracepção; ou ao acesso atempado a cuidados de Saúde 

(Teixeira, 2011). 
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É sabido, que não é devido ao desconhecimento dos métodos contraceptivos, que 

surge a justificação para uma taxa de gravidez na adolescência em Portugal (Rodrigues, 

2010).  

 A contraceção de emergência constitui um recurso importante para mulheres que, 

não desejando engravidar, tiveram uma relação sexual não protegida ou um acidente 

contraceptivo ou para os casos de violação (Gainer, 2003; Weisberg e Fraser, 2009; 

Fontes et al., 2010) (Teixeira, 2011). Estima-se que previne até cerca de 75% das 

gravidezes resultantes de relações sexuais desprotegidas, embora a sua utilização seja 

reduzida, a distribuição desigual e o conhecimento do uso muito baixo (Haggai, 2003; 

Trussel, 2004) (Teixeira, 2011). Segundo Teixeira (2011), as contra-indicações apontadas 

para a contracepção oral não se aplicam a este mecanismo (DGS, 2001, 2008), refere 

ainda que o recurso à contraceção de emergência pode constituir a oportunidade para as 

adolescentes iniciarem um método contraceptivo mais eficaz e adequado às suas 

necessidades, sob aconselhamento médico. A sua utilização tem encontrado numerosas 

barreiras que resultam da falta de informação correta e atualizada sobre o funcionamento 

da mesma (Haggai, 2003) (Teixeira, 2011). Geralmente é associada ao aborto e, por isso, 

atitudes mais conservadoras dificultam a compreensão e o recurso a este mecanismo 

(Diaz, 2006). Ao mesmo tempo, persiste a crença de que as mulheres, perante uma 

disponibilização livre destes produtos, possam descurar o uso dos métodos contraceptivos 

tradicionais na prevenção da gravidez não desejada. Porém, a evidência mostra que são 

as mulheres que utilizam métodos contraceptivos regularmente que mais utilizam a 

contracepção de emergência (Trussel et al., 2004) (Teixeira, 2011). De acordo com a Lei 

n.º 12/2001, de 29 de maio, em vigor, todas as unidades de saúde, atendimentos 

permanentes e serviços de urgência devem disponibilizar de imediato (entre 3 a 5 dias 

após solicitação) e gratuitamente contraceptivos de emergência (Teixeira, 2011). 

Atualmente estão disponíveis em Portugal três tipos de mecanismos de contracepção de 

emergência, a saber: o método de Yuzpe, que consiste na administração oral de quatro 

comprimidos em duas tomas, com intervalo de 12 horas, num total de oito comprimidos; 

o método com progestativo, que consiste na administração de um comprimido em toma 

única; e o método do DIU – Dispositivo Intra Uterino (Teixeira, 2011). Um estudo 

elaborado com adolescentes que frequentavam o ensino secundário na região do Douro, 

em Portugal, revelou que os seus conhecimentos sobre contracepção de emergência eram 

diminutos, sendo que as raparigas sabem mais do que os rapazes, particularmente aquelas 
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que convivem com os pais e no seio de famílias onde a ES é abordada (Castro e Rodrigues, 

2009). 

Num estudo de conhecimentos e atitudes dos jovens face à contracepção de 

emergência, com a equipa de Coordenação Lobo, A., Gonzales, Alfonso, Carvalho, 

Amâncio et al., (2012), numa amostra de 432 alunos, em que 58,6% eram raparigas e 

41,4% rapazes, entre os 15 e os 19 anos, uma grande percentagem disse que, o 

planeamento familiar significa ajuda, informação de métodos contracetivos prevenção de 

DST´s e ajuda a uma vida sexual saudável. Relativamente ao funcionamento das consultas 

de planeamento familiar, 75,9% concordam com o seu funcionamento, os restantes 

responderam que não concordavam, tendo a ver com a falta de informação, acessibilidade, 

atendimento e confidencialidade. Quanto à frequência das consultas de planeamento 

familiar,  36,6% frequentavam (21,5% de raparigas e 15% de rapazes), sendo o Centro de 

Saúde o local onde recorrem. Quanto ao técnico a que recorrem, 96 ao médico, 28 à 

enfermeira, 15 ao psicólogo do instituto da juventude. Os que não frequentam estas 

consultas, explicam que se deve à falta de conhecimentos/informação, pois alguns 

pensam que estas consultas são apenas para casais, ou porque ainda não têm namorado 

ou ainda não iniciaram a sua atividade sexual ou raramente têm relações sexuais, 

justificam ainda que os pais nunca os levaram lá. Outros referem que tinham vergonha, 

por serem muito novos e ainda os que se forem com os pais não se sentem à vontade. 

Segundo os autores do estudo, a sexualidade continua e poderá continuar a ser 

entendida como algo pecaminoso, se os técnicos de saúde, pais e professores em equipas 

inter e pluridisciplinares não ajudarem os jovens a clarificar e a vivenciar a sexualidade 

de forma saudável.  

Segundo Fonseca (2002), juntamente à educação feita pelos meios de 

comunicação social, é urgente apostar numa intervenção que ajude os jovens, (Rodrigues, 

2010). A modificação e o aumento das manifestações sexuais, faz com que o adolescente 

busque informações mais pormenorizadas junto de amigos, revistas, filmes e internet. A 

sexualidade e a ES estão fortemente ligadas, pois têm em comum uma visão sobre o corpo 

e o conforto em relação a ele, a imagem corporal, os afetos, a orientação sexual, as 

expressões da sexualidade, a reprodução e a promoção da saúde sexual e reprodutiva. 

Para Bastos (2003), a família e a escola assumem, assim, um papel educativo conjunto, 

na dimensão ética, afectiva e formativa da sexualidade (Rodrigues, 2010). 

Atendendo ao elenco diversificado de experiências afetivas e sexuais que podem 

integrar os percursos juvenis (Barros, 2002), a educação para a saúde sexual em meio 



84 
  

escolar pode contribuir para explicar a importância da contracepção e, em particular, do 

uso de preservativo, e para facultar informação com vista à redução de práticas sexuais 

de risco (Reis, Ramiro e Matos, 2009), sendo fundamental conhecer os métodos 

contracetivos existentes, a sua eficácia e modo de administração (Teixeira, 2011). 
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CAPÍTULO IV- EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA 

4.1- Introdução 

 O termo sexualidade é geralmente usado ao se fazer referência às relações 

sexuais. Seguindo essa conceção, os homens e as mulheres só teriam sexualidade quando 

participassem de atos sexuais e, durante todo o outro tempo, não teriam sexualidade, 

seriam assexuados, sem nenhum interesse ou caraterísticas sexuais. Na realidade, a 

sexualidade refere-se à pessoa como um todo, reflete a nossa personalidade humana e não 

apenas a sua natureza genital (Costa, 2017). 

É essencial ressaltar que vários campos do saber refletem sobre as complexidades 

que envolvem a sexualidade humana. Esse fato acontece tendo em vista a compreensão 

em que a mesma é experimentada e vivenciada em diferentes contextos, culturas e épocas, 

sendo sobretudo, vital ao ser humano (Costa, 2017). 

Segundo Alferes (1997), o termo “sexo” pode ser utilizado para designar o género 

biológico, feminino ou masculino, para fazer referência aos órgãos genitais, ou ainda, 

para referir uma série de comportamentos humanos relacionados com a genitalidade, 

nomeadamente, a cópula e a masturbação (Abreu, 2010). Em relaçao ao termo 

“sexualidade” tem, frequentemente, uma conotação menos específica pois, para além, das 

dimensões que se referem ao comportamento e à dimensão biológica inclui a 

personalidade, que abarca a sensualidade, o erotismo, os afetos e emoções, as interações 

sociais, entre outros (Abreu, 2010). Neste contexto, Masters, Johnson, e Kolodny (1987) 

fazem uma distinção entre a noção de ato sexual, entendido como uma manifestação de 

carácter essencialmente genital, e o comportamento sexual, que compreende, não 

somente os actos sexuais, como também, todo o sistema de valores, atitudes e conduta, 

que a pessoa possui em relação à sua sexualidade (Abreu, 2010). Assim, a sexualidade 

pode ser estudada segundo várias dimensões, entre as quais se destacam, a biológica, a 

psicológica, a comportamental, a clínica, a histórico-cultural e a ética. Atendendo ao 

papel que desempenham no desenvolvimento e comportamento humano, não podemos 

valorizar uma em detrimento de outra, porque todas interagem em simultâneo criando 

uma realidade de natureza bio-psico-social (Abreu, 2010). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1992, a sexualidade  é uma 

energia que motiva para o encontro do amor, contacto, ternura e intimidade; integra-se no 

modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e ser-se 

sexual; ela intervém nos pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, 

influencia também a nossa saúde a nível físico e mentalmente (Frade, Vilar, Alverca e 

Marques, 2003). É possível, através desta definição e das palavras de López e Fuertes 

(1999), perceber que a sexualidade humana é uma realidade multifacetada, que apresenta, 

para além da sua componente biológica, uma dimensão psicológica, uma dimensão social, 

uma dimensão ética e uma dimensão emocional e afectiva. Em termos de finalidades da 

sexualidade elas passam obrigatoriamente pela reprodução, já que nos encontramos pré-

definidos biologicamente neste sentido (Macário, 2010). Este autor refere ainda que no 

entanto, esta função não é a única nem forçosamente a mais importante, pois a 

sexualidade humana é também uma fonte de prazer, de comunicação, de afetos e bem-

estar. Segundo López e Fuertes a sexualidade é definitivamente uma fonte de amor à vida, 

de atitude positiva em relação a si mesmo, aos outros e às coisas (Macário, 2010). Assim 

a sexualidade pode constituir-se como uma força que marca positivamente o sujeito e 

aqueles que com ele interagem ou, pelo contrário, representar uma faceta negativa do 

indivíduo e perturbar o grupo social em que está inserido (Macário, 2010).  Este 

acrescenta que a sexualidade influencia e é influenciada pelas diversas experiências do 

indivíduo. Desta forma a sua ES e as experiências nesta área podem marcar o percurso de 

vida de um Ser Humano, dando-lhe a capacidade ou tornando-o incapaz de amar ou de 

ser amado. Por outro lado, afeta direta ou indiretamente, a saúde física e mental e 

condiciona a sua capacidade para ser feliz (López e Fuertes, 1999). 

Segundo Ramalho (2008), “a sexualidade é uma realidade multidimensional onde, 

para além da dimensão biológico-reprodutiva, também se inscrevem as dimensões psico-

afectivas, relacional, sócio-cultural e ética”. Logo a ES em contexto escolar implica falar 

de saúde, de sexualidade e de cidadania (Vilar, 2008b). 

 Segundo Vilaça (2012), a educação em Sexualidade é um processo que começa 

cedo na infância e progride até à idade de ouro, promovendo uma aprendizagem ao longo 

da vida sobre as diferentes formas de valorização da evolução das dimensões da 

sexualidade física, cognitiva, emocional e social. Acrescenta ainda que para crianças e 

jovens, visa apoiar e proteger o seu desenvolvimento sexual, capacitando‐as 

gradualmente com informações, capacidades e valores positivos para compreenderem e 



87 

apreciarem a sua sexualidade, terem relacionamentos seguros e cumprirem e assumirem 

a responsabilidade pela sua própria saúde e bem‐estar sexual e a dos outros. 

4.2- Dimensões da Educação Sexual 

  A sexualidade é vivida e expressa através de pensamentos, fantasias, desejos, 

crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis, relações. Só que apesar de a 

sexualidade incluir todas estas dimensões, as quais nem sempre são vividas ou expressas 

(Marinho, 2014). A autora refere ainda que a sexualidade é motivada pela interação de 

vários fatores, tais como biológicos, psicológicos, sociais, económicos, políticos, 

culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. 

Bruess e Greenberg (2008) afirmam que a sexualidade consiste e abrange quatro 

dimensões, sendo elas a dimensão ética, cultural, biológica e psicológica. Referem ainda 

que se alguém pretende compreender aspectos da sexualidade humana, precisa considerar 

as quatro dimensões e não apenas uma.  Há autores (Oliveira et al, 2017)  que incluem a 

dimensão ética como parte da dimensão psicológica. Outros autores afirmam que essa 

dimensão engloba os ideais, crenças religiosas, ações, opiniões morais e aos valores, 

englobando questões sobre a forma como somos para nós mesmos e para com os outro e 

como decidimos sobre o que está certo ou está errado (Martin, 2014).  

A dimensão ética envolve questões sobre a maneira como o indivíduo trata a si 

próprio e às outras pessoas (Costa, 2017).  A autora diz ainda que é como se valoriza 

sobre o que está certo ou errado. Para Savater (2005), comentado por Abreu (2008), a 

reflexão ética refere-se à “arte de viver”, ou a “saber viver” baseado na liberdade 

individual, isto é, na capacidade de “escolher dentro do possível” (Costa, 2017). Assim, 

a sexualidade estaria relacionada com a tomada de decisões simples ou complexas, 

conscientes ou inconscientes, livres ou condicionadas e nesse processo de decisão do 

comportamento sexual interferem as normas, os valores e os princípios que pertencem à 

cultura, hábitos individuais, mas não impedem a ação livre do indivíduo (Costa, 2017). 

Segundo López e Oroz (1999), é na prática dessa liberdade que se colocam as questões 

éticas no âmbito da sexualidade. Um elevado número de autores destaca que a 

sexualidade encontra-se presente em nossa vida desde o nascimento até à morte, 
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manifestando-se, diariamente, em circunstâncias aparentes ou não, o que faz com que 

represente um dos campos de maior importância e complexidade da vida humana e é 

manifestada através das: “expectativas, imaginações, anseios, crenças, postura, valores, 

atitudes práticas, papéis e convivência (Costa, 2017). É uma das dimensões do ser 

humano que inclui género, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento 

emocional, amor e reprodução (Oliveira, Gomes, Pontes e Salgado, 2009:819). 

A dimensão cultural da sexualidade, segundo Bruess e Greenberg (2008), diz 

respeito à união de certas questões culturais que influenciam nos pensamentos e nas ações 

das pessoas, podendo se dar por influências históricas ou contemporâneas, como, por 

exemplo, a visão a respeito do papel dos homens e das mulheres na sociedade ou 

costumes. 

Para López e Fuertes (1999) a sexualidade não pode ser definida a partir de uma 

só perspetiva, é uma realidade complexa que não pode  ser explicada com base numa só 

ciência ou de um conjunto de palavras. A sexualidade humana tem uma inegável 

dimensão biológica, pois todas as nossas células, órgãos e funções são sexuadas, pelo que 

a sexualidade está entranhada no biológico (Macário, 2010). Segundo o autor, porém, não 

é possível conceber e definir a sexualidade apenas pela dimensão biológica, já que o nosso 

psiquismo, a nossa organização social e a nossa cultura são igualmente sexuados. López 

e Fuertes (1999) explicam que para entender a sexualidade humana não basta apenas 

conhecer a anatomia e a fisiologia sexuais, pois é também necessário ter em conta a 

psicologia sexual e a cultura em que cada indivíduo vive. Em termos de finalidades da 

sexualidade elas passam obrigatoriamente pela reprodução, já que nos encontramos pré-

definidos biologicamente neste sentido. No entanto, segundo este autor, esta função não 

é a única nem forçosamente a mais importante, pois a sexualidade humana é também uma 

fonte de prazer, de comunicação, de afetos e bem-estar. 

Aquela dimensão que as pessoas sempre associam primeiramente à sexualidade é 

a dimensão biológica (Oliveira et al., 2017). A dimensão biológica envolve os aspetos 

físicos, como a aparência, o desenvolvimento das caraterísticas físicas sexuais, as 

respostas a estímulos sexuais, a habilidade de se reproduzir ou controlar a fertilidade, 

ciclos fisiológicos e suas mudanças, entre outros aspectos (Bruess e Greenberg, 2008). 

Bruess e Greenberg (2008) ressaltam que os aspetos biológicos da sexualidade humana 

são apenas uma dimensão dentre as outras que devem ser consideradas, sendo um erro 

pensar que essa dimensão é a mais importante em detrimento das outras. A dimensão 

biológica é uma das vertentes da ES mas está longe de coincidir com ela, na medida em 
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que a ES contribui para a formação do individuo em todas as dimensões (Lobão, 2007). 

Nesta dimensão, referem-se os conhecimentos dos aspetos biológicos da sexualidade, tais 

como órgãos sexuais, partes eróticas do corpo, saúde sexual e reprodutiva o que permite 

a nossa compreensão sobre todas as mudanças relativas ao corpo. Assim promove-se a 

aquisição de conhecimentos básicos e indicados para a aceitação das diferenças corporais 

e as  diversidades de papéis sexuais que vamos demonstrando.  

Segundo Abreu (2008), fazendo referência aos estudos de Masters, Johnson, e 

Kolodny (1987), à dimensão biológica da sexualidade seria mais fácil de delimitar e 

compreender porque a definem como parte do funcionamento natural dos seres humanos 

e que controla o desenvolvimento sexual, desde a concepção até ao nascimento, além da 

capacidade de reprodução após a puberdade, não esquecendo que também afeta, 

diretamente, o desejo e a resposta sexual e, indiretamente, a satisfação sexual. 

De facto, o adolescente tem vindo a manifestar-se publicamente e a requerer 

atenção, exigindo sobretudo a efetividade da ES. Num estudo realizado por Costa (2006), 

esta dimensão foi considerada muito importante/importante por 89,6% dos jovens 

(Rocha, 2009). Parece, efetivamente, haver um interesse e uma recetividade positiva dos 

adolescentes no que respeita a ES, ainda que alguns estudos apontem que o género influi 

na reacção do adolescente à ES, apresentando-se mais relutantes e hostis os rapazes 

(Measor, 2004; Strange, Oakley e Forrest, 2003). 

A dimensão psicológica refere-se ao comportamento atitudinal e sentimentos 

aprendidos, em relação a cada pessoa e aos outros.  

Para Abreu (2008), a dimensão psicológica inclui emoções, pensamentos e 

personalidade. Nessa fase, o que os pais, professores e amigos dizem e mostram sobre o 

significado e objetivos da sexualidade, vai influenciar muito a atitude sexual inicial e, 

muitas vezes chega à idade adulta. A adolescência é vista ainda como um processo 

identitário relacionalmente intenso e caraterizado pela maturação sexual. Realça ainda a 

discrepância que ocorre neste período entre um crescimento biológico rápido e um 

crescimento psicológico que se desenvolve lentamente (Abreu, 2008).  

Segundo Lobão (2007) a ES, à luz da dimensão psicológica pode efetivamente 

permitir uma melhor qualidade de vida para os indivíduos porque estes serão felizes se 

sentirem bem com eles próprios e com os outros. Relativamente à dimensão ética, o 

mesmo autor refere que as decisões pessoais no que respeita às relações com os outros e 

a construção de valores morais e pessoais, estão estreitamente ligados com a forma como 

os indivíduos percepcionam e vivem a sua sexualidade. 
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Segundo Novais (2013), durante a vida escolar, as relações entre os jovens são 

vividas muito intensamente, defrontam-se com a definição de funções sexuais e com 

problemas morais nas suas relações interpessoais, são profundos e numerosos os valores 

morais, éticos e pessoais que se podem detectar neste campo.. 

Em relação à dimensão psicológica, a sexualidade está ligada ao desenvolvimento 

da pessoa como um todo e um ser único, contribuindo a ES para o crescimento e 

concretização do desenvolvimento psicológico, pessoal e interpessoal. 

Ramiro (2013), acrescenta que a dimensão psicológica, está ligada também às 

emoções, sentimentos, afetos e atitudes, por sua vez, estas emoções estão relacionadas 

com diferentes formas de amor. Muito característico da adolescência, o amor romântico 

carateriza-se por um desejo muito forte na  relação, uma energia fogosa e interesse em 

estar com o outro (paixão, enamoramento) e está associado a outra forma de amor, o amor 

físico, que, segundo Fisher (2008), se relaciona fortemente com o impulso sexual, em que 

a satisfação física é mais procurada (Ramiro, 2013).  

 No que concerne a dimensão cultural da sexualidade, esta é o conjunto das 

influências culturais, históricas e contemporâneas que manipulam os pensamentos e 

comportamentos,  como é o caso da escola, o casamento, os amigos, a lei. O 

comportamento sexual varia nas diferentes culturas, mostrando que a maior parte dos 

nossos comportamentos e atitudes sexuais são aprendidas e não inatos. 

 As normas da sociedade inculcam em cada um as maneiras culturalmente 

definidas segundo as quais todos pensam, como homens ou como mulheres, e os papéis 

da sexualidade que, em regra, os indivíduos são levados a desempenhar, o que permite 

dizer que a  sexualidade, ao ser regulada por leis, tabus e pressões familiares e ares, é 

também social. As influências históricas tornam-se evidentes quando se considera o papel 

do homem e da mulher ou quando se consideram alguns costumes ou hábitos. As formas 

socialmente aceitas do comportamento sexual variam nas diferentes culturas, mostrando 

que a maior parte do comportamento e atitudes sexuais são aprendidos e não inatos 

(Abreu, 2008). 

As diferenças genéticas entre os indivíduos do sexo feminino e masculino, 

promovem mudanças biológicas visíveis que os distinguem, posteriormente, socialmente, 

logo quando observamos um indivíduo conseguimos definir pelas suas caraterísticas 

morfológicas se é homem ou mulher. Mas  as atitudes, os seus comportamentos sexuais 

e, consequentemente, a sua plenitude face à sexualidade o contexto social e cultural de 

cada um é que vai influenciar. 
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A sexualidade depende e é afetada pela aprendizagem que ocorre ao longo de toda 

a vida do indivíduo, consequentemente a ES inclui todas as formas de transmissão de 

valores e informações sobre a sexualidade nas suas dimensões. 

Embora o comportamento sexual seja a parte visível da ES, a esta está intrínseco 

um conjunto de normas de valores morais e sociais, crenças e sentimentos, que traduzem 

o código de comportamento sexual do grupo, na medida em que cada sociedade é

detentora de um código sexual concreto, que os indivíduos aceitam e assumem em maior

ou menor grau (Lobão,  2007).

A dimensão psicológica, participa na educação afetiva e na construção da 

sexualidade, facilita o equilíbrio no desenvolvimento do indivíduo o que promove a 

felicidade pessoal (Nelas, 2010). A mesma autora refere que a dimensão sociológica, 

engloba a sexualidade como caraterística determinada e orientada pela socialização. 

Aquilo  que resulta do nosso pensamento, como fantasias e concretizações no âmbito 

sexual, deve-se às aprendizagens, interações e reflexões, dependentes dos hábitos, 

educação e leis. Ainda que a dimensão ética, esteja por um lado relacionada com as 

decisões pessoais sobre as relações com os outros, e por outro, com a construção de um 

conjunto de valores pessoais e morais, na forma como o indivíduo vive e compreende a 

sua sexualidade (Sampaio, 1987).  

Num estudo feito por Martin (2014), as dimensões que os/as jovens participantes 

deste estudo, consideram como as mais importantes num parceiro/a para manter relações 

sexuais foi a dimensão biológica com o aspeto físico. Por outro lado estas jovens tiveram 

mais em conta a dimensão ética e psicológica como respeito, fidelidade e a parte 

emocional da pessoa. Os mesmos não valorizam tanto a dimensão ética e sociocultural. 

Segundo Martin (2014), o estudo de Nogueira et al. (2008), converge com o seu estudo 

no que se refere à perpetuação da assimetria das expectativas afetivas entre os géneros: 

enquanto as conquistas masculinas são valorizadas pela quantidade, as mulheres 

continuam presas ao aspecto romântico e exclusivista de cada envolvimento amoroso. 

É importante modificar a ES, para um modelo em que falar da vivência da 

sexualidade na intimidade, no prazer e no desejo, independentemente da orientação 

sexual, seja algo normal, e não incidir apenas na visão negativa dos comportamentos de 

risco, mesmo que estes não devam ser esquecidos, envolvendo assim todas as dimensões 

da sexualidade (Martin, 2014). 

Sendo a sexualidade concebida com base na história pessoal e da aprendizagem 

social, incluindo as várias vertentes, biológica, psicológica, social, cultural e ética, através 
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da ES, que não lhe será indiferente. Segundo Nelas (2010) a  abordagem da ES deve ser 

transversal e não reducionista, respeitando a estrutura multifacetada da sexualidade 

humana, as relações interpessoais, responsabilidades, anatomia e fisiologia dos sistemas 

reprodutores, identidade sexual, corpo, expressões da sexualidade e afetos, tendo como 

objetivo promover o desenvolvimento da saúde sexual e reprodutiva. 

Segundo Ramalho (2008), “a sexualidade é uma realidade multidimensional onde, 

para além da dimensão biológico-reprodutiva, também se inscrevem as dimensões psico-

afectivas, relacional, sócio-cultural e ética”. Logo a ES em contexto escolar implica falar 

de saúde, de sexualidade e de cidadania (Vilar, 2008b).  

A escola tem que promover e valorizar a sexualidade nas suas diversas dimensões 

de um modo seguro, promovendo a aquisição efetiva de conhecimentos e competências 

que favoreçam a decisão pessoal e firme sobre comportamentos atitudinais a nível da 

sexualidade.  

 

 

 

4.3- Modelos de Educação Sexual 
 

 

 Nos últimos 40 anos surgiram várias formas de conceptualizar a sexualidade, as 

quais nos influenciaram e das quais transportamos alguns resíduos até aos dias de hoje 

(Ribeiro, 2013). Segundo o mesmo autor, o conceito que cada indivíduo tem de 

sexualidade influencia a sua forma de viver e educar em sexualidade, está diretamente 

relacionado com o modelo que escolhe para a educação e por sua vez, o modelo 

conceptual que se tem para a educação modela o nosso conceito de sexualidade, existindo 

assim uma correspondência biunívoca. Acrescenta ainda que,  o conceito e o modelo são 

corresponsáveis pelas estratégias e pelos conteúdos que selecionamos para a educação.  

A ES tem vindo a ser veiculada ao longo da história através de diferentes modelos 

(Alves, 2012). Vaz (1996) apresenta quatro modelos de ES: modelo conservador e 

modelo de rutura impositivo (modelos impositivos de ES); modelo médicopreventivo e 

modelo de desenvolvimento pessoal (Alves, 2012). 

No entanto,  López e Oroz (2001) a partir da análise das práticas formais em ES 

ao longo dos tempos propuseram quatro modelos: modelo moral, modelo revolucionário, 

modelo preventivo; e modelo biográfico e profissional (Alves, 2012).  
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Apesar da conceptualização da sexualidade ser multidimensional, nem sempre a 

história considerou a sexualidade numa perspetiva dimensional (Ramiro, 2013). Tal como 

referido anteriormente, a ES apresenta um historial proporcionalmente dependente de 

fatores e acontecimentos históricos. Tendo em conta os momentos da história da 

sociedade, particularmente a portuguesa, a ES apresenta também, consequentemente, 

vários modelos. Assim,  tem-se os modelos impositivos de ES quese reveiem em ideias 

de ordem religiosa ou ideológica, cujo objetivo principal é a propagação de regras 

comportamentais sexuais inflexíveis.  Nestes modelos, a sexualidade humana serve para 

desenvolver comportamentos e princípios a nível comportamental que limitam as 

decisões individuais, abrangendo modelos de cariz religioso e aqueles que incidem em 

normas rígidas de comportamento, que segundo Vaz (1996) se dividem em binómios 

como normal/anormal, progressista/conservador ou saudável/patológico. 

Quanto aos modelos conservadores, lideraram na nossa sociedade até há pouco 

tempo e continuam a ter uma importância relevante na sociedade portuguesa, sendo 

organizações de caráter religioso os principais agentes que pretendem ter uma intervenção 

ativa na área da ES. Neste modelo a sexualidade só serve  para a reprodução, realizada 

apenas por casais. Recentemente, este modelo deixou de implicar de um modo 

desfavorável com a sexualidade enquanto dimensão humana, considerando mesmo a 

necessidade da contraceção que, na prática, promove o afastamento da função reprodutiva 

da sexualidade das suas outras funções, como o prazer, o bem estar psicológico, a 

comunicação, a realização pessoal e a relação com os outros. 

Vaz (1996), por seu lado considera este modelo de ES desadequado por 

negativizar a sexualidade e por não corresponder à realidade da vivência da sexualidade 

e das relações amorosas. De acordo com este autor, em Portugal estes movimentos não 

tiveram uma expressão muito significativa, quando comparados com outros países, ainda 

que este modelo seja pouco significativo no contexto de ES. É um modelo que, em termos 

reais, volta a impor formas de comportamento ideais preestabelecidos, com apenas uma 

forma de viver a sexualidade, o que não é verdadeiro, pois podem se explorar muitos 

modos de viver a sexualidade, de harmonizar o amor e o erotismo, de incluir as relações 

amorosas e eróticas nos projetos de vida de cada ser humano. 

Os modelos de rutura impositivos apareceram na sequência dos movimentos 

sociais de contestação que procuraram associar uma revolução social a uma revolução 

sexual e que trouxeram uma dimensão crítica à moral sexual tradicional, que só valorizava 

a sexualidade masculina ao contrário da feminina e impedia a homossexualidade. Na 
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sociedade portuguesa estes movimentos não foram muito expressivos mas foram 

impulsionadores de uma mudança nas atitudes face à sexualidade, provocando a criação 

de novas políticas de saúde e educativas como atrás já foi referido. Por estar associado à 

suposta existência de uma moral sexual repressiva, é hoje pouco significativo, dada a 

realidade existente (Calado, 2011). 

Quando surgiram os primeiros passos do que seria a ES atual, a ideia era que os 

profissionais, nomeadamente médicos, agissem no sentido de abordar questões no âmbito 

da sexualidade de forma a fazer face ao silêncio das famílias e da sociedade (Vargem, 

2013). Segundo Pascoal (2009), deste modo surgiu o denominado modelo biomédico 

onde a educação passa a estar mais direcionada para o bem-estar físico e por isso 

começam a ser abordados vários aspetos relativos à sexualidade, inclusive a higiene 

sexual  (Vargem, 2013).  

Os modelos médico-preventivos estão associados às instituições e aos 

profissionais de saúde. Com o aparecimento de epidemias de doenças sexualmente 

transmissíveis no pós-guerra (2ª Guerra Mundial) e com o alastramento da SIDA nos anos 

80, tornou-se imperativo um planeamento familiar, fornecer informação e educar 

sexualmente os cidadãos, como meio de prevenção quer de doenças, quer de gravidezes 

indesejadas. Surgiu assim este modelo médico-preventivo com o objetivo de fornecer 

conhecimentos sobre anatomia e fisiologia da reprodução, sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis e sobre os métodos contracetivos (Calado, 2011). Contudo, este modelo 

revelou-se insuficiente, por não abarcar as vertentes relacionais e emocionais, ou seja, 

não ia além de uma abordagem médico-biológica higienista, tornando-se necessário 

entender a sexualidade numa perspetiva histórico cultural e que tenha em conta a 

subjetividade (Vieira, 2015). Foi então, que o modelo preventivo deu lugar ao modelo de 

desenvolvimento pessoal (Vieira, 2015). 

Consequentemente os discursos sobre sexualidade proliferam e essa exposição 

promove a incitação ao discurso sobre ela, pela sua visibilidade,  e ainda em 1980, a 

mídia, principalmente a televisão, surge como um dos agentes educativos de forte 

influência social e, com ela, um discurso mais libertário, ao qual se agregaram variantes 

como a defesa dos direitos dos homossexuais, igualdade entre homens e mulheres, aborto, 

uso de anticoncecionais, denúncias de violência contra a mulher, críticas ao casamento 

tradicional, entre outras  como nos refere Teixeira (2011).  

Ramos (cit. in Almeida, 2009), refere também, que “neste sentido, pretendia-se 

um modelo de ES integral que juntasse várias vertentes,  biológica, relativa a 
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informações sobre anatomia e fisiologia da sexualidade e da reprodução, resposta sexual 

humana;  vertente psicológica que englobasse processos como a identidade de género, a 

orientação sexual, a autoestima, a construção da identidade sexual e todo o processo 

relacional, em particular as relações afetivo-sexuais; e, finalmente, a vertente social que 

englobasse as discussões sobre os valores, atitudes e modelos morais “(:25). 

O modelo de desenvolvimento pessoal integrou o modelo médico-preventivo com 

outros conceitos da sexualidade humana (Calado, 2011). Deste modo, iniciou-se um 

conjunto de projetos relacionados com a sexualidade e ES e o conceito de ES transforma-

se inevitavelmente (Calado, 2011).  

O modelo de desenvolvimento pessoal, ou também denominado por alguns 

autores  de modelo de “desenvolvimento pessoal e social” (Vaz et al.,1996), integra as 

várias dimensões da sexualidade, referidas por Frade et al. (2010) e López e Fuertes 

(1999) e pressupõe um conceito de ES que inclua questões tais como: o corpo (anatomia 

e fisiologia da sexualidade e da reprodução), os comportamentos de índole sexual,  a 

preferência sexual, a sexualidade ao longo da vida, a sexualidade nas relações afetivas, a 

discussão e elucidação de valores e atitudes ao nível da sexualidade, aspetos sociais da 

sexualidade tais como leis, abuso sexual, exploração sexual, entre outras, complicações, 

dificuldades e doenças relacionadas com a sexualidade e formas de prevenção e apoios 

existentes (Calado, 2011). 

Reconhece-se assim na escola, além da família, quando comparada com outros 

agentes de socialização, o agente principal da implementação desta temática (Vieira, 

2015).  

Assim, e de acordo com Almeida (2009), a abordagem deste tema na escola pode 

contribuir para o desenvolvimento de certas competências sociais, sendo frequentes 

programas de ES aumenta os comportamentos preventivos, nomeadamente o uso de 

contracetivos nos jovens envolvidos em relações sexuais. Outras competências que 

podem ser exercidas, são também, os mecanismos da tomada de decisão, a utilização dos 

recursos disponíveis e as capacidades de comunicação. 

Os professores têm uma importância fulcral, enquanto veículos privilegiados de 

orientação para a vida futura das novas gerações, são os grandes incentivadores e agentes 

que formam e informam sobre a sexualidade, pela relação de convivência “obrigatória” 

com os adolescentes.  

O profissional ao qual as últimas diretrizes políticas atribuem maior agência na 

ES é o professor (Rocha, 2009).  
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Mas, os professores referem frequentemente não ser tarefa fácil a efetivação das 

aulas de ES, que se debatem com alguns obstáculos, tais como psicológicos como a 

personalidade do professor (receio, sentimentos de insegurança, desconforto perante o 

tema, religiosidade), obstáculos sociais nomeadamente a atitude dos pais, embora 

sugiram que estes devem ser incluídos na ES, obstáculos didáticos dada a falta de recursos 

e a pouca apresentação da ES nos currículos, a falta de preparação/formação específica e 

de motivação dos professores, mas também da escola, evidente especialmente na não 

realização de reuniões e a equipa responsável ter dificuldades na dinamização das suas 

atividades.  

Para Dias et al. (2001), o modelo impositivo conservador assume que a 

sexualidade tem apenas uma dimensão procriativa e a reduz a uma das finalidades do 

casamento, trata-se do modelo típico da época em que surge, época vitoriana, marcada 

por uma normativa moral impositiva externa. Toda a sociedade se organiza confinada a 

este  pressuposto, a nível politico e a nível  economico (Foucalt, 1994). Em Portugal, 

durante o Estado Novo, a relação de casal era uma relação de desigualdade, expressa na 

lei da cabeça de casal. As mulheres em algumas profissões (Alvim et al., 2006) eram 

proibidas de casar. Segundo Ribeiro (2013), não se podia falar de sexualidade nem exibir 

qualquer tipo de exposição da mesma, existindo um número razoável de multas e coimas 

para comportamentos públicos de cariz sexual e afetivo referenciadas em leis, sendo 

considerados como atentados contra a moral pública. Neste modelo a sexualidade não é 

fundamental na vida pessoal como algo a trabalhar e a desenvolver, é desvalorizada, desde 

a infância até após ter terminado a fase fértil da mulher, sendo que quando um casal, já 

em idade dita madura, estava à espera de um filho, a gravidez da mulher era vista com 

alguma desaprovação social (Ribeiro, 2013). Esta autora, acrescenta ainda que educar 

para a sexualidade era em modo informal e baseada em normas de comportamento muitas 

vezes denominadas com “atitudes próprias”. Tinha por base valores que se encontravam 

na sua maioria subentendidos e não explicitados. O Modelo Impositivo de Ruptura refere 

que a sexualidade existe para marcar uma posição de ruptura com a sociedade tendo em 

conta os modelos por ela assumidos, com os objetivos de confrontar, alterar modelos e 

estilos de comportamento sexual presentes na sociedade, inserindo uma nova ideologia 

sobre o corpo, a liberdade de o utilizar, a relação entre homens e mulheres, no sentido do 

modernismo e inovação. Por Ribeiro (2013), ser livre é entendido como não ter tabus a 

nível sexual, expressar-se e exprimir-se como se deseja. Foi o que aconteceu em 1968, 

em França e em 1974 em Portugal (Carvalho, 2008). É um modelo libertário e 
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progressista em que a sexualidade é declarada como uma necessidade básica,  em que 

cada um tem o direito a manifestar os seus impulsos biológicos, emocionais e afetivos. A 

educação é aberta, focando-se na preocupação pela compreensão da necessidade sexual 

como uma necessidade básica que deve ser conhecida, percebida e satisfeita, sem estar 

sujeita a normas sociais e religiosas pré-existentes (Ribeiro, 2013). Segundo esta autora, 

o Modelo Médico-Preventivo é o modelo mais representativo, em que a sexualidade se

considera como pertencente ao domínio da saúde, essencial a sua abordagem na

prevenção de doenças de transmissão sexual e de gravidezes indesejadas, especialmente

na adolescência. Acrescenta ainda, a promoção de uma visão higienista da sexualidade;

o corpo na sua dimensão biológica é trabalhado quase como exterior à própria pessoa, as

atitudes e comportamentos são indicados em função da eficácia, fiabilidade,

vulnerabilidade e acessibilidade em saúde; são também trabalhadas técnicas e

procedimentos de ação. A partir dos anos 80 dado o aparecimento da SIDA, este modelo

tornou-se ainda mais importante e ainda tem um peso muito grande, atualmente, e

segundo Duarte (2006), a dimensão física e patológica da sexualidade é sobrevalorizada

em detrimento das importantes dimensões psicossocial e moral. A medicina e todas as

ciências a si relacionadas passam a dominar comparativamente às décadas anteriores,em

que a política e a religião é que dominavam a sociedade. Os defensores deste modelo

utilizam o poder do discurso científico como explicativo da mensagem que se pretende

(Foucault, 1994). Os poderes, científico, político, económico e dos media passam a

interagir entre si. O modelo relacional aberto apresenta a sexualidade com as dimensões

biológica, psicológica e social (Ribeiro, 2013). A psicologia adquire grande impacto,

dados o seu contributo  nos estudos sobre motivação, emoção, afetos, responsabilidade e

realização pessoal. Segundo Ribeiro (2013), as várias teorias sobre maturação e

desenvolvimento sexual são expressão da necessidade de se trabalhar também as outras

dimensões da sexualidade, cada indivíduo é o centro dos seus interesses e a relação a dois

fica sustentada pelo bem-estar e pela qualidade da comunicação.  Utiliza-se uma frase: “o

importante é que te sintas bem, que estejas preparado, que decidas o que queres e que

seja com alguém de que gostes”,  surgindo muitas vezes associada com a decisão de início

de atividade sexual ou de fim duma relação (Ribeiro, 2013). No modelo do

desenvolvimento pessoal, a sexualidade é uma dimensão da personalidade,

acompanhando que considera necessário integrar as várias áreas do conhecimento desde

a medicina, psicologia, a antropologia e a sociologia para que a abordagem ao indivíduo

não seja fragmentada (Ribeiro, 2013). Assim, a sexualidade é considerada uma peça
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fundamental para estrutura da identidade pessoal e social, com a participação das 

componentes: a biológica, a psicológica, a afectiva, a social e a ética. Para Duarte (2006), 

com este modelo, o adolescente é a personagem principal,  em formação e com 

capacidade para tomar decisões responsáveis, o preponderante e importante papel dos 

pais no processo de desenvolvimento dos adolescentes e preconiza o desenvolvimento de 

uma ES alicerçada num enquadramento axiológico que constitua o eixo orientador de 

uma ES verdadeiramente promotora da sexualidade humana” (Duarte,  2006). 

Atualmente, existem bastantes programas de ES em contexto escolar que 

promovem um maior enfoque nas componentes médico-preventiva e higienista da 

sexualidade sem formação concreta no que respeita a dimensão ética e sem lugar à 

contextualização da sexualidade nos projetos de vida, tendo, no entanto, surgido 

programas com finalidades e objetivos mais abrangentes que incluem a compreensão 

sobre a tomada de decisão e que se enquadram nos modelos relacionais. Mas, como 

acontece com tudo o que tem a ver com a educação em espaço escolar, os programas são 

submetidos à avaliação dos indicadores sugeridos pelas organizações internacionais e 

associações que trabalham nestas temáticas, o que impede, muitas vezes, a concretização 

dos objetivos, pois o que é primordial é atingir os indicadores esperados. Para Ribeiro 

(2013) alguns programas são limitados e reduzem-se a uma visão médico-preventiva;  

outros não se ajustam ao nível de desenvolvimento médio do aluno, não se adaptam ao 

ano de escolaridade a que se dirigem;  existem os que estão focados na pessoa, como se 

fosse o centro da sua própria vida, transmitindo uma perspetiva hedonista e consumista; 

ainda existem aqueles que integram as várias dimensões, mas não apresentam uma 

perspetiva de futuro e a continuidade que poderá ter a partir dessa visão. Qualquer que 

seja o modelo seguido, os programas de ES, terão sempre, resultados pouco 

quantificáveis, dado que na sua génese, uma intervenção em ES em meio escolar promove 

a estruturação de conceitos, atitudes que resultem de decisões em liberdade e construção 

de comportamentos, não incidindo nas mudanças de comportamentos. Ainda se pode 

acrescentar que  é difícil quantificar o trabalho do professor na influência das decisões 

tomadas em sexualidade, por parte do aluno, pois ela é sempre multifacetada e as 

circunstâncias de vida de cada adolescente podem ser tão variáveis, que seja difícil 

perceber que bases e fatores existiram na realidade.  

Ainda assim, pareceu-nos pertinente, por um lado, avaliar o processo de 

implementação da ES, tentando perceber se a legislação tem sido cumprida e de que forma 

tem contribuído para a prossecução da ES em contexto escolar, e, por outro lado, avaliar 
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de que forma a ES tem sido dinamizada no 9º ano do 3º CEB, caracterizando a formação 

e a experiência dos professores responsáveis. 

4.4- Os agentes de Educação Sexual 

O adolescente é o principal alvo da ES, sendo que para a sua socialização sobre 

esta problemática existem vários agentes, tais como agentes da ES a escola, os pais, meios 

de comunicação e os colegas ou pares.  

A  participação dos pais na ES tem vindo a receber maior atenção, dadas as 

diversas teorias psicológicas que enfatizaram o papel da família no desenvolvimento do 

indivíduo. Alguns estudos têm vindo a evidenciar uma forte associação entre o 

acompanhamento parental e a redução de comportamentos de risco (Kirana, Nakopoulou, 

Akrita e Papaharitou, 2007). Em 2002, Sarmento, então presidente da Confederação 

Nacional das Associações de Pais (CONFAP) referiu que os pais apresentam um papel 

passivo na ES em meio escolar, apenas participam pontualmente em debates (Rocha, 

2009). 

Os pais procuram todos os dias ter um contacto muito proveitoso com os filhos e 

prestar-lhes todo o apoio em todos os aspetos da vida deles, tudo que tenha a ver com 

relacionamento afetivo e com eles próprios. Qualquer pai precisa de ter este tipo de 

contacto e interação com os seus filhos, mas nem todos concordam até porque não se 

sentem com capacidade e têm vergonha de falar com eles sobre aquilo que nunca ninguém 

lhes transmitiu, não só formalmente como até informalmente, sejam pais com mais ou 

menos instrução. A própria comunidade educativa centra a responsabilidade,  cada vez 

mais, na escola, na pessoa professor, que tem que não só promover a aprendizagem de 

competências nesta área, como também tem a obra de desconstruir conceitos 

esteriotipados que vêm de casa, dos pares e da (des)informação constante a que estão 

sujeitos.  

Os autores Berne et al. (2000); Kirana et al. (2007); Mayock et al. (2007); Sampaio 

(1987) consideram que apesar de os pais pensarem que dialogam com os filhos sobre 

questões relativas à sexualidade, especialmente as mulheres, estes afirmam também que, 

por se sentirem desconfortáveis em abordar o tema, a responsabilização da escola pela ES 
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é vivenciada como um alívio e sê-lo-á até uma mudança cultural (Rocha, 2009). Desta 

forma, crê-se que com a abordagem da ES nas escolas haja uma maior abertura da família 

a estes temas e melhor comunicação entre a família e a escola (Belo, 2012). 

 Os modelos sexuais reais são direcionados pelos  pares, os quais favorecem os 

processos de identificação, pois para além de pertencerem à mesma faixa etária, terem as 

mesmas curiosidades, sentem-se seduzidos pelos modelos intermediários exibidos. 

Considerando-se, por isso, a influência dos pares benéfica (Teixeira et al., 2013). 

Problemático é o que resulta quando a informação transmitida entre eles não corresponde 

à realidade e a pressão intra e intergrupo, no sentido da iniciação da atividade sexual, leva 

à descoberta da sexualidade muitas vezes sem preparação.  

Os meios de comunicação social, tais como a televisão, a imprensa escrita, a 

música, o cinema, o teatro e a internet (o correio eletrónico, os jogos, e as redes sociais) 

são atualmente, as maiores fontes de captação, motivação e até agentes de ES, 

promovendo uma ampla disseminação de informação que é também demasiadamente 

explorada, ideias, formas de estar e valores. O perigoso desta situação é que, a abordagem 

de assuntos relativos à sexualidade é feita de um modo mais ou menos explícito, muitas 

vezes forma contraditória e com interesse mais comercial do que propriamente social. 

Estes meios de comunicação atrativos, com linguagem fácil e sedutora, ficção atuam 

como agentes informais de socialização, que muitas vezes falham na educação para a 

sexualidade, podem promover muitas vezes uma ausência de distinção entre o real e o 

irreal nas crianças e jovens. Segundo Teixeira e Marques (2012), as variedades 

linguísticas, os códigos de vestuário, campanhas publicitárias, a ficção de séries 

televisivas, videoclips e desenhos animados podem promover determinado número de 

atitudes e de valores. O estudo nacional Health Behaviour in School aged Children (Matos 

et al., 2015) veio reforçar a importância da televisão como agente de socialização dos  

adolescentes, dado que mais de metade destes via entre uma a três horas de televisão 

durante a semana. É de salientar que 46,9% dos adolescentes assistia quatro ou mais horas 

de televisão, sendo as raparigas e os alunos do 8º ano os que o faziam com mais frequência 

e durante mais tempo a programas de televisão ao fim de semana (Costa, 2015). 

A internet é uma ferramenta muito propícia que põe à disposição muita e variada 

informação, para os adolescentes , os quais cada vez mais querem viver tudo muito rápido, 

que a exploram para solucionar problemas e dúvidas relacionadas com a sexualidade, pela 

rapidez de acesso. Segundo o estudo de Health Behaviour in School aged Children (Matos 

et al., 2012a), 65,8% dos adolescentes referiu que procurava informação na internet, sobre 



101 

sexualidade e VIH/SIDA seguidos dos que afirmam que liam um folheto sobre a 

sexualidade e prevenção do VIH  (59,7%). Segundo o estudo nacional Sexualidade dos 

Jovens Portugueses - Online Study of Young People´s Sexuality (Matos et al., 2013), 

relativamente à questão sobre as fontes de informação, os adolescentes deram como 

preferência o folheto (76,4%) e à internet (72,5%), como fonte de informação. Outros 

estudos que incidiram nesta questão, salientaram os amigos e a internet, como principais 

origens de informação dos adolescentes (Capuano et al., 2009; Vilar e Ferreira, 2010; 

Marinho e Anastácio, 2012; Reis et al., 2013). 

Concomitantemente aos restantes agentes, os profissionais de saúde têm vindo a 

envolver-se na concretização da ES em meio escolar, evidenciando assim a sua motivação 

profissional, pelo que importa explorar a sua perspetiva dada a considerável participação 

dos mesmos, ainda que as directrizes ministeriais lhes tenham retirado de algum modo 

protagonismo na ES em meio escolar, remetendo a sua participação como um aspeto 

recomendado, mas facultativo (Rocha, 2009). 

São os agentes educativos que promovem a aprendizagem da sexualidade, com 

informações, instruções e reforços do comportamento e, ainda, pelos modelos mais 

relevantes, os emocionalmente significativos para o indivíduo (Vaz, Vilar e Cardoso, 

1996).  

Acresce a tudo o que se referiu que existe a ES informal e a ES Formal,  em que 

na ES informal realiza-se pela observação de modelos no contexto da relação com os pais 

e familiares, os pares e os media, a chamada socialização primária e ocorre de forma 

espontânea, não consciencializada, incidindo nos aspetos emocionais. A ES Formal é um 

processo intencional e programado, a partir de um currículo selecionado, sequenciado,  

com base em objetivos estabelecidos no contexto escolar. Para a sua concretização são 

planeadas atividades integradas por níveis de conhecimento, competências e 

valores/atitudes, de acordo com as fases de desenvolvimento (Vaz, Vilar e Cardoso, 1996; 

Vieira, 2009). Segundo a UNESCO (2010), os programas de ES têm a capacidade de 

melhorar os conhecimentos, clarificar valores e atitudes, estimuladores para a tomada de 

decisões informadas, promover o relacionamento entre os elementos dos grupos de pares 

e consolidar a capacidade comunicativa com os pais e outros adultos de confiança. 

Por outro lado, vários autores dizem que a ES informal, é o “processo mais básico 

da aprendizagem da sexualidade, pois assenta na vivencia proporcionada nos diversos 

contextos de vida do Individuo, por figuras significativas. Decorre, das experiencias do 

quotidiano de forma espontânea não consciencializada a aspectos emocionais” (Vaz, 
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1996, citado por Lobão, 2007:26). “Esta via de Educação Sexual quer decorra dentro ou 

fora do sistema educativo, processa-se de modo incidental espontâneo e não intencional 

não sendo as suas finalidades educativas, claras, sistemáticas e deliberadas” (Marques, 

2002:27). 

“É com os pais que a criança primeiramente se familiariza com as caraterísticas 

do homem e da mulher do modo de ser do género masculino ou feminino” (Vaz, 1996:19 

citado por Lobão, 2007:27). No início do desenvolvimento da criança, as fontes mais 

importantes são as informais, como os pais, enquanto o recurso a fontes formais como 

profissionais de saúde ou os professores tem lugar, habitualmente, quando existe um 

problema (Belo, 2012).    

Segundo esta perspetiva, desde o nascimento que a criança absorve informação 

acerca da ES e neste processo os pais são os modelos mais importantes, como figuras de 

apego e de identificação. 

De um modo simples e  acessível a informação sobre sexo e sexualidade está 

próxima dos jovens, através da publicidade, meios de comunicação social, livros, Internet 

e entre pares, existindo uma grande influência entre colegas, devido principalmente à 

proximidade de idades e interesses o que faz com que a sua influência seja positiva, uma 

vez que se trata de aprendizagens horizontais. No entanto, pode revelar-se uma influência 

negativa, pois nem sempre as informações transmitidas serão as mais corretas. 

Na ES formal os conteúdos no âmbito da sexualidade humana são selecionados, 

sequenciados e desenvolvidos com base nos objetivos estabelecidos e para o efeito são 

programadas atividades o que implica também a adequação de metodologias e a sua 

avaliação, também planeada em função dos objetivos e dos conteúdos.  

As alterações socioculturais das últimas décadas revelaram a necessidade de uma 

educação sexual formal que capacite os jovens para se relacionarem, com a sua 

sexualidade, de uma forma responsável e satisfatória.  

A ES não formal pode ser fundamental para completar e ou colmatar a falta de 

Educação Sexual no âmbito da educação na escola, só que é um processo extra curricular 

que se desenvolve num tempo muito restrito, nomeadamente através de especialistas e 

por sessões. 

Para além dos jovens, protagonistas, a própria sociedade também tem a sua 

“quota-parte” neste problema, pois tendo-se tornado progressivamente mais permissiva, 

se por um lado, possibilita uma maior liberdade aos jovens e até mesmo fomenta de uma 

forma indireta a atividade sexual, por outro lado, não reconhece os jovens como 
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sexualmente ativos e dessa forma  os pais, o sistema educativo e o próprio sistema de 

saúde não oferecem as condições necessárias aos adolescentes para que vivam uma 

sexualidade sem riscos (Lopez e Oroz, 1999). Segundo Sá (2002),  um “clima sexual” 

aparentemente aceitável e não punível pelos adultos, trouxe consigo a preocupação com 

a sexualidade dos adolescentes (Caldeira, 2015:36). Ao mesmo tempo as modificações 

operadas no interior das famílias, a demissão da família das suas funções parentais ou a 

partilha destas com outras instituições, os conflitos sociais, a presença quase constante da 

violência, assim como, todas as condições geradoras de ansiedade próprias da vida atual, 

funcionam como condicionantes dos comportamentos dos jovens (Caldeira, 2015). A 

família, à medida que o tempo de escolaridade aumenta e que a carga horária semanal se 

intensifica, vê-se progressivamente substituída pelos agentes educativos em meio escolar 

e pelo grupo de amigos o qual se torna o ponto de referência das normas de conduta 

(Prazeres, 2002; Hockenberry e Wilson, 2014) in Caldeira (2015). Esta falta de supervisão 

adulta também diminui a oportunidade dos adolescentes para comunicar e desenvolver 

relações íntimas com os pais ou adultos que os apoiem (Hockenberry e Wilson, 2014). 

A escola, através dos seus professores e outros profissionais, os profissionais de 

saúde e a família, enquanto agentes de educação dos adolescentes, têm um papel a 

cumprir no âmbito da ES, pelo que devem unir esforços, traçar objetivos comuns e definir 

estratégias no sentido de conduzir os mais novos no processo de construção do seu projeto 

de vida (Caldeira, 2015). Para tal, é fundamental criar espaços de discussão e reflexão, 

identificando as necessidades e estruturando um percurso que não tem de ser, 

necessariamente, solitário, ensinando, apoiando e orientando os mais novos (Caldeira, 

2015). 

Dias (2014) refere que, para os especialistas, os programas de ES para serem bem 

sucedidos têm que ser apropriados à idade dos alunos e às diferentes etapas do seu 

desenvolvimento, que, para além da informação, recorrem a atividades que promovem 

um papel ativo dos jovens, através de jogos, dramatizações e debates, que estudam 

valores, atitudes e normas sociais.  Com este conjunto de caraterísticas os alunos são 

encaminhados para assumir responsabilidade pelo seu comportamento, que abordam as 

influências dos meios de comunicação e dos pares no comportamento sexual e que 

promovem competências inerentes à educação global de qualquer cidadão, desde a 

capacidade para ouvir, de diligenciar, de aceitar o outro, de tomar medidas, de reconhecer 

pressões ou de destacar a informação pertinente e os locais onde poderão encontrá-la 
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(Sexuality Information and Education Council of the United States -SIECUS, 2004; 

GTES, 2005, 2007; UNESCO, 2010; World Health Organization- WHO, 2010).  

Os professores, enquanto personagens principais de formação sobre ES garantem 

as condições para o acesso e sucesso, ao envolverem-se na implementação de programas, 

na reorganização de contextos que fomentam a multidisciplinaridade e na concordância 

entre o programa a desenvolver na ES com a reaçlidade da sua escola, bem como da 

própria comunidade educativa. 

De acordo com Ramiro, Reis, Matos, Diniz e Simões (2011), para que a ES possa 

ser a principal forma de prevenir comportamentos de risco, não só através da promoção 

de comportamentos preventivos como também através da alteração de comportamentos 

iniciais de risco, deve-se ter em conta vários aspetos, desde a importância da aquisição 

das competências cognitivas e comportamentais necessárias; a avaliação da 

vulnerabilidade ao risco e da motivação para a mudança; e por fim os fatores situacionais 

que possam intervir na implementação desse comportamento/mudança, como são as 

normas sociais, a pressão do grupo de pares e a influência do parceiro. Como agentes 

primordiais na ES dos adolescentes, na construção de um sistema de valores, de atitudes 

e de comportamentos atitudinais no âmbito da sexualidade são os familiares com os quais 

é promovida a socialização primária, os amigos/pares, a escola, os técnicos de saúde e os 

meios de comunicação social (Afonso e Lucas, 2001). É assim necessário que pais, 

professores, técnicos de saúde, pares e demais profissionais atuem num processo de 

colaboração constante, formando e  informando os adolescentes, promovendo-lhes a 

capacidade de escolhas seguras, pois educar para uma vida sexual ativa, verdadeira e 

consciente é da responsabilidade não só da família, na figura dos pais e da escola através 

dos seus professores. Os professores devem ser valorizados enquanto agentes de educação 

da sexualidade dos adolescentes, uma vez que criam consonâncias para proporcionar 

formas de análise, responsabilização e mudança de conhecimentos e comportamentos.  

A escola, dada a sua natureza como território educativo, representando apenas um 

dos agentes de ES, pode funcionar como “conciliadora” dos vários agentes do processo 

educativo e, através de intervenções estruturadas e sistematizadas, contribuir para que a 

construção pessoal de cada aluno seja realizada de uma forma positiva e gratificante 

(Caldeira, 2015).  Segundo os autores, Ewles e Sinmett (1999); Hagan, Coleman, Foy e 

Goldson (2001); Rifkin e Pridmore, (2002), a ES em contexto escolar tem que ser um 

instrumento habilitador, através do qual os adolescentes recebem conhecimentos  que 

proporcionam o desenvolvimento de competências para serem capazes de cuidar e 
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melhorar a sua saúde sexual. Deste modo, conseguem a conquista de meios que propiciem 

a sua marca positiva a nível individual e social. Ainda, parafraseando Sampaio 

(2006:132), os educadores devem “exprimir convicções firmes sobre o tema, de modo a 

ajudarem os jovens a tomar decisões, a resolver os dilemas, a optar com algum grau de 

liberdade no seu quotidiano afetivo”. No nosso país a ES tem tido um percurso difícil e 

moroso, muito à custa de políticas educativas pouco claras e falta de vontade das escolas 

e de alguns professores na efetivação da ES (Lourenço, 2007). Reis e Vilar (2004), num 

estudo realizado em Portugal, com 600 professores que lecionavam nos 2.º e 3.º Ciclos 

do Ensino Básico e no Ensino secundário, concluíram que os docentes tinham uma 

conduta positiva e na sua maior parte, sentiam-se confiantes para abordarem os temas da 

sexualidade com os alunos (Caldeira, 2015). No entanto, poucos mostraram intenções de 

se envolver futuramente em ações de ES nas suas escolas. Também para Ramiro e Matos 

(2008) os professores, no geral, referem ser benéfico a existência de ES em meio escolar, 

mas a maior parte dos tópicos deve começar apenas no terceiro ciclo, revelando, na 

opinião dos autores, uma atitude pouco positiva face à ES. 

4.5- Educação Sexual e Educação  para a Saúde 

Segundo os autores, Davies e Macdowall (2006), a Promoção da Saúde (PrS) 

surgiu de um movimento radical que se acentuou nos anos 1980 e que desafia a 

medicalização da saúde e destaca os seus aspectos económicos e sociais  (Carvalho, 

2008). 

Na opinião de Ewles e Simnett (1999), a PrS visa elevar o estado de saúde de 

indivíduos e das comunidades (Carvalho, 2008:35). Um aspecto fundamental da PrS é 

que visa capacitar (“to empower”) as pessoas por forma a terem mais controlo sobre os 

aspectos da vida que afectam a sua saúde (idem). Estes dois elementos (melhorar a saúde 

e ter maior controlo sobre ela) são fundamentais para os objectivos e processos da PrS: 

“Promoção da Saúde é o processo que permite às pessoas aumentarem o controlo sobre 

a sua saúde e melhorá-la” (WHO, 1986:2). Esta definição que tem sido largamente 

adoptada, define PrS como um processo, mas também implica um objetivo, com uma 

clara base filosófica e auto-capacitação (Carvalho, 2008).  
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Após ter sido realizada a primeira Conferência sobre Promoção da Saúde, em 

1986, com a responsabilidade da Organização Mundial de Saúde (OMS), surgiu um 

documento com o nome de  Carta de Ottawa, que define a promoção da saúde como o 

processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para 

controlarem a sua saúde no sentido de a melhorar. Para atingir um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, isto é, ter saúde, o indivíduo ou o grupo deve estar apto 

a identificar e realizar os seus desejos, a satisfazer as suas necessidades e a modificar ou 

adaptar-se ao meio envolvente. No relatório de 2002, a OMS referiu que se deve dar 

importância à promoção de comportamentos relativos à saúde, identificação e prevenção 

dos fatores de risco que provocam um terço das mortes no mundo e que englobam sexo 

não protegido, consumo de substâncias psicoativas e  obesidade. Estas ocorrências estão, 

muitas vezes, relacionadas com acidentes, violência (social e doméstica), abusos sexuais 

(com pares e com menores), suicídio e agressões auto-infligidas, a ausência escolar, 

profissional e social ( Marinho; Anastácio; Carvalho, 2011). 

A promoção e a Educação para a Saúde remete não só para o funcionamento 

específico de cada instituição de saúde, mas também para outras instituições, como as da 

educação, tendo a escola um papel fundamental.  

Durante os últimos vinte anos têm sido desenvolvidos diferentes programas da 

educação para a saúde, nomeadamente a nível da sexualidade, destacando-se o Despacho 

do Secretário de Estado da Educação de 27 de setembro de 2006 e mais recentemente 

através da Lei nº60/2009 de 6 de Agosto. 

O Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) começa 

a ser implementado como Projeto-Piloto em 2008/2009, sendo da responsabilidade do 

Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, que em 

parceria com a Direção Regional de Educação do Norte, formou um grupo de trabalho 

multidisciplinar para construir, implementar, monitorizar e avaliar um Programa 

Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE).  

A necessidade de implementação do PRESSE surgiu devido a vários fatores, tais 

como (1) a análise do número de casos de infeção por VIH na região Norte, na qual se 

verificou que, nos anos anteriores, a maior parte das notificações de casos ocorreram nos 

grupos etários entre os 20 e os 35 anos. Se considerarmos o longo período de latência 

desta patologia, podemos situar os comportamentos de risco que conduziram às infeções 

numa idade muito precoce. (2) A análise dos dados do Relatório Preliminar do grupo da 

Aventura Social e Saúde  sobre Comportamento Sexual e Conhecimentos, Crenças e 
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Atitudes face ao VIH/Sida, de 2006 – na qual se verificou que 18.2% dos jovens 

inquiridos afirmaram já ter tido relações sexuais e destes cerca de 16.5% afirmaram ter 

iniciado a sua vida sexual com 11 anos ou menos. (3) Dos alunos do 6º ano de 

escolaridade que já tiveram relações sexuais, 67.2% afirmaram que não utilizaram 

nenhum método contraceptivo. Por fim, a ES não se encontra implementada de uma forma 

estruturada e sustentada na maioria das escolas da região. Nesta altura, o programa 

PRESSE teve como objetivos: 1) promover  a diminuição dos comportamentos de risco 

e o aumento dos fatores de proteção ao nível da sexualidade; 2) contribuir para a 

existência de um programa de ES estruturado e sustentado em projetos educativos e 

currículos escolares, para os estudantes do 2º ciclo pertencentes à região Norte de 

Portugal.  O objetivo geral  deste programa foi a realização de aulas em ES, de um modo 

organizado e sustentado, para que  melhorassem os conhecimentos, a aquisição de  

competências e comportamentos próprios no que respeita a sexualidade. Para a sua 

implementação surgiu o Grupo de Trabalho do PRESSE (gt-PRESSE), equipa 

multidisciplinar que desenhou, construiu e está na retaguarda do programa PRESSE, 

constituída por uma coordenadora da área de Promoção e Proteção da Saúde do DSP da 

ARSN, I.P., dois Médicos de Saúde Pública, uma Licenciada em Ciências da Educação, 

uma Psicóloga, uma Enfermeira, uma coordenadora da Educação e Promoção da Saúde 

da DREN e um consultor na área da sexologia.  

Surgiram as Escolas PRESSE, escolas que estavam a desenvolver o Programa e 

que o incluem no seu Projecto Educativo. Sugiram também equipas PRESSE (e-

PRESSE), formada pelo coordenador de Educação para a Saúde e pelos Profissionais de 

Saúde das Equipas de Saúde Escolar, que realiza a articulação entre os docentes das Áreas 

Curriculares não Disciplinares e o gt-PRESSE. 

As atividades realizadas foram: 1. Apresentação Pública do Programa – difusão 

junto das escolas e equipas de saúde escolar; 2. Formação dos Profissionais de Saúde das 

Equipas de Saúde Escolar e dos coordenadores de Educação para a Saúde pelo gt-

PRESSE; 3. Formação dos Professores das Áreas Curriculares não Disciplinares pelas 

ePRESSE; 4. Aplicação e apontamento dos questionários aos alunos do 5º ano; 5. 

Intervenção nos Alunos do 5º ano, desenvolvida pelos Professores no 2º e 3º períodos do 

ano letivo; 6. Monitorização e avaliação do Programa. Os coordenadores de Educação 

para a Saúde das Escolas do 2º Ciclo do Ensino Básico, podiam, depois de se articularem 

com os Profissionais das Equipas de Saúde Escolar, candidatar a sua escola ao PRESSE 

até 28 de Fevereiro de 2009. A grande maioria das escolas submeteu-se a este programa, 
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o qual permanece nas escolas nos mesmos moldes até ao presente. Assim foi possível às 

escolas darem cumprimento à Lei nº60 de 2009, Portaria nº196 A/2010, tendo como 

referência o Projeto Educativo dos Agrupamentos de Escolas. 

Em Novembro de 2010, com o Alto Patrocínio da UNESCO foi elaborada e 

aprovada a Carta de Aveiro, um documento de referência para o desenvolvimento de 

políticas no campo da Sexualidade e Educação Sexual, abrangendo as áreas da Educação, 

Saúde, Cultura e Comunicação Social. A sua elaboração e aprovação realizou-se no 

quadro do I Congresso Internacional Sexualidade e Educação Sexual (I CISES) e 

decorreu na Universidade de Aveiro. Esta carta foi entregue aos Governos e instituições 

de educação e saúde.  

Segundo Tones e Tilford citados por Carvalho in Mota (2011:46), educação para 

a saúde consiste em 
“toda a aprendizagem intencional conducente a aprendizagens 

relacionadas com saúde e doença (…), produzindo mudanças no 
conhecimento e compreensão e nas formas de pensar. Pode influenciar ou 
clarificar valores, pode proporcionar mudanças de convicção e atitudes; 
pode facilitar a aquisição de competências; pode ainda conduzir a 
mudanças de comportamentos e de estilos de vida. 

 

O conhecimento é importante, mas para haver mudanças para comportamentos 

mais saudáveis, é necessário ter em conta o s contextos específicos das pessoas e das suas 

competências, para serem capazes, se assim o desejarem, de mudar para estilos de vida 

mais saudáveis (Mota, 2011). 

A educação para a saúde é, atualmente, um importante meio no que se refere aos 

cuidados de saúde (Ramiro, 2013). Atualmente não se consideram patologias que noutros 

tempos foram mortais, isto porque, para além dos estudos que promoveram o 

aparecimento de novas vacinas,  também se intensificaram os conhecimento dos modos 

de contágio, bem como dos métodos de prevenção que foram responsáveis pela redução 

de comportamentos de risco. 

Segundo Matos (2010), os fatores de risco são as circunstâncias que podem 

aumentar a probabilidade dos jovens se envolverem em comportamentos de risco, 

enquanto os fatores protetores são as circunstâncias que promovem comportamentos 

saudáveis, que resultam na diminuição das possibilidades de os jovens terem 

comportamentos de risco. 
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Os fatores de risco existem, ao nível individual, familiar, no grupo de pares, na 

escola e na comunidade, aumentam a vulnerabilidade dos adolescentes, enquanto que os 

fatores de proteção impedem o impacto negativo de certa experiências. 

Apesar de ser em família que a educação se inicia, a grande parte da socialização 

dos indivíduos é feita na escola, desempenhando esta um papel de importância primordial 

no combate aos comportamentos sexuais de risco, uma vez que a participação em 

programas de Educação para a Saúde pode diminuir a frequência de comportamentos de 

risco nos jovens. 

No entanto, a Educação para a saúde é uma missão de longo prazo, pois a alteração 

de comportamentos do indivíduo pode ser tida como uma invasão na sua esfera mais 

íntima, que implica diretamente com a sua mentalidade e a sua personalidade (Baptista, 

2014). 

A Declaração de Alma-Ata (1978), define o conceito de saúde num sentido 

positivo (estado de completo bem estar físico, mental e social...); a Carta de Ottawa 

(1986) define a saúde definida como um processo, ou seja, algo de dinâmico e evolutivo 

e que pressupõe a colaboração do próprio cidadão; a Carta de Banguecoque (2005) define 

a promoção da saúde como um processo de capacitação de pessoas para controlar os 

determinantes de saúde e assim melhorarem a sua saúde (Baptista, 2014). 

O conceito atual de saúde pressupõe a integração de intervenções preventivas 

globais, através da promoção de competências pessoais e sociais para a saúde; isto é, se 

o sedentarismo, a ingestão compulsiva de alimentos e/ou as relações sexuais

desprotegidas forem comportamentos de uma determinada localidade/contexto, torna-se

imperativo promover uma abordagem que contemple uma visão integradora da saúde dos

jovens, negociando com eles percursos alternativos de forma a evitar a gestão, por vezes

inadequada, dos acontecimentos da vida (Baptista, 2014).

Com efeito, se tivermos em conta as ligações da sexualidade às outras dimensões 

da identidade pessoal e das relações interpessoais, apercebemo-nos de que a ES é 

transversal à vida do ser humano e integra todo um conjunto de outras áreas de 

aprendizagem, tais como os valores, os afectos, a ética, as questões de género, a estrutura 

da personalidade, as competências individuais e sociais, que a tornam num tema 

complexo (Baptista, 2014).  

Mas a ES, no âmbito da educação para a saúde, deve, também, desenvolver a 

consciencialização do desenvolvimento dos jovens pelos agentes educativos envolvidos 

(direta ou indiretamente), como sejam as famílias, escolas, comunidades, instituições, 
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organizações não-governamentais, autarquias, institutos públicos e particulares, locais de 

lazer e diversão. 

As aulas de ES são relativamente recentes no currículo das escolas, obrigatório 

(Decreto - Lei nº 259/ 2000), que fixa conjunturas de promoção da ES, de acesso dos 

jovens a cuidados de saúde ao nível da sexualidade e do planeamento familiar a seguir 

durante o ano letivo com as turmas, com  aulas  dadas sumariadas e em determinado 

número, também regulamentado. Estas aulas têm como base os normativos reguladores 

produzidos pelo Ministério da Educação, os quais são utilizados para a realização de um 

trabalho entre os professores, alunos, comunidade educativa e meios exteriores passíveis 

de recurso, entre outros. Assim na escola constrói-se um projeto, por exemplo com base 

em cadernos, facultados pelo ministério de educação onde constam materiais, tais como 

atividades práticas e fichas de avaliação, pré teste e pós teste, que vai ser concretizado 

por um conjunto de professores, que adere a este projeto, em cada turma com um conjunto 

de horas que lhes é atribuído. Por vezes, as aulas de ES podem ser lecionadas por um 

grupo disciplinar que pode ser considerado de excelência, dado fazer parte dos conteúdos 

que são aí lecionados, em alguns anos de escolaridade (6º, 9º e 11º anos), que é o grupo 

das ciências naturais e biologia. Claro está, dizer-se que, apesar de se dar este tema nas 

ciências naturais e biologia, também se pode apresentar noutra disciplina, desde que o 

professor o adeque ao seu trabalho na sua disciplina e não se sinta desconfortável com o 

tema. Para além destas possibilidades, o mais interessante e que deve ser bem aproveitado 

por qualquer professor, são os alunos, que estão a crescer todos os dias com eles, aos 

quais deve ser ensinado, para além de tudo que a felicidade está sempre connosco e deve 

ser dividida, mas temos que nos conhecer bem para sermos felizes com os outros e pelos 

outros.  

Enfim, as questões relativas à sexualidade, o seu ensino e a sua aprendizagem, 

seja pela via formal e deliberada, seja pela via informal, “estão, queira-se ou não, na 

escola” (Louro, 1998:131). 

Relacionando a ES com a Saúde sexual, a primeira promove a ocorrência da 

segunda e no seu conjunto faz-se a promoção da saúde. 

Todo e qualquer  indivíduo tem direito à ES, se incluir a sexualidade humana, a 

sua educação está completa e para isso é imperioso que as pessoas de todas as idades 

entendam e se sintam bem com e no seu corpo, realizem melhores relações interpessoais, 

aumentem a sua autoestima, a sua capacidade de comunicação. Sabendo que a educação 

e a escola podem funcionar como determinantes da saúde e meios de promoção da saúde 
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e bem estar entre os jovens, os projetos de ES devem ser uma mais valia nesta área. De 

acordo com Shtarkshall e colegas (2007) a promoção da literacia sexual faz com que a 

ES contribua no sentido de um maior fortalecimento psicossocial e o bem estar, a partir 

da adolescência e idade adulta, enquanto a ausência de literacia sexual promove a 

ocorrência de diversos perigos sociais e para a saúde, tais como IST’s e gravidez não 

desejada. Deste modo, existem pelo menos duas justificações para a inclusão da ES nos 

currículos escolares, a primeira diz respeito ao direito dos adolescentes e jovens à 

informação e a segunda é a existência de um suporte adequado que lhes permita tomar 

decisões informadas e responsáveis relativamente à sua saúde. Estes direitos estão na 

Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas, 

a 20 de Novembro de 1989 e foi ratificada por Portugal em 21 de Setembro de 1990 

(Marinho, 2014). A outra justificação é, que a ES é eficiente no progresso da saúde sexual 

(Marinho, 2014). De acordo com Sieg (2003), a ES nas escolas é imprescindível, pois 

pode fortalecer os jovens para um ambiente seguro, em que podem esclarecer as suas 

dúvidas, melhorar os seus conhecimentos, valores, atitudes e competências no que 

respeita a sexualidade, amor e relações sexuais e, assim, ficam com mais coragem para 

adotarem atitudes sensíveis e maduras, com capacidade de decidir sobre sexualidade e o 

seu relacionamento com os outros.  

4.6- O papel dos órgãos de gestão na promoção da Educação Sexual 

Os órgãos de gestão e a direção das escolas são os principais responsáveis pela 

gestão dos currículos e pela adaptação dos mesmos ao Projeto Educativo da escola. 

Acresce que os órgãos de gestão são os primeiros a influenciar o clima da escola, e este 

não se limita ao clima social mas, principalmente, a um clima de saúde positiva, numa 

perspetiva ecológica, compreendendo-se a influência que a adesão dos órgãos de gestão 

à PES e à ES pode ter (Samdal e Rowling, 2013).  

Para a International Union for Health Promotion and Education (2008), conseguir 

mobilizar o apoio do órgão de gestão é o segundo passo facilitador (num total de dez) de 

um desenvolvimento de sucesso da PES a nível escolar. A UNESCO, no documento que 

pretendia elencar os fatores que impulsionam o sucesso na ES (UNESCO, 2010), também 
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reconhece a importância da adesão dos diretores, para além da dos professores e 

comunidade. O GTES, reconhecendo igualmente essa importância, mobilizou o 

Ministério da Educação a convocar o órgão de gestão (entenda-se conselho executivo ou 

o diretor da escola), juntamente com os professores diretamente envolvidos em práticas 

de ES das escolas, para reuniões a nível regional, com o objetivo de fomentar a adesão de 

ambos à causa da PES e da ES (Matos, Sampaio, Baptista e Equipa Aventura Social, 

2013). Consideraram esta estratégia como crucial para a implementação e 

sustentabilidade da ES, pois, ancorando o envolvimento do órgão de gestão à PES e à ES, 

garantiam a possibilidade de esta se tornar exequível num primeiro nível. 

Neste ponto optámos por apresentar o percurso legislativo por nos parecer 

importante para a compreensão e enquadramento do nosso estudo. No que se refere à 

educação sexual na escola, a problemática mantem a sua complexidade, tendo sido ao 

longo dos anos, no nosso país, alvo de acesos debates políticos e ideológicos e 

testemunhado o difícil processo de estabelecimento de uma política educativa de ES 

(Caldeira, 2015).  

Durante anos, a partir do seculo XVII, quando a cultura ocidental começou a 

considerar a infância como um período especial na vida de cada criança, as pessoas 

convenceram-se de que a sexualidade infantil e juvenil não existia e que não era 

necessário falar dela. Assim, se justificou na escola a ausência de programas educativos 

nesta área do conhecimento. Mas ao longo dos anos, principalmente com o aparecimento 

de doenças como a sida, a escola percebeu que tinha a obrigação de aplicar e desenvolver 

meios de comunicação para impedir e alertar os jovens para os perigos de viver a 

sexualidade de modo irresponsável (Lobão, 2007). 

Com uma história feita de avanços e recuos, foi aprovada a primeira menção 

jurídica, sobre o direito à ES na Lei nº 3/84 de 24 de Março (Caldeira, 2015; GTE 2005).  

No seu artigo 1º, n.º1 está vem referido que o estado garante o direito à ES, como 

componente do direito fundamental à educação. Para proporcionar a ES nas escolas os 

programas devem ter, com base nos diferentes níveis de ensino, conhecimentos 

científicos sobre anatomia, fisiologia, genética e sexualidade humanas, para promover a 

superação das discriminações ao nível do sexo e da divisão tradicional de funções entre 

os dois sexo. (art.º 2º, n.º2). Além disso o estado compromete-se ainda a dedicar-se 

especialemente à formação de professores, dita inicial, quer contínua, por forma a 

apetrechar os docentes com conhecimentos e compreensão da problemática da ES e a 

criar condições adequadas de apoio aos pais, relativamente à ES dos seus filhos (art.º 2º, 
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n.º3 e n.º4). Aos profissionais de saúde, envolvidos em ações de planeamento familiar, é

exigido que os seus currículos de formação incluam o ensino de conhecimentos

científicos sobre educação sexual (art. n.º 16).

Esta lei tem alguns antecedentes. Antes do 25 de abril de 1974 (entre 1968 e 1974, 

período marcelista), em que foram dados os primeiros passos para a sua concretização.  

Há referência (Correia, 1990; Machado Vaz, 1996) in Figueiredo ( 2011) a uma 

comissão para o estudo da Educação para a Sexualidade, na dependência directa do 

Ministério de Educação Nacional, cuja incumbência era a de discutir estas questões, no 

âmbito da Reforma da Educação (entre 1971 e 1973, era Veiga Simão ministro). O 

trabalho desse grupo, sob a liderança de Rui Grácio, Secretário de Estado da Orientação 

Pedagógica nos primeiros governos provisórios a seguir ao 25 de Abril de 1974,  não teve 

sequência nem aplicabilidade, tendo sido alvo de “preconceitos disfarçados de armadilhas 

administrativas” (Correia, 1990) in Figueiredo (2011). Após o derrube do regime e 

durante o período revolucionário (1974-1976) era grande a apetência por falar 

publicamente da sexualidade, o que se torna possível com o fim da censura antes existente 

(que chegava a proibir imagens onde o corpo pudesse estar exposto) (Figueiredo, 2011). 

Correia (1990) refere que a necessidade que as adolescentes antes manifestavam em falar 

com a médica do liceu, “abrandou muito com o súbito descongestionar da repressão a 

seguir ao 25 de Abril e deixou de estar focada no gabinete médico”. 

A formalização da Educação Sexual em termos legislativos foi mais lenta, e o 

enfoque inicial foi no âmbito do Planeamento familiar, o que pode justificar a maior 

atenção que se deu pelo sector da Saúde, relativamente ao da Educação. Assim, até 1984, 

não obstante as iniciativas particulares da direcção das escolas, de alguns professores e 

das equipas de Saúde Escolar, a Educação Sexual não foi considerada uma missão 

educativa, nem estava sob uma responsabilidade directa do Ministério da Educação 

(Figueiredo, 2011). No Ministério da Saúde, a missão é restrita, pelo menos formalmente, 

ao Planeamento familiar, propondo-se, no entanto, a extensão deste serviço às camadas 

mais jovens da população (Figueiredo, 2011).  

Para trabalhar e regulamentar a lei, foi criado pelo Ministro da Educação, José 

Augusto Seabra, um grupo de trabalho no Ministério da Educação, e o mesmo parece 

acontecer noutros ministérios, nomeadamente no Ministério dos Assuntos Sociais e no 

Ministério da Saúde. Mas não se deu a regulamentação da lei e só  mais tarde, na 

Resolução AR n.º 51/98, uma afirmação permitiu confirmá-lo: "(…) Considerando que 

os trabalhos da comissão de estudo para a introdução da Educação Sexual nos currículos 



114 
  

escolares, por despacho do Ministério da Educação de 22 de Janeiro de 1985, não tiveram 

continuidade" (Resolução da AR n.º 51/98). 

Segundo o que  Lei n.º 3/84 prevê, apenas foi feita a regulamentação da 

componente do Planeamento Familiar que permitiu que os jovens fossem a estas 

consultas. 

Com a introdução da ES nas escolas, o estado esperava uma diminuição na 

ocorrência de gravidezes indesejadas e de abortos, mas não foi efetivada de imediato e a 

formação dos professores na área, pelo Ministério da Educação, nunca chegou a 

acontecer. 

Mais tarde, com a Reforma Curricular, surgiu uma nova área educativa, que iria 

proporcionar a Educação Sexual a todos os jovens, apresentada na Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro). Esta lei, traduziu-se num “conjunto 

de meios pelo qual se concretizava o direito à educação, que se exprimiu pela garantia de 

uma permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 

personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade” (artigo n.º 1º, n.º 2). 

Como principal objetivo do sistema educativo propunha-se formar cidadãos ativos, 

capazes de desempenhar com responsabilidade um papel na sociedade onde estão 

inseridos e tomar decisões assertivas com base em valores socialmente aceites 

(democracia, liberdade, tolerância e respeito mútuo) e com espírito crítico (Lei nº. 46/86, 

artigo n.º2, n.º5) (:1). Com o ponto 2 do artigo n.º 47, o Sistema Educativo é responsável 

pela colocação nos currículos e nos quotidianos escolares, os temas ligados à vida, 

problemas quotidianos, ao processo de crescimento pessoal e social das crianças e jovens, 

abarcando os temas relacionados com a ES. Foi assim plenamente formalizado a ES nas 

escolas a par de outras como por exemplo, a educação ecológica, do consumidor e 

familiar (Figueiredo, 2011). 

A Portaria n.º 52/85 (1985), regulamenta a Lei n.º 3/84 no tocante ao planeamento 

familiar, sendo a base para a consecução de projetos de articulação Saúde-Educação nesta 

área. 

 Com o Despacho n.º 9/EBS/86 o Ministério da Educação salienta a necessidade 

de existir articulação entre as ações de ES promovidas por serviços e organizações 

exteriores à Escola com as próprias escolas. 

Mais tarde, no Decreto-Lei n.º 286/89, no artigo 6º, no n.º 1,  foi feita a proposta 

da criação de uma disciplina chamada Desenvolvimento Pessoal e Social, opcional em 

relação à EMRC e surge uma outra área curricular não disciplinar, a Área- Escola,  que 
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poderia acolher iniciativas na área da ES. A Área-Escola teve a duração anual de 95 a 110 

horas, lecionada no ensino básico e secundário, competindo à escola ou à área escolar 

decidir a respectiva distribuição, conteúdo e coordenação. O objetivo desta área foi a 

aquisição e aplicação de conhecimentos, através de atividades e projetos 

multidisciplinares, com a articulação entre a escola e o meio e a formação pessoal e social 

dos alunos. 

O Documento Orientador das Políticas para o Ensino Básico, publicado pelo 

Ministério da Educação em 1998, sintetizou os aspectos a considerar na reorganização 

curricular do ensino básico, sublinhando que a escola precisa de se assumir como um 

espaço privilegiado de educação para a cidadania e de integrar e articular, na sua oferta 

curricular, experiências de aprendizagem diversificadas, nomeadamente mais espaços de 

efectivo envolvimento dos alunos e actividades de apoio ao estudo (Decreto-Lei n.º 

6/2001). 

Assim, com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/98 dá-se a aprovação 

do Relatório Interministerial que permite a elaboração de um plano de ação em ES e 

planeamento familiar, composta por representantes dos Ministérios da Justiça, da 

Educação, da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade e da Secretaria de Estado da 

Juventude), à qual se tinha solicitado a identificação das ações em curso susceptíveis de 

permitirem a cooperação intersectorial e a apresentação de um plano de ação que engloba 

ES e o Planeamento familiar, que permita o cumprimento da Lei n.º 3/84, que  determina 

que a ES seja uma componente essencial da educação e da promoção da saúde. 

A maior parte dos cidadãos portugueses votou contra a lei e ficou motivada para 

a continuação de um intenso debate público sobre a ES (Vilaça, 2013). Por um lado, este 

debate tornou a sociedade portuguesa mais consciente da necessidade de definir 

estratégias globais no que respeita  à ES, ao Planeamento Familiar e Saúde Reprodutiva 

e por outro lado, criou uma maior responsabilidade do Estado nesta matéria, 

nomeadamente dos Ministérios da Educação e da Saúde (Vilaça, 2013). 

No relatório desta comissão observou-se uma análise sucinta do trabalho 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com especial enfase aos serviços de Planeamento 

familiar, considerando que “em 1993 havia atendimento específico para adolescentes em 

cerca de 13% de Centros de Saúde, em 1998 essa percentagem ascendeu a 23,5%, o que 

corresponde a 81 estruturas e demonstra o interesse crescente por esta actividade” 

(Relatório da Comissão Interministerial, 1998:7). É ainda referido pelos autores do 

relatório, que é necessário reconhecer que “na área dos adolescentes há, sem dúvida, 
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muito trabalho a desenvolver e muitas necessidades não satisfeitas, em particular em 

relação aos grupos mais desfavorecidos economicamente e marginalizados”, 

considerando-se que:  
são inúmeras as barreiras e obstáculos criados pelos indivíduos 
(responsáveis e profissionais de saúde, inclusive) ou por grupos de influência, 
quando as acções a desenvolver se relacionam com a sexualidade, em 
particular com a sexualidade fora do casamento, como é o caso dos 
adolescentes.  

(Relatório da Comissão Interministerial, 1998:7)  
 

Em relação ao trabalho efetuado pelo Ministério da Educação, os autores 

mencionaram que a reformulação dos programas não introduziu, como previsto na Lei n.º 

3/84, temas de Educação Sexual nos conteúdos, à excepção das disciplinas de Ciências 

da Natureza e Biologia, em que a abordagem é sobretudo de “aspectos biológicos e 

médicos da vertente reprodutiva da sexualidade” (1998:9). É ainda feita uma menção ao 

Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PPES) e ao Projeto Experimental de 

Educação Sexual e Promoção da Saúde nas Escolas  de 1995-1996.  

Passaram quinze anos entre a Lei n.º 3/84 e a Lei n.º 120/99 e a que se lhe segue 

que incide especificamente sobre a área da Educação Sexual, é criada a Comissão de 

Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde (CCPES), com o Despacho n.º 15 

587/99, em que o Ministério da Educação fica apto de uma estrutura competente para 

garantir e consolidar a continuidade da Promoção e Educação para a Saúde foi criada a 

CCPES. Esta comissão, partindo do modelo funcional (nível nacional, nível regional e 

nível local) já anteriormente praticado pelo P.P.E.S., começa a implementar várias 

atividades e estratégias, com vista à operacionalização das dinâmicas da Promoção da 

Saúde em parceria com as entidades locais (Serrão, 2009). 

A Lei n.º 120/99, permite  a generalização da Educação Sexual nas escolas, 

finalmente. Tem como meta,  a implementação de um programa para a promoção da saúde 

e sexualidade humana que apresenta informação apropriada sobre a sexualidade humana, 

o aparelho reprodutivo, aspetos fisiológicos da reprodução, SIDA entre várias DST´s, os 

métodos contracetivos e o planeamento da família, o relacionamento com os outros, a 

partilha de responsabilidades e a igualdade entre os géneros. 

A Lei n.º 120/99 surge de duas iniciativas levadas a cabo nesse ano: a primeira 

apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata (Projeto de Lei n.º 

552/VII, II série, n.º 36) e a segunda apresentada pelo grupo parlamentar do Partido 

Comunista Português (Projecto de Lei n.º 632/VII, II série, n.º 41). Trata-se de uma lei 
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que, apesar de discutida na comissão de saúde e pese embora a sua designação - “garantia 

do direito à saúde reprodutiva” – consagra medidas no âmbito da ES (Figueiredo, 2011). 

Em relação à ES, vem referido que se deve adotar  um “programa para a promoção 

da saúde e da sexualidade humana” a ser incluído nos programas das disciplinas 

curriculares que abrangem o tema ES (Figueiredo, 2011).  

A Lei n.º 120/99 foi regulamentada através do Decreto-Lei n.º 259/2000, de 17 de 

Outubro, o qual estabelece que o projeto educativo de cada escola contemple, 

obrigatoriamente, o assunto da promoção da saúde sexual e sexualidade humana, de modo 

interdisciplinar e incluída em disciplinas curriculares cujos programas referem esta 

temática (artigo 1º, n.º1), a qual deve posteriormente ser considerada nos projetos 

curriculares de cada turma numa abordagem transversal, por forma a garantir uma 

intervenção educativa integrada. Os estabelecimentos de ensino e de saúde têm a 

competência, para  aplicar as medidas previstas nesta lei, quer através de intervenções 

específicas quer desenvolvendo ações conjuntas, em associação ou parceria (Caldeira, 

2015). No setor da Educação, a resolução do Decreto-Lei n.º 259/2000 refere, a 

necessidade de a ES ser contemplada no projeto educativo da escola e no plano de 

trabalho da turma, não esquecendo o papel dos serviços especializados de apoio educativo 

no atendimento individual aos alunos. É com base neste decreto e nas leis anteriores, que 

se estabeleceu a 31 de Outubro um protocolo entre o Ministério da Educação e a APF 

(Serrão, 2009). Este inclui ações com os estudantes, sensibilização e formação de 

professores, apoio às estruturas das escolas na concretização de projetos, apoio técnico e 

pedagógico aos professores (idem). A CCPES estrutura dotada de capacidade estratégica 

ao nível da inovação é, incluída no processo de implementação da E.S. em meio escolar 

e de acordo com o quadro legislativo vigente, esboçado um projeto de intervenção 

(ibidem). 

É de realçar que após dois anos da assinatura deste protocolo, face à pressão 

exercida por vários grupos conservadores), o Ministério da Educação a par da renovação 

do protocolo estabelecido com a APF, estabeleceu outros dois grupos, integrando outras 

Organizações Não Governamentais (ONG´s) nesta dinâmica que se intitulam  Fundação 

A Comunidade Contra A SIDA e Movimento de Defesa da Vida (Vilar, 2004, in Serrão, 

2009). Todos os protocolos têm em comum a participação em atividades formativas a 

serem executadas pelo Ministério da Educação, a colaboração na implementação e 

progresso da ES nas escolas.  
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Em 2002 muda a força política do governo e promove-se o abandono da Promoção 

da Saúde e ES nas escolas. Os projetos perdem o apoio político e o acompanhamento com 

que tinham contado até essa altura por parte da CCPES e da RNEPS. Com o Despacho 

n.º 5 944/2003, são finalizadas as funções destas estruturas (terminam as orientações 

técnicas a nível central e apoio financeiro) para o desenvolvimento de projectos de ES e 

de Promoção da Saúde. Este abandono político em matéria de acompanhamento da 

inovação impediu a concretização da promoção da E.S. de se completar (Serrão, 

2009:63). 

 A 14 de Maio de 2005, o Jornal Expresso publicou uma notícia sobre E.S. com o 

título "Programa sem controlo". É na sequência da polémica desencadeada por este artigo, 

que a Ministra da Educação solicita um parecer sobre o assunto ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE - Parecer n.º6/2005) e nomeia uma comissão presidida por Daniel 

Sampaio denominado de Grupo de Trabalho de Educação Sexual (GTES), tendo como 

missão estudar e sugerir os parâmetros gerais dos programas de E.S. em meio escolar 

(idem). Assim, surge o Despacho n.º 19 737/2005.  

Com o Despacho n.º 25 995/2005, de 28 de Novembro, a Ministra da Educação 

clarificou as intenções do ME em relação a Educação Sexual (Lobão, 2007). Foram 

seguidas políticas anteriores e passa a considerar-se a ES uma componente de uma 

dimensão mais alargada, que é a Educação para a Saúde, ficando ambas incluídas de 

modo transversal nas áreas Curriculares disciplinares e nas Áreas Curriculares Não 

Disciplinares, como a Formação Cívica, ou a Área de Projeto. 

Foi constituído um Grupo de Trabalho, nomeado pela Ministra da Educação 

coordenado pelo Professor Daniel Sampaio com a responsabilidade de definir e colocar 

em prática este processo, tendo recebido projetos de mais de 180 escolas de todo o pais. 

Foi também assinado um protocolo de colaboração entre o Ministério da Educação e 

Ministério da Saúde, ficando a falha da não aprovação das ações de professores nestas 

áreas (Lobão, 2007).  

Com o Despacho 15987/2006, foram determinadas novas regras que tornam mais 

simples a contextualização da ES nas escolas, que passa a ser uma das quatro 

componentes do Projeto da Educação para a Saúde que todas as escolas deverão elaborar 

e aplicar, com um coordenador responsável,  um/a professor/a nomeado/a pela escola.  

Com a finalidade de assegurar o acompanhamento, a monitorização e o 

desenvolvimento das actividades de Educação e Promoção da Saúde, é criado o Núcleo 

de Educação para a Saúde (NES) a nível da Direção Geral da Inovação e de 



119 

Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação. O Núcleo seguiu como 

prioritárias as temáticas da alimentação e atividade física, consumo de substâncias 

psicoativas, a sexualidade, as IST´s e o Bullying (Serrão, 2009). 

Com o Despacho n.º2506/2007 é determinado que 
Cada agrupamento/escola com programas/projectos de trabalho na Educação 
para a Saúde designará um docente dos 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico para 
exercer as funções de coordenador da Educação  para a Saúde (…). tendo em 
conta a sua formação bem como a experiência no desenvolvimento de 
projectos e ou activi dades no âmbito da Educação para a Saúde (:4427). 

A legislação da Educação Especial – Lei n.º 3/ 2008 – tendo por objetivo a 

inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade 

emocional, assim como a promoção da igualdade de oportunidades (artigo 1.º), impele os 

profissionais da educação a considerar claramente o grupo-alvo da educação especial 

também na abordagem da educação sexual nas escolas (Lopes, 2012). 

Segundo Chagas (como citado por Pacheco e Pereira, 2013:42) “o papel da escola 

é orientar os alunos e criar situações para que os mesmos possam expressar o máximo 

possível sua sexualidade, servindo como complementação a educação dada pela família”. 

Morgado (2005) refere-nos que a atividade escolar, desenvolvida mais concretamente 

pelo docente, é efetuada no sentido de este poder operacionalizar a sua arte e contribuir 

para a criação e desenvolvimento, por parte dos educandos, de destrezas de pensamento 

que o possam capacitar eficazmente nas suas tomadas de decisão e resolução de 

problemas do quotidiano. A ES, sendo uma componente da educação e do processo 

educativo, revê-se no papel da escola enquanto instituição, com compromisso na 

formação e no desenvolver de aprendizagens nas crianças e nos jovens, em articulação, 

desta mesma formação, com as famílias. “A educação vê-se, assim como uma das 

melhores formas para elevar a qualidade de vida e o nível de saúde das pessoas” (Carvalho 

e Carvalho, 2006) e de se inserir nos seus projetos de vida. Decorrente deste conjunto de 

valores, considera-se como grande objetivo da ES contribuir para o crescimento da 

pessoa, ajudando a ter uma vivência mais gratificante, autónoma, informada, responsável 

e saudável da sua sexualidade, de modo a prevenir a ocorrência de ameaças e problemas 

de saúde resultantes da vivência da sexualidade, como as gravidezes não desejadas e as 

infeções sexualmente transmissíveis. 

A gravidez na adolescência, não sendo um fenómeno recente, vem nos últimos 

anos merecendo particular interesse no âmbito da sua compreensão/abordagem tendo 

como objetivo a possibilidade de poder perspetivar a sua prevenção, dado que se associa 
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a problemas sociais não desejados nas sociedades industrializadas (Loureiro, 2015). 

Segundo a APF (2014), no campo do conhecimento, a ES pode contribuir para um 

conhecimento duradouro e seguro dos factos e componentes que participam  nas vivências 

da sexualidade, como é exemplo, os processos da resposta sexual, reprodutivos, da 

contraceção e da realização de sexo seguro. 

 Refere ainda que, no campo atitudinal, a ES pode contribuir para uma atitude 

positiva, eficiente e preventiva face à doença, promotora do bem estar e da saúde, com 

uma maior qualidade de vida e das relações pessoais (não apenas o aconselhamento e os 

cuidados relativos à reprodução ou prevenção de problemas) e ainda no domínio das 

competências individuais, no desenvolvimento destas para tomar decisões responsáveis; 

o recurso, quando necessário, de meios seguros e eficazes de contraceção e de prevenção 

do contágio de infeções de transmissão sexual. 

Em 6 de agosto 2009, surge a Lei n.º 60/2009, que determina o regime de aplicação 

da ES em meio escolar, pressupondo a existência de programas de ES, no 1.º, 2.º CEB, 

3.º CEB e Ensino Secundário, com uma lecionação de 6 horas, no mínimo, no 1.º e 2.º 

ciclos e de 12 horas no 3.º CEB e Secundário. No sentido de permitir a execução destes 

programas ficou estabelecido as áreas curriculares não disciplinares como a Formação 

Cívica e a Área de Projeto eram as mais utilizadas para esse efeito. 

Além de da realização da ES, em termos curriculares, ficou ainda estabelecido  

nesta lei, a responsabilização das escolas na organização de uma equipa dinamizadora de 

um projeto de PES/ES e gabinetes de educação para a saúde. Com a Lei n.º 60/2009 

regida, em 2010 pela Portaria n.º 196-A/2010 de 9 de abril, onde consta a carga horária 

da ES nas escolas, como sendo de 6 horas, distribuídas pelos três períodos do ano letivo 

para os 1.º , 2.º , 3.º CEB e no Ensino Secundário, o mínimo é de 12 horas letivas. Surge 

o Gabinete de Apoio para a ES a ser criado pelos diretores, com espaço próprio e 

condições materiais e humanas que lhes permitam responder a todas as dúvidas dos alunos 

enviadas por correio eletrónico. Os gabinetes de apoio, em articulação com as unidades 

de saúde, devem assegurar aos alunos o acesso gratuito aos meios contracetivos 

adequados. Cabe ao Ministério da Educação assegurar a formação dos professores 

responsáveis pela disciplina. 

Os professores envolvidos nos projetos curriculares sobre educação sexual e 

projetos de turma sobre ES: têm de elaborar, no início do ano, o projeto curricular, que 

deverá ser acompanhado pelos profissionais do centro de saúde local. Relativamente à 
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função dos pais e encarregados de educação, terão que ser informados de todas as 

atividades curriculares e não curriculares desenvolvidas no âmbito da ES. 

No ano seguinte, através do Decreto-Lei n.º 18/2011 com a) de 2 de fevereiro, o 

programa do XVIII Governo Constitucional assumiu como um dos objetivos em matéria 

de educação, a consolidação da organização curricular da educação básica, introduzindo, 

melhorias e aperfeiçoamentos na organização do currículo e das aprendizagens, do 

mesmo modo que nesta área se desenvolve a autonomia das escolas. Retirou-se a  Área 

de projeto do elenco das áreas curriculares não disciplinares. Por outro lado, deu-se mais 

importância ao Estudo Acompanhado com o objetivo de promoção da autonomia da 

aprendizagem e melhoria dos resultados escolares e à Formação Cívica, orientada para o 

desenvolvimento da educação para a cidadania, para a saúde e sexualidade. Surgiu ainda 

o Decreto-lei n.º 50/2011, com b) de 8 abril, que criou a disciplina de Formação Cívica

no 10º ano de escolaridade, para reforçar a formação nas áreas da educação para a

cidadania, saúde e sexualidade e tirou a Área de Projeto no 12º ano da matriz dos cursos

científico-humanísticos, a qual deixa de ser considerada uma disciplina autónoma, pois o

projeto pode fazer parte de qualquer disciplina curricular.

Em 2012, desaparecem as Áreas Curriculares não Disciplinares, a Formação 

Cívica, a Área de Projeto e o Estudo Acompanhado o que se traduziu por uma dificuldade 

acrescida à implementação da ES e de outras componentes do programa de educação para 

a saúde. Apesar dos constrangimentos, os projetos de educação para a saúde continuam a 

existir, mantêm-se os gabinetes de educação para a saúde e os professores coordenadores 

de educação para a saúde, realizando-se as atividades integradas, nos horários letivos e 

em atividades extracurriculares. 

Nas últimas décadas, muito se tem estudado sobre a função da escola na promoção 

da saúde e bem estar dos alunos, indicando programas que envolvem uma abordagem 

ecológica e participada como os mais eficientes (Matos, Sampaio, Baptista, e Equipa 

Aventura Social, 2013).  

Mais recentemente uma equipa coordenada pela Professora Doutora Margarida 

Gaspar de Matos, publicou um estudo, cujo objetivo consistia em avaliar a implementação 

da ES nas escolas portuguesas, depois de aprovada a Lei nº 60/2009 de 6 de Agosto, 

informar e dar uma base às políticas de ES (Matos et al., 2014).  

Pelos resultados deste estudo, ficou evidenciado o facto de a Lei nº 60/2009 estar 

a ser implementada na grande maioria das escolas avaliadas (98,6%), com os conteúdos 

e carga horária estabelecido. Quanto às estratégias de implementação, verificou-se que 
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continuavam a ocupar lugar de destaque (93%), as ações/conferências por agentes 

externos (por exemplo profissionais de saúde) apesar da abordagem transdisciplinar 

(77,1%) e as metodologias participativas (72,4%) também serem usuais. Como  

recomendações, o grupo de trabalho referiu, que a ES é fundamental para diminuirem os 

comportamentos de risco, pelo que deve continuar a ser prioritária em meio escolar e deve 

realizar-se mais formação de técnicos que intervêm nas Unidades Orgânicas e 

recomendam ainda, a concretização e valorização de estudos investigativos que avaliem 

a ES, particularmente, em meio escolar (Costa, 2015).  

Por tudo o que foi referido é muito importante que os promotores/educadores em 

saúde, identifiquem o que é ser saudável para si próprios, mas sobretudo, o que isso pode 

significar para as pessoas/grupos com quem pretendem planear e desenvolver 

intervenções nesta área. 

A escola tem um contributo relevante na socialização do indivíduo, sendo que é 

nesta que os jovens permanecem numa parte significativa do seu tempo e apreendem 

grande parte dos valores sociais que possuem. Tem também funções no que concerne à 

formação de pessoas (Fernandes, s/d), à construção da identidade dos jovens (Matos e 

Sampaio, 2009), podendo também dar um contributo significativo na promoção de 

condutas salutares futuras dos indivíduos (Precioso, 2004), pois, segundo Vaz et al., 

(1996), o meio escolar e os docentes têm as mais proveitosas circunstâncias os veículos 

privilegiados para planear processos de análise, consciencialização e alteração dos 

conhecimentos, sentimentos e comportamentos atitudinais na Sexualidade. Portanto, é na 

escola que os docentes, consciente ou inconscientemente transmitem ideias sobre ES e 

sexualidade (Silva e Neto, 2006). 

Apresentamos alguns exemplos de projetos integrados em contexto escolar, os 

quais vão sendo desenvolvidos com o intuito de promover a ES nas escolas: o projeto 

Bem me QuerES, o Projeto de ES “Eu, tu, ele, nós, vós, eles”, projeto Pares e o Programa 

Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE).  

Relativamente ao projeto Bem me QuerES, teve início no ano de 2006, incluindo 

cerca de 50 escolas nas várias regiões do país, previu uma parceria com cada escola 

interessada, com o compromisso da organização de uma equipa que idealize e realiza um 

projeto de ES, no contexto da Educação para a Saúde. 

 A APF apoiou este processo com uma oficina de formação, com uma parte 

centrada em contexto de sala de aula e outra direcionada para projetos que começam a ser 

desenhados no início da ação, codjuvando tecnicamente o seu desenvolvimento. No 



123 

Projeto Bem me QuerES, todos os Dirigentes Regionais (Centro, Norte, Alentejo, 

Algarve, Lisboa) o viram como um meio de imposição da Lei 120/99, relativamente à 

realização de trabalhos e Projetos de ES, indicando como principais contributos: a 

realização de ações de formação para docentes responsáveis pelos projetos, com temas 

sobre sexualidade, adequação a cada escola dos conteúdos a abranger, estando em quase 

todos os casos, a educação básica em matéria de sexualidade para os alunos.  

Com o intuito de potenciar as atividades desenvolvidas pelos professores, no 

âmbito dos programas curriculares, e de instituir uma cooperação efectiva entre os 

sectores da educação e da saúde, no âmbito da Es, Lopes, desenhou em 2002, o Projeto 

de ES “Eu, tu, ele, nós, vós, eles” nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da área de 

influência do Centro de Saúde de Sacavém (Nelas, 2010). Este projeto pretendeu 

promover a saúde sexual e reprodutiva e a aquisição de conhecimentos que permitam a 

vivencia da sexualidade de uma forma informada, gratificante, autónoma e responsável, 

apelando a referências éticas, valores, atitudes e comportamentos adequados (Lopes, 

2006).  

No que se refere ao Projeto Pares, é um Projeto de ES da Região Autónoma da 

Madeira (RAM), da Escola Secundária de Jaime Moniz, iniciado no ano letivo de 

2001/2002, principalmente para alunos do 10º ano, tendo sido referido,   pela Associação 

para o Planeamento da Família, em 2005, que tem a ver com as relações interpessoais que 

se consideram desejáveis entre o grupo de pares nos adolescentes, bem como, o trabalho 

colaborativo entre professores que formam pares pedagógicos. O Departamento de Saúde 

Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., em colaboração com a 

DREN, formou um grupo de trabalho multidisciplinar para elaborar, aplicar, monitorizar 

e avaliar um Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE). Com 

este programa pretende-se promover a diminuição dos comportamentos de risco e o maior 

uso de meios de proteção relativamente à sexualidade; colaborar na inserção de um 

programa de ES estruturado e viável para todos os alunos, desde o 1º ciclo até ao  final 

do ensino secundário nos projetos educativos e nos currículos das escolas da zona Norte, 

de Portugal. O objetivo geral deste programa é conseguir que os alunos no Norte recebam 

ES de uma forma organizada e suportada, para melhorarem os conhecimentos e recebam 

competências, atitudes e comportamentos próprios de sexualidade. 

 Surgiu como um projeto piloto em 2008/2009, aplicado a alunos do 5º ano de 22 

escolas. Atualmente seguem este programa, 180 agrupamentos de escolas que 

corresponde a 180 equipas PRESSE, com  organização de equipas PRESSE (e-PRESSE) 
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formadas por um Coordenador de Educação para a Saúde que faz a articulação entre os 

Professores das Áreas Curriculares não Disciplinares e o gt-PRESSE e pelos Profissionais 

de Saúde das Equipas de Saúde Escolar. Este é o grupo de trabalho PRESSE que planeou, 

elaborou e está na retaguarda deste projeto, formado pela coordenadora da área de 

Promoção e Proteção da Saúde do DSP da ARSN, I.P., dois Médicos de Saúde Pública, 

uma Licenciada em Ciências da Educação, uma Psicóloga, uma Enfermeira, uma 

coordenadora da Educação e Promoção da Saúde da DREN e um agente consultor no 

campo da sexologia. Apresenta-se como uma resposta favorável de todo o processo 

através de: Promoção de iniciativas de complemento curricular que ajudem na 

dinamização da ES  na escola, tais como: teatro-debate, concursos, exposições, entre 

outras; Apoio à formação de Gabinetes de Informação e Apoio no âmbito da educação 

para a saúde e ES, com a colaboração de pais, encarregados de educação, pessoal não 

docente e restante comunidade (PRESSE). 

 

 

 

4.7- O Papel do Professor na promoção da Educação Sexual na Escola  

 

 

São vários os autores que apontam o professor como agente fundamental na 

implementação e sucesso da PES e da ES. Segundo eles (Anastácio, Raposo e Carvalho, 

2001; Sampaio, 1990), para garantir o sucesso da ES, é necessário promover a adesão dos 

professores. A adesão, por sua vez, depende de vários fatores, como são as atitudes face 

à sexualidade em geral, é à sexualidade na adolescência; a importância que atribuem à ES 

(e ao PES); a perceção que têm do apoio da comunidade; o conforto para abordar o tema; 

e a formação específica na área. Por isso, é importante que a comunidade, os alunos e os 

pais estejam sensibilizados para a importância da ES nas escolas e sejam cooperantes com 

o trabalho do professor, pois quando esse apoio é percebido pelo professor, o seu 

empenho e motivação para lecionar ES é maior (Ramiro, 2013). 

O conforto na lecionação de temas relacionados com a ES é também uma variável 

que pode afetar a forma como o professor faz chegar a informação ao aluno. Reis e Vilar 

(2004) encontraram uma relação positiva entre o conforto e as atitudes, ou seja, como 

afirma Lemos (2002) “aconselha-se que a educação sexual seja lecionada (…) por aqueles 

docentes que efetivamente se sintam bem com ela” e, por isso, os temas sentidos como 
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mais desconfortáveis para o professor serão os temas menos abordados e poderão 

influenciar a forma como são transmitidos (Reis e Vilar, 2004). 

São vários os fatores, ao nível da literatura, que, pela mão dos professores, podem 

interferir com a abordagem da ES, entre os quais destacamos os fatores atitudinais, os 

conhecimentos, a formação, o conforto, a motivação, a experiência de ensino, a perspetiva 

dos pais, com a recetividade dos alunos, a sua biografia sexual, entre outros, que agora 

serão mencionados (Silva, 2013). 

A sexualidade é parte integrante do currículo escolar. No entanto, normalmente 

não é tratada em plenitude (Fernandes, s/d) e de forma regular (Reis e Vilar, 2004) e o 

que é referenciado, ao nível do currículo da educação sexual, está completamente 

distanciado da vida e do prazer, remetendo-se aos problemas, doenças e perigos 

(Fernandes, s/d) in Silva (2013). Segundo esta autora, ainda assim, são várias as objeções 

que têm sido levantadas à concretização da educação sexual nas escolas acrescenta que 

por um lado recai na possibilidade da referenciação da ES, apreendida ao longo do 

processo de crescimento, poder contrariar o processo natural de aquisição de 

aprendizagens em meio escolar e por outro fomentar a aquisição de condutas sexuais 

prematuras. Acrescenta ainda que o segundo ponto não se confirma na literatura científica 

existente sobre a avaliação de programas de educação sexual em desenvolvimento 

noutros países. Os estudos consideram sim “(…) que a participação em aulas ou 

actividades de Educação Sexual não provoca maior precocidade e, pelo contrário, 

constatou-se que os jovens que frequentaram este tipo de acções, em comparação com 

outros que as não frequentaram, iniciaram, em  média, a atividade sexual em pouco mais 

tarde” (M.E. et al., 2000:24). 

Segundo Almeida (2009), a abordagem deste tema pela escola pode promover o 

desenvolvimento de competências sociais pois a frequência de programas de ES favorece 

os comportamentos preventivos, tais como o recurso aos contracetivos quando os jovens 

se envolvem em relações sexuais. Outras competências que podem ser exercidas, são 

também, os mecanismos da tomada de decisão, a utilização dos recursos disponíveis e as 

capacidades de comunicação, Vieira (2015). 

No nosso país a ES tem tido um percurso difícil e moroso, muito à custa de 

políticas educativas pouco claras e falta de vontade das escolas e de alguns professores 

na efetivação da ES (Lourenço, 2007).  
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Como perfil, o professor deve ter caraterísticas, como ser confiante, não condenar, 

aberto, honesto, bom ouvinte, dócil, ter sentido de humor, respeitar e ter uma energia 

positiva com os alunos. 

Em contexto escolar, o professor é o principal agente educativo no âmbito da 

sexualidade, mais ainda quando a ES requer conhecimentos específicos, sensibilidade e 

bom senso (López, 1990; Bowden, Lanning, Pippin e Tanner, 2003; Vilar, 2003a; CNE, 

2005). Na opinião de Braeken e Massey (1990), o professor deve possuir requisitos a 

nível pessoal, pedagógico e científico para o desenvolvimento da ES. A nível pessoal, o 

professor deve compreender a importância da sexualidade e aperceber-se da sua 

complexidade, estar à vontade com a linguagem sexual empregue e ter consciência das 

suas próprias ideias e atitudes, em relação à sexualidade (Braeken e Massey, 1990), não 

devendo, segundo Branco (1999), impor valores ou posições. A nível pedagógico, o 

professor deve ser comunicativo, desenvolver atividades diversificadas, articular a ES 

com as necessidades dos alunos e ter à disposição um conjunto de materiais didáticos que 

facilitem o desenvolvimento das atividades (Braeken e Massey, 1990). A nível científico, 

o professor deve ter fácil acesso à informação e possuir os conhecimentos básicos corretos 

sobre sexualidade (Paulos, 2014). 

Para Wight (2008) existem vantagens e desvantagens de serem professores na 

abordagem da ES, pois uma vez terem concluído a sua formação docente, podem dirigir 

os conhecimentos de uma forma sistemática e assegurar que os alunos que os recebem e 

aprendem, mesmo sem motivação com as aulas. Segundo Marinho, (2014) os professores 

podem utilizar uma série de metodologias de ensino como dramatização, visualização de 

vídeos, estudo de modelos e também têm mais estratégias para manter a disciplina, para 

desafiar as regras dominantes do grupo alvo, pois não são sendo seus pares, uma das suas 

vantagens práticas estarem nas escolas e, com formação, são uma suporte para ações 

futuras na área da ES. A autora acrescenta, como desvantagens, os professores têm pouca 

probabilidade de serem modelos credíveis para os alunos com comportamentos sexuais 

de risco, pois a relação de hierarquia entre professores e alunos leva a que estes 

profissionais inadequados para implementar atividades de ES (Marinho, 2014). É 

imprescindível que quando existem recursos disponíveis para formar professores, estes 

recorram a novas abordagens teóricas adaptando-as à realidade das suas turmas, 

enquadrando a sua ação nas suas necessidades. Uma das maiores fraquezas dos programas 

implementados por professores é, quando se deparam com alunos que procedem ao 

abandono escolar. 
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Os professores continuam a resistir à abordagem da ES, mesmo com todo o 

enquadramento legal e orientações ministeriais no que se refere à ES em meio escolar, o 

que poderá ser devido às suas condições de trabalho, não permitido se sintam motivados 

e seguros, de modo a que possa existir uma mudança real. Segundo Wight e Buston (2003) 

para os professores a implementação da ES é um impasse, devido a restrições sociais, as 

discussões diretas sobre temas orientados para a sexualidade são constrangedoras, os 

professores sentem que não compreendem convenientemente os modos de vida juvenis e 

os recentes desenvolvimentos no que concerne à saúde sexual.  

Para os professores os conteúdos e valores dos currículos da ES são contestáveis 

face aos valores intrínsecos aos pais e às suas contestações, o que implica mais horas de 

trabalho para se dedicarem à ES, ficando mais sobrecarregado com todo o seu trabalho 

disciplinar. 

Helleve e colegas (2009), desenvolveram um trabalho para averiguar as conceções 

e práticas de professores sul-africanos acerca da sexualidade e VIH, numa perspetiva 

cultural, observaram que um conjunto de docentes acham que alguns aspetos das 

intervenções sobre sexualidade eram opostas às suas próprias crenças e valores, o que 

diminui a fidelidade de implementação dos programas. Mesmo quando os professores se 

mostravam confiantes  para ensinar sobre o VIH e sexualidade, havia dúvidas sobre os 

seus entendimentos na abordagem destes assuntos, pois muitos deles achavam que ao 

ensinarem esses tópicos seria como resposta a uma queda da sua moralidade, enquanto 

outros recomendavam que se abordassem esses temas porque os pais não o faziam. 

Alguns professores estavam mais apreensivos com o comportamento sexual dos seus 

alunos, propiciando os seus comportamentos atitudinais para a  abstinência, em vez de  

propiciar a prevenção da infeção por VIH.  

Ramiro e Matos (2008) referem que os professores são, no geral, favoráveis à ES 

em meio escolar, só que deve ser iniciada antes da manifestação de comportamentos 

sexuais, sendo a maior parte dos temas lecionada nos 2.º e 3.º, o que pode não ser correto. 

Para Sieg (2003), embora haja critérios onde constam técnicas e estratégias para 

promover uma ES eficaz, são necessários recursos para apoiar e formar potenciais 

educadores nesta área. Se as políticas e as regras não forem suficientemente claras quanto 

ao que é adequado, os professores podem não se sentir confortáveis e confiantes em 

relação à ES, na implementação dos projetos, procedendo apenas à abordagem dos 

aspetos biológicos da sexualidade, evitando temas desconfortáveis. Já os educadores com 

formação em ES, conscientes dos vários constrangimentos e dificuldades na 



128 
  

concretização das suas aulas de ES , sentem-se preparados para lidar com a situação. Para 

Marinho (2014), os constrangimentos legais podem promover dificuldades no 

desempenho dos professores, ao nível da comunicação aberta sobre sexualidade, com os 

seus alunos. 

Segundo Ramiro e Matos (2008) os professores por eles questionados, consideram 

os temas como mais importantes a abranger em aulas de ES eram a “contraceção e sexo 

seguro” bem como “infeções sexualmente transmissíveis”. Denota-se assim, o quanto é 

importante a aprendizagem da prevenção de comportamentos de risco, em comparação 

com o fortalecimento de competências. Como refere Ribeiro (2006) os professores, 

apesar de sentiraem a necessidade de colocar a educação para a afetividade nos programas 

de ES, de modo a não reduzirem o ensino ao estudo da anatomia, fisiologia e prevenção 

de comportamentos de risco, como a gravidez precoce e infeções sexualmente 

transmissíveis, aplicam modelos médico-preventivos, deixando nos objetivos dos seus 

projetos as componentes afetivas e de compreensão de sentimentos. Para esta autora fazer 

ES numa perspetiva biológica “é uma tentação para qualquer escola” (:99), resultando 

numa preparação dos mesmos aquém das suas necessidades na prevenção de 

comportamentos de risco. Strange e colegas (2006) realizaram um trabalho com 

professores de escolas secundárias públicas do Reino Unido, através de entrevistas 

relativas ao desenvolvimento de atividades de ES, identificaram como menos abordados 

os temas referentes à homossexualidade, tipos de religiões e culturais da sexualidade, 

assédio sexual e relacionamento interpessoal. Detetaram ainda alguns constrangimentos 

com a implementação da ES, tais como a existência ou não, de segurança e  motivação 

dos professores, no desenvolvimento de atividades de ES, falta de apoio da equipa 

responsável pela gestão de projetos, disputa por espaço em horários preenchidos, falta de 

formação e de tempo. 

 Milton, em 2003 realizou um estudo em quatro escolas primárias públicas de 

Sydney, na  Austrália, país que aposta na lecionação de ES, para analisar diferentes 

interpretações e experiências de professores, que lecionam turmas com alunos entre os 

nove e os onze anos, no que respeita a implementação da ES e constatou que o programa, 

em todas as escolas, se estudava temas como a puberdade (alterações físicas e 

emocionais), sistema reprodutor (relações sexuais, conceção, gravidez e nascimento), 

relacionamento interpessoal e responsabilidades. Em duas das escolas faziam parte do seu 

programa os métodos contracetivos e as IST’s, mas não constava em nenhum dos 

estabelecimentos escolares a identidade sexual e a orientação sexual, apesar de serem 
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considerados  fundamentais, pelo Departamento de Educação do Estado Australiano de 

Nova Gales do Sul, desde 1981. 

Existem vários estudos que permitem referir que os professores estão mais 

interessados, mais motivados e com mais  à vontade na implementação das aulas em ES 

(Macário, 2010). Sampaio, num estudo realizado em 1990, inquiriu professores dos 1º e 

2º ciclos, tendo concluído que a maioria concordava com a obrigatoriedades da ES nas 

escolas. Contudo, apenas 17% se diziam preparados para aplicar a ES, embora 

manifestassem vontade de obter formação nesta área. Reis e Vilar (2004) após 

questionarem 600 professores de todo o país, que lecionavam nos 2.º e 3.º ciclos do 

Ensino Básico e Ensino Secundário, constataram que os professores têm uma atitude 

assertiva no que respeita a implementação da ES nas escolas, o que segundo os autores 

dificulta a explicação para o seu fraco envolvimento em atividades de ES (apenas 27,7% 

tinham participado em acções de ES com os respectivos alunos). Os docentes deste estudo 

manifestaram bons conhecimentos e um elevado grau de conforto na abordagem de temas 

de ES e verificou-se que, quanto maior o conforto em abordar esta temática, mais 

positivas eram as atitudes em relação à ES (Macário, 2010). Refira-se contudo que apenas 

34,7% dos professores tinham formação em ES (Macário, 2010). Anastácio (2007) num 

estudo com professores do 1º Ciclo concluiu que também a grande maioria dos 

professores concordava com a ES no nível de ensino em que trabalha. Também Ramiro 

e Matos (2008) efetuaram um questionário sobre percepções e atitudes em relação à ES a 

371 professores do Ensino Básico e Secundário. Este estudo demonstrou que, no geral, 

os professores são favoráveis à ES em contexto escolar, revelando quer atitudes, quer 

importância (médias/altas) em relação a esta temática (Macário, 2010). O autor ainda 

salienta que os professores com mais formação atribuíram mais importância e revelaram 

uma atitude mais positiva em relação à ES. Caridade (2008), num estudo com professores 

de uma escola de Cabeceiras de Basto, concluiu que estes atribuem grande importância à 

ES em meio escolar, contudo muitos dos docentes reconhece não ter formação suficiente 

para o fazer. A autora refere  que os professores consideraram ainda que uma boa relação 

escola-família e formação adequada são condições fundamentais para a implementação 

da ES. A falta de tempo, a necessidade de cumprir programas, o receio dos pais e a sua 

falta de colaboração são apontados como justificações para a não implementação, 

segundo esta autora. Numa abordagem mais profunda Silva (2006) realizou um estudo de 

caso em que procura analisar as razões que estariam na inoperância da escola na 

implementação da ES quando existiam normativos legais que determinavam a sua 
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obrigatoriedade. Concluiu que existiam dois tipos de factores que condicionam a 

implementação da ES em meio escolar: os internos - falta de motivação de muitos 

professores para a temática, pouca formação dos docentes na área, falta de à- vontade, 

receio e medo de quem nunca implementou ES; e os externos - a inexistência de um 

programa curricular específico e oficializado, a não avaliação sistemática dos programas 

de ES, a difícil articulação de espaços curriculares e o reduzido apoio, entre outros 

(Macário, 2010). 

 

 

 

4.8- A Formação dos professores em Educação Sexual 

 

 

A não existência de formação de qualidade, principalmente durante a 

implementação de programas de ES, contribui para o insucesso da ES, por parte de alguns 

professores, para tal é fundamental trabalhar com os docentes, senão em primeiro lugar, 

pelo menos em simultâneo. 

Entendemos que de facto, a despeito da ES fazer parte da educação para a saúde, 

aquela extrapola a última, que assenta num campo mais amplo de formação pessoal, social 

e cultural (Freitas, 2014). Por isso, reconhecemos a premência da formação em ES dos 

professores e especialistas na área da Educação, para complementarem o trabalho da APF 

(Associação para o Planeamento Familiar), imprimindo-lhe um outro cariz, voltado para 

a educação como instrumento político de emancipação, servindo de crítica aos valores 

incompatíveis com a sociedade sexualizada e sexualizante em que vivemos (Nunes, 

1987). Há necessidade e importância de incluirmos profissionais da área da Educação na 

ES, facto que poderá possibilitar que os mesmos se sintam à vontade e seguros para 

realizá-la, como acontece com os profissionais da área da Saúde que, por terem formação 

nessa área, estão à vontade e seguros para fazê-lo, seguramente dentro da abordagem 

biologista (Freitas, 2014). Para corroborar a nossa afirmação, mencionamos a 

investigação sobre a “ES: atitudes, conhecimentos, conforto e disponibilidade para 

ensinar de professores portugueses”, realizada por Alvarez e Pinto (2012) os quais 

expõem a prevalência da abordagem médico-biologista e, consequentemente, a 

valorização dos temas como contraceção, prevenção de doenças e da gravidez não 

planeada (Freitas, 2014). Constatamos ainda que esses são os temas com os quais os 
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professores se sentem mais confortáveis para trabalhar na escola, ao apontar ainda o 

desconforto para trabalharem temas como: pornografia, masturbação, sonhos húmidos, 

prazer e orgasmo, prostituição na adolescência, homossexualidade, abuso sexual e 

sexualidade nos media. Estes e outros estudos congéneres realizados (Alvarez e Pinto, 

2012; Anastácio, 2007; 2009b; Veiga et al., 2006; Vilar, Ferreira, e Duarte, 2009) 

confirmam a visão médico-biologista da ES formal, bem como as dificuldades em 

ultrapassá-la em Portugal. 

A preocupação constante quanto à “pedagogia da heterossexualidade” (Vieira, 

2010), como forma de garantir a “heteronormatividade” e manter a invisibilidade da 

homossexualidade no espaço escolar, é outro exemplo a ser citado (Freitas, 2014). Um 

outro exemplo que não poderia ser omitido relaciona-se com a sexualidade das pessoas 

portadoras de Necessidades Educativas Especiais (NEE), que se fazem presentes no 

espaço escolar (Freitas, 2014). Associando-se a insegurança teórica dos professores e 

professoras e o seu consequente despreparo (Lofgren-Martenson, 2012; Moukarzel, 2003; 

Navarro, 2012), quanto aos discursos que insistem em relacionar a deficiência a uma 

sexualidade atípica e infeliz (Maia, 2011), a escola tende a ignorar as especificidades na 

ES desta população. 

Para a efetivação da educação sexual em contexto escolar, em Portugal, um longo 

caminho tem sido percorrido como a criação de leis que permitam a sua integração no 

currículo e ainda tem que se percorrer, nomeadamente na formação de professores nesta 

área. 

A Escola cada vez mais deverá ser um espaço de diálogo em torno das vivências 

dos nossos jovens sem inibir ou reprimir as suas curiosidades e tendências, promovendo 

sempre situações de diálogo construtivo e o papel do professor em ES é muito idêntico 

ao que lhe é exigido nas restantes áreas do ensino. 

Para Anastácio (2011), é necessária uma reflexão aprofundada sobre o papel do 

professor de Ciências Naturais, no conturbado domínio da Educação para a Sexualidade na 

medida em que estes professores possuem conhecimentos na área da biologia humana e se 

deparam com um currículo que aborda componentes do tema, dadas as exigências de 

cumprimento dos programas escolares, porém, a abordagem da componente biológica da 

sexualidade tem sido alvo de críticas que a apelidam de redutora. Acrescenta ainda, a importância 

de se verificar se de fato se esta abordagem pode ser o ponto de partida para abordar as restantes 

dimensões da sexualidade humana, além de dar resposta às dúvidas que mais inquietam os alunos. 

Segundo a mesma autora, a educação para a Sexualidade tem sido um dos domínios mais 

difíceis de implementar nos curricula escolares de vários países, e em Portugal  tem vindo a 
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ocorrer movimentos de contestação social, por um lado, por adultos com responsabilidade 

na educação das crianças e jovens de cada vez que algum normativo é publicado e, por 

outro lado, por parte dos próprios jovens reclamando o direito a esta componente 

educativa. 

Segundo Camargo (2007), a escola precisa de profissionais capacitados para 

trabalhar com ES, pois, considerando a sala de aula, diversos conceitos, contextos e 

experiências que ocorrem no cotidiano de cada aluno e de cada aluna; acontecimentos 

que não estão mencionados nos currículos escolares e que consequentemente, 

proporcionam ao professor e à professora situações novas que requerem conhecimentos 

novos, como é o caso da sexualidade.  

Zapiain (2003) enfatiza a importância da formação do professor, reconhecendo 

que os seus conhecimentos na área da sexualidade são pré-requisito para o sucesso da ES. 

Eles podem ser adquiridos durante a formação inicial na área ou por meio de formação 

contínua (Macário, 2010). A formação inicial dos professores, quer ao nível das Escolas 

Superiores de Educação, quer ao nível das Universidades parece apresentar lacunas ao 

nível da formação específica em ES (Serrão et al., 2006; Anastácio et al., 2008). Muitas 

vezes quando existe é, na maioria dos casos, numa perspetiva quase exclusivamente 

biológica da sexualidade (Serrão et al., 2006). Se em relação à formação inicial, o cenário 

é pessimista, em relação à formação contínua não o é menos (Macário, 2010). O autor 

acrescenta, contudo em relação a esta última, o Ministério da Educação tem uma grande 

quota-parte de responsabilidade, nomeadamente por não cumprir o que legislou, já que 

tanto a Lei n.º 60/2009 (“…é garantida, pelo Ministério da Educação, a formação 

necessária ao exercício dessas funções.” – artigo 8º, ponto 4), como a Portaria n.º 196-

A/2010 (“A formação […] é assegurada pela Direção Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação…” - artigo 8.º) que a 

regulamenta, atribuem esta incumbência ao Ministério da Educação. Macário (2010), diz 

ainda que é de assinalar que em Portugal, os docentes são obrigados a cumprir no mínimo 

25 horas anuais de formação contínua e este tipo de formação torna-se ainda mais 

relevante porque, à luz do quadro legal atual, qualquer professor, independentemente da 

formação inicial e da formação complementar específica na área, poderá lecionar ES. 

Alguns estudos (Serrão, Barbosa-Ducharne e Vilar, 2006; Veiga, et al., 2006; 

Anastácio, Carvalho e Clément, 2008; Ramiro e Matos, 2008) demonstram a importância 

da formação, dado que a frequência desta é associada a maior envolvimento em ações de 

ES, maior conhecimento científico das várias vertentes da sexualidade humana, atribuição 
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de maior importância e atitudes mais positivas em relação à ES (Macário, 2010). Por 

exemplo, Serrão e colaboradores (2006) num estudo com cerca de três centenas de 

professores, detetaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, quer ao 

nível do conhecimento, quer do conforto e disponibilidade, sendo o grupo que fez 

formação contínua o que apresenta médias mais elevadas nas três variáveis. Face a tais 

resultados os autores defendem que a formação sobre sexualidade deva ser enquadrada 

tanto na formação inicial dos professores como também na formação contínua (Macário, 

2010). 

Ramiro e colaboradores (2008) alertam ainda para um ponto de extrema 

importância quando referem que a concordância dos professores “com a ES e com o 

programa a desenvolver são condição sine qua non para a realização da mesma” (:10). 

Ou seja, se o professor tiver uma procedimento favorável à ES, atribuirá mais importância 

ao tema, desenvolverá maior motivação para a lecionar e mais facilmente a implementará 

(Macário, 2010). 

Na Conferência de Colónia, intitulada “ES dos Jovens numa Europa 

Multicultural”, realizada em 2006, foi elaborado um documento que traduz as principais 

conclusões e recomendações saídas do encontro (Macário, 2010). Trata-se de um 

documento, relativo aos professores de ES, onde se salientam as competências 

necessárias para tal, assim como aponta as linhas de orientação dos cursos de formação, 

realçando que os programas de formação devem ser desenhados de acordo com o perfil 

desejado para os professores de ES e as competências consideradas importantes foram: 

a) boa capacidade de comunicação; b) conhecimento de factos biológicos básicos; c) uma

visão antropológica da sexualidade; d) mente aberta; e) conhecimento do ambiente social

dos alunos; f) competências de formação; g) sentir-se confortável com o tópico

(BZgA/WHO, 2006). Relativamente às linhas de orientação para os cursos de formação,

foram propostas as seguintes: a) a ES não deve ser orientada para problemas mas ser

encarada de forma positiva; b) os professores devem ter uma visão realista da ES; c) não

devem coagir nem ter muitas expectativas; d) Refletir sobre a própria sexualidade é muito

importante para ensinar o tema (BZgA/WHO, 2006).

Atualmente torna-se difícil a tarefa do professor, para além da extensão dos 

programas disciplinares, o aumento de alunos por turma, a pressão colocada nos 

professores pelos exames de fim de ciclo e questões como a da avaliação dos professores. 

Acresce a isto, a não aposta na formação dos professores em contexto de trabalho e nos 
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programas de formação das instituições de ensino superior em termos da Formação 

Pessoal e Social. 

É de lamentar que de acordo com a Lei nº 3/84 de 24 de Março  no seu artigo 2º, 

ponto 3 que é clara neste assunto, quando refere que será dispensada particular atenção à 

formação inicial e permanente dos docentes, de modo a dotá-los de ferramentas que 

promovam conhecimento e da compreensão da problemática da ES, em particular no que 

diz respeito aos jovens”, mas na prática do dia a dia não acontece. A formação de 

professores que trabalham a temática, de acordo com o referido no artigo 8º da Lei n.º 

60/2009 de 6 de Agosto que determina o modo de aplicação da ES em meio escolar é 

garantida pelo Ministério da Educação, sejam eles coordenadores de educação para a 

saúde e ES, professores das equipas interdisciplinares de educação para a saúde e ES, 

dirigentes de turma pela educação para a saúde e ES, em que as formações funcionam 

como um elo de ligação com a concretização de projetos existentes, garantindo assim a 

implementação dos mesmos. 

Os professores têm que estar preparados para responder como profissionais às 

necessidades dos tempos do presente, pois os alunos estão na escola cada vez mais tempo, 

sendo este um local não só para aprender os conhecimentos das disciplinas, mas também 

aprender a socializar-se. Segundo Cortesão (1998) in Fernandes (2006:42), os professores 

têm consciência que atualmente a escola não é só um espaço “para a aquisição de 

informação e preparação para o mundo do trabalho”. Como tal,  Para Dias et al. (2002), 

“o professor tem de possuir uma variedade de competências e de saber adaptar-se à 

mudança, investindo continuamente na sua própria formação” (Fernandes, 2006:63). 

Segundo o Relatório Final de Avaliação do Impacto da Lei n.º 60/2009, de 6 de 

agosto, regulamentada pela Portaria n.º 196-A/2010, em 9 de abril, 2013, é recomendado 

à Direção-Geral da Educação, a manutenção do reconhecimento da área criando 

condições para soluções de continuidade e suportadas, tais como: o edital anual; a redução 

da componente letiva para um professor por agrupamento, ficando o professor 

coordenador nos moldes atuais; a redução da componente não letiva para os outros 

docentes implicados; o regresso de áreas curriculares não disciplinares; a integração de 

um sistema de avaliação do processo e dos alunos, a nível das Unidades Orgânicas; a 

formação de professores e também a obtenção a materiais e uma organização global para 

partilha de materiais tanto a nível regional como nacional nacional. 

Contudo, como em qualquer processo educativo, o professor não deve estar 

isolado dos restantes agentes de socialização, como o grupo de pares e os/a pais/família, 
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por exemplo (Paulos, 2014). Ainda que as guidelines internacionais ressaltem a 

importância da participação da comunidade (escolar), assim como da existência de uma 

rede de parceiros, a investigação focada nos fatores com influência na implementação da 

educação sexual tem-se centrado sobretudo no envolvimento dos professores enquanto 

preditor da mesma (ex. Eisenberg, Madsen, Oliphant, e Resnick, 2012; Eisenberg, 

Madsen, Oliphant, e Sieving, 2013; Martínez, Carcedo, Fuertes, Vicario-Molina, 

Fernández Fuertes, e Orgaz, 2013) (Rocha, 2015). Apesar de concordarmos com o 

reconhecimento do papel fundamental que os professores desempenham na educação 

sexual em contexto escolar, questionamo-nos sobre a centralização nesta figura no âmbito 

da análise dos fatores que influenciam o sucesso da sua implementação (Rocha, 2015).  

De acordo com as mais recentes guidelines internacionais, a educação sexual é 

uma questão da responsabilidade de toda a escola e comunidade envolvente e não uma 

iniciativa do professor; por isso, o professor (enquanto principal dinamizador) 

provavelmente poderá exercer maior influência sobre a qualidade ou a eficácia do 

programa/modelo de educação sexual do que sobre a sua implementação na escola 

(Rocha, 2015). 

4.9- Programas, Metodologias e Atividades de Educação Sexual 

Portugal tem-se confrontado com diversos problemas relacionados com a vivência 

da sexualidade de forma pouco cuidada ou pouco segura, nomeadamente com a gravidez 

indesejada e na adolescência, com a infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana e 

com a violência sexual, incluindo o abuso sexual de menores (Anastácio, 2011). A isto se 

acresce a dificuldade de competências de comunicação sobre sexualidade, tanto na 

família como na escola (Anastácio, 2011). Na família porque a carga afetiva que envolve 

as relações se torna impeditiva de uma comunicação fácil (Vaz; Vilar; Cardoso, 2004). 

Na escola, porque as experiências pessoais dos professores são transpostas para a sua 

prática pedagógica de forma complexa e imprevisível (Kehily, 2002). Contudo, os 

obstáculos que se interpõem à educação para a sexualidade ultrapassam fronteiras e todos 

os países revelam algumas dificuldades em superar estes obstáculos e existem vários 



136 
  

documentos contendo orientações sobre o tema têm sido publicados, com base na análise 

de programas que revelaram eficácia neste processo (Anastácio, 2011). 

Em 2010, foi disponibilizado pelo gabinete regional da Organização Mundial de 

Saúde para a Europa a brochura Standards for Sexuality Education in Europe: a 

framework for policy makers, educational and health authorities and specialists, em que 

é apresentada também uma matriz composta por oito temas, onde constam em detalhe as 

informações a serem fornecidas, as competências a serem adquiridas e as atitudes a serem 

desenvolvidas em cada faixa etária, desde os 0 aos 4 anos, indo até acima de 15 anos 

(Anastácio, 2011). Os oito temas referidos são: i) corpo humano e seu desenvolvimento; 

ii) fertilidade e reprodução; iii) sexualidade; iv) emoções; v) relacionamentos e estilos de 

vida; vi) sexualidade, saúde e bem-estar; vii) sexualidade e direitos; viii) determinantes 

sociais e culturais da sexualidade (normas e valores) (World Health Organization, 2010). 

Os temas incluem, também, conteúdos do domínio da biologia humana e da saúde, 

contudo, muitas publicações têm contestado a abordagem biológica da sexualidade, 

afirmando ser esta uma visão redutora, ao mesmo tempo que criticam a predominância 

de um modelo médico preventivo (Anastácio, 2011). Observa-se esta situação pela 

mensagem constante no relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho de Educação Sexual 

em Portugal sobre as entrevistas realizadas a ditos especialistas na área e a escolas 

visitadas: “A grande maioria é favorável à introdução de temáticas relacionadas com a 

sexualidade num âmbito mais lato que transcenda questões biológicas ligadas aos 

aparelhos reprodutores e prevenção da gravidez não planejada e ISTs” (Portugal, 2005: 

45). Passados dois anos, o grupo de trabalho publicou o relatório final onde se refere à 

importância da formação inicial de professores de todos os níveis de ensino como ponto 

de partida para a coordenação dos projetos de educação sexual, independentemente da 

sua especificidade, embora salientando que “[...] os professores de Ciências Naturais e de 

Educação Física surgem, à partida, como candidatos tradicionalmente mais motivados 

pelo maior conhecimento dos aspetos biológicos do corpo humano” (Portugal, 2007: 26), 

não obstante a possibilidade de outros se motivarem (Anastácio, 2011). 

Os programas a implementar, ao nível da ES em contexto escolar, podem assumir 

determinados formatos que derivam sempre da legislação existente em cada um dos 

países (Macário, 2010). No nosso país o programa, com os respetivos objetivos e 

conteúdos, encontra-se definido pela legislação atual (Lei n.º 60/2009 e Portaria n.º 196-

A/2010) e deriva das recomendações presentes nos vários documentos elaborados pelo 

GTES (2005, 2007a, 2007b). A sua aplicação, como defende o GTES (2007b), deverá ser 
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abordada seguindo sempre a metodologia de projeto. Segundo Ramiro e colaboradores 

(2008) “só uma abordagem holística e democrática da sexualidade, mas simultaneamente 

direccionada aos défices previamente identificados no grupo dos adolescentes, pode 

contribuir para o desenvolvimento de indivíduos felizes e responsáveis e, 

consequentemente, promover comportamentos saudáveis” (:224). Ou seja, a ES deve 

prever a participação de todos os ‘atores de ES’ de forma complementar e não desgarrada, 

mas tendo por meta comum o suprimento das lacunas encontradas na fase inicial de 

implementação do projeto. No entanto, o GTES (2007b) também alerta que “em nenhum 

caso o programa deverá basear-se apenas numa vertente médico-sanitária, pois é essencial 

que a escola ajude os seus alunos a desenvolverem um conjunto de qualidades que lhes 

permitam encontrar uma conduta sexual que contribua para a sua realização como pessoas 

ao longo da vida” (:18). No mesmo sentido, Nodin em 2001  referiu que a ES apenas 

centrada na “transmissão de conhecimentos sobre a anatomia e a fisiologia do sexo, como 

muitas vezes é a tentação e o recurso mais fácil de alguns educadores, não é suficiente, 

sendo necessário, se não mesmo essencial, a abordagem dos aspectos relacionais e 

afectivos da Sexualidade” (:176). Porém, quando analisamos alguns estudos recentes, 

deparamo-nos com uma grande prevalência da tal vertente ‘médico-sanitária’, também 

denominada de preventiva (Macário, 2010). Por exemplo Serrão, Barbosa-Ducharne e 

Vilar, num estudo efectuado em 2006 junto de quase três centenas de professores 

concluíram que era predominante a vertente preventiva no ensino da ES, o que para os 

investigadores, embora seja de utilidade incontestável, não contempla as componentes 

relacionais e emocionais da sexualidade humana e não favorece, nem a abordagem 

positiva do tema, nem de temáticas pertinentes que constituem focos de inquietação para 

os adolescentes (Macário, 2010). 

Apoiando-se na análise de Gottfredson (1997), o GTES (2005) aponta as caraterísticas de 

programas preventivos em contexto escolar que são ‘bem sucedidos’ tais como: têm como 

objectivo criar a capacidade de iniciar e manter mudanças; envolvem equipas baseadas 

nas escolas; incluem objectivos de clarificar normas; incluem a promoção de 

competências pessoais e sociais das crianças e adolescentes (auto-controlo, gestão de 

stress, auto-gestão, comunicação, decisão) (Macário, 2010). Aqueles que ‘não funcionam, 

tais como: baseiam-se apenas no aconselhamento; fornecem apenas atividades extra 

curriculares pontuais; fornecem apenas atividade de ocupação do tempo; fornecem apenas 

informação; são programas longos; baseiam-se na indução do medo; baseiam-se apenas 

num apelo moral (Macário, 2010). 
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Uma outra questão, muitas vezes apontada como um dos factores negativos de 

programas de ES, é a não clarificação do conjunto de valores, que inapelavelmente lhe 

estão associados (Macário, 2010). De acordo com o GTES (2007b) para que o “processo 

se torne eficaz é importante que todos os que participam na ES em meio escolar 

explicitem os valores em causa no programa” (:18). 

O projeto de ES a ser elaborado por cada escola, enquadrado no Projecto 

Curricular de Agrupamento/Escola, tendo em consideração o quadro legislativo actual, 

deverá consagrar diferentes metodologias e actividades, adequadas às caraterísticas de 

cada um dos grupos-turma, tendentes a atingir os objectivos inicialmente previstos 

(Macário, 2010). Seguindo este autor, existe uma enorme panóplia de actividades ou 

técnicas ao dispor de quem o pretenda, bastando para tal aceder à literatura e manuais 

práticos existentes, apontaremos algumas que habitualmente são sugeridas pela sua 

eficácia em sessões de ES, embora este factor esteja seja sempre dependente das 

caraterísticas de cada grupo. Assim, são apontadas atividades como: caixa de perguntas, 

visualização e criação de vídeos, documentários e animações, debates, jogos de 

clarificação de valores, atitudes e comportamentos; trabalhos de grupo, pesquisas 

orientadas, brainstorming, roleplay ou representações, apresentações orais, exploração de 

Kits educativos (Macário, 2010). Algumas técnicas de dinâmicas de grupo também se 

têm revelado eficazes nas sessões de ES, pois permitem quer o ‘quebrar do gelo’ inicial, 

quer a consecução de determinados objetivos específicos para os quais foram adaptadas. 

O desenvolvimento de ações concertadas, quer com os pais, quer com outras instituições 

através de parcerias, também é expectável e muito aconselhável (Macário, 2010). 

Relativamente às atividades e técnicas a desenvolver Frade e colaboradores (2003) 

aconselham “a utilização preferencial e intensiva de uma metodologia de 

ensino/aprendizagem de carácter participativo centrada nos interesses dos alunos” (:21). 

No Plano Nacional de Saúde (DGS, 2012) estão também representados 

indicadores de saúde, valores e  projeções para o ano de 2016, sendo que os anos de vida 

potenciais perdidos devido à infeção por VIH/SIDA foram 128,5 em 2009, ficando em 

63,1 para 2016 (taxa padronizada por 100 000 habitantes, população total), a sua 

estimação; devido a cancro do colo do útero eram 40,3 os anos de vida potenciais perdidos 

em 2009, projetando-se 29,8 para 2016 (taxa padronizada por 100 000 habitantes, 

população feminina); por causa do cancro da mama estimou-se que descessem dos 159,7 

registados em 2009 para 134,7 em 2016 (taxa padronizada por 100 000 habitantes, 

população feminina); os partos em mulheres adolescentes eram de 6, por cada 100 nados 
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vivos, em 2001, baixando para 4,2 em 2009 e estimou-se que fossem de 3 em 2016; 

relativamente à mortalidade por SIDA verificou-se que era de 9,9 (taxa por 100 000 

habitantes com idade inferior aos 65 anos) em 2001, tendo descido para 6,2 em 2009 e 

sendo estimado que até 2016 descesse para 4,2; a taxa de mortalidade por cancro da mama 

feminina era de 13,8 (por 100 000 habitantes com idade inferior aos 65 anos) em 2001, 

baixou para 12,6 em 2009, e estimou-se o valor de 9,1 em 2016; a taxa de mortalidade 

por cancro do colo do útero foi de 2,6 (por 100 000 habitantes com idade inferior aos 65 

anos) em 2001, subiu ligeiramente em 2009 para 2,7 e estimou-se que descesse para 2 em 

2016. 

O Programa Nacional de Saúde Escolar de 2015 (PNSE 2015), instrumento mestre 

das políticas nacionais no que concerne a promoção da saúde em meio escolar, surgiu da 

necessidade de adaptar o anterior PNSE, aos novos desafios que apareceram na área da 

saúde na população portuguesa, particularmente de crianças e jovens, e à reestruturação 

dos Serviços de Saúde. Este programa foi construído a partir do Plano Nacional de Saúde 

2012-2016, sendo a sua revisão e extensão a 2020 (PNS), os objetivos e estratégias da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Região Europeia, Health 2020 e os 

princípios das EPS, School for Health in Europe (SHE). O novo paradigma de ação da 

Saúde Escolar pretende colaborar  na obtenção de ganhos em saúde com a promoção de 

contextos escolares benéficos à saúde. No quadro conceptual do PNSE 2015, a promoção 

da saúde, em especial a mental, é o núcleo principal das ações da Saúde Escolar, 

suportadas por métodos ativos e trabalho por projeto, que valorizem a promoção de 

competências a nível social e emocional.  

4.10- A avaliação da Educação Sexual 

 Para Rocha e  Duarte (2016), a Europa, após séculos de Cristianismo, a 

sociedade, com a influência dos trabalhos desenvolvidos na sexologia (ex. Havelock Ellis, 

Freud e Kinsey), tornou-se menos repressiva (Loeber, Reuter, Apter, van der Doefx, 

Lazdane, e Pinter, 2010; WHO/BZgA, 2010), evidenciando-se a necessidade da educação 

sexual formal, tendo-se iniciado na Suécia, em 1955, propagou-se por vários países do 

ocidente nas décadas de 70 e 80 e surgiu, no centro e leste europeu, apenas depois da 
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queda do comunismo. Os autores referem  que ao longo das últimas décadas, por oposição 

ao que acontece nos Estados Unidos da América, tem havido, na Europa, consenso 

científico relativamente à abordagem holística, baseada nos direitos sexuais e numa 

conceção abrangente e positiva da saúde sexual, por oposição ao modelo moral e de risco 

implícitos na abordagem centrada na abstinência que predomina nos Estados Unidos da 

América (Ketting e Winkelmann, 2013; Sanchéz, 2005). Contudo, a avaliação do impacto 

da ES, com destaque para as meta-análises de Kirby (2008) e da UNESCO (2009), é 

dominada por estudos em território norte-americano; o que, segundo o gabinete europeu 

da OMS (WHO/BZgA, 2010), evidencia a lacuna na documentação e partilha do trabalho 

desenvolvido na Europa, (Rocha  e  Duarte, 2016). Perante esta lacuna, foi criado 

precisamente o gabinete regional supracitado, com o objetivo de delinear uma estratégia 

comum para a saúde sexual e reprodutiva. Não obstante os esforços de homogeneização 

da educação sexual, nomeadamente através da publicação de guidelines para a sua 

implementação (WHO/BZgA, 2010; 2013), a informação mais recente sobre o estado da 

educação sexual na Europa foi publicada num guia de referência há aproximadamente 10 

anos), ainda que este não se baseie em dados recolhidos no terreno sobre as práticas na 

educação sexual, demonstrou tanto a variabilidade entre países como a existência de 

pontos em comum. Especificamente, este pôs em relevo países como França, Bélgica e 

Portugal, que têm um longo percurso politico-legislativo no domínio e que, depois de 

terem tornado a ES obrigatória nas escolas, reúnem esforços para a implementar 

efetivamente e ultrapassar dificuldades, algumas das quais também comuns a diversos 

países. 

Por Rocha e  Duarte (2016), a implementação da ES enquanto processo proximal, 

no que diz respeito ao contexto, é então influenciada: 1) ao nível do cronossistema, pela 

evolução histórica e pelas experiências prévias referentes à ES e conceitos contíguos, 

especialmente em Portugal e na Europa; 2) ao nível macrossistémico, pelo repertório 

cultural e sistema de crenças vigente dos quais decorrem, por exemplo, as medidas 

políticas e a legislação; 3) ao nível do exossistema, pelas relações e processos que 

ocorrem entre as escolas e outras instituições (ex. ONG, estruturas intermédias do 

Ministério da Educação e Ciência [MEC]); 4) ao nível do mesossistema, pelas mesmas 

relações e processos, mas entre as escolas e contextos que incluem o estudante (ex. 

família); e 5) ao nível do microssistema pelas estruturas e processos na escola que, por 

sua vez, é um sistema com vários níveis interrelacionados e compostos por vários 
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processos de regulação (ex. organizacional, interpessoal, intrapessoal) (Bronfenbrenner, 

1988; Eccles e Roeser, 2010). 

O artigo 13.º da Lei A Lei n.º 60/2009 (de 6 de agosto) regulamentada pela Portaria 

n.º 196-A/2010 (de 9 de abril) determina a avaliação da implementação da ES nas escolas,

cujas finalidades, conteúdos mínimos obrigatórios ao longo de todos os ciclos e a carga

horária mínima da ES são também estabelecidos pela Lei nº 60/2009 e devem ser

cumpridos nas áreas curriculares não disciplinares e também transversalmente nas

disciplinas e ainda refere estabelece ainda as funções do gabinete de informação e apoio.

Após a publicação da Lei nº 60/2009 e respetiva Portaria, nenhuma medida política

específica da educação sexual foi adotada. Todavia, o mesmo não se sucedeu no contexto

global da educação (Rocha e  Duarte,  2016). As medidas no âmbito da revisão da

estrutura curricular e da lei da autonomia acarretaram implicações diretas e consideráveis

para a ES. É aindo que a chamada ‘instrução’ foi valorizada na revisão da estrutura

curricular em detrimento da cidadania e do desenvolvimento pessoal e social do

estudante.

Cada escola pode gerir os tempos letivos, a carga curricular de cada disciplina, 

assim como as ofertas curriculares obrigatórias ou complementares, mediante o crédito 

de tempos que lhe é atribuído, conforme o estabelecido no Despacho normativo 13-

A/2012 sobre os mecanismos do exercício da autonomia pedagógica e organizativa, que, 

dependem, entre outros, da progressão dos resultados escolares, da aferição dos resultados 

internos com os externos e do sucesso escolar alcançado pelos alunos. Rocha e  Duarte 

(2016), acrescentam que a autonomia que as escolas possuem é, na verdade, reduzida 

devido ao requisito de obterem determinados resultados que não dependem unicamente 

das ações sob o seu controlo (ex. sucesso escolar). Há, então, uma negação da relação 

intrínseca entre saúde e educação, defendida nomeadamente pela OMS e pela União 

Internacional de Promoção da Saúde e de Educação para a Saúde [UIPES] (2010), e uma 

negação da influência ecológica de outros sistemas que não o escolar no sucesso escolar. 

Há também uma gestão centralizada e autocrática que não envolve efetivamente os 

profissionais do contexto na tomada de decisões, sendo que, como apontam Foster-

Fishman e Keys (1997), os contextos geridos desta forma tendem a resistir à mudança 

apesar das iniciativas transformadoras, como, neste caso, pretende ser a legislação da 

educação sexual enquanto projeto comunitário (Rocha e  Duarte, 2016). Naturalmente 

que, como salienta, esta legislação pode acentuar assimetrias entre escolas e 

comunidades, pois aquelas com resultados académicos satisfatórios poderão promover o 
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desenvolvimento pessoal e social da sua comunidade e aquelas com resultados 

académicos insatisfatórios não o poderão fazer, contribuindo potencialmente para a pioria 

dos próprios resultados académicos (Baptista, 2014). Por conseguinte, o percurso 

evolutivo das políticas de educação sexual em Portugal parece continuar a ser marcado 

por descontinuidades, como refere a autora supracitada, e ilustra a influência do crono - 

e macrossistema na implementação da educação sexual nas escolas (Rocha e  Duarte, 

2016). 

A ES é integrada nos projetos educativos de todos os AE, sendo que os AE e 

apresentam um percurso próximo das recomendações da lei. A esmagadora maioria das 

escolas/agrupamentos leva a cabo a implementação da educação sexual através da sua 

integração no projeto educativo no âmbito da educação para a saúde (Rocha e  Duarte, 

2016). São nomeados professores-coordenadores para a EpS/ES e normalmente têm um 

gabinete para a saúde de apoio a funcionar, com um professor e/ou enfermeiro e/ou 

psicólogo. A nível microssistémico, a sua implementação tem vindo a aumentar 

ligeiramente ao longo dos anos (Abrantes et al., 2013; GTES. 2005; 2007; Matos et al., 

2011; 2013; Ministério da Educação, 2009; 2010; 2011); aliás um terço das escolas 

iniciou-a aquando da publicação da última legislação, o que evidencia a influência 

considerável dos fatores macrossistémicos (Rocha e Duarte, 2015a). Cerca de 83% das 

escolas/agrupamentos cumpre a carga horária mínima estipulada por lei (Matos et al., 

2013). Contudo, mais de metade destas não dispõe de orçamento para a educação 

sexual/saúde (Matos et al., 2011; Rocha e Duarte, 2015a), que, não sendo crucial, é um 

fator facilitador da mesma (Rocha e Duarte, 2015b). De forma global, as direções 

nomeiam um professor coordenador, maioritariamente com formação na área das ciências 

experimentais, que coordena uma equipa, por vezes, multidisciplinar, mas que em apenas 

42% das escolas integra o psicólogo (Matos et al., 2013; Ramiro et al., 2013; Rocha e 

Duarte, 2015a, Rocha et al., 2015). A planificação das ações de ES é realizada no início 

do ano letivo para todos estarem informados, no tempo adequado, para não haver 

possibilidade de coincidência com momentos de avaliação formal. O planeamento é da 

responsabilidade primordial desta equipa e desenrola-se de forma a que a ES seja 

adequada ao contexto específico de implementação, ainda que este procedimento seja 

pouco sistemático. 

Normalmente são dinamizadas pelos professores que têm maior compatibilidade 

com os assuntos inerentes à ES, sendo a disciplina de Ciências Naturais  identificada 

como a mais interveniente na ES. Com o fim da obrigatoriedade das áreas curriculares 
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não disciplinares, que eram, até 2011/12, o principal espaço de alocação dos conteúdos 

da educação sexual, a metodologia mais implementada passou a ser a transversalidade, 

sendo a educação sexual em cada turma dinamizada principalmente pelos professores 

(Rocha & Duarte, 2015a; Rocha et al., 2015).  Rocha e  Duarte (2016),  indicam que 

vários estudos têm apontado para a dificuldade em conseguir-se uma total integração dos 

conteúdos da educação sexual nos curricula das diversas disciplinas, já que a 

transversalidade, por vezes, se aplica apenas às áreas disciplinares de Ciências Naturais, 

Educação Física e Educação Moral e Religião Católica (Alves, 2012; Dias, 2013; 

Macário, 2010; Matos et al, 2011; 2013; Rocha e Duarte, 2015a; Rocha et al., 2015). Não 

obstante as estratégias pedagógicas planeadas para o contexto de sala de aula atribuírem 

aos estudantes maioritariamente um papel ativo, as atividades extracurriculares, 

sobretudo as palestras e conferências, são também bastante utilizadas (Rocha e  Duarte, 

2016). Estas são, quase exclusivamente, os únicos momentos de promoção da 

participação da comunidade, uma vez que a formação de agentes é também pouco regular 

(Matos et al., 2011; 2013; Rocha e Duarte, 2015a; Rocha et al., 2015). 

 No caso das escolas  em estudo,  como colabores existem, externamente, agentes 

ligados à saúde, Administração Regional de Saúde do Norte, I.P, nomeadamente 

enfermeiro e psicólogo. O aumento e a consolidação dos conhecimentos são objetivos 

privilegiados na vertente da prevenção. Relativamente às escolas em estudo, a realização 

das aulas em ES e avaliação das 14 aulas lecionadas, é feita com recurso às propostas do 

Programa PRESSE. A avaliação decorre da comparação da evolução dos resultados, entre 

o pré e o pós-teste e pode ainda ser feita de uma avaliação qualitativa das atividades com

base na motivação e participação dos alunos nas atividades desenvolvidas. Os Conselhos

de turma, em conjunto com o DT, determinam conteúdos prioritários, tais como as IST,

a gravidez na adolescência, os métodos contracetivos, o Vírus da Imunodeficiência

Humana/Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (VIH/Sida) e os sistemas

reprodutores, tendo em conta a sua pertinência na faixa etária em questão e as

necessidades dos alunos. Os professores trabalham os afetos e o reconhecimento da

valorização dos sentimentos e dos afetos na vivência da sexualidade, bem como o treino

e aquisição de competências, apesar que alguns estudos têm consistentemente assinalado

um enviesamento, nos conteúdos abordados, no sentido da componente biológica e de

uma perspetiva negativa e informativa da sexualidade, ainda que a natureza holística da

sexualidade não seja totalmente negligenciada (Alves, 2012; Dias, 2013; Macário, 2010;

Rocha e Duarte, 2015a; Rocha et al., 2015).
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Portanto, no que diz respeito à implementação, as guidelines internacionais sobre 

o envolvimento da comunidade, a utilização de estratégias ativas, a abordagem 

abrangente e positiva da sexualidade e a alocação de espaço/tempo no curriculum escolar, 

não sendo completamente aplicadas, também não são totalmente descuradas enquanto 

que a avaliação da ES encontra-se ainda numa fase bastante incipiente (Rocha e  Duarte, 

2016). Apesar de planeada, esta centra-se quase exclusivamente nos professores e abarca 

apenas indicadores como o número de horas lecionadas, a percentagem de atividades 

realizadas e o nível de participação e satisfação quanto às atividades extracurriculares 

(Alves, 2012; Matos et al., 2013; Rocha e Duarte, 2015a; Rocha et al., 2015); excluindo, 

portanto, a avaliação do impacto e da eficácia da mesma nos estudantes, bem como nos 

restantes elementos da comunidade (Rocha e  Duarte, 2016). 

Relativamente à avaliação, esta deve ser concetualizada como instrumento de 

empoderamento e, portanto de sustentabilidade da própria ES e não de mero controlo, 

sendo essencial realizar-se a avaliação da eficácia e do impacto das atuais práticas como 

meio de análise do impacto das políticas atuais no domínio (Becker et al., 2004; Illback 

et al., 1990; Menezes, 2010). Matos e colegas (2013) sugerem que as entidades 

financiadoras de projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente a tutelada 

pelo MEC, podem ter um papel fundamental no apoio a projetos de investigação, com 

especial destaque para projetos de investigação-ação que potenciam a relação 

universidade-escola na construção multidisciplinar do conhecimento relativo a 

intervenções empiricamente validadas (Oja e Smulyan, 1989). 
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CAPÍTULO V- METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

5.1- Introdução 

O quinto capítulo é reservado à apresentação e fundamentação dos procedimentos 

utilizados para a concretização dos objetivos delineados para a presente tese. De modo a 

promover a clarificação desses procedimentos, fazemos uma abordagem teórica à 

investigação quantitativa e qualitativa, sendo a metodologia adotada mista.  

 A utilização destas duas metodologias não representa uma dicotomia, mas sim uma 

complementaridade (Huberman e Miles, 2002). Os autores consideram que se deve 

alternar entre a análise qualitativa e quantitativa, com entrevistas exploratórias a 

conduzirem instrumentos quantitativos e com a análise quantitativa a ser seguida por 

trabalho qualitativo. Deste modo, é possível captar a profundidade das temáticas que a 

análise qualitativa privilegia, e recolher dados consideráveis de uma amostra 

representativa do universo (Gouveia, 2012). 

Segundo Coutinho (2014:139), se utilizamos as entrevistas quando queremos 

questionar um número relativamente pequeno de informantes privilegiados, recorremos 

ao questionário quando queremos inquirir um grande número de pessoas no sentido de 

caraterizar os traços identificadores de grandes grupos de sujeitos. 

Neste estudo, importa conhecer a opinião dos alunos e professores, participantes 

da investigação, e entender os significados que atribuem a uma realidade vivenciada no 

contexto de sala de aula no que concerne à ES. Assim, o nosso estudo foi no ambiente 

natural da escola e consistiu na aplicação de um questionário aos alunos do 9º ano, em 

duas fases distintas  e na realização de uma entrevista aos professores que lecionam as 

aulas de ES.  Abordagem quantitativa reúne dados que podem ser codificados de forma 

numérica e a abordagem qualitativa reúne dados que são de forma narrativa. 

Posteriormente é feita uma breve descrição e caraterização do estudo, do contexto e 

da amostra selecionada. São ainda indicadas as técnicas de recolha de dados durante a 

investigação, tais como, a observação, o inquérito por questionário e entrevista. 

No decurso de todo o processo investigativo far-se-á uma análise e reflexão, como 

professora e investigadora, com o objetivo de melhorar a atividade letiva deste tema.  
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5.2- Caraterização da Metodologia adotada 

 

 

Durante a realização da preparação do projeto de tese, temos que realizar uma 

diagnose com base nos objetivos que se pretende atingir, de modo a adaptar as nossas 

metodologias e técnicas a seguir. Assim sendo, podemos concluir que o diagnóstico é a 

primeira ação para o desenrolar de um bom projeto, ao possibilitar determinar os 

problemas a resolver, com autenticidade os recursos disponibilizados e os fatores que 

serão relevantes no contexto. 

 Este momento depende do conhecimento e complexidade que existem sobre a 

situação, e das dimensões selecionadas para a análise e das técnicas de pesquisa, podendo  

o mesmo ser pouco célere.  

A investigação é parte preponderante da estreita relação entre os modelos teóricos 

de referência, as respetivas estratégias e métodos adotadas pelo investigador.   

Para que seja possível a concretização de uma metodologia no que concerne ao 

tema em estudo, existem condicionantes, nomeadamente espácio-temporais e sócio-

culturais, que são fundamentais na realização da atividade científica. 

É no decurso da fase metodológica que o investigador determina a sua maneira de 

proceder para obter as respostas às questões de investigação ou verificar as hipóteses. 

Após ter estabelecido a maneira de proceder, o investigador define a população em 

estudo, determina o tamanho da amostra e precisa os métodos de colheita de dados, sendo 

as decisões tomadas na fase metodológica as responsáveis pelo sucesso do estudo. 

Segundo Bell (2004:19-20), os “investigadores quantitativos recolhem os factos e 

estudam a relação entre eles” enquanto que os investigadores qualitativos “estão mais 

interessados em compreender as percepções individuais do mundo. Procuram 

compreensão, em vez de análise estatística. (…). Contudo, há momentos em que os 

investigadores qualitativos recorrem a técnicas quantitativas, e vice-versa.” A 

investigação quantitativa pretende explicar, predizer e controlar os fenómenos, 

procurando regularidades e leis, através da objectividade dos procedimentos e da 

quantificação das medidas (Almeida e Freire, 2000). As caraterísticas fundamentais dos 

métodos quantitativos são: a orientação para a quantificação e a causa dos fenómenos, a 

ausência de preocupação com a subjetividade, a utilização de métodos controlados, a 

objetividade procurada através de um distanciamento em relação aos dados (perspetiva 

de outsider), a orientação para a verificação, a natureza hipotético-dedutiva, a orientação 
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para os resultados, a replicabilidade e possibilidade de generalização, e a assunção da 

realidade como estática (Serapioni, 2000). Por estes processos, procura gerar um 

conhecimento generalizável (Moreira, 2006), ou seja, apresenta uma forte validade 

externa (Serapioni, 2000). A possibilidade de generalização, ainda que leve a um 

afastamento da singularidade, permite que o conhecimento seja útil e valioso numa maior 

variedade de situações (Moreira, 2006). A análise de dados quantitativos tem sempre 

como objectivos “a) descrever a distribuição das entidades pelos diversos valores das 

variáveis ou b) descrever a relação entre as variáveis” (Moreira, 2006:51). 

Neste estudo usou-se uma abordagem quantitativa baseada na perspetiva teórica 

do positivismo que segundo Fortin (2009: 322) “constitui um processo dedutivo pelo qual 

os dados numéricos fornecem conhecimentos objetivos no que concerne às variáveis em 

estudo”.  

A investigação quantitativa requer um procedimento metódico de recolha de 

dados que se podem observar e quantificar (Mendes, 2015). É fundamentada pela 

observação de acontecimentos concretos, de factos e de fenómenos existentes e que não 

estão dependentes do investigador (Mendes, 2015). O investigador deve-se reger por um 

processo sistemático, com uma sequência de fases que vão desde a definição do problema 

aos resultados (Mendes, 2015). É essencial para este tipo de abordagem ser objetivo, 

haver a ação de predizer, controlar e generalizar. Pretende ser um contributo para o 

“desenvolvimento e validação dos conhecimentos” (Fortin, 2003:22). Na pesquisa 

quantitativa é evidenciado o ato de medir e de analisar as relações causais existente entre 

as variáveis e não os processos (Denzin e Lincoln, 2006). 

Com este tipo de abordagem recorreu-se a um estudo descritivo de uma situação 

específica cujos dados serão recolhidos de forma quantitativa com a aplicação de um 

questionário, como instrumento de recolha de conceitos relativos à ES antes e após a 

lecionação de aulas em ES, na forma de pré e pós-teste, respetivamente. Como vantagens 

tem-se: Elevada validade externa; Replicabilidade; Possibilidade de generalização; 

Recorre a procedimentos que facilitam a sua aceitação pelos pares; Capaz de abranger 

maior número de casos. Como desvantagens tem-se: Baixa validade interna; Não atende 

à perspetiva do sujeito; Não tem em linha de conta a subjetividade do investigado (Seabra, 

2010).  

O investigador qualitativo ausculta as opiniões individuais (entrevista não 

estruturada ou livre, observação participante ou não participante) sem se preocupar em 

categorizar as respostas de antemão; pressupõe ser fundamental atender às caraterísticas 
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individuais dos intervenientes num programa/intervenção, porque é da forma como estes 

se empenham que tudo depende (Coutinho, 2008). 

Segundo Amado (2009), a metodologia qualitativa de investigação tem como foco 

principal a compreensão das intenções e significações entre outras, que os seres humanos 

posicionam nas suas próprias ações em relação aos outros e com os contextos em que e 

com que interagem.  

Com esse tipo de abordagem pretendeu-se fazer a caraterização socioprofissional 

da amostra dos docentes em funções nas escolas em estudo, descrever os seus graus de 

preparação e graus de intenção manifestados, as estratégias e recursos para a abordagem 

das aulas em ES e os obstáculos considerados existirem por estes mesmos docentes, 

através de entrevistas semiestruturadas. 

A investigação em Educação tem vindo a evoluir mais ao longo dos últimos anos, 

com o peso do elevado número de paradigmas e naturezas. Isto deve-se à cada vez  maior 

necessidade e interesse de investigação nesta área, dadas as preocupações dos 

investigadores. Neste mesmo período de tempo, a investigação qualitativa foi a mais 

utilizada pelos investigadores. Esta natureza qualitativa tem assentado na compreensão 

holística da realidade (ou problema) a investigar, sem a isolar do contexto natural 

(histórico, socioeconómico e cultural) em que se desenvolveu, procurando-se elaborar 

interpretações da realidade em estudo através de processos inferenciais e indutivos 

(Amado, 2009). Com esta natureza qualitativa, a teoria é do tipo interpretativo, ou seja, 

não é anterior aos dados mas surge a partir dos próprios dados, numa relação constante e 

dinâmica com a prática . A investigação qualitativa, também é designada na literatura 

como hermenêutica, interpretativa ou naturalista. 

Os seus objetivos passam por desenvolver conceitos e teorias; descrever 

realidades múltiplas e desenvolver a compreensão. Os dados são descritivos, documentos 

pessoais, notas de campo, fotografias, discurso dos sujeitos e documentos oficiais.  

Qualquer metodologia importa reflexão, como condição para a sua escolha e 

correta aplicação ao estudo pretendido. 

Todos sabemos que o criticismo e as objecções à Investigação Qualitativa são 

frequentemente suscitados por pessoas e por climas institucionais adversos, em geral, a 

este tipo de investigação, muito especialmente a propósito da sua fiabilidade e validação 

(cf. Pring, 2000; Denzin e Lincoln, 2003 in Amado, 2010:126).  

Segundo Brink (1998), os estudos qualitativos têm como objectivos principais 

descrever um problema ainda mal conhecido e defini-lo, isto é, explorar em profundidade 
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um conceito que leva à descrição de uma experiência ou à atribuição de uma significação 

a esta mesma experiência (Fortin, 2006:290).  

Fazer investigação qualitativa implica, paradoxalmente, determinadas posturas e 

qualidades pessoais de cada investigador e, ainda, uma grande abertura à inovação e à 

criatividade. 

Na pesquisa qualitativa, a verificação refere os mecanismos usados durante o 

processo da pesquisa para, de forma gradual e progressiva, assegurar a fiabilidade e 

validade e, assim, o rigor da pesquisa desenvolvida, sendo objetivo do investigador uma 

atitude autocorretora (Coutinho, 2014). Como a pesquisa qualitativa é interativa e não 

linear, o bom investigador qualitativo anda para a frente e para trás entre planeamento e 

desenvolvimento para assegurar congruência entre a formulação da questão de 

investigação, a revisão de literatura, a amostragem, e ainda a recolha e análise de dados 

(Coutinho, 2015).  

Neste tipo de abordagem, como vantagens tem-se: Elevada validade interna; 

Acesso à complexidade; Contextualização; Riqueza de significados; Acesso ao mundo 

experiencial dos participantes; Descrição; Interpretação; Subjetividade – investigador 

como instrumento de investigação. Como desvantagens: Imprecisão dos dados; Difícil 

aceitação por alguns sectores da comunidade científica; Limitações técnicas: pela sua 

própria natureza presta-se à compreensão profunda de realidades restritas, não pretende 

generalizar resultados; Lida com pequenas amostras (Seabra, 2010). 

Ainda que alguns autores proponham uma dissociação total entre métodos 

quantitativos e qualitativos, considerando os primeiros da ordem das ciências físicas e os 

segundos das ciências humanas, estes podem ainda ser vistos como complementares, ou 

até mesmo simbióticos (Poeschl, 2006). Pode assim sublinhar-se que ambas as 

metodologias pretendem responder às mesmas questões essenciais, ainda que não haja 

“contradição, assim como não há continuidade, entre investigação quantitativa e 

qualitativa. Ambas são de natureza diferente” (Serapioni, 2000:188). Antes, nas palavras 

de Minayo e Sanches (1993:239) “ Nenhuma das duas, porém, é boa, no sentido de ser 

suficiente para a compreensão completa dessa realidade”.  

Um bom método será sempre aquele, que possibilitando uma construção precisa 

dos dados, auxilie a refletir sobre a dinâmica da teoria. Logo, se for apropriado ao objeto 

da investigação e fornecer elementos teóricos para a análise, o método será 

funcionalmente viável. 
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 Assim, sem cair em sectarismos epistemológicos, a realidade da investigação no 

terreno tem demonstrado resultados positivos da combinação de ambas as abordagens; 

dadas as forças e as limitações de cada um dos métodos, a sua combinação permite atingir 

um grau de validade interna e externa muito positivo, o que assegura, por sua vez, que as 

políticas de acção desenhadas sejam concretos e adequados aos sectores sociais que se 

pretende atingir Seabra (2010). 

 

 

 

5.3- Caraterização do Contexto e da amostra 

 

 

Esta secção inclui uma breve descrição do contexto em que se realizou o estudo – 

quatro agrupamento de escolas – e a descrição pormenorizada dos participantes. 

Apresentam-se também as estratégias de recolha de dados da investigação, 

nomeadamente através da observação direta e participante e dos inquéritos (pré e pós-

testes e entrevistas), a forma do seu tratamento, os dados e a estratégia pedagógica 

utilizada. 

Neste tipo de abordagem é utilizada uma amostra intencional e significativa – 

amostra teórica. Na presente investigação optámos pela amostragem não probabilística 

por conveniência que teve por base os adolescentes que frequentavam o 9º ano de 4 

escolas de um Distrito do Norte de Portugal e os docentes responsáveis por projetos de 

ES nas suas escolas. Amostra esta que se divide em 2 grupos: 164 alunos do 9º ano de 

escolaridade de 4 escolas do Distrito de Vila Real, 7 docentes responsáveis por projetos 

de ES nas suas escolas.  

As razões da escolha deste tipo de amostragem encontram-se explícitas mais a 

frente, no âmbito da caraterização da amostra. Os métodos, técnicas, procedimentos e 

recursos utilizados passam pela descrição, indução, análise de conteúdo, comparação, 

observação participante e participada, entrevista, documentos pessoais e oficiais e auto 

reflexão do investigador. A recolha, que será principalmente em contexto de sala de aula, 

permitirá que as ações sejam melhor compreendidas quando correlacionadas com as 

visões e perspetivas dos participantes. Assim, torna-se indispensável a compreensão dos 

processos, as interações entre participantes, as modificações que poderão ocorrer nos 
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alunos durante as aulas ao longo do tempo e o modo como estas decorreram e não apenas 

os resultados finais.  

Aos alunos aplicamos um questionário em dois momentos distintos, um antes da 

implementação do Projeto/Programa (pré-teste) e outro depois (Pós-teste). Aos 

professores envolvidos no estudo, iremos efetuar entrevistas.  

Este trabalho tem como agentes os alunos do 9º ano, por três razões principais, a 

primeira delas é relativa à idade e fase em que se encontram estes jovens, já que estão a 

entrar na adolescência, começando pela puberdade. Nesta fase, ocorrem muitas mudanças 

quer físicas, quer psicológicas, aliadas à evolução orgânica. Por outro lado, no 9º ano, nas 

aulas de Ciências Naturais, lecionam-se vários temas relativos ao ser humano, 

nomeadamente a saúde, o aparelho reprodutor e doenças associadas, estando as aulas de 

ES melhor enquadradas. A terceira razão diz respeito à idade dos alunos, em que estes já 

apresentam maturidade suficiente para uma abordagem destes temas.  

5.3.1- Contexto 

A Escola 1 pertence a uma vila. É constituída por cinco freguesias com uma 

população de cerca de 4433hab (2011). É um território rico em florestação, tendo esta 

uma extensão considerável.  A agricultura e a cultura da vinha são fonte de riqueza, 

constituindo-se como duas das visíveis atividades económicas desta terra, em que a 

pequena industria, o comércio e os serviços marcam presença. O turismo também é uma 

fonte de rendimento local. 

O Agrupamento de Escolas a que pertence a Escola 1 foi criado em 2003, possui 

um Centro Escolar e a Escola Básica e Secundária (escola-sede). Está integrado no 

Programa dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), desde janeiro de 

2013. Entre 2012-2013, a população escolar era constituída por 757 crianças e alunos, do 

pré escolar até ao secundário, 112 (cinco grupos) da educação pré-escolar; 182 (oito 

turmas) do 1.º ciclo; 107 (quatro turmas) do 2.º ciclo; 187 (nove turmas) do 3.º ciclo; 74 

(quatro turmas) dos cursos científico-humanísticos; 95 (cinco turmas) dos cursos 

profissionais, tais comoTécnico de Informática de Gestão, Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos, Técnico de Turismo e Técnico de Comércio. Que realizaram 
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matrícula 1,8% têm a nacionalidade estrangeira, 61% dos alunos do ensino básico e 60% 

do ensino secundário têm computador e internet em casa e 31% não têm de apoios 

económicos, no contexto da ação social escolar. A educação e o ensino são realizados por 

79 docentes, sendo 80%  do quadro. Quanto aos docentes, 75% lecionam há 10 ou mais 

anos e do pessoal não docente constam 41 elementos, com contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. No que respeita à formação académica, 5% 

dos pais dos alunos do ensino básico têm uma formação superior e 16% o ensino 

secundário e superior, sendo que 1% dos pais dos alunos do ensino secundário, possui 

formação superior e 8% possuem formação secundária ou superior. No que respeita à 

ocupação profissional, 8% dos pais dos alunos do ensino básico e 4% do ensino 

secundário exerce funções profissionais de nível intermédio ou superior. Em 2010-2011, 

ano em que a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência apresentou valores de 

referência, as variáveis de contexto do Agrupamento, designadamente a percentagem de 

alunos dos 4.º 6.º, 9.º e 12.º anos sem apoios económicos no contexto da ação social 

escolar, a média do número de anos das habilitações dos pais e a percentagem de 

professores do quadro estavam abaixo da mediana registada nas escolas do mesmo grupo 

de referência. A idade média dos alunos do 4.º, 6.º e 9.º anos corresponde à mediana, 

estando a dos alunos do 12.º ano está acima da mediana, dados estes que nos levam a 

considerar que estão perante um contexto desfavorável. 

A Escola 2 pertence a uma cidade, com 10 292 habitantes, com oito freguesias e 

têm como fontes de rendimento a produção e transporte do Vinho e o turismo. 

O Agrupamento de Escolas a que pertence a Escola 2 foi criado no ano letivo de 

2009-2010, situa-se no centro do distrito e resulta da agregação de duas escolas locais. É 

constituído pela escola-sede, por uma escola básica, dois centros escolares e dois jardins 

de infância e integra o programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), 

tendo, em 2013, celebrado com o Ministério da Educação e Ciência, através da Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares, um contrato de autonomia. Em 2016-2017, o 

Agrupamento é frequentado por 1922 crianças e alunos: 122 na educação pré-escolar (seis 

grupos); 529 no 1.º ciclo do ensino básico (29 turmas); 285 no 2.º ciclo (15 turmas), 384 

no 3.º ciclo (19 turmas), 38 nos cursos de educação e formação (duas turmas, 36 nos 

cursos vocacionais do ensino básico (duas turmas), 395 nos cursos científico-

humanísticos do ensino secundário (16 turmas), 116 nos cursos profissionais (cinco 

turmas) e 17 no curso vocacional do ensino secundário (uma turma). Da totalidade dos 

alunos, apenas 1,6% são de nacionalidade estrangeira, provenientes de cinco países 
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diferentes, tendo maior expressão os de origem francesa e belga. Em relação à ação social 

escolar, 66% não beneficiam de auxílios económicos. No que respeita às tecnologias de 

informação e comunicação, 56,8% dos alunos pertencentes ao ensino básico e 90,7% do 

ensino secundário possuem computador com acesso à internet. O serviço educativo é 

assegurado por 219 docentes, dos quais 86,3% pertencem aos quadros e 93,2% lecionam 

há 10 ou mais anos, o que evidencia uma significativa estabilidade e experiência 

profissional. O pessoal não docente totaliza 85 trabalhadores, dos quais 96,4% têm 10 ou 

mais anos de serviço. Os dados relativos às habilitações académicas dos pais e das mães 

dos alunos do ensino básico demonstram que 14% têm formação superior e 22% o ensino 

secundário, percentagens que descem para 13% e 19%, respetivamente, no que concerne 

aos do ensino secundário. Quanto à sua ocupação profissional, 18,6% no ensino básico e 

27,2% no secundário exercem atividades de nível superior e intermédio. De acordo com 

os dados de referência disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência, relativamente ao ano letivo de 2014-2015, o Agrupamento, quando comparado 

com as outras escolas públicas, apresenta variáveis de contexto bastante desfavoráveis, 

embora não seja dos mais desfavorecidos. Salientam-se, em particular, a percentagem de 

alunos dos 9.º e 12.º anos de escolaridade que não beneficiam dos auxílios económicos 

da ação social escolar e a média do número de anos de habilitação das mães e dos pais. 

A desistência é a principal causa de não conclusão dos cursos, justificada pelos 

responsáveis pelo facto de os alunos se inscreverem nestes cursos por se encontrarem 

abrangidos pela escolaridade obrigatória, que abandonam logo após completarem os 18 

anos de idade. Face à descontinuidade da oferta de cursos profissionais, assim como das 

taxas de desistência e de certas taxas de conclusão com valores percentuais negativos, 

impõe-se uma análise criteriosa do insucesso nas várias componentes de formação para 

reformulação de práticas de modo a garantir a melhoria das aprendizagens e da formação 

profissional. 

A prevenção de situações de absentismo e abandono escolar, em particular dos 

alunos da comunidade cigana, tem sido uma aposta ganha com resultados graduais, 

alicerçada nas medidas adotadas no âmbito das ações de melhoria, num processo 

articulado com os professores titulares/diretores de turma, a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, a Escola Segura e outras instâncias envolvidas. 

A escola 3 localiza-se no centro do distrito. O concelho em que se insere ocupa 

uma superfície de, aproximadamente, 377 Km2 , distribuída por 30 freguesias. A sua 

particular situação geográfica confere-lhe caraterísticas físicas difíceis de definir, dado 
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tratar-se de uma área de transição entre o litoral húmido e o interior crescentemente seco, 

afectada também pela componente altitudinal e pela proximidade do vale encaixado do 

Douro e da significativa diferenciação geomorfológica: zona planáltica dominada por 

montanhas e entalhada por vales profundos. A Escola 3 encontra-se em funcionamento 

desde 1848 e assinou contrato de autonomia para o triénio de 2013-2014 a 2015- 2016. A 

população escolar, em 2013-2014, é composta por 1167 alunos e formandos: 277 no 3.º 

ciclo do ensino básico (13 turmas); 24 no curso vocacional (uma turma); 60 dos cursos 

profissionais do ensino secundário (três turmas); 231 alunos do ensino secundário 

recorrente por módulos capitalizáveis, tipo 3 (sete turmas) e 575 alunos dos cursos 

científico-humanísticos do ensino secundário – ciências e tecnologias e línguas e 

humanidades (24 turmas). Verifica-se que 6,5% de alunos  têm naturalidade estrangeira, 

64,7% do ensino básico e 75,8% do ensino secundário não usufruem de subsídios 

económicos de ação social escolar, e 95% dos alunos do ensino básico e a mesma 

percentagem de alunos do ensino secundário possuem computador e internet em casa. Os 

indicadores relativos à formação dos pais dos alunos permitem verificar que 24% dos pais 

dos alunos pertencentes ao ensino básico e 16%, do ensino secundário, apresentam 

formação superior. Em termos profissionais, 31% dos pais dos alunos do ensino básico e 

23% dos pais dos alunos do ensino secundário ocupam atividades de nível superior e 

intermédio. Os docentes,  em número de 108, asseguram a educação e o ensino, dos quais 

99% do quadro, com experiência profissional significativa, dado que 98% lecionam há 

10 ou mais anos. Do pessoal não docente constam 35 trabalhadores, em que 24 são 

assistentes operacionais, um é encarregado operacional, oito são assistentes técnicos, um 

chefe de administração escolar e um técnico superior. Todos os trabalhadores têm 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e 78,9% têm 10 ou 

mais anos de serviço. Dispõe ainda de psicóloga a tempo parcial. No ano letivo de 2011-

2012, ano mais recente para o qual existem referentes nacionais calculados e 

disponibilizados pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, a percentagem 

de professores do quadro dos 2.º e 3.º ciclo e do ensino secundário situa-se muito acima 

da mediana se comparada com a do mesmo grupo de referência. Por sua vez, o número 

médio de alunos por turma do 9.º e 12.º ano, bem como a idade média dos alunos dos 9.º 

e 12.º anos situam-se aquém dos valores medianos. Já a média do número de anos da 

habilitação das mães dos alunos pertencentes aos ensino básico e secundário e dos pais 

dos alunos pertencentes ao ensino secundário situa-se perto da mediana. Assim, a Escola 

apresenta, no ano de 2011-2012, variáveis de contexto bastante favoráveis, embora não 
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seja das mais favorecidas, a taxa de desistência/abandono é residual tanto no ensino 

básico como no ensino secundário e nos cursos profissionais. A desistência e o abandono 

escolar são residuais em resultado da ação persistente e atenta dos diretores de turma, do 

serviço de psicologia e orientação e do gabinete de apoio ao aluno na prevenção e 

intervenção em matéria de problemáticas sociais e comportamentais, contando com o 

envolvimento e cooperação de entidades da comunidade educativa. 

A Escola 4 pertence a um agrupamento dentro de uma vila. É constituído por 11 

estabelecimentos de educação e ensino. O Agrupamento dispõe de quatro bibliotecas 

escolares. A população escolar no presente ano letivo, de acordo com o Perfil do 

Agrupamento, é composta por 1331 crianças, alunos e formandos: 182 na educação pré-

escolar (12 grupos), 366 no 1.º ciclo (21 turmas das quais oito são mistas), 230 no 2.º 

ciclo (12 turmas), 283 no 3.º ciclo (16 turmas), 162 nos cursos científicohumanístico (oito 

turmas), 97 nos cursos profissionais (seis turmas, quatro na formação geral), 11 no curso 

de educação formação de jovens, tipo 2, (uma turma). O Agrupamento é frequentado por 

49 alunos de outras nacionalidades (4,3%). Verifica-se que 42% dos alunos não usufruem 

de subsídios económicos, de ação social escolar e 50% dos alunos do ensino básico e 66% 

do ensino secundário têm computador com internet em casa. Os indicadores respeitantes 

à formação académica mostram que 7% dos pais dos alunos do ensino básico têm 

formação superior e 24% secundária ou superior e os pais dos alunos do ensino 

secundário, são de 5% e 18%, respetivamente. Em termos de ocupação profissional, 

10,7% dos pais dos alunos do ensino básico e 12,5%, dos que são do ensino secundário 

executam funções profissionais de nível superior e intermédio. A educação e o ensino são 

asseguradas por 165 docentes, 76%  pertencentes aos quadros, com experiência 

profissional relevante, pois 91,5% lecionam há 10 ou mais anos. Do pessoal não docente 

constam 84 elementos, dos quais 66 assistentes operacionais, um encarregado 

operacional, 14 assistentes técnicos, um chefe de administração escolar, uma técnica 

superior e uma psicóloga, em regime de tempo parcial. O Agrupamento conta, ainda, com 

15 trabalhadores, a tempo inteiro, da Autarquia. Em 2011-2012, ano letivo mais recente 

em que a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência apresentou valores de 

referência através das variáveis de contexto do Agrupamento, quando comparadas com 

as do mesmo grupo de referência, situam-se, integralmente, abaixo da mediana na média 

de anos das habilitações de mães e pais dos alunos do ensino secundário e dos pais dos 

alunos do ensino básico e na percentagem de docentes do quadro dos 2.º e 3.º ciclos e 

ensino secundário, bem como na percentagem de alunos dos 4.º, 6.º 9.º e 12.º anos sem 



156 
  

apoios económicos. Assim, o Agrupamento apresenta variáveis de contexto 

desfavoráveis, embora não seja dos mais desfavorecidos. 

 

 

 

5.3.2- Amostra 
 

 

Amostragem é conjunto de procedimentos estatísticos que tem por finalidade a 

obtenção de amostras representativas da população. Neste estudo utilizámos uma  

amostragem não probabilística por conveniência que teve por base os adolescentes que 

estudavam no 9º ano de escolaridade, de quatro escolas públicas com 2º ciclo, 3º ciclo e 

ensino secundário, de um distrito do Norte de Portugal. As turmas da escola 1, têm 23 e 

24 alunos, da escola 2, são 19 e 25 alunos, da escola 3, constam 24 e 17 e da escola 4, 12 

e 20 alunos. 

No total foram objeto deste estudo 8 turmas, 164 alunos e sete professores, dois 

por escola, mas numa delas, só um docente é que lecionou todas as turmas de 9ºano, no 

ano letivo 2015/2016. Justificamos esta escolha devido à proximidade entre as escolas e 

às diferenças de meio entre elas, desde rural, a próximo de urbano e urbano. A escola 1 

localiza-se num meio mais pequeno que todas as restantes, mais rural. A escola 2 localiza-

se num meio próximo do urbano, com caraterísticas intermédias. A escola 3 localiza-se 

num meio urbano e a escola 4 pertence a um meio semelhante à escola 1, mas são as que 

estão mais distantes entre si. Por outro lado a facilidade de acesso à amostra, uma vez que 

a investigadora é professora de uma das escolas e foi, no passado de outras duas desse 

conjunto. 

Dos 164 alunos inquiridos, 75 são do sexo masculino com idades compreendidas 

entre os 14 eos 16 anos (M=14.61; DP= 0.75) e 87 pertencem ao sexo feminino cujas 

idades estão compreendidas entre os 13 e os 18 anos (M=14.43; DP= 0.77), que 

frequentaram o 9ºano de escolaridade, no ano letivo 2015/2016.   

Participaram sete professores, cinco pertencentes ao sexo feminino e dois 

pertencentes ao sexo masculino, com idades compreendidas entre 40 e 49 anos (M=45.71; 

DP=3.95) e com tempo de serviço entre 9 e 27 anos (M=19.86; DP=6.12). Participaram 

5 docentes de Ciências Naturais, 1 docente de Geografia e 1 docente de Inglês, que 

desenvolveram os projetos de Educação Sexual, como função única de professores da 



157 

disciplina (28.6%) e com função de Diretores de Turma (71.4%). Dos professores de 

Ciências Naturais, 3 eram diretores da turma, o professor de Inglês e Geografia também 

era diretor da turma e os restantes 2 docentes de Ciências Naturais, eram apenas 

professores da disciplina. 

5.4- Técnica de Recolha de dados 

Para este estudo, foi utililizado um questionário para ser aplicado aos alunos em 

dois momentos diferentes e aos professores foram realizados imquéritos por entrevista. A 

recolha de dados foi feita pela professora investigadora no contexto escolar, em 2 

momentos: 

1º) nos meses de fevereiro a março do ano letivo 2015/2016, recolheu-se os dados do pré 

teste e nos meses de maio e junho os do pós-teste. 

2º) Gravação áudio das entrevistas realizadas aos professores que lecionaram as aulas de 

ES, no ano letivo 2016/2017, decorreu , no final do ano letivo, mais precisamente entre 

os meses de junho e julho. 

Os questionários foram utilizados como instrumentos de recolha de dados, já 

sujeitos à validação num outro estudo realizado por Novais (2015) (Anexo 1). O guião de 

entrevista foi elaborado pela autora do estudo e posteriormente sujeito à  apreciação por 

professores especialistas em ES de duas universidades.  

O inquérito realizado aos alunos é constituído por questões socioeconómicas para 

caraterizar o perfil do aluno, o sexo, a idade, o nível socioeconómico e 15 questões 

fechadas. As questões fechadas apresentam-se de um modo geral em duas formas: escolha 

múltipla, envolvendo um conjunto de respostas alternativas, onde se enquadra a escala de 

Likert e  dicotómicas, apresentando apenas duas opções de resposta: sim/não. 

Verdadeiro/Falso.  

O guião de entrevista semiestruturada é composto por 21 questões de resposta 

aberta (Apêndice 1).  

Às escolas envolvidas na investigação foi pedida, ao Diretor, via mail, por carta e 

pessoalmente a autorização para a aplicação dos questionários e para a realização das 

entrevistas aos professores.  
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Os alunos responderam ao inquérito em dois momentos distintos.   O 1º momento 

ocorreu no início no início do segundo período, altura em que nestas escolas se deu início 

ao desenvolvimento do projeto da ES, que se concretizou em doze aulas. O 2º momento 

ocorreu no final do terceiro período, no final das aulas em ES. 

A participação foi voluntária, confidencial e anónima e o preenchimento do 

questionário demorou cerca de quarenta minutos. 

 

 

 

5.4.1. Questionário  

 

 

Apesar das muitas vantagens da aplicação de um questionário (contemplar uma 

amostra extensa em pouco tempo, rapidez na recolha dos dados e obtenção de respostas 

curtas e concretas) foi sempre tido consideração as suas limitações. 

De acordo com os objetivos e os participantes do estudo, as 15 questões do 

questionário foram agrupadas da seguinte forma: a secção inicial é formada por questões 

sociodemográficas para caraterizar o perfil dos alunos e estudar a sua influência em 

algumas das questões abordadas. Nas restantes secções considerou-se uma tipologia de 

questão de resposta fechada, em que figuram questões de escolha múltipla, associando 

números às respostas, onde se enquadra a escala de likert incluem-se neste tipo de 

questões aquelas em que a resposta é: 1- sim, 2- não, 3- não sei (4, 9, 10, 13 e 14), 1- 

discordo totalmente, 2- discordo, 3- concordo e 4- concordo totalmente (1, 2 e 12), 1- 

nada à vontade, 2- pouco à vontade, 3- à vontade e 4- muito à vontade (5) e 1- não sei, 2- 

não me sinto capaz, 3- pouco à vontade, 4- à vontade (15). Questões dicotómicas, 

apresentando apenas duas opções de resposta: verdadeiro/falso, sim/não (3), e questões, 

apenas para alguns, onde é solicitada uma opção de resposta (6, 7, 8, 9 e 11). É sempre 

dada essa instrução no início da questão. Foi feita uma comparação e análise das respostas 

dos alunos nos pré-teste e pós-testes (Apêndice 2). 

Importa referir que este instrumento de recolha de dados foi registado na 

plataforma online no endereço http://mime.gepe.min-edu.pt do Ministério da Educação e 

Ciência (MEC) – Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME), e aprovados 

pela Direção-Geral de Educação para aplicação em meio escolar com o número de registo 

de registo 0536300001. 
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5.4.2. Inquérito por entrevista 

Após autorização dos órgãos de gestão para realização do estudo, o contacto com 

os professores foi feito pela professora investigadora, que se deslocou às respetivas 

escolas e manteve contacto via mail e telemóvel. O único critério de seleção dos 

professores foi lecionar uma ou mais turmas nessa escola, no ano letivo em estudo, com 

a responsabilidade de lecionar as aulas de ES. 

A entrevista decorreu à volta de uma mesa, com duração de 40 a 50 minutos, num 

gabinete de trabalho da escola, com a presença exclusiva dos participantes professores e 

do investigador. 

Quanto à caraterização da entrevista, definiu-se, antecipadamente, a formulação 

exata das perguntas. Todos os entrevistados responderam às mesmas perguntas pela 

mesma ordem. Foi vantajoso para a concretização do trabalho dado que os entrevistados 

responderam às mesmas perguntas o que aumentou a comparabilidade das respostas; os 

dados de cada pessoa em relação aos tópicos da entrevista foram completos; os efeitos e 

a influência do entrevistador foram reduzidos  o que não acontece quando são feitas várias 

entrevistas e facilitou a organização e análise dos dados.  

As entrevistas aos  professores foram realizadas com o objetivo de complementar 

e fiabilizar os dados recolhidos através do questionário, pois como afirma Flick (2005: 

272): “Os dados dos questionários quase não permitem a revelação do contexto de cada 

resposta, o que só pode ser conseguido pela utilização explícita de métodos adicionais, 

como entrevistas complementares a uma parte da amostra.” A realização da entrevista 

semiestruturada implicou a elaboração prévia de um guião, no qual se definem um 

conjunto organizado de questões abertas de ordem geral, próximas do quadro de 

referência do objeto do estudo. As entrevistas foram realizadas durante os meses de junho 

e de julho de 2016, em ambiente escolar. Antes de se dar início à entrevista, foram 

explicitados os objetivos da investigação e da entrevista em particular, garantindo o 

anonimato da entrevista e o seu rigor; informámos que após a transcrição da entrevista o 

depoimento iria ser disponibilizado para a sua análise, antes de ser usado. Solicitámos 

autorização para a gravação áudio, esclarecendo que não existem respostas corretas ou 

incorretas, apenas se pretende conhecer as perceções dos sujeitos sobre aspetos vários 

relacionados com o PES, Projeto Educação para a Saúde e/ou outros projetos prováveis 

inseridos em cada escola e mais especificamente com a ES. Estas transcrições foram 
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submetidas a um processo de análise de conteúdo. Após a sua análise foram organizadas 

categorias. 

Durante a entrevista, o investigador  introduziu os vários pontos constantes do 

guião da entrevista, numa sequência pouco rígida, uma vez que os grupos entrevistados 

tinham caraterísticas muito diversas e no final todas as entrevistas foram transcritas 

(Apêndice 3). 

 

 

 

5.5- Tratamento dos Dados 
 

 

Para procedermos à análise dos dados, utilizámos como recurso, a estatística 

descritiva e analítica. Quanto à primeira, determinámos frequências absolutas e 

percentuais, algumas medidas de tendência central ou de localização como médias e 

medidas de variabilidade ou dispersão evidenciando-se neste conjunto, a amplitude de 

variação, o coeficiente de variação e o desvio padrão, bem como medidas de assimetria e 

achatamento, em consonância com as caraterísticas das variáveis em estudo. 

Relativamente à estatística inferencial, utilizámos a estatística paramétrica, e não 

paramétrica. A utilização de testes paramétricos exige a confirmação simultânea de duas 

condições, a primeira é que as variáveis de natureza quantitativa tenham distribuição 

normal e a segunda que as variâncias populacionais sejam homogéneas se se compararem 

duas ou mais amostras populacionais (Maroco, 2007). A estatística não paramétrica foi 

usada como escolha aos testes paramétricos, quando as condições de aplicação destes, 

particularmente a homogeneidade de variâncias entre os grupos não se verificou (Maroco, 

2007) isto é, só utilizamos estes testes quando o quociente entre o número de elementos 

que constituem a amostra maior com a menor foi foi maior que 1.6 (Pestana e Gageiro, 

2005). Estes testes são menos eficientes que os correspondentes testes paramétricos 

inferindo-se assim, que a possibilidade de rejeitar H0 é muito menor. No que respeita a  

estatística paramétrica e não paramétrica destacam-se os  Testes t de Student ou teste de 

U-Mann Whitney (UMW); Teste t de student para amostras emparelhadas.  Coeficiente 

de correlação de Pearson; Teste de qui quadrado (X2); Análise de variância a um fator 

(ANOVA) ou teste de Kruskall Wallis- para comparação de médias de uma variável 

quantitativa em três ou mais grupos de sujeitos diferentes, o que significa que analisa o 
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efeito de um fator na variável dependente, testando se as médias da referida variável em 

cada categoria do fator são ou não iguais entre si. O teste One-Way Anova ou de Kruskall 

Wallis são uma extensão do teste t de Student ou de UMann Whitney que deixa comparar 

mais de dois grupos em estudo (Pestana e Gageiro, 2005). 

Os resultados obtidos nas entrevistas e nas perguntas abertas dos questionários 

foram objeto de análise recorrendo à Análise de Conteúdo, partindo do princípio que a 

análise de dados assenta na procura de uma organização sistemática, de forma a promover 

a sua compreensão, procurando criar unidades manipuláveis, encontrar padrões e 

sintetizar dados (Bogdan e Biklen, 1994).  

A utilização de entrevistas é quase uma regra em investigação qualitativa. 

Segundo Coutinho (2014:139) “já que seu objetivo é fornecer ao investigador informação 

detalhada e profunda sobre um dado tópico devendo por isso ser realizada junto dos 

sujeitos cuidadosamente selecionados em função de critérios muito bem definidos à 

partida”. 

No guião da entrevista existem três grupos de temas, 1- Dados dos professores 

entrevistados, 2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar, com 8 questões, com várias 

categorias, sendo a questão 6 apresentada em texto, 3- Monitorização do sucesso das 

metodologias de ensino da ES, com 8 questões, a 5 apresentada em texto, 4- Fatores 

económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso dos alunos em ES, com 5 questões, 

todas elas com as categorias Sim e Não. Todas as entrevistas foram escritas integralmente, 

a partir do áudio. 

  A análise de conteúdo “é um método muito utilizado para a análise de texto, e utiliza-

se na análise de dados de estudos em que os dados tomam a forma de texto dito ou escrito” 

(Coutinho, 2014:217). 

A metodologia utilizada para a análise das entrevistas foi qualitativa recorrendo à 

análise do seu conteúdo. Foram criadas diversas categorias consoante as palavras chave 

encontradas no texto, de modo a minimizar erradas interpretações e incluir as palavras 

dos entrevistados no contexto adequado. Quando não foi possível criar uma categoria, 

transcreveu-se o texto das respostas, sendo as unidades de registo constituídas pelas 

citações dos entrevistados. Os dados serão apresentados sob a forma de gráficos, no 

programa Excel. Nesta fase o investigador deve obter o máximo de informação possível, 

ser coerente, nunca interferir com a ação dos entrevistados e sobretudo ser organizado na 

recolha e arrumaçao do material. Concluindo, análise de dados é “uma forma de perguntar 
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um conjunto fixo de questões aos dados de modo a obter resultados contáveis” (Coutinho, 

2014:217). 

As variáveis incluídas no inquérito são na sua maioria qualitativas com escalas 

nominais ou ordinais, categorizadas numericamente. As variáveis quantitativas são 

discretas. 

A Tabela V1 descreve as variáveis socioeconómicas, a escala de medida e sua 

descrição.  

Tabela V1-Caraterização das variáveis socioeconómicas 
Variável Escala de medida Descrição da escala 

   
Género Qualitativa nominal 

 
1) Rapaz, 2) Rapariga 

 
Idade Quantitativa discreta 

 
Número inteiro 

Nível socioecónomico Qualitativa ordinal 1) Baixo, 2) Medio baixo, 
3)Médio alto, 4) Alto 

   

 
As Tabelas V2 e V3 descrevem as variáveis relativas à sexualidade, a escala de medida 
e sua descrição.  
 

Tabela V2-Caraterização das variáveis relativas à sexualidade Q1 
Variável Escala de medida Descrição da escala 

Q1N- Namoro  
Q1F -Família 
Q1R -Religião 
Q1EC-Exposição do corpo 

  

Q1B-Beijo 
Q1Ca-Carinho 
Q1Cu-Cultura 
Q1MC-Métodos 
contracetivos 
Q1Re-Reprodução 
Q1L-Leis 
Q1E-Educação 

 
 
 
 
 
 

            Qualitativa ordinal 

 
 
 
 

 
          1) Discordo totalmente; 

        2) Discordo; 3) Concordo  
        4) Concordo totalmente 

Q1IST-Infeções sexualmente 
transmissíveis 
Q1A-Afeto 
Q1G-Gravidez 

 
 
 

 

Q1A-Amor 
Q1P-Puberdade 
Q1Pu-Publicidade 
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Tabela V3- Caraterização das variáveis relativas à sexualidade, em Q2 

A Tabela V4 apresenta variáveis correspondentes aos conhecimentos sobre 

contracetivos e infeções sexualmente transmissíveis. As variáveis são todas qualitativas 

nominais. 

Tabela V4-Caraterização das variáveis relativas ao conhecimento 
Variável Escala de medida Descrição da escala 

Q3.1-As IST são infeções transmitidas 
unicamente por contacto sexual  

Q3.2-Quem tem boas companhias não tem
se preocupar com as IST 

Q3.3-O preservativo quando  
usado corretamente protege das 
 IST e previne a gravidez 

Variável Escala de medida Descrição da escala 

Q2.1-Sexualidade é sinónimo 
de relação sexual. 

Q2.2-A sexualidade inicia-se 
na adolescência e termina na 
terceira idade. 

Q2.3-A puberdade inicia-se 
sempre aos dez anos. 

Q2.4- Aos treze anos todos os 
jovens, por sexo, têm as 
caraterísticas sexuais 
igualmente desenvolvidos. 

Q2.5-A puberdade inicia-se, 
geralmente, mais cedo nas 
raparigas. 

Q2.6- O ato sexual é apenas 
um dos fatores que interfere 
na sexualidade. 

Q2.7- A cultura e a religião 
das pessoas influenciam a sua 
sexualidade. 

Q2.8- Os indivíduos do sexo 
masculino vivem a 
sexualidade de forma 
diferente dos indivíduos do 
sexo feminino. 

 Qualitativa ordinal 
1) Discordo totalmente;

2) Discordo; 3) Não Discordo
Nem Concordo; 4) Concordo

4) Concordo totalmente
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Q3.4-A toma da pílula deve ser iniciada 
no 1º dia da menstruação  
 
Q3.5-A pílula tem efeito contracetivo a partir do 
1º mês em que se começa a tomar  
 
Q3.6-Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 
horas a seguir à toma habitual da pílula diminuem 
a eficácia contracetiva da pílula. 
 
Q3.7-Quando a mulher toma a pílula, o homem 
não precisa de usar o preservativo. 
 
Q3.8- Atualmente, a relação sexual não protegida 
não é problemática, uma vez que se pode recorrer, 
sempre que necessário, à contraceção de 
emergência. 
 

 
 
 

   Qualitativa nominal 

 
 
 
       1) Verdadeiro; 2) Falso 

Q3.9- A contraceção de emergência só pode ser 
feita até 48h após a relação sexual desprotegida. 
 
Q3.10- O preservativo é um método contracetivo 
só disponível para homens. 
 
Q3.11- O espermicida é um método contracetivo 
tão eficaz como o preservativo. 
 
Q3.12- A mulher que pretende iniciar a vida 
sexual, como contraceção, pode tomar a pílula 
contracetiva indicada por uma amiga. 
 
Q3.13- O anel vaginal tem vantagens sobre a 
pílula. 
 
Q3.14- A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou 
não portadora de uma IST. 
Q3.15- O preservativo deve ser retirado com o 
pénis ainda em ereção, logo após o orgasmo 
 
Q3.16- Na primeira relação sexual desprotegida 
não há risco de engravidar. 
 
Q3.17- O uso de dois preservativos protege mais 
do que só um. 
 
Q3.18- O preservativo deve ser colocado assim 
que o pénis estiver ereto e antes de qualquer 
contacto sexual. 
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CAPÍTULO VI - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

6.1– Introdução 

Neste capítulo procede-se à apresentação e análise dos resultados relativos aos 

questionários, pré e pós-teste, aplicados aos alunos do 9º ano, assim como à apresentação 

e análise dos resultados das entrevistas, efetuadas aos professores selecionados para o 

efeito. Nesta análise foi tida em consideração a revisão da literatura sobre o tema e o 

trabalho exploratório de análise documental, tendo como base uma perspetiva 

interpretativa. 

A organização deste baseou-se, fundamentalmente, nos objetivos que se 

pretenderam atingir. Assim este inclui uma secção dedicada à apresentação e análise dos 

resultados do pré-teste e do pós-teste. De seguida apresentamos os resultados obtidos nas 

entrevistas, bem como a respetiva discussão, por fim apresentam-se algumas 

considerações finais sobre os principais resultados obtidos neste estudo, com o 

cruzamento dos resultados dos questionários e das entrevistas.  

6.2-  Resultados do pré-teste e pós-teste 

A análise dos resultados, sendo uma análise estatística contempla duas 

abordagens: a análise descritiva univariada das variáveis, média (M), desvio-padrão (DP), 

percentagens e representações gráficas, sempre que apropriado e a aplicação de técnicas 

estatísticas paramétricas e técnicas não paramétricas para entender o comportamento das 

variáveis em estudo. Os testes paramétricos requerem pressupostos sobre a forma da 

distribuição subjacente aos dados (exigem normalidade, especialmente para amostras 

com dimensão inferior a 30) e aplicam-se a variáveis medidas numa escala de intervalo 
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ou rácio. As hipóteses a testar são relativas aos parâmetros populacionais (média, 

variância). 

Os testes não paramétricos ou de distribuição livre não impõem nenhuma 

condição relativa à distribuição dos dados, exigindo quando muito nalguns casos 

hipóteses como a simetria ou a continuidade da distribuição. Os testes não paramétricos 

constituem uma alternativa viável aos testes paramétricos quando as condições de 

aplicabilidade destes, nomeadamente a normalidade da variável em estudo e a 

homogeneidade de variâncias entre os grupos, não se verificam. Os testes não 

paramétricos podem ser usados quando as amostras são de pequena dimensão, a não ser 

que se conheça a distribuição exata da população. Alguns testes aplicam-se a medidas de 

escalas ordinais, dados que representem ordens (rankings) e também existem alguns testes 

não paramétricos para dados nominais (Hill, 2009, Marôco, 2010). A normalidade 

univarida foi efetuada através da utilização dos coeficientes skeweness (assimetria) e 

kurtosis (achatamento). Para efeitos de análise e tratamento dos dados foi utilizado o 

software SPSS Statistics (v.22 IBM SPSS, Chicago, IL). Considerou-se uma 

probabilidade de erro tipo I (α), probabilidade de rejeitar H0 sabendo que H0 é verdadeira, 

de 0.05. 

A Tabela VI1 apresenta as medidas descritivas, média (M) e desvio-padrão, (DP), 

da variável idade para cada uma das escolas de acordo com o género. Os respondentes 

têm entre os 13 e os 18 anos, sendo a idade média, por género para cada uma das escolas, 

próxima dos 14 anos, com excepção da escola 1 em que os rapazes são, em média, mais 

velhos do que as raparigas. No que diz respeito à escola 1, a significância da diferença 

entre as idades médias dos rapazes e das raparigas foi avaliada com o teste t-Student para 

amostras independentes. Os pressupostos deste método estatístico, nomeadamente a 

normalidade das distribuições e homogeneidade de variâncias foram avaliados, 

respetivamente, com os coeficientes skeweness (sk) e kurtosis (ku), (skmasculino=-0.274; 

kumasculino=-1.076, skfeminino=0.109; kufeminino=-.264) e com o teste de Levene (F (1,45) = 

1.810; p=0.185). Através da análise dos valores de skeweness e kurtosis, verifica-se que 

os valores se encontram entre -2 e 2 o que revela a normalidade da amostra. De acordo 

com o teste t-Student, as diferenças observadas entre as idades médias dos dois grupos 

são estatisticamente significativas (t(45)=4.585, p<0.001).  

 
 
 
 



167 

Tabela VI1- Média (M) e desvio padrão (DP) das idades dos alunos por género e por escola. 
              Género 

Escola 

Feminino 

M±DP 

Masculino           

M±DP 

1 14.27±0.550 15.160±0.746 

2 14.60±0.913 14.474±0.612 

3 14.217±0.518 14.125±0.342 

4 14.647±0.996 14.400±0.737 

Quanto às variáveis socioeconómicas qualitativas, 53.7 % dos alunos inquiridos 

são raparigas. Quanto ao nível sócioeconómico 3.7% pertencem ao nível socioecónomico 

alto, 52.5% médio alto, 38.9% médio baixo e os restantes, 4.9%, ao nível socioeconómico 

baixo. Mais ainda, nenhum dos alunos inquiridos da escola 2 pertence ao nível 

socioeconómico baixo e nenhum dos respondentes das escolas 3 e 4 pertence ao nível 

socioecónomico alto. Dos 52.5% que pertencem ao nivel socioeconómico médio alto, 

29% são do sexo feminino. Do total de alunos inquiridos pertencentes ao nível 

socioeconomico médio alto, 20.4% pertencem à escola 2 e 16% à escola 3. 

A Figura VI1 apresenta a percentagem de inquiridos pertencentes aos diferentes 

níveis socioeconómicos por escola. As escolas mais do interior apresentam níveis 

socioeconómicos mais baixos,  observando-se que as escolas 2 e 3 não apresentam valores 

associados ao nível alto. Por outro lado existe uma maior assimetria, isto é maiores 

diferenças ao nível das escolas 1, 2 e 3 do que na Escola 4. Verifica-se ainda que a Escola 

1 é a que apresenta maior percentagem de indivíduos de nível económico alto e a maior 

percentagem no nível económico médio baixo.  

Figura VI1- Distribuição dos níveis socioeconómicos por escola. 
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Para avaliar a significância estatística da formação quer por escola, quer por 

género, realizaram-se testes não paramétricos tais como: o teste de Wilcoxon, o teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney e o teste de Mcnemar. O teste de Wilcoxon avalia a 

significância das diferenças quando as amostras são emparelhadas e a variável 

dependente é medida numa escala ordinal. Este teste pode também ser usado, quando é 

violado o pressuposto da normalidade nas duas amostras, uma alternativa não paramétrica 

ao teste t para duas amostras emparelhadas. O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney é um 

teste não paramétrico para comparação populações a partir de amostras independente e o 

teste de Macnemar é usado para testar contagens ou proporções em populações de onde 

foram extraídas duas amostras emparelhadas com variáveis nominais dicotómicas, isto é, 

tem como objetivo avaliar a eficiência de situações “Antes” e “Após”.  

A Figura VI2 (1-15) apresenta os diagramas de extremos e quartis do pré-teste e 

pós-teste nas 4 escolas, para cada um dos itens da questão 1, evidenciando diferenças nos 

conhecimentos relativos à ES em alguns dos itens considerados.  

A representação gráfica sugere que, na Escola 1, os valores dos itens referentes à 

“Cultura” e ”Educação”, estão mais baixos no pós-teste, enquanto a Reprodução, IST e 

Gravidez apresenta valores mais elevados. Verificou-se uma melhoria no alargamento do 

conceito da sexualidade. Após a intervenção, são reforçados os conceitos: Reprodução, 

Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Gravidez, o que já está associado e que se 

comprova pelos valores obtidos. No pós-teste, os primeiros conceitos deverião ter dado 

valores mais elevados no concordo totalmente. Para estes alunos a Cultura e a Educação 

não são incluídos na definição de ES, pois diminuiram as respostas favoráveis neste item. 

Pensamos que estes alunos valorizam apenas a dimensão biológica em detrimento das 

outras dimensões. 

Relativamente à Escola 2, os itens Família e Carinho têm valores mais altos no 

pós teste e os itens Beijo, Carinho, Reprodução, Gravidez e Amor, têm valores mais 

baixos. Pensamos que o conceito de sexualidade foi alargado, do pré para o pós-teste, 

abrangendo o conceito de Família e Publicidade. Após a formação, estes alunos 

associaram mais o conceito de Família ao conceito de sexualidade, não associam o item 

à dimensão biológica. Aumentou o número de alunos que disseram que o Beijo não é 

importante na sexualidade.  Consideram que o Carinho não é importante na sexualidade, 

com base nos resultados do pós teste. No final das aulas de ES, ao nível do pós-teste, os 

alunos consideraram que a Reprodução era importante na sexualidade. No entanto, os 

resultados apontam para a  existência de dúvidas na clareza do conceito sexualidade e os 
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termos associados. Em relação ao Amor, houve melhoria com a aprendizagem, mas 

deveriam ter colocado 100% no concordo totalmente, no pós-teste. 

Na Escola 3, constatámos que os itens Namoro e Métodos Contracetivos têm 

valores mais altos no pós-teste. Estes resultados sugerem que o conceito de sexualidade, 

após as aulas de ES ficou mais abrangente, incluindo o namoro e contracetivos. 

Na Escola 4, verificámos que o item IST foi o único a aumentar de valores no pós 

teste. No geral, constatámos que  houve um alargamento do conceito de ES, a nível social 

e psicológico, não estando só prevista a dimensão biológica. 

Figura VI2.1- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Namoro.

Figura VI2.2- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Família.
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Figura VI2.3- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Religião. 

 
Figura VI2.4- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Exposição do corpo. 
 

Figura VI2.5- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 

o item Beijo. 
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Figura VI2.6- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Carinho.

Figura VI2.7- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Reprodução.

Figura VI2.8- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Cultura.
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Figura VI2.9- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Contracepção. 

 
Figura VI2.10- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Infeções Sexualmente Transmissíveis. 

 
Figura VI2.11- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Educação. 
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Figura VI2.12- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Afeto.

Figura VI2.13- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Exposição do corpo.

Figura VI2.14- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Puberdade.
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Figura VI2.15- Diagrama de extremos e quartis do pré-teste e pós-teste nas 4 escolas para 
o item Publicidade. 
 

A aplicação do teste de Wilcoxon permite avaliar a significância da diferença, por 

escola, para cada um dos itens da questão 1. Relativamente à Escola 1, de acordo com os 

resultados obtidos, podemos afirmar que, para os itens Cultura e Educação, os alunos 

apresentam pontuações mais elevadas no pré teste do que no pós teste e as diferenças 

observadas foram estatisticamente significativas (Z=-1.806, p=0.037) e (Z=-2,123, 

p=0.018), respetivamente. Pelo contrário, nos itens Reprodução, IST e Gravidez as 

pontuações são mais elevadas no pós teste com diferenças estatisticamente significativas 

(Z=-2.779, p=0.003), (Z=-2.573, p=0.005) e (Z=-2,431, p=0.007), respetivamente. Na 

Escola 2, o teste de Wilcoxon indica diferenças significativas para os itens Familia (Z=-

2.033, p=0.021) e Publicidade (Z=-1.850, p=0.032) com pontuações mais elevadas no pós 

teste e para os itens Beijo (Z=-1.827, p=0.039), Carinho (Z=-1.875, p=0.036), 

Reprodução (Z=-2.125, p=0.023), Gravidez (Z=-3.088, p=0.001) e Amor (Z=-3.133, 

p=0.001), os quais apresentam pontuações mais elevadas no pré teste. Na Escola 3, os 

resultados indicam, com significância estatística, que pontuações para os itens Namoro 

(Z=-1.811, p=0.043) e Contracetivos (Z=-2.874, p=0.003) são mais elevadas após a 

formação do que antes da formação e as diferenças. No que diz respeito à Escola 4, o teste 

de Wilcoxon indica que existem diferenças estatisticamente significativas entre os scores 

de conhecimento do pré teste e pós teste relativos à questão IST (Z=-2.049, p=0.039). 

Mais ainda, existe evidência estatística que nos leva a firmar que os scores de 

conhecimento após a formação são mais elevados do que antes da formação (Z=-2.049, 

p=0.019). 
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Com o objetivo de avaliar se o género afetava significativamente o grau de 

conhecimento, quer no pré, quer no pós-teste, procedeu-se ao teste de Kruskal-Wallis. Os 

resultados indicam que, relativamente à Escola 2, os scores de conhecimento do sexo 

masculino são superiores aos do feminino, para os itens Q1Nantes (U=90.5, W=243.5, 

p=0.035), Q1Napós (U=73.5, W=226.5, p=0.017), Q1FApós (U=74, W=227, p=0.011), 

Q1Capós (U=86.5, W=239.5, p=0.032) e Q1LApós (U=82.5, W=235.5, p=0.038), exceto 

para o item IST (U=67, W=187, p=0.008), onde os scores de conhecimento são mais 

elevados para o género feminino. Na Escola 3, a análise estatística inferencial indica que 

os scores de conhecimento do sexo masculino são significativamente superiores aos do 

feminino para os itens Q1Fantes (U=122, W=398, p=0.034), Q1Cantes (U=100.5, 

W=376.5, p=0.034), Q1Pantes(U=108, W=384, p=0.013), Q1Lapós (U=121.5, W=397.5, 

p=0.038) e Q1Afetoapós(U=121, W=397, p=0.026). Na Escola 4, de acordo com os 

resultados obtidos podemos afirmar que os scores de conhecimento do género masculino 

são significativamente superiores aos do género feminino quer no pré teste (U=90.5, 

W=243,5, p=0.035), quer no pós teste (U=73.5, W=226,5, p=0.017) para o item Namoro. 

Conclusões idênticas são tiradas para o pós teste nos itens Família (U=74, W=227, 

p=0.011), Carinho (U=86.5, W=239,5, p=0.032), Leis (U=82.5, W=235,5, p=0.038), 

excepto para o item Inf SexTrans (U=67, W=187, p=0.008), para o qual os scores de 

conhecimento do género feminino são superiores aos do masculino (Apêndice 4). 

Na figura VI.3 apresentam-se, os resultados da questão 2, que diz respeito à 

opinião que os alunos têm acerca da sexualidade, da qual fazem parte 8 itens avaliados 

em escala de likert  (1- discordo totalmente, 2- discordo, 3- concordo e 4- concordo 

totalmente).  
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Figura VI.3- Distribuição de cada um dos itens da questão 2 no pré-teste e pós- 
teste por escola. 

Por análise dos resultados, verifica-se diferenças entre as várias escolas quer no 

pré-teste quer no pós-teste para os diferentes itens. Em relação à Q2.1 “Sexualidade é 

sinónimo de relação sexual”, observa-se uma diminuição dos valores do pré-teste para o 

pós-teste, para todas escolas, exceto para a Escola 2 de um modo geral, indicando uma 

melhoria das aprendizagens. Tal como na questão anterior, a Q2.2 “A sexualidade inicia-

se na adolescência e termina na terceira idade”, apresenta uma melhoria na aprendizagem, 

uma vez que os resultados após a formação são inferiores, indiciando que os alunos 

ficaram com uma melhor perceção sobre a questão em estudo. Destaca-se a Escola 3, a 

qual apresenta maiores diferenças entre o pré-teste e pós-teste. Na Q2.3 “A puberdade 

inicia-se sempre aos dez anos” e Q2.4 “Aos treze anos todos os jovens, por sexo, têm as 

caraterísticas sexuais igualmente desenvolvidos”, observa-se uma melhoria dos 

resultados no pós-teste para as escolas 3 e 4. Na Q2.5 “A puberdade inicia-se, geralmente, 

mais cedo nas raparigas”, por análise do gráfico, verifica-se uma ligeira melhoria deste 

conhecimento nas escolas 1 e 3. Quanto à Q2.6 “O ato sexual é apenas um dos fatores 

que interfere na sexualidade”, a escola que apresenta melhores resultados no pós-teste é 

a Escola 3, o que indicia que a formação promoveu uma alteração de opinião. No que 

respeita à Q2.7 “A cultura e a religião das pessoas influenciam a sua sexualidade”, só se 
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verificou uma alteração na Escola 1, ou seja os alunos ficaram com uma opinião mais 

concreta.  

Relativamente à Q2.8 “Os indivíduos do sexo masculino vivem a sexualidade de 

forma diferente dos indivíduos do sexo feminino”, com exceção da Escola 4, a qual 

apresenta uma maior diferença entre os resultados, nas restantes as diferenças não são tão 

evidentes, o que nos leva a supôr, que não têm uma opinião completamente formada 

acerca desta questão. 

Para identificar qual ou quais os itens onde essas diferenças são estatisticamente 

significativas procedeu-se ao teste do Wilcoxon. Os resultados obtidos permitem concluir 

que na Escola 2 os scores de conhecimento antes da formação são significativamente 

superiores aos após a formação para os itens 2.2 (Z=-1.964, p=0.028) e 2.8 (Z=-2.076, 

p=0.02) No que concerne a Escola 3, os scores de conhecimento após são 

significativamente superiores aos scores de conhecimento antes para o item “A 

sexualidade inicia-se na adolescência e termina na terceira idade” (Z=-2.777, p=0.002). 

Verificando-se o oposto para a Escola 4 no que concerne aos itens “A sexualidade inicia-

se na adolescência e termina na terceira idade” (Z=-1.964, p=0.028) e “Os indivíduos do 

sexo masculino vivem a sexualidade de forma diferente dos indivíduos do sexo 

feminino”, (Z=-2.076, p=0.02), onde os scores de conhecimento após a formação são 

significativamente inferiores aos scores antes da formação, ou seja verificou-se uma 

melhoria a nível da opinião relativamente a estes dois itens. 

Para avaliar a significância estatística por género, quer antes da formação quer 

após a formação, recorreu-se ao teste de Kruskal-Wallis. Os resultados obtidos para a 

Escola 1 indicam que as pontuações do género masculino são significativamente 

superiores às do género feminino nos itens: Q2.4 “Aos treze anos todos os jovens, por 

sexo, têm as caraterísticas sexuais igualmente desenvolvidos” antes (U=191, W=444, 

p=0.033), Q2.4após (U=176.5, W=429.5, p=0.016), Q2.7“A cultura e a religião das 

pessoas influenciam a sua sexualidade” após (U=169.5, W=422.5, p=0.009), Q2.8antes 

(U=200, W=453, p=0.006), exceto para o item Q2.6 “O ato sexual é apenas um dos fatores 

que interfere na sexualidade” antes (U=185.5, W=510.5, p=0.018), onde as  pontuações 

do género feminino são significativamente superiores aos do masculino. Deste modo, 

conclui-se que as raparigas manifestam mais conhecimento relativamente a estes itens, 

acentuando-se mais após a formação. Observa-se ainda, apesar da não significância, uma 

melhoria nos resultados do sexo feminino após a formação relativamente aos itens 2.1 

”Sexualidade é sinónimo de relação sexual”,  2.5 ”A puberdade inicia-se, geralmente, 
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mais cedo nas raparigas” e 2.8 “Os indivíduos do sexo masculino vivem a sexualidade de 

forma diferente dos indivíduos do sexo feminino” e para o género masculino nos itens 

2.2, 2.3” A puberdade inicia-se sempre aos dez anos”, 2.6” O ato sexual é apenas um dos 

fatores que interfere na sexualidade”. 

Quanto às outras escolas, as diferenças, por género, não são estatisticamente 

significativas, no entanto, os resultados obtidos para a Escola 2 apontam, de um modo 

geral, para um melhor conhecimento por parte do género feminino das questões 

abordadas. Os rapazes apresentam pontuações médias mais elevadas para os itens 2.1 a 

2.4” Aos treze anos todos os jovens, por sexo, têm as caraterísticas sexuais igualmente 

desenvolvidos”, exceto para o item 2.3 antes da formação, as raparigas pelo contrário, 

apresentam valores médios mais elevados para os outros itens. Na Escola 3 no que diz 

respeito aos itens 2.1, 2.2 e 2.5, os resultados apontam para uma melhoria do sexo 

feminino, verificando-se o mesmo par o sexo masculino nos itens 2.4, 2.7 e 2.8. na Escola 

4, verifica-se que as raparigas maior conhecimento relativamente às questões abordadas. 

Na figura VI4 estão representados os resultados nos dois instantes de avaliação,  

relativos à contraceção, Q3.  Por análise da figura, verifica-se que existem diferenças, nos 

diferentes itens avaliados, antes da formação de ES e após a formação nas escolas 

estudadas.  

Constata-se que relativamente à Q3.1, com exceção da Escola 4, a qual teve uma 

ligeira melhoria, indiciando uma mudança de opinião, nas restantes não houve evolução. 

Quanto à Q3.2, verifica-se que, de um modo geral, os alunos têm a noção, de que as  boas 

companhias não são sinónimo de despreocupação relativamente às IST. Na Q3.3, os 

resultados após a formação evidenciam uma melhoria, execeto para a Escola1. Em relação 

à Q3.4, continua a existir uma informação errada. Quanto à Q3.5, houve uma mudança 

de opinião no sentido positivo, nas escolas 2 e 4. Na Q3.6, essa mudança apenas se 

verificou na Escola 4. Referente à Q3.7, continua a haver uma má informação no que 

respeita à necessidade de proteção das IST, como se pode observar pelos resultados 

obtidos. Em relação à Q3.8, apenas na Escola 1 e Escola 4 apresentam uma mudança de 

opinião, que manifesta evolução. Quanto à Q3.9, o conceito não foi aprendido. Na Q10, 

a Escola 3 é a que evidencia melhores resultados. Em Q11, destacam-se as escolas 1 e 4, 

pelos seus resultados positivos, após a formação. Relativamente à Q3.12, destacam-se as 

escolas 3 e 4, com uma ligeira melhoria. Na Q3.13, os resultados são idênticos, não 

evidenciando melhoria, nas escolas estudadas. Em Q3.14, melhoraram os resultados na 

Escola 3 e na Escola 4. Na Q3.15 e Q3.16, de um modo geral, não se verifica alteração 
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dos conhecimentos, após a formação. Quanto à Q3.17 e 3.18, apenas na Escola 3, se 

verifica uma ligeira melhoria. 

Figura VI4- Distribuição de cada um dos itens na questão 3 no pré-teste e pós-

teste por escola. 

Para avaliar a significância estatística da formação, isto é para testar a 

significância da mudança de opinião, relativamente cada um desses itens, recorreu-se ao 

Teste de MacNemar. 

Os resultados obtidos permitem concluir que para a Escola 1, o efeito da formação 

foi estatisticamente significativo para os itens Q3.7 ”Quando a mulher toma a pílula, o 

homem não precisa de usar o preservativo” (p=0.031) e Q3.14 ”A aparência da pessoa 

diz-nos se ela é ou não portadora de uma IST” (p=0.048) ou seja a formação teve o efeito 

desejado. A mesma conclusão é retirada para a Escola 2 no que diz respeito aos itens 

Q3.4” A toma da pílula deve ser iniciada no 1º dia da menstruação” (p=0.032), Q3.5 ”A 

pílula tem efeito contracetivo a partir do 1º mês em que se começa a tomar” (p=0.018) e 

Q3.15” O preservativo deve ser retirado com o pénis ainda em ereção, logo após o 

orgasmo” (p=0.048), ou seja a opinião de que são verdadeiras as afirmações “A toma da 
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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” e “O preservativo deve ser retirado com o 

pénis ainda em ereção, logo após o orgasmo” ganhou significativamente mais adeptos 

após a formação. Na Escola 3, o efeito da formação foi estatisticamente significativo para 

o itens Q3.9 ”A contraceção de emergência só pode ser feita até 48 horas após a relação 

sexual desprotegida” (p=0.025) e Q3.10 (p=0.011), ”O preservativo é um método 

contracetivo só disponível para homens”, ou seja a opinião de que é verdadeira a 

afirmação “A contraceção de emergência só pode ser feita até 48 horas após a relação 

sexual desprotegida” e falsa a afirmação “O preservativo é um método contracetivo só 

disponível para homens” ganhou mais adeptos. Na Escola 4, o efeito da formação foi 

estatisticamente significativo para o item Q3.9 (p=0.046), ou seja a opinião de que é 

verdadeira a afirmação “A contraceção de emergência só pode ser feita até 48 horas após 

a relação sexual desprotegida” ganhou mais adeptos.  

No que diz respeito à significância em função do género verificaram-se os 

seguintes resultados: As pontuações femininas são superiores às masculinas nos itens: 

Q3.7antes (U=138,W=463, p=0.001), Q3.8 ”Atualmente, a relação sexual não protegida 

não é problemática, uma vez que se pode recorrer, sempre que necessário, à contraceção 

de emergência” após (U=194.5, W=519.5, p=0.038), Q3.12 ”A mulher que pretende 

iniciar a vida sexual, como contraceção, pode tomar a pílula contracetiva indicada por 

uma amiga” antes (U=210.5, W=535.5, p=0.037), Q3.18 ”O preservativo deve ser 

colocado assim que o pénis estiver ereto e antes de qualquer contacto sexual”após 

(U=197, W=522, p=0.021) para a Escola 1. Na Escola 2, as pontuações femininas são 

significativamente mais altas do que as masculinas para todos os itens, exceto para o item 

Q3.9,  Q3.7após (U=184.5, W=374.5, p=0.045), Q3.9após (U=160,W=485, p=0.026), 

Q3.11após (U=156.5, W=346.5, p=0.01), Q3.12após (U=159.5,W=349.5, p=0.008) e  

Q3.18após (U=184.5, W=509.5, p=0.045). 

Na Escola 3, as pontuações femininas são superiores às masculinas para os itens: 

Q3.1 ” As Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) são infeções transmitidas 

unicamente por contacto sexual” antes (U=122, W=263, p=0.041), Q3.2 ”Quem tem boas 

companhias não tem que se preocupar com as IST” após (U=138, W=274, p=0.022), 

Q3.10” O espermicida é um método contracetivo tão eficaz como o preservativo” antes 

(U=101, W=237, p=0.005), Q3.12 ”A mulher que pretende iniciar a vida sexual, como 

contraceção, pode tomar a pílula contracetiva indicada por uma amiga” após (U=142.5, 

W=278.5, p=0.022), Q3.16 ”Na primeira relação sexual desprotegida não há risco de 
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engravidar “após (U=138, W=274, p=0.022). Quanto à escola 4, as diferenças entre as 

pontuações femininas e masculinas não são estatisticamente significativas.  

A figura VI5 apresenta os resultados obtidos nas escolas estudadas no que diz 

respeito à questão 4 “Na tua opinião a ES serve para te ajudar a …”. Por análise da 

representação gráfica parece existirem algumas diferenças, em algumas das escolas 

estudadas, nos resultados antes e depois da formação. 

 Figura VI5- Apresentação dos resultados obtidos nas escolas na questão 4. 

Por análise dos resultados conclui-se que não existe evidência estatística 
significativa, em termos gerais, para afirmar que as opiniões dos alunos sofreram uma 
alteração com a formação (tabela VI2).  

Tabela VI2- Teste de Wilcoxon, valores de prova. 

Quando é considerado o género, apenas para a Escolas 2 e 3 se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas. Assim, na Escola 2 verificámos que as 

pontuações femininas são inferiores às masculinas no respeitante à questão Q4.1 ”Na tua 

Item 1 

p 

Item 2 

p 

Escola 1 0,160 0,804 

Escola 2 0,783 0,125 

Escola 3 0,222 0,313 

Escola 4 0,564 0,480 
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opinião a Educação Sexual serve para te ajudar a ter mais informação” antes (U=187.5, 

W=512.5, p=0.029). O mesmo se reflete na Escola 3 na questão Q4.2 ”Na tua opinião a 

Educação Sexual serve para te ajudar a tirar dúvidas que tens” antes (U=113.5, W=389.5, 

p=0.004). 
A Figura VI6, que ilustra os resultados das pontuações da questão 5, “Como te 

sentes a falar de Educação Sexual”, em cada uma das Escolas em estudo. De acordo com 

o teste de Wilcoxon verificaram-se diferenças estatisticamente significativas, para as 

Escolas 1, 3 e 4. Assim, por análise dos resultados da Escola 1, existe evidência estatística 

que nos leva a afirmar que as pontuações após a formação são mais elevadas do que antes 

da formação para os itens Q5.1 ”Como te sentes a falar de Educação Sexual os teus 

amigos” (Z=-1.63, p=0.044), Q5.4 ”Diz como te sentes a falar de Educação Sexual com 

os teus professores” (Z=-1.6, p=0.049), ou seja, o efeito da formação foi positivo. No que 

diz respeito à significância da diferença em função do género concluimos que as 

pontuações masculinas são superiores às femininas no item Q5.2 ”Diz como te sentes a 

falar de Educação Sexual com os teus pais” antes (U=199.5,W=452.5, p=0.046), 

verificando-se o oposto relativamente ao item Q5.3 ”Diz como te sentes a falar de 

Educação Sexual com os teus colegas”antes (U=197,W=450, p=0.043). Na Escola 3, 

existe evidencia estatística que nos leva a concluir que as pontuações após são superiores 

às antes para a questão Q5.2 (Z=-2.4, p=0.008), ou seja, o efeito da formação foi positivo 

para este item. Quando tomamos em consideração o género, verificámos que as 

pontuações masculinas são superiores às femininas para os itens: Q5.1antes (U=93.5, 

W=369.5, p=0.004), Q5.3antes (U=92.5, W=368.5, p=0.002), Q5.5 ”Diz como te sentes 

a falar de Educação Sexual com outros” antes (U=121, W=397, p=0.032). Por fim, na 

Escola 4, existe evidência estatística que nos leva a concluir que as pontuações do sexo 

masculino são superiores às do feminino, Q5.5após (U=85,000, W=238,000, p=0.047), 

ou seja, após a formação os rapazes mostraram estar mais à vontade para falar de 

Educação Sexual com outros. 
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Figura VI6- Resultados das pontuações da questão 5, nas várias escolas. 

Caso já tivesse iniciado a sua vida sexual foi pedido aos alunos para indicarem a 

idade da sua 1ª relação sexual, o que constitui a questão 6. Os resultados indicam que na 

Escola 1, 13 alunos já tinham iniciado a sua vida sexual, destes 11 tinha 14 anos ou mais 

e 9 responderam que usaram um método contracetivo na última relação sexual, sendo o 

preservativo o método contracetivo mais utilizado (questão 7). Apenas 1 aluno afirmou 

ter tido relações sexuais após ter consumido álcool ou drogas. No que diz respeito à 

Escola 2, 5 alunos afirmaram já ter iniciado a sua vida sexual e 3 tinham 14 anos ou mais. 

Quanto ao uso de um método contracetivo na última relação sexual (questão 8), 3 deles 

responderam que sim, sendo o preservativo o método contracetivo mais utilizado. Dos 5 

alunos, 2 deles afirmaram já ter tido relações sexuais após teres consumido álcool ou 

drogas (questão 9). Na Escola 3, 6 alunos afirmaram já ter iniciado a sua vida sexual, 

destes 5 tinham 14 anos ou mais. Todos eles afirmaram ter usado um método contracetivo 

na última relação sexual e o escolhido foi o preservativo. Apenas 1 afirmou já ter tido 

relações sexuais após teres consumido álcool ou drogas. Na Escola 4, 7 alunos já tinham 

iniciado a sua vida sexual, destes 11 tinha 14 anos ou mais e 5 responderam que usaram 

um método contracetivo na última relação sexual, sendo o preservativo o método 
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contracetivo utilizado. Dois alunos afirmaram ter tido relações sexuais após teres 

consumido álcool ou drogas. 

Para avaliar se o tipo de resposta à questão “Achas que a maioria dos jovens da 

tua idade já teve relações sexuais”, depende da Escola e recorreu-se ao Teste do Qui-

quadrado de independência. Observou-se um maior número de respostas do tipo “não” na 

Escola 2 (59,1%), Escola 3 (58,9%), e Escola 4 (59,4%), comparativamente à escola 1 

(57,4%)  (Tabela VI3). Contudo, a análise estatística inferencial permite afirmar que o 

tipo de resposta é independente da Escola ( χ²(3) =0,04; p=0,998). 

 

Tabela VI3- Variação da resposta dos alunos à questão 10. 
 

Q10 Escola 
1 2 3 4 

Sim 20 18 16 13 
Não 27 26 23 19 
Total 47 44 39 32 

 

Quanto à perceção que os alunos têm da idade em que os outros jovens costumam 

ter a sua primeira relação sexual (questão 11), a maioria dos alunos acha que é a partir 

dos 14 anos (Tabela VI4).  

 

Tabela VI4- Distribuição dos scores observados antes e depois da formação. 

 
Observaram-se diferenças nos resultados antes e após a formação relativos aos 4 

itens da questão 12 (medidos numa escala ordinal de 1- Discordo Totalmente a 4- 

Concordo Totalmente). A Figura VI7 ilustra a distribuição dos scores observados antes e 

depois da formação.  

 
14 anos 
ou mais 

Escola 
1 2 3 4 

nenhuns 0 1 2 0 
poucos 9 5 2 3 
muitos 38 38 35 29 
Total 47 44 39 32 
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Figura VI7- Distribuição dos scores observados antes e depois da formação. 

Para a valiar se essas diferenças são significativas, recorreu-se ao teste não 

paramétrico de Wilcoxon. Os resultados obtidos permitem-nos concluir que apenas na 

Escola 1 e para os itens 2 ”Quando os jovens têm relações sexuais geralmente é a rapariga 

que toma a iniciativa” e 3 ”Quando os jovens têm relações sexuais decidem os dois 

quando acham que é a altura”, as diferenças observadas são significativas, tabela VI.5.  

Tabela VI5- Resultados da aplicação do teste não paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney. 
*nivel de significância de 0,05; ** nivel de significância de 0,01

Mais ainda, existe evidência estatística que nos leva a concluir que as pontuações 

após são inferiores a antes para o item 2 (p=0.001) e que para o item 3 as pontuações após 

são superiores a antes (p=0.016). Portanto, podemos afirmar que relativamente a estes 

itens a formação foi eficaz. 

Para avaliar a eficácia da formação por género recorreu-se ao teste não 

paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney (Tabela VI5). Na Escola 1, os rapazes apresentam 

Escola 
1 2 3 4 

Item1  (Z=-0,953, p=0,341) (Z=-0,471, p=0,637)  (Z=-0,164,p=0,870) (Z=-0,408, p=0,683) 

Item2  (Z=-3,131, p=0,002) ** (Z=-1,198, p=0,231) (Z-1,342b, p=0,180) (Z=-0,646, p=0,518) 
Item3  (Z=-2,132, p=0,033) * (Z=-0,192, p=0,847)  (Z=-0,866, p=0,386)  (Z=-1,031, p=0,302) 
Item4  (Z=-0,319, p=0,750) (Z=-0,577, p=0,564)  (Z=-0,346, p=0,729)  (Z=-0,802, p=0,423) 
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scores mais baixos do que as raparigas no item 3 antes das aulas em ES e as diferenças 

observadas foram estatisticamente significativas (U=178,5; W=503,5; P=0,005), ou seja 

as raparigas tinham o conceito mais vincado antes da formação do que os rapazes. Na 

Escola 2, os rapazes apresentam scores mais baixos do que as raparigas no item 4 ” 

Quando os jovens têm relações sexuais” têm relações porque um deles insiste (U=156; 

W=346; P=0,02), ou seja, as raparigas tinham o conceito mais vincado antes da formação 

do que os rapazes. Nas Escolas 3 e 4, as raparigas apresentam scores mais baixos do que 

os rapazes no item 2 ”Quando os jovens têm relações sexuais” Geralmente é a rapariga 

que toma a iniciativa antes da formação e as diferenças observadas foram estatisticamente 

significativas (U=108; W=384; P=0,009), (U=84,5; W=237,5; P=0,033), respetivamente. 

Deste modo, podemos afirmar que as raparigas tinham o conceito mais vincado antes da 

formação do que os rapazes. 

A questão, 13 “Na tua opinião os jovens têm a sua primeira relação sexual porque” 

é constituída por três itens. Item 1- Querem experimentar; Item 2- Estão muito 

apaixonados; Item 3- Já namoram há muito tempo (avaliados numa escala binária, 1-Sim; 

2- Não). O número de respostas afirmativas para a Escola 1 antes da formação foi de 42 

(89,4%) e depois da formação este número passou a 45 (95,7%) para o item 1, 32 (68,1%) 

antes da formação e 30 (63,8%) após a formação para o item 2 e para o item 3, foi de 36 

(76,6%) antes da formação e após a formação foi de 38 (80,9%). Para a Escola 2, o 

número de respostas afirmativas, antes da formação foi de 43 (97,7%) antes das aulas de 

ES e de 42 (95,5%) após a formação para o item 1, para o item 2 foi de 25 (56,82%) antes 

da formação e este número passou a 21 (47,7%) após a formação e para o item 3, 30 

(68,2%) antes da formação e 33 (75%) após a formação. Quanto à Escola 3, temos 33 

(84,6%) respostas afirmativas antes da formação e 38 (97,4%) após a formação, para o 

item 1. Para o item 2, 23 (59%) antes da formação e depois da formação este número 

passou a 27 (69,2%) e para o item 3, esse número foi de 28 (71,8%) antes da formação e 

28 (71,8%) após a formação. Finalmente para Escola 4, o número de respostas afirmativas 

antes da formação foi de 29 (90,6%) e após a formação foi de 30 (93,8%) para o item 1, 

para o item 2, foi de 20 (62,5%) antes da formação e 22 (68,8%) após a formação, quanto 

ao item 3, o número de respostas afirmativas antes da formação foi de 21 (65,6%) e após 

a formação esse número passou a 23 (71,9%)  Contudo, o efeito da formação, não foi 

estatisticamente significativo, tabela VI6. 
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Tabela VI6- Teste de MacNemar, valores de prova. 

Relativamente à questão 14 “Indica as razões para uso do preservativo”, foram 

considerados 3 itens, medidos numa escala dicotómica (1-Sim, 2- Não). O número de 

respostas afirmativas observadas antes da formação para a escola 1 foi de 44 (93,6%) e 

após a formação foi de 47 (100%), para o item 2, foi de 44 (93,6%) antes da formação e 

de 43 (91,5%) após a formação e para o item 3 antes da formação foi 43 (91,5%) e após 

a formação de foi 45 (95,7%). Na Escola 2, para o item 1, o número de respostas 

afirmativas antes da formação foi de 42 (95,5%) e após a formação foi de 43 (97,7%), 

para o item 2, foi de 42 (95,5%) antes da formação e após a formação foi de 44 (100%) e 

para o item 3, antes e após a formação foi de 42 (95,5%). Na Escola 3, observaram-se 38 

(97,4%) respostas afirmativas antes da formação e 39 (100%), após a formação, para o 

item 1, quanto ao item 2, o número de respostas afirmativas foi de 36 (92,3%) antes da 

formação e de 39 (100%) após a formação e número de respostas afirmativas antes da 

formação para o item 3 foi 35 (89,7%) e após a formação de foi 37 (98,5%). Na escola 4, 

o número de respostas afirmativas para os itens 1 e 3 antes da formação foi de 31 (96,9%)

e após a formação passou a ser de 32 (100%), para o item 2, foi de 30 (93,8%) antes da

formação e de 32 (100%). Contudo, de acordo com o teste de MacNemar, não se pode

afirmar que o efeito da formação foi estatisticamente significativo, Tabela VI7. Ainda

assim, podemos constar que houve mudança de opinião relativamente aos itens

considerados, sendo essas mudanças positivas.

Questão 13 

Item 1 
P 

Item 2 
P 

Item 3 
p 

Escola 1 0,453 0,824 0,791 

Escola 2 1,000 0,503 0,648 

Escola 3 0,125 0,503 1,000 

Escola 4 1,000 0,824 0,791 
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Tabela VI7- Teste de MacNemar, valores de prova. 

 

No que respeita à questão 15, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas nas escolas 1, 2 e 4. Assim, na Escola 1, observou-se um aumento nos 

valores dos itens 15.2 ”Como te sentirias nas seguintes situações convencer o parceiro a 

usar preservativo”, 15.3 ”Como te sentirias nas seguintes situações recusar ter relações 

sexuais sem preservativo“ e 15.4 ”Como te sentirias nas seguintes situações recusar  ter 

relações sexuais se não quiser”,  do momento antes da formação (Mediana=3, Mediana=3, 

Mediana=2) para o momento após a formação (Mediana=4, Mediana=4, Mediana=4) e 

as diferenças observadas são estatisticamente significativas (Z=-2,196, p=0,015; Z=-

2,112, p=0,018; Z=-2,621, p=0,004), respetivamente. Assim, podemos afirmar que com 

a formação os alunos se sentem mais à vontade para expressar a sua vontade. Quer seja, 

em convencer o parceiro a usar preservativo ou em recusar ter relaçoes sem preservativo, 

ou ainda em recusar ter relações sexuais se não quiser. Na Escola 2, observou-se uma 

redução nos valores do item 15.1 ”Como te sentirias nas seguintes situações conversar 

com o parceiro sobre o uso do preservativo”, antes da formação, aproximadamente 66% 

dos alunos responderam estar mais à vontade e após a formação todos optaram pela opção 

“ 1- não sei”, (Mediana=1). O oposto ocorreu para os itens 15.3 ”Como te sentirias nas 

seguintes situações recusar ter relações sexuais sem preservativo e 15.4 ”Como te 

sentirias nas seguintes situações recusar  ter relações sexuais se não quiser, ou seja, 

observou-se um aumento após a formação (Mediana=4, Mediana=4), mais de 70% dos 

alunos afirmaram sentir-se à vontade para recusar ter relações sexuais sem preservativo e 

se não quiser. As diferenças observadas para os itens 15.1, 15.3 e 15.4 são estatisticamente 

significativas (Z=-5,709, p<0,001; Z=--2,741, p=0,003; Z=-2,327, p=0,01), 

respetivamente. 

Quando avaliamos os resultados da formação em função do género, verificamos 

que relativamente à Escola 1 e 2 , existe evidência estatística que nos leva a concluir que 

Questão 14 

 
Item 1  

P 

Item 2 

P 

Item 3 

p 
 

Escola 1 0,500 1,000 0,687  

Escola 2 1,000 0,500 1,000  

Escola 3 1,000 0,250 0,687  

Escola 4 1,000 0,500 1,000  
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as pontuações femininas são superiores às masculinas para o item 15.4 antes (U=187 

W=512 p=0.024),  (U=159,5 W=349,5 p=0.013), respetivamente, sendo que as raparigas 

estão mais à vontade para recusar ter relações sexuais”, o mesmo se verifica para a Escola 

2 relativamente ao item 15.3antes (U=136,5 W=326,5 p=0.006). Na Escola 4, 

melhoraram os resultados no item 15.4, nas raparigas, a pós a formação, ou seja, após a 

formação, as raparigas sentem-se mais à vontade para recusar ter relações sexuais. 

6.2.1- Discussão dos resultados dos pré e pós-teste 

Os resultados obtidos, de um modo geral mostram que na questão 1, na Escola 1 

verificou-se uma melhoria no alargamento do conceito da sexualidade. Após a 

intervenção, são reforçados os conceitos: reprodução, Infeções sexualmente 

transmissíveis e gravidez, o que já está associado e que se comprova pelos valores 

obtidos. Na Escola 2 o conceito de sexualidade melhorou, do pré para o pós-teste, 

abrangendo o conceito de família e publicidade. Após formação, associam mais o 

conceito de família que  publicidade ao conceito de sexualidade. Aumentou o número de 

alunos que dizem que o beijo não é importante na sexualidade.  Consideram que o carinho 

não é importante na sexualidade, com base nos resultados do pós-teste. A concluir no 

final da formação os alunos acham que a reprodução é importante na sexualidade. 

Manifestam-se dúvidas na clareza do conceito sexualidade e os termos associados. Na 

Escola 3, o conceito de sexualidade, após a formação foi mais integrador incluindo o 

namoro e contracetivos no seu conceito, sendo que as pontuações após a formação são 

mais elevadas do que antes para  os  itens  Namoro e  Contracetivos. 

Na Escola 4, houve variação na questão “Infeções sexualmente transmissíveis”. A 

concluir, houve melhorias na globalidade. 

No que respeita ao género, na Escola 1, após formação, no conceito cultura, os 

rapazes têm uma opinião mais correta. As raparigas é que dizem mais que discordam. Os 

rapazes ficaram com o conceito de sexualidade mais alargado. Na Escola 2, nos métodos 

contracetivos/infeções sexualmente transmissíveis, os valores para as raparigas são mais 

elevados, no pós teste. Os restantes itens são mais elevados nos rapazes. Os rapazes 

melhoram na opção concordo. A nível do género, os rapazes têm valores mais altos no 
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item Cultura, no pós-teste e as raparigas tiveram uma maior evolução nas infeções 

sexualmente transmissíveis. No namoro foi a mais escolhida a concordo e concordo 

totalmente, no pré-teste. Na Escola 3, no sexo masculino, no pós teste, diminuiram os 

valores dos itens Família, Cultura, Publicidade e aumentaram os valores dos itens Leis e 

Afeto. No que concerne à Escola 4, os rapazes tiveram valores mais elevados nos tens 

Namoro, Família, Carinho, Leis no pós teste e os valores de IST mais baixos. Ocorreu 

uma maior evolução para o sexo masculino, que para o sexo feminino. As raparigas são 

muito semelhantes, no antes e no pós-teste, mas os rapazes variam entre si.  Houve 

evolução do conceito de sexualidade, com os resultados do pós-teste, mas a dimensão 

biológica, isto é, a reprodução é a que prevalece relativamente aos restantes itens. A nível 

de género, verifica-se uma maior evolução na aprendizagem do conceito pelos rapazes. 

Destaca-se a escola 3, em termos de evolução na aprendizagem do conceito Sexualidade, 

dado o número de respostas que se aproxima do pretendido ser em maior número. O  

provável resultado da Escola 3 deve-se à existência de formação contínua dos professores 

na área da ES e à existência de Coordenador da ES nos dois ciclos de ensino (3º ciclo e 

secundário), que promovem a realização de reuniões com os professores que lecionam 

esta área e a intensificação de atividades práticas com intervenção de agentes exteriores 

à escola. Salienta-se a escola 4, em termos de evolução do conceito de Sexualidade nos 

rapazes, pois os resultados no pós-teste aproximaram-se mais das pretendidas. Estes 

resultados podem dever-se a que um dos professores que leciona ES ser DT dos alunos, 

desde o 7ºano e é um dos dinamizadores do Projeto PES na sua escola, desde há alguns 

anos a esta parte. 

Relativamente à questão 2, houve melhoria dos resultados, após a formação. 

Destaca-se a Escola 3 pelos resultados ao nível geral, pois melhorou o valor de um item. 

Relativamente ao género, destaca-se a Escola 1, porque houve melhoria em dois itens, no 

pós-teste. Pensamos que provavelmente o resultado obtido na Escola 3 deve-se à 

existência de formação contínua dos professores na área da ES e à existência de 

Coordenador da ES nos dois ciclos de ensino (3º ciclo e secundário), que promovem a 

realização de reuniões com os professores que lecionam esta área e a intensificação de 

atividades práticas com intervenção de agentes exteriores à escola. Na Escola 1, o seu 

provável resultado poderá derivar do trabalho em equipa entre professores, psicóloga e 

enfermeiro, presentes na escola. 

Em relação à questão 3, destacam-se os resultados na Escola 2, que  poderão ser 

explicados pela formação ser dada apenas pelos diretores de turma, em sala de aula e um 
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dos DT está ligado ao Projeto PES da sua escola, desde que foi implementado. Em função 

do género, destaca-se a Escola 3. Terá ocorrido um maior à vontade dos alunos nestas 

aulas, que poderá advir do facto de as turmas terem o mesmo DT, desde o 7ºano de 

escolaridade. O DT pertence ao grupo da disciplina de Biologia e faz formação, com 

regularidade.  

No que concerne à questão 4, não houve alteração em nenhuma escola, em termos 

gerais, porque a importância dada à ES já estava intrínseca em cada indivíduo. Mais ainda, 

antes da formação verificámos que as raparigas tinham uma opinião mais formada e 

correta sobre a utilidade da ES. Pensamos que possa ter a ver com a maturidade que as 

raparigas apresentam mais precocemente que os rapazes. 

Em relação à questão 5, houve uma maior evolução após formação na Escola 1, 

para todos os itens, apesar de nem para todos os itens as diferenças não tenham sido 

significativas. Mais ainda, na Escola 2 também houve uma melhoria, apesar de não ser 

significativa, em 5.2, 5.3 e 5.4. Os alunos mesmo antes da formação, na Escola 3, estavam 

mais à vontade com os amigos e com os colegas, o que pode significar que são mais 

desinibidos. Pensamos que o facto de viverem num meio mais citadino promova o acesso 

mais rápido a determinados espaços, nomeadamente de convívio e intercâmbio e os 

próprios docentes serem na sua maior parte do quadro daquela escola, desde há muitos 

anos, havendo um grande con hecimento dos alunos, dentro e fora da escola. 

Quanto à questão 6, verificou-se que em todas as escolas existem alunos que 

iniciaram a sua vida sexual, a maioria com 14 anos ou mais, antes do início das formação 

em ES. Destacam-se a Escola 2, na qual menos indivíduos iniciaram a sua vida sexual (5) 

e a Escola 1, onde mais indivíduos iniciaram a sua vida sexual (13). No caso da Escola 2, 

poderá ter a ver com a permanência de quase todo o corpo docente ao longo de vários 

anos seguidos. No caso da Escola 1, precisamente o oposto, a pouca permanência do 

conjunto de professores. Segundo o Relatório do Estudo de 2014 HBSC 2014 (Health 

Behaviour in School - aged Children), feito a vários adolescentes portugueses, de norte a 

sul do país, uma amostra representativa da população escolar portuguesa, de 6026 alunos, 

em que participaram alunos de vários anos escolares, tais como 8º e 10º anos, os jovens, 

na sua maioria referiram, que tiveram a sua a primeira relação sexual aos 14 anos (76,2%); 

16,1% e entre os 12 e 13 anos. Sendo mais representativo no grupos de idade mais baixa 

os rapazes enquanto no grupo de idade mais avançada são as raparigas em maior número, 

Dos adolescentes 70,5% refere já ter tido relações sexuais sem ter utilizado o preservativo 

na primeira relação sexual, 65,5% de rapazes e 79,4% de raparigas. Estes resultados 
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evidenciam uma maior necessidade de intervenção com o grupo mais novo. No entanto  

não podemos descorar os mais crescidos, os quais são sexualmente mais ativos, mas a sua 

experiência foi numa idade mais nova, o que talvez indicie uma certa zona favorável em 

que os jovens estão mais inclinados para a sexualidade, talvez por ser uma faixa etária 

onde a puberdade e curiosidade a ela agregada têm a sua maior influência (Clemente, 

2014). É de salientar que “isto pode ser preocupante tendo em conta o número de jovens 

que não usam contracetivo na sua primeira vez, sendo que o público mais jovem que não 

teve relações sexuais até agora está sujeito à possível adoção de uma mesma experiência” 

(Clemente, 2014:169). Mais vem no mesmo relatório, no que respeita os Motivos para ter 

relações sexuais quando teve relações sexuais pela primeira vez, aproximadamente 45% 

dos jovens diz que quando teve relações sexuais pela primeira vez foi porque assim 

pretendeu, dos jovens que referem já ter tido relações sexuais, os rapazes referem mais 

vezes que gostariam que a primeira vez tivesse acontecido mais cedo, enquanto as 

raparigas dizem mais frequentemente que a sua primeira vez  ocorreu na altura certa, que 

preferiam que tivesse acontecido mais tarde, e que não queriam realmente ter tido relações 

sexuais. Os jovens   pertencentes ao 10º ano, referem que a primeira vez que tiveram 

relações sexuais foi na altura que sentiram vontade para o fazer, 40,3% de rapazes e 

51,8% de raparigas, 34,0% no 8ºano e 52,8% no 10ºano.  Dos que  responderam “Queria 

que tivesse acontecido mais cedo”, 23,3% são rapazes e 3,5% são raparigas, 22,8% no 

8ºano e 11,0% do 10ºano.  No que respeita a “ Preferia que tivesse acontecido mais tarde”,  

9,7% de rapazes e 19,6% de raparigas, 14,8% do 8ºano e 12,0% do 10ºano.  Daqueles que 

responderam “Não queria realmente ter tido relações sexuais”, 3,9%  de rapazes e 7,5% 

de raparigas, 8,4% no 8ºano e 2,6% no 10ºano.  

Quanto à questão 7, todos os que iniciaram a sua atividade sexual usaram um 

método contracetivo na última relação sexual, na Escola 3 e mais de metade dos alunos 

das restantes escolas também usaram.  O método usado foi o preservativo (questão 8) em 

todos os casos referidos. Destaca-se a Escola 3, pelos resultados mais próximos dos 

pretendidos. Pode estar relacionado com a formação contínua que todos os professores 

têm anualmente, serem os principais responsáveis os DT´s, que por sua vez pertencem ao 

grupo de Biologia e ainda que nessa escola existam dois Coordenadores da ES, no 3º 

Ciclo e Secundário, com reuniões muito periódicas com os professores envolvidos neste 

projeto, não apenas nos Conselhos de Turma de Avaliação. Destaca-se pela negativa a 

Escola 2, no sentido em que alguns elementos do sexo feminino  recorreram ao coito 

interrompido na última relação sexual. Note-se que nesta escola existem elementos de 
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várias etnias, nomeadamente etnia cigana. Tendo em conta o Relatório do Estudo de 2014 

HBSC 2014 (Health Behaviour in School - aged Children), quanto ao uso de preservativos 

na primeira relação sexual, a maior parte dos adolescentes (70,5%) que refere já ter tido 

relações sexuais recorreu ao preservativo na primeira relação sexual, 64,7% no 8ºano e 

76,9% no 10ºano. São as raparigas que referem mais frequentemente o recurso do 

preservativo como método contracetivo na primeira relação sexual sendo que, dos que 

não usaram 16,8%, são raparigas e 24,1% são rapazes. Os jovens  do 10º ano referem 

mais frequentemente ter utilizado preservativo na primeira vez que tiveram relações 

sexuais, 76,9%  e do 8ºano, 64,7%. No que respeita ao uso do preservativo na última 

relação sexual, um grande número de adolescentes responde sim, 69,1% de rapazes e 

72,9% de raparigas, 66,3% no 8ºano e 73,8% no 10ºano. Quanto aos que não usaram 

preservativo, 19,1% são rapazes e 22,6% são raparigas, 20,9% no 8º ano e 19,8% no 

10ºano. 

No respeitante a ter tido relações sexuais após teres consumido álcool ou drogas 

(questão 9), muito poucos alunos (1 ou 2) disseram que sim. As escolas têm que investir 

mais na formação em relação ao álcool, devido à involução destes no que respeita à 

ingestão de álcool de uma forma mais barata e disfarçada e que está na moda, pelos 

denominados shoots. 

À questão 10, “Achas que a maioria dos jovens da tua idade já teve relações 

sexuais”, mais de 50% de todos os alunos dizem que não. Pode significar que os alunos 

falam muito pouco entre eles sobre este assunto, não partilham as suas vivências. Pode 

ainda significar a realidade, ou seja os adolescentes estão a iniciar mais tarde a sua 

atividade sexual, dando mais importância às vivências entre amigos! 

Relativamente à questão 11, Que perceção tens da idade em que os outros jovens 

costumam ter a sua primeira relação sexual? A grande maioria afirmou com 14 ou mais 

anos. Pensamos que antes os alunos acham que é muito precoce iniciarem a sua atividade 

sexual antes desta idade, dado que valorizam mais o seu corpo e a sua imagem. Os amigos 

têm cada vez mais importância na vida dos jovens, o medo das consequências que podem 

daí advir para além de que começam a ter a noção que ainda é cedo para terem 

preocupações relacionadas com a existência de uma vida sexual ativa. 

Quanto à questão 12, na Escola 1, os resultados obtidos sugerem que os jovens 

poderão estar a partilhar mais as decisões em relação às relações sexuais.   Nas restantes 

escolas, observamos que os alunos, mesmo antes da formação já tinham os conceitos 

definidos de forma apropriada.  
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A formação mostrou-se eficaz na Escola 1, porque houve uma maior alteração nas 

respostas, do pré para o pós-teste, enquanto que nas restantes a formação não trouxe 

grandes acréscimos, pois estes já tinham a ideia correta. 

A salientar que é transversal a todas as escolas, a ideia de que o rapaz é que toma 

a iniciativa para ter uma relação sexual. Mas também todos eles concordam que devem 

ser ambos a decidir quando acham que é  altura. 

No que concerne à questão 13, “Na tua opinião os jovens têm a sua primeira 

relação sexual porque” na Escola 1, 3 e 4 salienta-se um pequeno aumento relativamente 

ao itens experimentar e namoro de longa duração, do pré-teste para o pós-teste. Na Escola 

2, ocorreu o contrário, logo houve uma melhoria em todos os itens, após a formação, 

todos os itens melhoraram, “o quererem experimentar” e “o namorarem há muito tempo” 

e o “estar apaixonados”. Pensamos que terá relação com o relacionamento entre pares. 

Respeitante à questão 14, houve uma melhoria em todos os itens após a formação, 

em todas as escolas. Nesta questão os alunos já tinham uma opinião bem formada antes 

da formação, mas que foi reforçada com a formação. 

Relevando a questão 15, com a formação os alunos sentem-se mais à vontade, de 

um modo geral, relativamente às situações abordadas, na Escola 1, destacando-se as 

raparigas em recusar ter relações sexuais sem preservativo, mesmo antes da formação. Na 

Escola 2, a maior parte dos alunos sente-se à vontade para recusar ter relações sexuais 

sem o preservativo ou se não quiser, após a formação, verificando-se ainda que as 

raparigas estão mais à vontade para recusar ter relações sexuais sem preservativo, mesmo 

antes da formação. Na Escola 4, após a formação, as raparigas dizem sentir-se mais à 

vontade para recusar ter relações sexuais. Pensamos que estes resultados possam estar 

relacionados com a existência dos gabinetes de atendimento e com profissionais com 

formação, para os quais os alunos são direcionados, quando o DT ou outro professor se 

apercebe de determinada ação por parte do aluno. 

Segundo o relatório do Estudo de  HBSC - 2014 (Health Behaviour in School - 

aged Children), quanto aos Gabinetes de Saúde na Escola, mais de 50% dos adolescentes 

diz que na sua escola existe um gabinete com um profissional de saúde ou professor 

(56,1%) ou um professor (55,7%) e 42,6% dos jovens refere ter tido aulas, sessões, 

conferências onde se falou de ES. Através desta investigação, os responsáveis viram 

confirmadas algumas ideias chave para a consecussão do seu trabalho, e partilham  a 

preocupação com a situação de “O facto que a maior parte dos jovens que tiveram relações 

sexuais desejava ter começado noutra altura é preocupante. Achamos que isto acontece 
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porque os jovens sentem-se pressionados, por exemplo, pelos colegas e amigos com a 

mesma idade que já iniciaram a sua vida sexual, e receiam serem gozados por ainda não 

terem tido relações sexuais” Magalhães, 2014:169).  Mais ainda “A abordagem deste 

tema nas aulas de ES é uma forma de contribuir para o desaparecimento deste 

preconceito” (Magalhães, 2014:169). Como foi referido mais de metade dos jovens não 

utiliza preservativos nas relações sexuais, o que é deveras preocupante “ao saber do 

melhoramento dos medicamentos para infeções como o VIH, não usam métodos 

contracetivos, porque pensam que já não há problema em contrair uma infeção 

sexualmente transmissível” (Magalhães, 2014:169). “É necessário, através de aulas de ES 

e outras ações de sensibilização, explicar aos jovens que contrair uma infeção 

sexualmente transmissível é perigoso para a saúde” (Magalhães, 2014:169). 

É verdade, que neste momento apenas estamos a falar de opinião, mas vimos 

anteriormente que conhecer o que os jovens pensam é muito importante (Verdure et al., 

2008; Ninomya, 2010). 

6.3- Resultados das entrevistas 

O registo de dados relativos ao instrumento entrevista divide-se em três etapas. 

Numa 1ª etapa, após a gravação das entrevistas,  procedemos à transcrição integral de 

cada entrevista, seguindo o seu guião. Em seguida elaborou-se um conjunto de gráficos 

com os resultados das entrevistas, analisando o seu conteúdo e posteriormente 

organizando várias categorias de resposta. Procedeu-se à análise dos resultados.  

Relativamente ao grupo 1, as questões apenas serviram como identificação e 

caraterização, em alguns parâmetros, do professor entrevistado. 

No que concerne ao  grupo  2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar, à questão 

1,  ”Como está organizada a ES na sua escola?”, todos os professores responderam a “a) 

Seguem as orientações/aplicam o Programa PRESSE” (Figura VI8).  
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Figura VI8- Respostas dos docentes à questão 1 “Como está organizada a ES na sua 

Escola?". 
 

Na questão 2, “Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola?”, 71% 

respondeu a a) Metodologias ativas e participativas e 29% a b) Metodologias de ensino 

tradicional (Figura VI9). 

 
Figura VI9- Gráfico de barras relativo às metodologias de ensino na escola. 

 

Na questão 3, “Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou 

cada um segue a sua?”, 57,1% referem a opção da a) Metodologia única e 42,9% a opção 

da b) Várias metodologias (Figura VI10).  
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Figura VI10- Respostas dos docentes se utilizam a mesma metodologia ou cada um 

a sua. 

No que respeita a questão 4, “Explique essa metodologia de ensino da ES.”, 71% 

respondeu a b) 12 aulas com atividades do presse e com a participação de convidados e 

29%  a a) 12 aulas recorrendo às atividades do Presse (Figura VI11).  

Figura VI11- Respostas dos docentes à questão “Explique essa metodologia de 

ensino da ES”. 

  No respeitante à questão 5, “Foi sempre esta metodologia, ou já existiram outras? 

71% responde a)  A mesma metodologia e 29%  a b) Outras metodologias (Figura VI12). 
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Figura VI12- Respostas dos docentes  à questão “Foi sempre esta metodologia, ou 

já existiram outras? 

 

À questão 6 do grupo 2 “Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) 

que for(em) possível(veis).” Sendo de resposta aberta, 3 entrevistados referiram: “Não 

sabia dado estar à pouco tempo naquela escola”; outros 3 referiram que “Antes do 

PRESSE, os professores promoviam campanhas com a participação de agentes de saúde 

e já se realizavam jogos e simulações semelhantes aos do PRESSE, sendo mais livre e 

por vezes mais interessante”. Um dos entrevistados referiu estar na mesma escola há cerca 

de 16 anos e foi sempre a mesma metodologia.   

 Na questão 7, “Como procede para analisar os resultados da implementação da 

ES na sua escola?”, 71% respondeu a)  Aplicação de questionários e 29% a  b) 

Observação dos comportamentos dos alunos (sem registo). No primeiro caso, referem-se 

aos pré e pós-teste que aplicam à turma, antes e após a formação dos alunos em ES e no 

segundo caso são aulas lecionadas sem aplicação de questionários, em que o professor 

avalia os conhecimentos adquiridos pelos alunos de um modo qualitativo, ao nível dos 

comportamentos e atitudes dos alunos (Figura VI13). 
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Figura VI13- Respostas dos docentes à questão “Como procede para analisar os 

resultados da implementação da ES na sua escola” 

 Na questão 8 do grupo 2 “Considera que tem obtido o sucesso desejado com a 

metodologia que utiliza presentemente ou pondera alterá-la?”, 71% diz a) sim. Em 29% 

tem-se a b) talvez (Figura VI14).  

Figura VI14- Respostas dos docentes à questão “Considera que tem obtido o 

sucesso desejado com a metodologia que utiliza presentemente ou pondera alterá-

la”. 
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alunos?” 57,1%, respondeu a) sim, 14,3% a b) não, 28,6% respondeu a c) não sei (Figura 

VI15). 
 

 
Figura VI15- Respostas dos docentes  à questão “Considera a legislação para a ES 

como promotora do sucesso dos alunos”. 

 

Perante a questão 2 do grupo 3, “A metodologia atual, utilizada na sua escola 

promove mais sucesso que outras anteriores?”, 14,3% disse a) Sim, 28,6%, a b) Não, 

57,1% a c) Não sei (Figura VI16). 

 

 
Figura VI16- Respostas dos docentes à questão “A metodologia atual, utilizada na 
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Na questão 3 do grupo 3, “Como monitorizam o sucesso destas aulas?”, 57,1% 

referiu a) Resultados da aplicação dos questionários. Em 28,6% b) Realização de um 

relatório; 14,3% c) Outra resposta, como por exemplo em atas de Reuniões de Conselhos 

de turma, após análise do DT e Coordenador da Educação para a Saúde (Figura VI17).  

Figura VI17- Respostas dos docentes à questão “Como monitorizam o sucesso 

destas aulas”. 

Na questão 4 do grupo 3, “Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração 

das aulas de ES?”, 100% disse a) Sim (Figura VI18).   

Figura VI18- Respostas dos docentes à questão ”Na sua escola, é aplicada a 

legislação na ministração das suas aulas”. 
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Em relação à  questão 5, do grupo 3, “Tem alguma sugestão a fazer à  legislação 

aplicada?“, tratou-se de uma questão aberta e foi dada como  resposta mais comum: “  

Deveria existir ES mediante a idade e só mantinha o programa se fosse dado apenas por 

professores com formação ou entidades com formação específica. Por outro lado algumas 

questões devem ser trabalhadas, porque não estão adequadas à idade dos alunos.” Outra 

resposta exibida: “Existir ES, mas não diminuirem a carga horária nem aumentarem os 

conteúdos das disciplinas. “Existir ES, mas ter atenção em reforçar mais o papel e a 

participação dos pais neste projeto, desde o início do ano letivo.“ 

 Em relação à questão 6, do grupo 3, “Como avalia a ES na sua escola?”, 57,2% avalia 

com a) Bom; 42,8% ; com b) Satisfaz (Figura VI19). 

 

 
Figura VI19- Respostas dos docentes à questão ” Como avalia a ES na sua escola”. 

 

Em relação à  questão 7, do grupo 3, “Como é que o Diretor de Turma prepara o 

Projeto de ES para a sua Direção de Turma?“, tratou-se de uma questão aberta e foi dada 

como  resposta mais comum: “Antes das reuniões iniciais existe uma reunião entre o 

Coordenador da saúde e os DT, para construirem as planificações da educação sexual, 

para as suas turmas.  

 À questão 8 do grupo 3 “Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES da 

sua escola?”, foi dito por 42,8%,  a) Recorrer a metodologias mais ativas e participativas,  

 28,6%,  b) Atividades dinamizadas por convidados exteriores à escola (Figura VI20). 
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Figura VI20- Respostas dos docentes à questão “Tem alguma sugestão para a 

melhoria do sucesso da ES da sua escola”. 

Quanto ao grupo 4- Fatores económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso 

dos alunos em ES, na questão 1 “Considera que os fatores económicos e sociais 

influenciam a aprendizagem da ES?” foi dada a resposta para a a) Sim, 14,3% e para a b) 

Não, 85,7% Figura VI21). 
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Quanto à questão 2 do grupo 4, “Na sua opinião, a cultura e educação informal de 

cada professor e alunos influenciam as aprendizagens destas matérias?”, 100% dos 

professores entrevistados respondeu sim (Figura VI22).  

 

 
Figura VI22- Respostas dos docentes à questão “Na sua opinião, a cultura e 

educação informal de cada professor e alunos influenciam as aprendizagens destas 

matérias”. 

 

À questão 3 do grupo 4, “Acha que a localização da escola em meio rural ou 

urbano, é um fator importante para o desenvolvimento da ES?” responderam a) Sim, 

57,1% e responderam a b) Não,  42,9% (Figura VI23). 

 
Figura VI23- Respostas dos docentes à questão “Acha que a localização da escola 

em meio rural ou urbano, é um fator importante para o desenvolvimento da ES”. 
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Na questão 4 do grupo 4 “Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar 

ES ou existe alguma mais apropriada?”, 42,9% disse a) Sim,; 57,1% disse b) Não (Figura 

VI24).  

Figura VI24- Respostas dos docentes à questão “Considera que em qualquer 

disciplina se pode lecionar ES ou existe alguma mais apropriada”. 

Na questão 5 do grupo 4, “Acha que deveria existir uma disciplina específica de 

ES?”, 86% disse  a) Sim, 14% a b) Não (Figura VI25). 

Figura VI25- Respostas dos docentes à questão “Acha que deveria existir uma 

disciplina específica de ES”. 
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6.3.1- Discussão dos Resultados das Entrevistas 

 

 

À questão 1,  ”Como está organizada a ES na sua escola?”, todos os professores 

responderam a “a) Seguem as orientações/aplicam o Programa PRESSE”. Nenhum dos 

entrevistados assinalou  a b) não aplica o PRESSE. Este programa é aplicado ao longo de 

12 aulas por professores, normalmente a partir do segundo período letivo. Este Programa 

foi introduzido nas escolas através de um Projeto Piloto, em 2008-2009, em 22 escolas, a 

alunos do 5º ano e atualmente são pelo menos 180 agrupamentos de escolas que aplicam 

este programa nas aulas de ES.  

A justificação mais plausível para que os professores sigam estas diretrizes tem a 

ver com o facto de que se faça uma associação entre ES e PRESSE, até porque a 

coordenação do PES das várias escolas trabalha em parceria com centros de saúde da área 

a que pertencem, os quais têm responsáveis pela interação com as escolas, que promovem 

este programa nas escolas, colaboram nas suas atividades e na formação prestada aos 

docentes e não docentes de cada agrupamento escolar. O Ministério da Educação, com a 

Direção Regional da Educação do Norte, a Administração Regional de Saúde do Norte e 

o Ministério da Saúde estão em parceria  neste programa, para que seja aplicado nas 

escolas. As escolas não são obrigadas a cumprir na íntegra as atividades que vêm no 

dossié de atividades, pois pelo menos 10% dos professores não seguem as atividades, 

nem aplicam o pré e pós-teste, mas cumprem o número de horas de lecionação de ES 

pelas quais são responsáveis com atividades autopropostas ou outras que por vezes 

surgem nas escolas, através de pessoas exteriores às escolas que se “voluntariam” para as 

realizarem, com estratégias por elas arbitradas. Hoje em dia vemos a participação, nas 

escolas, de um grande leque de pessoas, não docentes, com imensa disponibilidade 

principalmente na área da saúde, como por exemplo jovens médicos estagiários, 

psicólogos, entre outros.  Relativamente à aplicação dos  pré-testes e pós-testes, foi dito 

numa das entrevistas que “são muito generalistas, já que existem conceitos questionados 

aos alunos que o professor pode nunca falar nas aulas de ES, logo o aluno nunca os vai 

aprender e daí que para se obter o sucesso desejado, o professor tem que elaborar o seu 

plano e o seu Pré e Pós-teste, o que promovia diferenciação, mas depois não poderia ser 

feita a comparação a nível da escola”. Foi referido por outra entrevistada que “Para 

cumprir as horas e  como são iguais para todas as turmas, os professores optaram, para 

além do tempo escasso a sua não aplicação porque a planificação está sempre a ser 
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modificada e o pré-teste e pós acabam por ficar desatualizados, para além de que as 

turmas não serem todas iguais”. 

Estas aulas são dadas pelos DT,exclusivamente, em algumas escolas, em aulas da 

disciplina de Cidadania,  noutras escolas em Conselho de Turma os professores da turma 

organizam a participação de disciplinas, segundo o interesse de cada professor e a 

facilidade de determinda disciplina, como é o caso de Ciências Naturais e ainda podem 

ser dadas apenas em Ciências Naturais e em Formação Cívica (com o DT). Em todos os 

casos, o DT tem que apresentar a planificação aos Encarregados de Educação e que 

podem se assim consideraremalterar algum campo e complementar, o que  parece 

raramente acontecer, à exceção de uma das escolas. 

Quanto à questão 2, “Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola?”, 71% 

respondeu  a) Metodologias ativas e participativas. São lecionadas doze aulas, pelo DT, 

sendo aplicado na primeira aula o pré-teste e na última o pós-teste.  Numa das escolas foi 

referido que não sendo o DT a dar todas as aulas de ES, tem que ser ele a ministrar o pré 

e pós-teste. Ao longo de dez aulas são realizadas atividades, previamente escolhidas pelo 

professor, retiradas do Caderno PRESSE. Numa das escolas, existe uma equipa 

responsável pela Educação para a Saúde, com um coordenador de cada ciclo, que por 

anos letivos fazem uma planificação a qual é enviada para todos os DT do mesmo ano 

letivo e cada DT  vai analisar e adaptar a planificação à sua turma. Há ainda o caso de, no 

primeiro Conselho de Turma do ano letivo, o DT dá a conhecer o projeto de ES para a 

sua direção de turma com as atividades, previamente selecionadas pelo mesmo, retiradas 

do Caderno PRESSE. 

Na questão 3, “Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou 

cada um segue a sua?”, 57,1% referem a opção a) Metodologia única e 42,9% a opção b) 

Várias metodologias. Foi dito por uma entrevistada, com a opção b), “como professora 

de biologia e familiarizada com este tema, explora bastante os vários conceitos, faz uma 

seleção das atividades do PRESSE e outras que se adequem à realidade de cada turma. 

Nestas aulas ocorre a intervenção da psicóloga e agentes de saúde e sempre que possível 

a intervenção de professores da área da biologia.”  

O que conseguimos retirar das entrevistas é que quando numa escola é um 

professsor da área da Biologia ou das Ciências Naturais, estas aulas são muito mais 

diversificadas e os conceitos são abrangidos de uma forma mais clara e direta aos alunos. 

Quanto à questão 4, “Explique essa metodologia de ensino da ES.”, 71% 

respondeu a b) 12 aulas com atividades do PRESSE e com a participação de convidados 



208 
  

e 29%  a a) 12 aulas recorrendo às atividades do PRESSE.  Quando foi dada a resposta 

b), foi dito que “ao longo dessas 12 aulas, é desenvolvida uma planificação, previamente 

elaborada com os professores do Conselho de Turma, em reunião de Conselho de Turma, 

em que participam alguns professores de algumas disciplinas, o psicólogo da escola e 

agentes de saúde. A responsabilidade do projeto da ES é sempre do DT, o qual na primeira 

aula aplica um pré teste e termina a ES da sua direção de turma, com a aplicação de um 

pós-teste. Estes dois questionários são colocados em grelhas específicas para o efeito, 

sendo depois analisadas por pessoal pertencente à equipa de trabalho do PRESSE, fora 

da escola, nomeadamente pela ARS Norte. Relativamente à resposta a), é apenas o DT 

que trabalha o projeto da ES na sua direção de turma, sem outra intervenção ou 

participação. Aqui, seguem estritamente o que é obrigatório e foi dito em entrevista “Não 

acrescentei nada nas aulas de Educação sexual, a não ser o obrigatório! Acrescentou 

ainda, que para trabalhar com alguém exterior à escola, teria que ser ele a deligenciar todo 

o processo sozinho!” 

Quanto à 5ª questão, do grupo 2- Foi sempre esta metodologia, ou já existiram 

outras? 71% responde a)  A mesma metodologia e 29% a b) Outras metodologias. Três 

dos docentes entrevistados, afirmaram que foram dos primeiros a usar esta metodologia, 

quando surgiu. Os restantes entrevistados, quando chegaram às escolas, para iniciarem a 

sua profissão, já estava implantado o programa. Um dos entrevistados que referiu “Outras 

metodologias. Antes do recurso aos cadernos PRESSE, a ES era integrada no Programa 

de Educação para a Saúde, onde estavam também outras áreas do âmbito da saúde. Nessa 

altura houve formação em ES para os professores que tinham interesse nessa temática. 

Foram enfermeiros que desenvolveram uma  parceria com a escola inserida no programa 

de Saúde na Escola, que deram esta formação relacionada com Dinâmicas de Grupo a 

aplicar em ES. Assim o PRESSE não é completamento “novo” para a nossa escola. O que 

não existia na época era o guião com uma planificação como existe no PRESSE”. 

Passando à 6ª questão, Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) que 

for(em) possível(veis). Sendo de resposta aberta, 3 entrevistados referiram: “Não sabia 

dado estar à pouco tempo naquela escola”; outros 3 referiram que “Antes do PRESSE, os 

professores promoviam campanhas com a participação de agentes de saúde e já se 

realizavam jogos e simulações semelhantes aos do PRESSE, sendo mais livre e por vezes 

mais interessante”. Um dos entrevistados referiu estar na mesma escola há cerca de 16 

anos e foi sempre a mesma metodologia.   
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Seguindo-se a questão 7- Como procede para analisar os resultados da 

implementação da ES na sua escola, 71% respondeu a)  Aplicação de questionários e 29% 

a  b) Observação dos comportamentos dos alunos (sem registo). No primeiro caso, 

referem-se à comparação entre os pré e pós-testes que aplicam à turma, antes e após a 

formação dos alunos em ES, tendo sido dito por uma docente de outra escola  que “Há 

uma professora Coordenadora do PES que faz a gestão e analisa os resultados dos pré e 

pós-testes e que articula com a Coordenadora dos Diretores de Turma”. Em uma outra 

escola, o DT coloca os resultados dos pré e pós-testes em grelhas de excel e os resultados 

são encaminhados para o Coordenador do PES, que envia  ao Centro de Saúde e daí irá 

para a ARS Norte para fazer um tratamento estatístico regional. Se houver atividades 

realizadas pela equipa do PES, é realizado um relatório pela equipa que será dado a 

conhecer ao DT. No segundo caso são aulas lecionadas sem aplicação de questionários, 

em que o professor avalia os conhecimentos adquiridos pelos alunos de um modo 

qualitativo, ao nível dos comportamentos e atitudes, tendo sido dito por uma entrevistada: 

“Através das mudanças de atitude dos alunos, comportamentos dentro e fora da sala de 

aula. No seu caso até na própria lecionação da matéria em sala de aula. O facto de a 

professora ser a mesma ao longo do mesmo ciclo é também muito importante, porque 

conhece os alunos e consegue ter a noção da evolução dos alunos”.  

Em relação à questão 8 do grupo 2, “Considera que tem obtido o sucesso desejado 

com a metodologia que utiliza presentemente ou pondera alterá-la?”, 71% afirma a) Sim, 

foi referido o facto de “nos sétimo e oitavo anos existir uma disciplina semestral que é a 

Educação para a Saúde, em que os professores trabalham alguns destes conceitos que 

serão mais aprofundados no 9º ano. Isto significa que os alunos já estão familiarizados e 

mais aptos no 9º ano para reforçar o que já aprenderam.” Foi ainda dito por alguns 

entrevistados “concordo com a lecionação do aparelho reprodutor no 9º ano, idade para 

maior desenvolvimento dos alunos e fase em que despertam para a atividade sexual”. Em 

29% tem-se a b) Talvez. Nestas respostas foi dito “que deveria ser alterada ao nível do 

tempo de lecionação na concretização deste projeto ou não ter que cumprir o programa 

quando se leciona a disciplina.” Foi ainda referido que “para melhorar estas aulas é 

necessário ser dada formação aos professores.” Salienta-se ainda a resposta “A escola está 

a ponderar alterar, deixar de aplicar o programa PRESSE, dado que os alunos estão a ficar 

saturados das atividades que dele fazem parte.” 

Quanto ao grupo 3- Monitorização do sucesso das metodologias de ensino da ES, 

à questão 1 “Considera a legislação para a ES como promotora do sucesso dos alunos?” 
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57,1%, respondeu a a) Sim, sendo referido que apesar  de “No 9º ano aumentaram os 

conteúdos e a carga letiva ser a mesma, como a introdução do Suporte básico de vida, que 

ainda por cima envolve uma atividade prática, com recursos que nem sempre existem na 

escola, os professores esforçam-se por cumprir e conseguem mediante o recurso de 

determinadas estratégias.” Em 14,3% a b) Não, tendo sido afirmado “É interessante e 

importante, mas existe o tempo obrigatório para se cumprir programas, existem outras 

responsabilidades, outros projetos, o que está cada vez mais a afastar o professor do seu 

verdadeiro papel, que é de ensinar.”  28,6% respondeu a c) Não sei, tendo sido dito 

“facilita apenas o trabalho do professor, estando todas as orientações para todos, mas não 

significa que implique sucesso dos alunos.  Foi ainda acrescentado por uma dos docentes: 

“A lei que obriga ao desenvolvimento de horas dentro das componentes letivas, 

adequando os conteúdos da forma que está implementada agora, não funciona. Ou seja 

no passado nós tínhamos uma área que era a Formação Cívica no Ensino Básico e que era 

uma disciplina que pretendia desenvolver determinadas competências sociais e humanas 

e enquadrava-se perfeitamente a temática da ES. Atualmente não existe nenhuma 

disciplina onde possa ser implementada a ES nas escolas e a ES vai sendo dada de uma 

forma fragmentada, por professores diferentes, não existindo uma continuidade, pois até 

mesmo apesar de em qualquer disciplina se falar de um tema, pode acontecer que a 

concretização destas aulas em várias disciplinas fiquem muito distantes de uma temática 

que lhe daria continuidade”.  

Perante a questão 2 do grupo 3, “A metodologia atual, utilizada na sua escola 

promove mais sucesso que outras anteriores?”, 14,3% disse a) Sim, deram como 

justificação “Porque existe um coordenador da Educação para a Saúde nos dois ciclos de 

ensino que interage de um modo muito próximo com todos os DT;  28,6%, a b) Não, 

sendo referido “Da forma que está leva a que os professores trabalhem só para cumprir.”  

57,1% a c) Não sei, sendo a resposta resultado de o docente estar há pouco tempo na 

escola, desconhecendo se a metodologia atual promove mais sucesso que as anteriores. 

Na questão 3 do terceiro grupo, “Como monitorizam o sucesso destas aulas?”, 

57,1% referiu a) Resultados da aplicação dos questionários, sendo pronunciado “Existe 

uma grelha onde o DT coloca os resultados do pré e pós-teste, que é enviada para a equipa 

do PES, que a analisa e dá informação ao DT. O DT depois dá a conhecer aos professores 

em Conselho de Turma, perto do final do ano letivo. O que os professores têm que dar a 

conhecer ao longo do ano é que o programa da Educação Sexual está a ser cumprido.” 

Foi ainda acrescentado por outro docente “a monitorização pelo DT acaba por ser possível 
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e fácil, pois dá continuidade à mesma função com a mesma turma, há já alguns anos”. 

Em 28,6% b) Realização de um relatório, “O DT faz um relatório que dá a conhecer aos 

professores em Conselho de Turma, perto do final do ano letivo e é enviado à equipa da 

Coordenação da ES”. 14,3% c) Outra resposta, como por exemplo em atas de Reuniões 

de Conselhos de turma, após análise do DT e Coordenador da Educação para a Saúde.  

Na questão 4, “Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração das aulas de 

ES?”, 100% disse a) Sim. Todos os docentes sabem que têm que cumprir o que está 

legislado, mesmo que discordem da forma como é implementada. 

Em relação à  questão 5, do grupo 3, “Tem alguma sugestão a fazer à  legislação 

aplicada?“, tratou-se de uma questão aberta e as  respostas mais apontadas foram: “  

Deveria existir ES mediante a idade e só se mantinha o programa se fosse dado apenas 

por professores com formação ou entidades com formação específica. Por outro lado 

algumas questões não deveriam ser trabalhadas, porque não estão adequadas à idade dos 

alunos.” Outra resposta exibida: “Existir ES, mas não diminuirem a carga horária nem 

aumentarem os conteúdos das disciplinas. “Existir ES, mas ter atenção em reforçar mais 

o papel e a participação dos pais neste projeto, desde o início do ano letivo.“

Em relação à questão 6, do grupo 3, “Como avalia a ES na sua escola?”, 57,2% 

avalia com a) Bom; 42,8%  com b) Satisfaz. 

Respeitante à questão 7, do grupo 3, Como é que o Diretor de Turma prepara o 

Projeto de ES para a sua Direção de Turma?“, tratou-se de uma questão aberta a  resposta 

mais referida: “Antes das reuniões iniciais existe uma reunião entre o Coordenador da 

saúde e os DT, para construirem as planificações da ES, para as suas turmas. Na primeira 

reunião intercalar, de conselho de turma, o DT apresenta aos professores a planificação 

da educação sexual inicial, com várias propostas dando os presentes a sua opinião 

relativamente aos temas a ser explorados nessas aulas. Seguidamente o DT dialoga com 

os alunos acerca dos conceitos a serem abordados e pede aos mesmos para proporem 

temas que achem que devem ser tratados. Posteriormente, o DT dá a conhecer o plano 

aos encarregados de educação, os quais podem e devem participar neste plano. Sempre 

que o DT ou outro professor da turma acharem pertinente a alteração de alguma atividade 

ou a inclusão de um tema, fazem-no”. Alguns entrevistados salientaram ainda o seguinte: 

“O projeto só começa a ser aplicado no segundo período, isto porque, apesar de alguns 

DT serem efetivos na escola, outros não são e assim tem que existir um espaço de tempo 

para que o DT, professor recém chegado, possa conhecer melhor a turma para que o seu 

trabalho seja mais profícuo”. 
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À questão 8,. do grupo 3 “Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES 

da sua escola?”, foi dito por 42,8% a a) Recorrer a metodologias mais ativas e 

participativas, foi referido também que “Deveria ser um trabalho mais organizado a nível 

da escola, entre professores e outras entidades. Apontaram que são só são professores a 

trabalhar e a organizar as turmas e ainda por cima no 9ºano é complicado abordar certos 

temas. Considera que deveria participar também a psicóloga e pessoal de enfermagem. 

Os Encarregados Educação por vezes reclamam com algumas questões que vêm nas 

atividades e eu próprio penso da mesma forma. O professor abordou os temas de acordo 

com a sua própria facilidade. Os pais deveriam ter um papel mais ativo na preparação 

deste projeto.” Foi ainda referido “O projeto não devia ser só da responsabilidade do DT, 

ter em atenção que ele vai dar 12 horas  praticamente sozinhodeveriam participar outros 

professores e entidades externas à escola, principalmente com atividades práticas”. Foi 

ainda dito “Promover de forma mais sistemática e mais séria, dentro da escola, os 

gabinetes de apoio com participação ativa dos alunos, ou seja, trabalhar através dos 

alunos; 28,6% apontaram a opção de resposta b) Atividades dinamizadas por convidados 

exteriores à escola, ao que se disse “Deveria existir um mini projeto para cada turma, com 

pessoas externas à escola a participar, principalmente com atividades práticas.“;  28,6 

considerou a opção c) Diminuição da carga dos conteúdos, tendo sido dito “Não deveria 

existir tanta matéria para lecionar em Ciências Naturais, como acontece em quase todas 

as disciplinas. Isto dificulta e empobrece o trabalho que cada professor poderia fazer na 

área da ES.” Foi ainda dito que “Teria que haver espaço real em termos de tempo letivo, 

todas as semanas em que se realizariam sessões sobre esta temática, discussões, convidar 

pessoas, partilhar ideias e um espaço de debate sem ser com a formalidade do professor 

na aula. Deveria existir uma equipa do Ministério da Saúde em parceria com as escolas 

que não tivesse que ser necessariamente e sempre o professor, com outras dinâmicas que 

não a que o professor utiliza para dar as suas aulas. Esta equipa teria conhecimento técnico 

e estaria com as turmas em sessões com horário calendarizado. Através de agentes 

exteriores à escola a atitude dos alunos é mais positiva, pois dos professores já eles estão 

saturados, pois são sempre os mesmos todos os dias. “ 

 Quanto ao grupo 4, referente aos Fatores económicos, políticos e sociais e o 

sucesso/insucesso dos alunos em ES, na questão 1 “Considera que os fatores económicos 

e sociais influenciam a aprendizagem da ES?” foi dada a resposta para  a) Sim, por 14,3% 

referem que a instrução que vem de casa é influenciada pelo fator económico. No 

conjunto influenciam a aprendizagem a todos os níveis.” Para a b) Não, 85,7, tendo sido 
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referido: “Muito do que eles aprendem aparece na internet, acessível praticamente a toda 

a gente. O que os pais lhes podem transmitir é apenas dependente da cultura e educação 

que têm, o que significa que apesar de existirem alunos com problemas económicos em 

deterimento de outros, não influencia a aprendizagem da ES.” 

Quanto à questão 2, do grupo 4, “Na sua opinião, a cultura e educação informal 

de cada professor e alunos influenciam as aprendizagens destas matérias?”, 100% dos 

professores entrevistados respondeu sim. A resposta mais comum foi ” A educação 

informal do professor influencia imenso, já que a própria forma como encara este tema 

depende muito da sua educação informal. Por outro lado passa-se o mesmo com os alunos, 

já que o que recebem em casa, trazem para a escola, o bom e o mau. Ainda afirmaram 

que “A cultura de cada professor e aluno influencia e até professores de Biologia têm 

dificuldades em descontruir conceitos o que são fundamentais para  construir novos 

conhecimentos, e por vezes não há tempo para se concretizar a ação. O professor tem 

capacidade para não veicular o que pensa, mas o que deve ser dito, a maior parte das vezes 

pois sabe as suas funções. 

À questão 3, do grupo 4, “Acha que a localização da escola em meio rural ou 

urbano, é um fator importante para o desenvolvimento da ES?” 57,1% responderam a) 

Sim, sendo a resposta mais comum ”Em locais rurais é mais difícil falar-se de certas 

temáticas, de desmistificar certos conceitos,  até porque os pais também influenciam os 

seus filhos. Ainda continua a ser um espaço relativamente fechado”. Por outro lado oteve-

se a resposta de uma outra professora entrevistada: “Em locais rurais é mais fácil a 

recetividade dos alunos para as temáticas. A escola onde está a entrevistada pertence a 

um meio urbano. Os alunos do meio urbano acham que já sabem tudo devido aos acessos 

fáceis que estão disponíveis e não aderem a estas matérias.”; a resposta à, b) Não,  foi 

dada por 42,9% sendo a resposta mais comum “Hoje em dia, alunos de meio rural são 

idênticos aos do meio urbano, os acessos há informação são os mesmos. O meio sócio 

económico dos alunos da cidade e aldeia são os mesmos”. 

Na questão 4, do grupo 4 “Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar 

ES ou existe alguma mais apropriada?”, 42,9% disse a) Sim, sendo referido “Desde que 

o professor tenha formação e se sinta apto para o fazer”. acrescentando: “Todas as

disciplinas têm temas relacionados, a ES e todos os valores que presidem aos princípios

daquilo que se ensina de ES são transversais e assim são passados aos alunos em qualquer

disciplina. No fundo a ES e a educação dos comportamentos é uma preocupação que está

muito patente nas escolas e em todos os professores.” Um dos professores refletiu ainda:
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“Mas existem disciplinas primordiais, Ciências Naturais e Educação Física.”; 57,1% das 

pessoas responderam b) Não, sendo dada mais frequentemente a resposta  “dado que 

existem disciplinas cujos conteúdos são mais próximos ou idênticos aos que se abordam 

na ES, mas qualquer professor pode lecionar estas aulas”. “Salientaram ainda outro 

contributo: “Deveria ser em Ciências Naturais, pois os professores têm mais 

conhecimentos para a sua lecionação”. 

Na questão 5, do grupo 4, “Acha que deveria existir uma disciplina específica de 

ES?”, 86% disse  a) Sim. Afirmaram “Deveria existir uma disciplina específica de ES, 

com um tempo semanal. Porque é difícil, mas muito importante na vida dos alunos e um 

tempo semanal seria mais proveitoso em termos reais”; 14% responderam a b) Não, 

afirmando “ Não deveria existir uma disciplina específica de ES, seria mais uma 

disciplina para se avaliar, que só vai aumentar o trabalho do aluno, o qual já está 

sobrecarregado e por outro lado algumas atividades, ao longo dos anos já se tornam 

repetitivas. Acresce o facto de  os alunos não terem vontade de abordar este tipo de 

assuntos num cariz tão formal. Passa-se mais facilmente a mensagem se ela for integrada 

noutras tarefas de uma disciplina. Deve ser uma área transversal e não deve ser uma 

disciplina formal.” Outra opinião dada foi: “Desde que o professor tenha formação e se 

sinta apto para o fazer. Mas existem disciplinas primordiais, Ciências Naturais e 

Educação Física.” Outra explicação de uma professora  foi: “Na nossa escola temos a 

disciplina Educação para a Saúde e não é recebida pelos alunos da mesma forma, por 

vezes acham que é uma disciplina menor, logo desvalorizada e é avaliada como as outras 

disciplinas, desde há algum tempo, exatamente porque se assim não fosse os alunos ainda 

revelavam menos interesse. Se ES fosse uma disciplina iria acontecer o mesmo.” 

6.4- Cruzamento dos resultados dos questionários e entrevistas 

Quando relacionamos os resultados dos questionários com os docentes 

entrevistados, verificámos que todos eles se dedicaram com responsabilidade e com muito 

trabalho, para cumprir a sua parte no projeto de ES. Os professores participantes 

trabalham em equipa, mas tem que existir uma monitorização e uma pré avaliação das 

várias turmas, de modo a que numa turma não sejam lecionados conteúdos que os alunos 
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já tenham aprendido ou que não sejam diretamente necessários para os mesmos. O 

trabalho em equipa pode significar a colaboração de pessoal não docente, que contempla 

mais a parte prática, como por exemplo enfermeiros, médicos e psicólogos. Nas escolas 

onde existe uma maior interação, parece-nos que os alunos estão mais motivados, até 

porque a realização de algumas das atividades se faz fora do espaço sala de aula ou até 

fora da escola e ainda que, sendo na sala de aula, com a presença de um dos elementos 

exteriores à escola. Apesar de em todas as escolas se seguir o PRESSE, os professores 

que não se orientaram só por essas atividades promoveram um maior interesse dos 

discentes. A importância da existência de um coordenador da saúde, pelo menos, é muito 

positivo para a consecussão da ES, mas existem escolas em que por ciclo de ensino existe 

um coordenador da Saúde o que leva a que haja um maior controlo, espírito de equipa, 

dinamismo, maior atenção do trabalho a ser realizado. 
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CAPÍTULO VII- CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

7.1- Conclusão 

 Ao problema que suscitou o nosso estudo “A Educação Sexual é implementada 

do mesmo modo nas diferentes escolas, ao nível do 9º ano de escolaridade? A ES está a 

ser implementada da mesma maneira nas várias escolas participantes, é praticamente um 

dado adquirido, por todos os docentes, mas existe um ou outro, que não os entrevistados, 

que colabora na concretização do Projeto, com atividades não pertencentes ao Caderno 

PRESSE. O que também varia são os professores responsáveis pela concretização do 

projeto, mas o maior responsável pela equipa é sempre o DT. Se em algumas escolas é só 

o DT que dá a ES, noutras são professores de várias disciplinas e até em algumas delas,

para além do DT, um dos grandes colaboradores são os professores de Ciências Naturais

e de Biologia, os quais são quase chamados a fazer a abordagem da sexualidade.

Com a elaboração deste trabalho, foi possível atingir os vários objetivos, tais 

como,  identificar os conhecimentos e comportamentos que os alunos do 9ºano têm de 

ES. O que muda ligeiramente são as estratégias de aplicação do programa PRESSE, e 

apesar de a grande maioria seguir quase à letra o que vem discriminado no guia do 

professor, uma pequena % de docentes não aplicou os pré e pós-teste e nem por isso 

deixaram de avaliar a aprendizagem dos seus alunos. 

Ao objetivo Comparar os conhecimentos dos alunos em ES adquiridos após 

implementação do projeto da ES, foi também possível verificar, por exemplo com a 

comparação dos resultados do pré e do pós-teste e através dos seus comportamentos e 

atitudes. Quanto ao objetivo Analisar as metodologias que os professores implementam 

na Educação Sexual, na escola. Sim, em todas as escolas são lecionadas 12 aulas, com 

base no PRESSE. É também possível inferir sobre o sucesso das aulas de ES através da 

aplicação de determinadas estratégias, sendo que as aulas menos expositivas, com 

atividades mais práticas e com a intervenção de colaboradores não docentes, 

nomeadamente da área da saúde e psicologia, surtem um efeito mais positivo na 

aprendizagem dos vários conceitos. Há a salientar o seguinte, em alguns casos os alunos 

sentem-se mais à vontade com pessoas não docentes, pois pensamos que é mais difícil os 
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pais saberem de determinada situação e ao mesmo tempo, como o agente de maior 

responsabilidade pelos alunos de uma turma, na escola é a pessoa DT, os alunos 

relacionam DT com Encarregado de Educação.Noutras situações é o contrário, sendo o 

DT muito valorizado pelos alunos, o qual funciona também como se fosse seu tutor e 

confidente durante estas aulas, também. Quanto ao último objetivo “Alertar os órgãos de 

poder no nosso país para uma maior valorização da Educação Sexual nas escolas, com 

recursos adequados, provenientes de dentro e fora da comunidade escolar”, pensamos ter 

sido possível um melhoramento desta valorização, quanto mais não seja ao nível da 

direção das escolas intervenientes  no sentido de não quererem apenas que se cumpra, 

mas que os alunos sejam avaliados, orientados e ajudados, cada um pelas suas 

caraterísticas intrínsecas e não se fique com a ideia de que todos os alunos atentem na ES 

do mesmo modo. Com os resultados obtidos nos questionários, após serem comparados, 

a ARS envia um relatório às escolas, após o final do ano letivo, o qual puderá estar a ser 

esperado com maior atenção pelos Coordenadores da Educação para a Saúde ou 

Coordenador da ES, das várias escolas participantes, dado terem prestado um contributo 

para a melhoria da ES nas nossas escolas, pela partilha das suas estratégias, métodos, 

dúvidas, dificuldades, alunos, instalações entre outras. Apesar de a base ser a mesma, o 

mesmo número de horas,  os mesmos cadernos de atividades, os professores imprimem 

sempre o seu cunho pessoal, que aliado à capacidade de avaliar, pois são os únicos a terem 

formação para tal, desde que iniciaram os seus cursos, o sucesso dos alunos vai sendo 

atingido, veja-se por exemplo o caso em que numa determinada escola, numa questão, os 

alunos, têm um conceito que é por eles entendido da mesma forma, antes e após a 

formação, e está completamente correto. Pode-se dizer que as aulas em ES não sortiram 

efeito? Ou será que se pode dizer que os alunos, uma vez já terem este conceito 

apreendido antes e após, significa que estará mais consolidado, mas pensamos que se 

pode acrescentar que, as aulas em ES, do ano ou anos anteriores também foram 

eficazes?!!! 

Apesar das limitações decorrentes da própria amostra estudada, podemos afirmar 

que este estudo contribuiu para um conhecimento mais amplo e contextualizado da forma 

como tem decorrido o processo de implementação da educação sexual (ES) e de como 

tem sido dinamizada no 3º ciclo do ensino básico (CEB), 9º ano de escolaridade. Foi 

possível, também, caraterizar a formação académica e inicial, a formação 

especializada/pós-graduação e a formação específica na área da ES dos professores que 

têm dinamizado a ES no 3º CEB, em turmas de 9ºano. Em termos de produtos, 
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conseguimos, ainda, avaliar os conhecimentos dos alunos face à ES recebida no 9ºano, 

identificando as variáveis que melhor explicaram os diferentes níveis de conhecimento. 

Com os dados recolhidos percebemos que as dúvidas e interrogações dos alunos são ao 

nível da dimensão biológica da sexualidade, sendo as mais difíceis e embaraçosas, o que 

promove uma grande dificuldade, pois toca na intimidade e relacionamento afetivos de 

cada um do intervenientes, quer professor quer aluno. Contudo, os professores estão 

cientes das necessidades de esclarecimentos e enorme importância de respondermos aos 

seus interesses, senão corre-se o risco de serem os próprios pares a serem questionados, 

os quais sabem tanto como eles. Concluímos que a ES é parte integrante dos projetos 

educativos de todos os AE estudados, não se verificando, no entanto, a sua concretização 

efetiva em todas as disciplinas disciplinas, sendo quase sempre as mesmas a integrar o 

projeto da ES. De qualquer modo, peça fundamental na implementação da ES nas escolas 

são os professores, que para quase toda a sua atividade docente têm formação interna e 

externa à sua escola, e em particular devem ter formação em ES, a qual não existe em 

grande parte dos professores que a dinamizam. Pensamos que qualquer professor, de 

qualquer disciplina realiza aulas em ES,  mas com a formação específica sente-se mais 

apetrechado para o fazer com responsabilidade, pois os que carregam mais dificuldades 

são os menos motivados. Os professores estarem mais motivados, também é muito 

determinante para a escolha da formação que optam por realizar e se nos permitem 

afirmar, os professores de Ciências Naturais e Biologia estão também mais motivados 

para esta formação, assim como os mais preparados para lidarem com questões ditas 

embaraçosas, que os próprios alunos expoem. Por outro lado, também observámos que 

alguns dos professores que eram Coordenadores da Educação para a Saúde e em 

simultâneo promoviam ações de formação no âmbito da ES e que ainda por cim eram 

professores da área das Ciências Naturais e Biologia. Consequentemente temos os 

professores ditos mais aptos, que melhoram a sua atuação pedagógica, que por sua vez, 

são os que procuram melhorar e aprofundar os seus conhecimentos, ao contrário do que 

acontece com os professores ditos menos aptos, que se afundam em dificuldades, sem 

motivação para acessar uma formação específica que contribua para ultrapassar os seus 

obstáculos. Foi possível perceber que alguns professores consideram que os temas da ES 

são de caráter privado, e que não devem ser abordados na escola.  

O professor das ciências Naturais e de Biologia é o eleito para lecionar esta 

temática, até porque a abordagem da função reprodutora e sexual, constante nos 

programas de ciências naturais e Biologia, além de tratar dos aspectos mais 
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constrangedores vai despertar a curiosidade e criar oportunidades de discussão e 

aprendizagem em outras dimensões da sexualidade, como a emocional (Damásio, 2004), 

a psicológica, a social, a histórica, a cultural, entre outras, e os dados aqui apresentados 

revelam que os professores de Ciências Naturais e de Biologia também são recetivos a 

essas dimensões da educação para a sexualidade (Anastácio, 2017). 

As políticas educativas implementadas recentemente, tais como a redução do 

número de horas disponíveis para a formação de professores, a qual é exigida e necessária 

nesta área, a redução de horas letivas, que limita o tempo dos professores para cumprir os 

conteúdos programáticos, a não disponibilização de horas para a ES, os programas 

curriculares desajustados que dificultam a integração dos objetivos da ES, a falta de 

informação sobre as diferentes dimensões da sexualidade, por parte de alguns dos 

professores e pais, que associam a ES somente à dimensão biológica da sexualidade, 

limita o sucesso nesta temática. Estes resultados sugerem que a continuidade da ES em 

contexto escolar parece depender dos professores que consideram a ES fundamental para 

uma educação plena do aluno. 

Apesar das limitações já destacadas, este estudo contribuiu, não só para perceber 

a importância dos docentes, da sua formação e flexibilidade para abordar temas no âmbito 

da ES, mas também para compreender a importância do envolvimento do MEC e da 

comunidade educativa, na promoção do sucesso da sua implementação e dinamização.  O 

MEC deve assegurar uma intervenção ativa na prossecução da ES, de forma a que os 

professores não se sintam derrotado e isolados, logo no início deste percurso, mas também 

as famílias devem envolver-se mais na educação e na relação com a escola.  

Os maiores interessados devem ser os alunos, que devem desempenhar um papel 

mais ativo no envolvimento no processo da aprendizagem, mais colaborativos e mais 

responsáveis. 

Em cada escola, o professor procura desempenhar um papel no apoio à construção 

de comportamentos saudáveis que ajudem os jovens a serem felizes na relação com os 

outros e com eles próprios. Não existe e não é um  programa por si que possibilita os bons 

resultados a curto prazo, mas a longo prazo não o sabemos. Tem que se valorizar a 

conjugação de muitos esforços, dentro de uma escola.  

Cada vez mais, os nossos jovens crescem de um modo mais rápido. Deve-se a uma 

série de fenómenos que acontecem diariamente, de um modo quase natural e sem que o 

mundo dos adultos, por vezes se aperceba. Atualmente, a escola é o grande e quase 

praticamente únicoabrigo dos jovens, em que diariamente se expõem por demasiadas 
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horas. Esta exposição ocorre entre eles (alunos) com a mesma faixa etária e com faixas 

etárias diferentes, com os funcionários da escola e principalmente com os professores. 

Consequentemente, o pouco tempo que estão com os pais, por vezes apenas permite 

simples e pequenos diálogos sobre o seu dia a dia, o que todos sabemos é muito negativo 

para os jovens que estão num processo interior e exterior, de mudança. A ES em Portugal 

ainda não conseguiu ainda ser perfeita em Portugal, mas principalmente na pessoa 

professor, tem que orientar os adolescentes pode ajudá-los a construir uma identidade 

sexual saudável, promovendo experiências de prevenção e de promoção de saúde. Assim, 

através da Educação Sexual a escola tem a função de contribuir para que os alunos possam 

desenvolver e exercer sua sexualidade com responsabilidade, na medida em que se propõe 

a desenvolver o respeito a si e ao outro, elementos essenciais, para a formação de cidadãos 

conhecedores de seus direitos e capacidades. O sucesso que o professor pretende para os 

seus e todos os jovens é que sejam responsáveis em todas as suas atitudes, na sua jornada 

e que cheguem ao mundo dos adultos, com a consciência que viveram os momentos que 

deveriam ter vivido e que a partir daí muito tempo se seguirá para a concretização dos 

seus sonhos, não esquecendo que não tem de perder para dar valor. 

Em suma, o estudo revelou-se de extrema pertinência, atendendo que para além 

de fazer parte da formação integral do jovem aluno é um assunto de discussão bastante 

presente e aceso, mais de um modo informal do que formal, ao contrário do que 

desejaríamos que fosse. 

Os professores, encarregados de educação e alunos deverão estar cada vez mais 

atentos ao tema, mediante os desafios que cada indivíduo e a sociedade atual revelam. 

Este trabalho de investigação apresenta-se como mais um contributo que tem, 

naturalmente limitações. O presente estudo é de algum modo limitativo, pois incide 

apenas sobre quatro escolas do 9º ano, do interior Norte, não sendo representativo de 

todas as escolas deste nível de ensino. Daí que os dados obtidos não possam ser 

generalizáveis. Apenas servirão para outros investigadores tentarem desenvolver projetos 

semelhantes em contextos diferentes. Houve o cuidado de fazer corresponder os 

resultados à realidade estudada utilizando-se a metodologia dos inquéritos por 

questionário e a entrevista. Fez-se a descrição pormenorizada de como a investigação foi 

realizada, do processo de recolha de dados e como os resultados foram obtidos. 

Alguns estudos têm demonstrado precisamente que a participação da comunidade 

é baixa e que os procedimentos para a sua promoção são muito pouco regulares (ex. 
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avaliação das necessidades e interesses) (Alves, 2012; Matos et al., 2013; Rocha e Duarte, 

2015a; Rocha, et al., 2015). 

Por outro lado, as entidades nacionais responsáveis para que tudo aconteça, por 

vezes falham ao nível da supervisão interna, segundo Rocha e  Duarte (2016), a nível 

macrossistémico, o Ministério da Educação é responsável por supervisionar, coordenar e 

avaliar a educação para a saúde/sexual nas escolas, bem como por elaborar relatórios de 

avaliação periódica com base, nomeadamente, em questionários realizados nas escolas. 

Um relatório global sobre a aplicação desta legislação deveria ter sido realizado em 2011, 

dois anos letivos após a publicação da Lei nº 60/2009, tendo sido  publicado no final de 

2013 (Matos, Reis, Ramiro, Ribeiro, Leal, e Equipa Aventura Social, 2013). 

As limitações identificadas no processo de implementação da ES, nas escolas,  

passam pelo reduzido apoio do MEC, pela falta de formação, de experiência e de à 

vontade dos docentes nesta área. A continuação e o sucesso da ES em contexto escolar 

dependem da motivação e vontade dos professores que consideram importante abordar e 

integrar a ES nos conteúdos disciplinares. A disciplina de Ciências Naturais tem sido 

onde temas da ES são abordados com mais frequência. As técnicas mais utilizadas nas 

sessões de ES foram, realização de atividades escritas e práticas, com partilha de 

informação, com clarificação de valores e atitudes, aquisição de competências 

competências pessoais e sociais, sentimentos e atitudes. A prevenção foi uma das maiores 

lutas dos professores. 

A ES não é falar de sexo, mas sim de sexualidade, o que já nasce com todos nós e 

não pode ser um não assunto! 

 

 

 

7.2- Recomendações 
 

 

A ES é essencial para diminuir os comportamentos sexuais de risco, ou pelo 

menos contribui para que não haja um aumento, devendo manter-se a sua natureza como 

prioritária em meio escolar, garantindo-se as circunstâncias necessárias, tais como a 

formação de professores e pais.  

Em termos de estudos atualizados sobre os resultados da implementação da ES 

em contexto escolar, são escassos, em algumas áreas registam-se lacunas na investigação 
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e deveriam ser realizados, primeiro a nível regional e em seguida a nível nacional, com a 

mesma equipa de trabalho. A implementação e reconhecimento de estudos de 

investigação que avaliem a ES, em especial em meio escolar e as pessoas que partricipam 

neste projeto, diretamente e indiretamente, de modo a aperfeiçoar e exibirevidências de 

escolas cujos trabalhos nesta área estão a ter bons resultados, os quais até pudessem ser 

replicados noutros espaços escolares, com base nas caraterísticas próprias de cada 

agrupamento escolar.  

De acordo com a Lei n.º 60/2009 e da Portaria n.º196-A/2010, é recomendável a 

manutenção no sentido de propiciar um exaustivo debate sobre a importância da matéria 

e o interesse de todos os intervenientes em meio escolar, tais como as direções dos 

agrupamentos escolares, professores, pais e alunos. Tudo isto é reforçado com a Lei 

n.º139/2012 e  despacho-Normativo n.º7/2013 que declara a importância da

sensibilização das direções e aperfeiçoando o potencial de alguns dos pontos previstos,

particularmente a oferta complementar prevista para o 1.º, 2.º e 3.º ciclos, a flexibilidade

e autonomia autorizada ao nível da gestão das componente letiva e não letiva dos

professores e os procedimentos que permitem a obtenção de crédito horário adicional,

com foco no desenvolvimento de projetos na unidade orgânica.

Recomenda-se a manutenção de Gabinetes de Informação e de Apoio aos Alunos 

do ensino superior, nomeadamente dos cursos ligados ao ensino, constituídos por equipas 

pluridisciplinares e com parcerias  no ramo da saúde (centros de saúde, hospitais, 

associações ligadas à sexualidade, à sua faixa etária e a faixa provável dos seus futuros 

alunos), com recurso às tecnologias mais eficazes, uma cuidada organização e 

implementação de campanhas de prevenção universal, na elucidação e no treino de 

competências relacionadas com a sexualidade (métodos contracetivos e gravidez de 

risco).  Deve-se procurar manter o protocolo de colaboração que abranja o Ministério da 

Educação e Ciência e o Ministério da Saúde, propiciando a parceria entre as UO, os 

Hospitais, Centros de Saúde, Unidades de Saúde Pública e de Saúde Familiar.  A Direção-

Geral da Educação, deve continuar a promover a valorização desta área, com condições 

que permitam respostas de continuidade de progresso do trabalho de todos os 

intervenientes. Estas condições devem ser sustentadas, nomeadamente através do edital 

anual, a redução da componente letiva a um docente por agrupamento, o coordenador, a 

redução da componente não letiva para os professores envolvidos no projeto de ES, o 

recriação de áreas curriculares não disciplinares, no sentido de fortalecer a interação entre 

o DT e os alunos, para garantir uma base mais sustentada na aquisição das competências,
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tornar obrigatória a formação de professores nesta área, a obtenção, organização e 

distribuição  de materiais de um modo simples, rápido e próximo a nível local, regional 

ou mesmo nacional. 

Recomenda-se a manutenção dos Gabinetes de atendimento dos alunos dentro da 

sua escola, com a presença de professores, técnicos especializados (psicólogos, médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais, assistentes operacionais, pais).  

Como desafio, julgamos pertinente que futuras investigações no âmbito da ES 

abordem a relação entre a família e a Escola nos programas de ES.  

Nos cursos da via ensino, todos os futuros professores deveriam ter formação em 

ES durante o seu curso. 

Cada um de nós tem que continuar e incentivar mais a divulgação do trabalho que 

é feito nas escolas a este nível. 

É, por isso necessário ter em conta a opinião de todos os elementos da comunidade 

educativa. Ouvir o que têm a dizer, tentar entender o que pensam acerca do assunto.     

Pensamos que é sensato auscultar os pais, os professores, os órgãos de gestão da escola e 

aos alunos antes de implementar um programa de educação sexual numa escola. Em 

relação aos pais consideramos que é necessário clarificar alguns aspetos. Em primeiro 

lugar, deixar claro que a escola não pretende substituir a família no papel primordial que 

esta tem na Educação Sexual dos seus filhos; no entanto, não se pode demitir da sua 

função de coeducação, nem da sua responsabilidade na formação integral dos seus alunos. 

Em segundo lugar, tornar explícito que o trabalho da ES na escola compreende a ação da 

escola como complemento à educação dada pela família. 
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Anexo 1- Questionário aplicado aos alunos, como pré-teste e pós-teste 
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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 regular. 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 
Q1.1Namoro 
Q1.2Família 
Q1.3Religião 
Q1.4Exposição do corpo 
Q1.5Beijo 
Q1.6Carinho 
Q1.7Cultura 
Q1.8Métodos Contracetivos 
Q1.9Reprodução 
Q1.10Leis 
Q1.11Educação 
Q1.12Infeções sexualmente 
transmissíveis 
Q1.13Afeto 
Q1.14Gravidez 
Q1.15Cultura 
Q1.16Amor 
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 

Q2.1Sexualidade é 
sinónimo de relação sexual. 
Q2.2A sexualidade inicia-
se na adolescência e 
termina na terceira idade. 
Q2.3A puberdade inicia-se 
sempre aos dez anos. 
Q2.4Aos treze anos todos 
os jovens, por sexo, têm as 
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caraterísticas sexuais 
igualmente desenvolvidos. 
Q2.5A puberdade inicia-se, 
geralmente, mais cedo nas 
raparigas 

     

Q2.6O ato sexual é apenas 
um dos fatores que interfere 
na sexualidade. 

     

Q2.7A cultura e a religião 
das pessoas influenciam a 
sua sexualidade. 

     

Q2.8Os 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 
Q3.1As Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) são 
infeções transmitidas unicamente por contacto sexual. 

  

Q3.2Quem tem boas companhias não tem que se preocupar com as 
IST. 

  

Q3.3O preservativo quando usado corretamente protege das IST 
e previne a gravidez. 

  

Q3.4A toma da pílula deve ser iniciada no 1º dia da menstruação.   
Q3.5A pílula tem efeito contracetivo a partir do 1º mês em que se 
começa a tomar. 

  

Q3.6Situações de vómitos e/ou diarreia nas 3 horas a seguir à 
toma habitual da pílula diminuem a eficácia contracetiva da 
pílula. 

  

Q3.7Quando a mulher toma a pílula, o homem não precisa de 
usar o preservativo. 

  

Q3.8Atualmente, a relação sexual não protegida não é problemática, 
uma vez que se pode recorrer, sempre que necessário, à contraceção 
de emergência. 

  

Q3.9A contraceção de emergência só pode ser feita até 48h 
após a relação sexual desprotegida. 

  

Q3.10O preservativo é um método contracetivo só disponível para 
homens. 

  

Q3.11O espermicida é um método contracetivo tão eficaz 
como o preservativo. 

  

Q3.12A mulher que pretende iniciar a vida sexual, como contraceção, 
pode tomar a pílula contracetiva indicada por uma amiga. 

  

Q3.13O anel vaginal tem vantagens sobre a pílula.   
Q3.14A aparência da pessoa diz-nos se ela é ou não portadora de uma 
IST. 

  

Q3.15O preservativo deve ser retirado com o pénis ainda em ereção, 
logo após o orgasmo. 

  

Q3.16Na primeira relação sexual desprotegida não há risco de 
engravidar. 

  

Q3.17O uso de dois preservativos protege mais do que só um.   
Q3.18O 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 

Q4.1Ter mais informação. 

Q4.2Tirar 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 

Q5.1Os teus 
amigos. 
Q5.2Os teus pais 
Q5.3Os teus 
colegas. 
Q5.4Os teus 
professores 
Q5.5Outros. 

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)

11 anos ou menos

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 

Q8.1Preservativo. 
Q8.2Pílula. 
Q8.3Coito interrompido. 
Q8.4Espermicida. 

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 

Q11.1-11 anos ou 

menos. 

   

Q11.2-12 -13 anos.     

Q11.3-14 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 

Q12.1Geralmente é o rapaz que toma 
a iniciativa.  

    

Q12.2Geralmente é a rapariga que 
toma a iniciativa.  

    

Q12.3Decidem os dois quando acham 
que é a altura. 

    

Q12.4Têm relações porque um deles 
insiste. 

    

 
13.  Na tua opinião os jovens têm a sua primeira relação sexual porque: (responde colocando 

um X) 
 Sim Não 
Q13.1Querem experimentar.   
Q13.2Estão muito apaixonados.   
Q13.3Já namoram há muito tempo.   

 
14.  Indica as razões para uso do preservativo (colocando um X em cada item) 

 Sim Não 
Q14.1Evitar a gravidez.   
Q14.2Evitar o VIH/SIDA.    
Q14.3Evitar 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 

15.1Conversar com o parceiro sobre o uso 
do preservativo.  

    

15.2Convencer o parceiro a usar 
preservativo.  

    

15.3Recusar ter relações sexuais sem 
preservativo  

    

15.4Recusar  ter relações sexuais se não 
quiser.  

    

 

Muito Obrigada pela tua colaboração! 
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Apêndice 1- Guião da entrevista semiestruturada 



Tema: A Educação Sexual em Meio Escolar: uma investigação com professores e alunos de 9ºano de escolaridade 

Objetivo Geral: Analisar o sucesso da implementação da Educação Sexual em Meio escolar 

DESIGNAÇÃO DOS BLOCOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES OBSERVAÇÕES 
1. Apresentação dos objetivos
da entrevista

- Justificar a importância da
entrevista;
- Aproximar o sujeito
entrevistado da temática; 
- Garantir que o entrevistado se
sente à vontade.

- Informamos o entrevistado dos
objetivos da investigação e da
entrevista em particular;
pergunta-se a idade, tempo de
serviço, curso.
- Garantimos o anonimato da
entrevista e o seu rigor;
- Informamos que após a
transcrição da entrevista o
depoimento será disponibilizado
para a sua análise e retificação
ou ratificação, antes de ser
usado;
- Solicitamos autorização para a
gravação áudio.

Tempo médio: 5 minutos 

As questões devem ser 
formuladas com uma linguagem 
clara, precisa e familiar ao 
entrevistado. 

2. Educação Sexual (ES) em
Meio Escolar

Analisar o ensino da ES no 9º ano 
de escolaridade em várias escolas 

1- Como está organizada a ES na
sua escola?
2- Indique a metodologia de
ensino da ES na sua escola. 
3- Os vários docentes da escola
utilizam a mesma metodologia
ou cada um segue a sua?

Tempo médio: 10 minutos 

Tentar analisar as diferentes 
metodologias no ensino da ES 
em alunos do 9ºano de 
escolaridade. 



4- Explique essa metodologia de
ensino da ES.
5- Foi sempre esta metodologia,
ou já existiram outras?
6- Se já existiram outras
metodologias, exemplifique a(s)
que for(em) possível(veis).
7- Como procede para analisar os
resultados da implementação da
ES na sua escola?
8- Considera que tem obtido o
sucesso desejado com a
metodologia que utiliza
presentemente ou pondera alterá-
la?

3. Monitorização do sucesso
das metodologias de ensino da
ES.

- Identificar a perceção do
docente em relação à
metodologia utilizada na sua
escola.
- Verificar o sucesso das aulas de
Educação Sexual através da
aplicação de determinada
estratégia.
- Caraterizar a evolução do
projeto de implementação da
Educação Sexual.

1- Considera a legislação para a
ES como promotora do sucesso
dos alunos?
2- A metodologia atual, utilizada
na sua escola promove mais
sucesso que outras anteriores?
3- Como monitorizam o sucesso
destas aulas?
4- Na sua escola, é aplicada a
legislação na ministração das
aulas de ES?
5- Tem alguma sugestão a fazer à
legislação aplicada?
6- Como avalia a ES na sua
escola?

Tempo médio : 10 minutos 

Verificar se os docentes 
consideram a legislação 
adequada e se promove o sucesso 
da ES em meio escolar. 



7- Como é que o Diretor de
Turma prepara o Projeto de ES
para a sua Direção de Turma?
8- Tem alguma sugestão para a
melhoria do sucesso da ES da sua
escola?

4. Fatores económicos,
políticos e sociais e o
sucesso/insucesso dos alunos
em ES

5- Outras situações

- Verificar a perceção dos
professores sobre se os fatores
económicos e sociais
influenciam o sucesso/insucesso
dos alunos em ES.

1- Considera que os fatores
económicos e sociais
influenciam a aprendizagem da
ES?
2- Na sua opinião, a cultura e
educação informal de cada
professor e alunos influenciam as
aprendizagens destas matérias?
3- Acha que a localização da
escola em meio rural ou urbano,
é um fator importante para o
desenvolvimento da ES?
4- Considera que em qualquer
disciplina se pode lecionar ES ou
existe alguma mais apropriada?
5- Acha que deveria existir uma
disciplina específica de ES?

Tempo médio: 15 minutos 

Verificar se os fatores 
económicos e sociais 
condicionam o sucesso dos 
alunos em ES. 
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Apêndice 2- Comparação dos Resultados do questionários 
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Tabelas de frequências do pré-teste e pós-teste e análises estatísticas 

Escola 1 

Q1 Cultura Antes 

Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

7 14,9 14,9 14,9 

Discordo 15 31,9 31,9 46,8 
Concordo 15 31,9 31,9 78,7 
Concordo 
Totalmente 

10 21,3 21,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0 

Q1 Cultura Após 

Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

12 25,5 25,5 25,5 

Discordo 17 36,2 36,2 61,7 
Concordo 13 27,7 27,7 89,4 
Concordo 
Totalmente 

5 10,6 10,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0 

Q1 Educação Antes 

Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

4 8,5 8,5 8,5 

Discordo 7 14,9 14,9 23,4 
Concordo 19 40,4 40,4 63,8 
Concordo 
Totalmente 

17 36,2 36,2 100,0 

Total 47 100,0 100,0 
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Q1 Educação Após 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

3 6,4 6,4 6,4 

Discordo 18 38,3 38,3 44,7 
Concordo 17 36,2 36,2 80,9 
Concordo 
Totalmente 

9 19,1 19,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
 
Q1GravidezAntes 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

6 12,8 12,8 12,8 

Discordo 10 21,3 21,3 34,0 
Concordo 20 42,6 42,6 76,6 
Concordo 
Totalmente 

11 23,4 23,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
 
Q1 Gravidez Após 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

1 2,1 2,1 2,1 

Discordo 5 10,6 10,6 12,8 
Concordo 25 53,2 53,2 66,0 
Concordo 
Totalmente 

16 34,0 34,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Q1 Reprodução Antes 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

4 8,5 8,5 8,5 

Discordo 9 19,1 19,1 27,7 
Concordo 25 53,2 53,2 80,9 
Concordo 
Totalmente 

9 19,1 19,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
 
Q1 Reprodução Após 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

2 4,3 4,3 4,3 

Discordo 1 2,1 2,1 6,4 
Concordo 25 53,2 53,2 59,6 
Concordo 
Totalmente 

19 40,4 40,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
 
Q1 IST Antes 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

17 36,2 36,2 36,2 

Discordo 9 19,1 19,1 55,3 
Concordo 14 29,8 29,8 85,1 
Concordo 
Totalmente 

7 14,9 14,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



266 
  

Q1 IST Após 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 
Totalmente 

7 14,9 14,9 14,9 

Discordo 9 19,1 19,1 34,0 
Concordo 17 36,2 36,2 70,2 
Concordo 
Totalmente 

14 29,8 29,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
 

 

 
Escola 2 

 

Q3_4Antes e Q3_4Após 

Q3_4Antes 

Q3_4Após 

verdadeiro Falso 

verdadeiro 4 7 

falso 17 16 

 

Q3_5Antes e Q3_5Após 

Q3_5Antes 

Q3_5Após 

verdadeiro Falso 

verdadeiro 22 3 

falso 12 7 

 

Q3_15Antes e Q3_15Após 

Q3_15Antes 

Q3_15Após 

verdadeiro Falso 

verdadeiro 17 5 

falso 13 9 
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Test Statisticsa 

Q3_4Antes & 

Q3_4Após 

Q3_5Antes & 

Q3_5Após 

Q3_15Antes & 

Q3_15Após 

N 44 44 44 

Exact Sig. (2-

tailed) 

,064b ,035b ,096b 

Exact Sig. (1-

tailed) 

,032 ,018 ,048 

Point Probability ,021 ,014 ,033 

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.

Diferenças por género 

Test Statisticsa 

Q3_7Após Q3_9Antes Q3_10Após Q3_11Após Q3_12Após Q3_18Após 

Mann-Whitney U 184,500 160,000 172,000 156,500 159,500 184,500 

Wilcoxon W 374,500 485,000 362,000 346,500 349,500 509,500 

Z -2,112 -2,236 -2,449 -2,643 -2,766 -2,112

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,035 ,025 ,014 ,008 ,006 ,035

Exact Sig. (2-tailed) ,070 ,030 ,032 ,011 ,008 ,070 

Exact Sig. (1-tailed) ,045 ,026 ,019 ,010 ,008 ,045 

Point Probability ,041 ,021 ,018 ,009 ,007 ,041 

a. Grouping Variable: género
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Escola 2 

 
Test Statisticsa 

 
Q4_1Após - 

Q4_1Antes 

Q4_2Após - 

Q4_2Antes 

Z -,276b -1,536b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,783 ,125 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 ,134 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 ,067 

Point Probability ,188 ,008 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Diferenças por género 
 

Test Statisticsa 

 Q4_1Antes Q4_1Após Q4_2Antes Q4_2Após 

Mann-Whitney U 187,500 208,500 197,000 235,000 

Wilcoxon W 512,500 533,500 522,000 560,000 

Z -2,377 -1,378 -1,745 -,093 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,017 ,168 ,081 ,926 

Exact Sig. (2-tailed) ,029 ,211 ,149 ,817 

Exact Sig. (1-tailed) ,029 ,118 ,100 ,434 

Point Probability ,029 ,089 ,089 ,091 

a. Grouping Variable: género 

 
 

 

Escola 3 

Test Statisticsa 

 

Q4_1Após - 

Q4_1Antes 

Q4_2Após - 

Q4_2Antes 

Z -1,222b -1,008b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,222 ,313 

Exact Sig. (2-tailed) ,375 ,352 

Exact Sig. (1-tailed) ,188 ,176 

Point Probability ,078 ,038 
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a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Escola 4 

Test Statisticsa 

Ter mais 

informação  & 

Ter mais 

informação 

Tirar dúvidas que 

tens & Tirar 

dúvidas que tens 

N 32 32 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000b ,727b 

Point Probability ,375 ,219 

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.

Escola 2 

Test Statisticsa 

Q5_1Após - 

Q5_1Antes 

Q5_2Após - 

Q5_2Antes 

Q5_3Após - 

Q5_3Antes 

Q5_4Após - 

Q5_4Antes 

Q5_5Após - 

Q5_5Antes 

Z -,142b -,306c -1,304c -,463c -1,119c

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,887 ,760 ,192 ,643 ,263

Exact Sig. (2-tailed) ,929 ,769 ,194 ,660 ,316 

Exact Sig. (1-tailed) ,464 ,385 ,097 ,330 ,158 

Point Probability ,033 ,005 ,014 ,022 ,030 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.
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Diferenças por género 

 

 Q5_5Antes 

Mann-Whitney U 147,000 

Wilcoxon W 472,000 

Z -2,677 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,007 

Exact Sig. (2-tailed) ,006 

Exact Sig. (1-tailed) ,004 

Point Probability ,000 

 

Escola 4 

Test Statisticsa 

 

Q5_1Após - 

Q5_1Antes 

Q5_2Após - 

Q5_2Antes 

Q5_3Após - 

Q5_3Antes 

Q5_4Após - 

Q5_4Antes 

Q5_5Após - 

Q5_5Antes 

Z -,146b -,164c -1,739c -,058b -,557b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,884 ,869 ,082 ,953 ,577 

Exact Sig. (2-tailed) ,885 ,898 ,094 ,981 ,599 

Exact Sig. (1-tailed) ,443 ,449 ,047 ,490 ,299 

Point Probability ,019 ,029 ,012 ,033 ,015 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 
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Test Statisticsa 

Q5_1

Antes 

Q5_1Ap

ós 

Q5_2Ant

es 

Q5_2Ap

ós 

Q5_3Ant

es 

Q5_3Ap

ós 

Q5_4Ant

es 

Q5_4Ap

ós 

Q5_5Ant

es 

Q5_5Ap

ós 

Mann-

Whitney U 

115,0

00 

107,500 119,500 91,000 113,500 99,500 116,500 96,500 91,000 85,000 

Wilcoxon 

W 

235,0

00 

260,500 272,500 244,000 266,500 252,500 236,500 249,500 244,000 238,000 

Z -,523 -,822 -,317 -1,442 -,589 -1,108 -,467 -1,223 -1,533 -1,709

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

,601 ,411 ,751 ,149 ,556 ,268 ,640 ,221 ,125 ,087

Exact Sig. 

(2-tailed) 

,627 ,447 ,753 ,162 ,575 ,290 ,726 ,234 ,135 ,096 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

,343 ,230 ,362 ,081 ,280 ,153 ,372 ,122 ,074 ,047 

Point 

Probability 

,034 ,029 ,015 ,005 ,054 ,023 ,108 ,009 ,029 ,011 

a. Grouping Variable: género

b. Not corrected for ties.

Questão 6 
Escola 1 

Q6 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11 anos ou menos 1 2,1 7,7 7,7 

12-13 anos 1 2,1 7,7 15,4 

14 anos ou mais 11 23,4 84,6 100,0 

Total 13 27,7 100,0 

Missing System 34 72,3 

Total 47 100,0 
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Escola 2 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12-13 anos 2 4,5 40,0 40,0 

14 anos ou mais 3 6,8 60,0 100,0 

Total 5 11,4 100,0  
Missing System 39 88,6   
Total 44 100,0   

 
 

* género Crosstabulation 

 
Género 

Total masculino feminino 

Q6 12-13 anos Count 2 0 2 

% of Total 40,0% 0,0% 40,0% 

14 anos ou mais Count 1 2 3 

% of Total 20,0% 40,0% 60,0% 

Total Count 3 2 5 

% of Total 60,0% 40,0% 100,0% 

 

 
Escola 3 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 12-13 anos 1 2,6 16,7 16,7 

14 anos ou mais 5 12,8 83,3 100,0 
Total 6 15,4 100,0  

Missing System 33 84,6   
Total 39 100,0   

A maioria assinalam 14 anos ou mais 
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Questão 7 

Escola 1 
7 uso de métodos contracetivos.. 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 9 19,1 69,2 69,2 

Não 4 8,5 30,8 100,0 

Total 13 27,7 100,0 

Missing System 34 72,3 

Total 47 100,0 

Escola 2 

uso de métodos contracetivos.. 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 3 6,8 60,0 60,0 

Não 2 4,5 40,0 100,0 

Total 5 11,4 100,0 

Missing System 39 88,6 

Total 44 100,0 

Q7 * género Crosstabulation 

género 

Total masculino feminino 

Q7 Sim Count 3 0 3 

% of Total 60,0% 0,0% 60,0% 

Não Count 0 2 2 

% of Total 0,0% 40,0% 40,0% 

Total Count 3 2 5 

% of Total 60,0% 40,0% 100,0% 
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Escola 3 
 

uso de métodos contracetivos.. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 6 15,4 100,0 100,0 

Missing System 33 84,6   
Total 39 100,0   

 
 
Escola 4 
 

uso de métodos contracetivos.. * contracetivo última relação Crosstabulation 

 

contracetivo última relação 

Total Preservativo Coito interrompido 

uso de métodos contracetivos.. Sim Count 5 0 5 

% of Total 71,4% 0,0% 71,4% 

Não Count 0 2 2 

% of Total 0,0% 28,6% 28,6% 

Total Count 5 2 7 

% of Total 71,4% 28,6% 100,0% 

 
 
 

Questão 8 
 

Escola 1 
 

 contracetivo última relação 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Preservativo 11 23,4 84,6 84,6 

Coito interrompido 2 4,3 15,4 100,0 

Total 13 27,7 100,0  
Missing System 34 72,3   
Total 47 100,0   
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Escola 2 

contracetivo última relação 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Preservativo 3 6,8 60,0 60,0 

Coito interrompido 2 4,5 40,0 100,0 

Total 5 11,4 100,0 

Missing System 39 88,6 

Total 44 100,0 

Q8 * género Crosstabulation 

género 

Total masculino feminino 

Q8 Preservativo Count 3 0 3 

% of Total 60,0% 0,0% 60,0% 

Coito interrompido Count 0 2 2 

% of Total 0,0% 40,0% 40,0% 

Total Count 3 2 5 

% of Total 60,0% 40,0% 100,0% 

Escola 3 

contracetivo última relação 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Preservativo 6 15,4 100,0 100,0 

Missing System 33 84,6 

Total 39 100,0 

Escola 4 
contracetivo última relação 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Preservativo 5 15,6 71,4 71,4 

Coito interrompido 2 6,3 28,6 100,0 

Total 7 21,9 100,0 

Missing System 25 78,1 

Total 32 100,0 
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Questão 9 
Escola 1 
  

já tiveste relações.. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 1 2,1 7,7 7,7 

Não 12 25,5 92,3 100,0 

Total 13 27,7 100,0  
Missing System 34 72,3   
Total 47 100,0   

 

 

Escola 2 
já tiveste relações.. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 2 4,5 40,0 40,0 

Não 3 6,8 60,0 100,0 

Total 5 11,4 100,0  
Missing System 39 88,6   
Total 44 100,0   

 
Q9 * género Crosstabulation 

 
género 

Total masculino feminino 

Q9 Sim Count 0 2 2 

% of Total 0,0% 40,0% 40,0% 

Não Count 3 0 3 

% of Total 60,0% 0,0% 60,0% 

Total Count 3 2 5 

% of Total 60,0% 40,0% 100,0% 
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Escola 3 
já tiveste relações.. 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 1 2,6 16,7 16,7 

Não 5 12,8 83,3 100,0 

Total 6 15,4 100,0 

Missing System 33 84,6 

Total 39 100,0 

Escola 4 
já tiveste relações.. 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 2 6,3 28,6 28,6 

Não 5 15,6 71,4 100,0 

Total 7 21,9 100,0 

Missing System 25 78,1 

Total 32 100,0 

Questão 10 

Escola 1 
10 Achas que a maioria dos jovens da tua 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 20 42,6 42,6 42,6 

Não 27 57,4 57,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0 

Escola 2 
Achas que a maioria dos jovens da tua 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 18 40,9 40,9 40,9 

Não 26 59,1 59,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0 
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Escola 3 

 
 
 

 

Achas que a maioria dos jovens da tua 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 16 41,0 41,0 41,0 

Não 23 59,0 59,0 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Escola 4 
Achas que a maioria dos jovens da tua 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 13 40,6 40,6 40,6 

Não 19 59,4 59,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

Questão 11 

Escola 1 
Test Statisticsa 

 
Q11.1Após - 

Q11.1Antes 

Q11.2Após - 

Q11.2Antes 

Q11.3Após - 

Q11.3Antes 

Z -1,225b -1,387c -,258c 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,221 ,166 ,796 

Exact Sig. (2-tailed) ,309 ,273 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,155 ,137 ,500 

Point Probability ,079 ,091 ,196 

Q10 * género Crosstabulation 

 
género 

Total masculino feminino 

Q10 Sim Count 7 11 18 

% of Total 15,9% 25,0% 40,9% 

Não Count 12 14 26 

% of Total 27,3% 31,8% 59,1% 

Total Count 19 25 44 

% of Total 43,2% 56,8% 100,0% 
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a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.

Diferenças por género 
Test Statisticsa 

Q11.1Antes Q11.1Após Q11.2Antes Q11.2Após Q11.3Antes Q11.3Após 

Mann-Whitney U 259,000 217,500 242,000 249,000 243,000 259,000 

Wilcoxon W 584,000 470,500 495,000 574,000 496,000 512,000 

Z -,429 -1,424 -1,315 -,850 -1,103 -,481 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,668 ,155 ,188 ,395 ,270 ,630 

Exact Sig. (2-tailed) ,659 ,167 ,289 ,472 ,321 ,730 

Exact Sig. (1-tailed) ,386 ,095 ,107 ,305 ,163 ,451 

Point Probability ,135 ,035 ,073 ,147 ,093 ,250 

a. Grouping Variable: género

Escola 2 
Test Statisticsa 

Q11.1Ap

ós - 

Q11.1An

tes 

Q11.2Ap

ós - 

Q11.2Ant

es 

Q11.3Ap

ós - 

Q11.3Ant

es 

Q12.1Ap

ós - 

Q12_1An

tes 

Q12.2Ap

ós - 

Q12_2An

tes 

Q12.3Ap

ós - 

Q12_3An

tes 

Q12.4Ap

ós - 

Q12_4An

tes 

Z -1,279b -4,082c -,302c -,471c -1,198c -,192b -1,187c

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,201 ,000 ,763 ,637 ,231 ,847 ,235

Exact Sig. (2-

tailed) 

,286 ,000 1,000 ,665 ,284 1,000 ,247 

Exact Sig. (1-

tailed) 

,143 ,000 ,500 ,332 ,142 ,500 ,124 

Point 

Probability 

,076 ,000 ,219 ,012 ,016 ,149 ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.
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Diferenças por género 
 

Test Statisticsa 

 Q11.1Antes Q11.1Após Q11.2Antes Q11.2Após Q11.3Antes Q11.3Após 

Mann-Whitney U 235,500 182,500 198,500 182,500 221,500 232,500 

Wilcoxon W 425,500 372,500 388,500 372,500 411,500 557,500 

Z -,057 -1,504 -1,551 -1,504 -,761 -,238 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,955 ,132 ,121 ,132 ,447 ,812 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 ,223 ,156 ,223 ,622 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,600 ,112 ,068 ,112 ,415 ,585 

Point Probability ,247 ,078 ,048 ,078 ,322 ,189 

a. Grouping Variable: género 
 

Escola 3 
 

Test Statisticsa 

 
Q11.1Após - 

Q11.1Antes 

Q11.2Após - 

Q11.2Antes 

Q11.3Após - 

Q11.3Antes 

Z -,408b -,905b -1,265b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,683 ,366 ,206 

Exact Sig. (2-tailed) ,840 ,563 ,359 

Exact Sig. (1-tailed) ,420 ,281 ,180 

Point Probability ,148 ,164 ,125 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

Escola 4 
 

Test Statisticsa 

 
Q11.1Antes e 

Q11.1Após 

N 32 

Exact Sig. (2-tailed) ,189b 

Exact Sig. (1-tailed) ,095 

Point Probability ,055 

a. McNemar Test 

b. Binomial distribution used. 
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Test Statisticsa 

Q11.2Após  e 

Q11.2Antes 

Z -1,428b

Asymp. Sig. (2-tailed) ,153

Exact Sig. (2-tailed) ,199 

Exact Sig. (1-tailed) ,100 

Point Probability ,051 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Test Statisticsa 

Q11.3Antes e 

Q11.3Após 

N 32 

Exact Sig. (2-tailed) ,508b 

Exact Sig. (1-tailed) ,254 

Point Probability ,164 

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.

Questão 12 

Escola 1 

Test Statisticsa 

Q12.1Após - 

Q12.1Antes 

Q12.2Após - 

Q12.2Antes 

Q12.3Após - 

Q12.3Antes 

Q12.4Após - 

Q12.4Antes 

Z -,953b -3,131b -2,132b -,319b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,341 ,002 ,033 ,750 

Exact Sig. (2-tailed) ,365 ,001 ,032 ,755 

Exact Sig. (1-tailed) ,183 ,001 ,016 ,377 

Point Probability ,009 ,000 ,005 ,006 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.
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Escola 2 
 

Test Statisticsa 

 
Q12.1Após - 

Q12_1Antes 

Q12.2Após - 

Q12_2Antes 

Q12.3Após - 

Q12_3Antes 

Q12.4Após - 

Q12_4Antes 

Q13.1Após - 

Q13_1Antes 

Q13.2Após - 

Q13_2Antes 

Q13.3Após - 

Q13_3Antes 

Z -,471b -1,198b -,192c -1,187b -,577b -,894b -,688c 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,637 ,231 ,847 ,235 ,564 ,371 ,491 

Exact Sig. (2-

tailed) 

,665 ,284 1,000 ,247 1,000 ,503 ,648 

Exact Sig. (1-

tailed) 

,332 ,142 ,500 ,124 ,500 ,252 ,324 

Point Probability ,012 ,016 ,149 ,001 ,375 ,120 ,144 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 
 
 
Diferenças por género 

Test Statisticsa 

 
Q12_1An

tes 

Q12.1Ap

ós 

Q12_2An

tes 

Q12.2Ap

ós 

Q12_3An

tes 

Q12.3Ap

ós 

Q12_4An

tes 

Q12.4Ap

ós 

Mann-

Whitney U 

201,000 223,500 200,000 211,000 208,000 198,000 156,000 230,000 

Wilcoxon W 526,000 548,500 525,000 401,000 533,000 523,000 346,000 420,000 

Z -,948 -,366 -1,059 -,742 -,791 -1,091 -2,127 -,191 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

,343 ,715 ,290 ,458 ,429 ,275 ,033 ,848 

Exact Sig. (2-

tailed) 

,372 ,740 ,309 ,499 ,486 ,361 ,037 ,840 

Exact Sig. (1-

tailed) 

,202 ,390 ,146 ,260 ,252 ,213 ,020 ,415 

Point 

Probability 

,055 ,024 ,031 ,068 ,039 ,134 ,007 ,023 

a. Grouping Variable: género 
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Escola 3 

Test Statisticsa 

Q12.1Após - 

Q12.1Antes 

Q12.2Após - 

Q12.2Antes 

Q12.3Após - 

Q12.3Antes 

Q12.4Após - 

Q12.4Antes 

Z -,164b -1,342b -,866b -,346b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,870 ,180 ,386 ,729 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 ,266 ,473 ,757 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 ,133 ,236 ,378 

Point Probability ,024 ,075 ,049 ,015 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Diferenças por género 

Test Statisticsa 

Q12.1 

Antes 

Q12.1 

Após 

Q12.2 

Antes 

Q12.2 

Após 

Q12.3 

Antes 

Q12.3 

Após 

Q12.4 

Antes 

Q12.4 

Após 

Mann-Whitney U 174,000 151,000 108,000 162,500 133,000 182,000 177,000 180,500 

Wilcoxon W 310,000 427,000 384,000 438,500 409,000 318,000 313,000 316,500 

Z -,313 -1,025 -2,628 -,693 -1,679 -,065 -,209 -,106 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,754 ,305 ,009 ,488 ,093 ,948 ,834 ,916 

Exact Sig. (2-tailed) ,725 ,327 ,012 ,490 ,131 1,000 ,841 ,919 

Exact Sig. (1-tailed) ,382 ,166 ,009 ,259 ,078 ,536 ,428 ,472 

Point Probability ,022 ,031 ,007 ,022 ,052 ,132 ,019 ,026 

a. Grouping Variable: género

b. Not corrected for ties.

Escola 4 
Test Statisticsa 

Q12.1Após - 

Q12.1Antes 

Q12.2Após - 

Q12.2Antes 

Q12.3Após - 

Q12.3Antes 

Q12.4Após - 

Q12.4Antes 

Z -,408b -,646b -1,031b -,802b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,683 ,518 ,302 ,423 

Exact Sig. (2-tailed) ,840 ,651 ,403 ,393 

Exact Sig. (1-tailed) ,420 ,325 ,201 ,196 

Point Probability ,148 ,079 ,046 ,022 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.
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Diferenças por género 

Test Statisticsa 

 
Q12.1Ante

s Q12.1Após 

Q12.2Ante

s Q12.2Após 

Q12.3Ante

s Q12.3Após 

Q12.4Ante

s Q12.4Após 

Mann-

Whitney U 

126,500 103,500 84,500 123,000 125,500 120,000 105,000 94,500 

Wilcoxon 

W 

246,500 223,500 237,500 243,000 245,500 240,000 225,000 214,500 

Z -,042 -1,015 -1,981 -,237 -,085 -,320 -,981 -1,356 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,967 ,310 ,048 ,812 ,932 ,749 ,327 ,175 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

1,000 ,370 ,046 1,000 1,000 ,853 ,380 ,186 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

,526 ,198 ,033 ,576 ,542 ,425 ,218 ,104 

Point 

Probability 

,091 ,082 ,023 ,322 ,147 ,100 ,075 ,027 

a. Grouping Variable: género 

b. Not corrected for ties. 

 

Questão 13 
 
Escola 1 

Test Statisticsa 

 
Q13_1Antes e 

Q13.1Após 

Q13.2Antes e 

Q13.2Após 

Q13.3Antes e 

Q13.3Após 

N 47 47 47 

Exact Sig. (2-tailed) ,453b ,824b ,791b 

Exact Sig. (1-tailed) ,227 ,412 ,395 

Point Probability ,164 ,160 ,183 

a. McNemar Test 

b. Binomial distribution used. 
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 Diferenças por género 

Test Statisticsa 

Q13_1Antes Q13.1Após Q13.2Antes Q13.2Após Q13.3Antes Q13.3Após 

Mann-Whitney U 259,500 273,500 252,000 252,500 224,500 256,500 

Wilcoxon W 584,500 598,500 577,000 505,500 477,500 581,500 

Z -,619 -,091 -,607 -,576 -1,468 -,579 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,536 ,927 ,544 ,564 ,142 ,563 

Exact Sig. (2-tailed) ,654 1,000 ,755 ,762 ,179 ,715 

Exact Sig. (1-tailed) ,438 ,722 ,381 ,391 ,127 ,414 

Point Probability ,301 ,509 ,205 ,203 ,096 ,244 

a. Grouping Variable: género

Escola 2 
Test Statisticsa 

Q13_1Antes & 

Q13.1Após 

Q13_2Antes & 

Q13.2Após 

Q13_3Antes & 

Q13.3Após 

N 44 44 44 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000b ,503b ,648b 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 ,252 ,324 

Point Probability ,375 ,120 ,144 

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.

Diferenças por género 

Test Statisticsa 

Q13_1Antes Q13.1Após Q13_2Antes Q13.2Após Q13_3Antes Q13.3Após 

Mann-Whitney U 228,000 212,500 220,000 217,000 194,500 232,000 

Wilcoxon W 418,000 537,500 545,000 407,000 519,500 557,000 

Z -,872 -1,641 -,483 -,561 -1,263 -,174 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,383 ,101 ,629 ,575 ,207 ,862 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 ,181 ,761 ,761 ,327 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,568 ,181 ,427 ,396 ,171 ,566 

Point Probability ,568 ,181 ,214 ,205 ,116 ,269 

a. Grouping Variable: género
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Escola 3 
Test Statisticsa 

 
Q13.1Após - 

Q13.1Antes 

Q13.2Após - 

Q13.2Antes 

Q13.3Após - 

Q13.3Antes 

Exact Sig. (2-tailed) ,125b ,383b 1,000b 

Exact Sig. (1-tailed) ,063 ,192 ,613 

Point Probability ,055 ,097 ,226 

a. Sign Test 

b. Binomial distribution used. 

 

Diferenças por género 
Test Statisticsa 

 Q13.1Antes Q13.1Após Q13.2Antes Q13.2Após Q13.3Antes Q13.3Após 

Mann-Whitney U 154,000 172,500 132,500 166,000 135,000 174,000 

Wilcoxon W 430,000 448,500 268,500 302,000 271,000 310,000 

Z -1,370 -1,199 -1,696 -,643 -1,794 -,366 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,171 ,231 ,090 ,520 ,073 ,714 

Exact Sig. (2-tailed) ,205 ,410 ,099 ,726 ,086 ,737 

Exact Sig. (1-tailed) ,174 ,410 ,051 ,386 ,070 ,500 

Point Probability ,141 ,410 ,010 ,228 ,059 ,266 

a. Grouping Variable: género 

b. Not corrected for ties. 

 
Escola 4 

Test Statisticsa 

 
Q13.1Antes & 

Q13.1Após 

Q13.2Antes & 

Q13.2Após 

Q13.3Antes & 

Q13.3Após 

N 32 32 32 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000b ,824b ,791b 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 ,412 ,395 

Point Probability ,312 ,160 ,183 

a. McNemar Test 

b. Binomial distribution used. 
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Diferenças por género 

Test Statisticsa 

Q13.1Antes Q13.1Após Q13.2Antes Q13.2Após Q13.3Antes Q13.3Após 

Mann-Whitney U 121,000 126,500 101,500 122,500 125,000 99,000 

Wilcoxon W 241,000 279,500 221,500 275,500 245,000 252,000 

Z -,486 -,090 -1,170 -,235 -,115 -1,381

Asymp. Sig. (2-tailed) ,627 ,928 ,242 ,814 ,909 ,167

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 ,291 1,000 1,000 ,243

Exact Sig. (1-tailed) ,548 ,726 ,206 ,555 ,602 ,157

Point Probability ,411 ,514 ,147 ,288 ,288 ,121

a. Grouping Variable: género

b. Not corrected for ties.

Questão 14 

Escola 1 
Test Statisticsa 

Q14.1Antes e 

Q14.1Após 

Q14.2Antes e 

Q14.2Após 

Q14.3Antes e 

Q14.3Após 

N 47 47 47 

Exact Sig. (2-tailed) ,500b 1,000b ,687b 

Exact Sig. (1-tailed) ,250 ,500 ,344 

Point Probability ,250 ,273 ,234 

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.

Diferenças por género 
Test Statisticsa 

Q14.1Antes Q14.1Após Q14.2Antes Q14.2Após Q14.3Antes Q14.3Após 

Mann-Whitney U 253,000 275,000 265,500 272,000 231,000 273,500 

Wilcoxon W 506,000 528,000 518,500 597,000 484,000 598,500 

Z -1,341 ,000 -,478 -,132 -1,941 -,091 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,180 1,000 ,632 ,895 ,052 ,927 

Exact Sig. (2-tailed) ,491 1,000 1,000 1,000 ,112 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,278 1,000 ,549 ,645 ,071 ,722 

Point Probability ,278 1,000 ,407 ,389 ,071 ,509 

a. Grouping Variable: género
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Escola 2 
Test Statisticsa 

Q14_1Antes & 

Q14.1Após 

Q14_2Antes & 

Q14.2Após 

Q14_3Antes & 

Q14.3Após 

N 44 44 44 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000b ,500b 1,000b 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 ,250 ,688 

Point Probability ,375 ,250 ,375 

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.

Diferenças por género 

Test Statisticsa 

Q14_1Antes Q14.1Após Q14_2Antes Q14.2Após Q14_3Antes Q14.3Após 

Mann-Whitney U 218,500 225,000 218,500 237,500 218,500 212,500 

Wilcoxon W 408,500 550,000 408,500 562,500 408,500 537,500 

Z -1,247 -1,147 -1,247 ,000 -1,247 -1,641

Asymp. Sig. (2-tailed) ,212 ,251 ,212 1,000 ,212 ,101

Exact Sig. (2-tailed) ,498 ,432 ,498 1,000 ,498 ,181

Exact Sig. (1-tailed) ,317 ,432 ,317 1,000 ,317 ,181

Point Probability ,317 ,432 ,317 1,000 ,317 ,181

a. Grouping Variable: género

Escola 3 
Test Statisticsa 

Q14.1Antes & 

Q14.1Após 

Q14.2Antes & 

Q14.2Após 

Q14.3Antes & 

Q14.3Após 

N 39 39 39 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000b ,250b ,687b 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 ,125 ,344 

Point Probability ,500 ,125 ,234 

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.
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Diferenças por género 

Escola 4 
Test Statisticsa 

Q14.2Antes & 

Q14.2Após 

Q14.3Antes & 

Q14.3Após 

N 32 32 

Exact Sig. (2-tailed) ,500b 1,000b 

Exact Sig. (1-tailed) ,250 ,500 

Point Probability ,250 ,500 

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.

Diferenças por género 

Test Statisticsa 

Q14.1Antes Q14.1Após Q14.2Antes Q14.2Após Q14.3Antes Q14.3Após 

Mann-

Whitney U 

127,500 127,500 126,500 127,500 119,000 127,500 

Wilcoxon W 280,500 280,500 279,500 280,500 272,000 280,500 

Z ,000 ,000 -,090 ,000 -1,065 ,000 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

1,000 1,000 ,928 1,000 ,287 1,000 

1,000 ,970 1,000 ,766 1,000 

Exact Sig. (1-

tailed) 

1,000 1,000 ,726 1,000 ,469 1,000 

Point 

Probability 

1,000 1,000 ,514 1,000 ,469 1,000 

a. Grouping Variable: género

Questão 15 

Escola 1 
Test Statisticsa 

Q15.1Após - 

Q15.1Antes 

Q15.2Após - 

Q15.2Antes 

Q15.3Após - 

Q15.3Antes 

Q15.4Após - 

Q15.4Antes 

Z -,104b -1,772c -1,777c -2,621c

Asymp. Sig. (2-tailed) ,918 ,076 ,076 ,009

Exact Sig. (2-tailed) ,919 ,078 ,077 ,008 

Exact Sig. (1-tailed) ,459 ,039 ,038 ,004 

Point Probability ,001 ,002 ,000 ,000 
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a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.

 Diferenças por género 

Escola 2 
Test Statisticsa 

Q15.1Após - 

Q15_1Antes 

Q15.2Após - 

Q15_2Antes 

Q15.3Após - 

Q15_3Antes 

Q15.4Após - 

Q15_4Antes 

Z -5,709b -1,365c -2,741c -2,327c

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,172 ,006 ,020

Exact Sig. (2-tailed) ,000 ,191 ,005 ,021 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 ,096 ,003 ,010 

Point Probability ,000 ,011 ,000 ,003 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

c. Based on negative ranks.

Escola 3 
Test Statisticsa 

Q15.1Após - 

Q15.1Antes 

Q15.2Após - 

Q15.2Antes 

Q15.3Após - 

Q15.3Antes 

Q15.4Após - 

Q15.4Antes 

Z -,731b -1,681b -,591b -1,146b

Asymp. Sig. (2-tailed) ,465 ,093 ,554 ,252

Exact Sig. (2-tailed) ,503 ,104 ,574 ,287 

Exact Sig. (1-tailed) ,251 ,052 ,287 ,143 

Point Probability ,019 ,006 ,011 ,025 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.
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Diferenças por género 
Test Statisticsa 

Q15.1Ante

s 

Q15.1Apó

s 

Q15.2Ante

s 

Q15.2Apó

s 

Q15.3Ante

s 

Q15.3Apó

s 

Q15.4Ante

s 

Q15.4Apó

s 

Mann-Whitney U 140,000 144,000 161,000 175,000 156,000 162,000 161,000 154,000 

Wilcoxon W 276,000 420,000 297,000 311,000 292,000 438,000 297,000 430,000 

Z -1,384 -1,296 -,740 -,336 -,919 -,771 -,891 -1,365

Asymp. Sig. (2-tailed) ,166 ,195 ,459 ,737 ,358 ,441 ,373 ,172

Exact Sig. (2-tailed) ,173 ,190 ,483 ,721 ,368 ,437 ,408 ,203

Exact Sig. (1-tailed) ,083 ,094 ,253 ,383 ,189 ,227 ,228 ,113

Point Probability ,008 ,008 ,031 ,018 ,015 ,007 ,029 ,083

a. Grouping Variable: género

b. Not corrected for ties.

Escola 4 
Test Statisticsa 

Q15.1Após - 

Q15.1Antes 

Q15.2Após - 

Q15.2Antes 

Q15.3Após - 

Q15.3Antes 

Q15.4Após - 

Q15.4Antes 

Z -,862b -,156b -1,705b -2,396b

Asymp. Sig. (2-tailed) ,388 ,876 ,088 ,017

Exact Sig. (2-tailed) ,428 ,912 ,097 ,013 

Exact Sig. (1-tailed) ,214 ,456 ,049 ,006 

Point Probability ,021 ,059 ,017 ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.



292 
  

Diferenças por género 
 

Test Statisticsa 

 
Q15.1Ante

s Q15.1Após 

Q15.2Ante

s Q15.2Após 

Q15.3Ante

s Q15.3Após 

Q15.4Ante

s 

Q15.4Apó

s 

Mann-

Whitney U 

102,000 123,500 99,000 93,500 118,500 120,000 113,000 93,500 

Wilcoxon 

W 

222,000 243,500 219,000 213,500 271,500 256,000 233,000 213,500 

Z -1,145 -,200 -1,365 -1,314 -,384 ,000 -,651 -2,235 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

,275 ,934 ,216 ,171 ,703 1,000 ,593 ,038 

Exact Sig. 

(1-tailed) 

,148 ,513 ,129 ,102 ,361 ,539 ,297 ,038 

Point 

Probability 

,023 ,176 ,065 ,025 ,029 ,135 ,073 ,038 

a. Grouping Variable: género 

b. Not corrected for ties. 
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Apêndice 3- Transcrição das respostas das entrevistas 
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RESPOSTAS DOS DOCENTES AO QUESTIONÁRIO NA ENTREVISTA 

 

1ª Entrevista                             8/6/2016     17.30 horas 

Idade- 47 

Tempo de serviço- 9 anos.  

Curso- licenciatura geografia 

 

2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar 

1- Como está organizada a ES na sua escola? 

Os docentes seguem as orientações e aplicam o Programa Presse. Estas aulas são dadas 

pelos diretores de turma, em aulas da disciplina de Cidadania. 

 

2- Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola. 

São lecionadas doze aulas, sendo aplicada na primeira aula o pré teste e na última o pós 

teste. Ao longo de dez aulas são realizadas atividades, previamente escolhidas pelo 

professor, retiradas do Caderno PRESSE. 

 

3- Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou cada um segue a sua? 

A metodologia é a mesma. Se o professor quiser acrescentar alguma atividade, e recorrer 

a outros professores ou entidades que ache mais lucrativas para que a Esexual funcione 

melhor na turma, pode fazê-lo segundo o seu critério. O entrevistado não acrescentou 

nada nas suas aulas de Educação sexual, a não ser o obrigatório! 

 

4- Explique essa metodologia de ensino da ES. 

Na primeira aula de Educação Sexual, o professor dá o pré teste e ao longo das onze aulas 

seguintes, utiliza duas atividades por tema que os alunos realizam nas aulas. Na última 

aula, aplica o pós teste. As atividades foram escolhidas pelo professor segundo a aptidão 

do mesmo, ou seja trabalhou com os alunos os temas em que se sentiu mais à vontade. 

Relativamente a determinados conceitos, fez articulação com a professora de Ciências 

Naturais, dado serem lecionados nesse ano letivo. Coloca os resultados das atividades no 

caderno do professor e os resultados dos pré teste e pós teste são introduzidos numa tabela 

de excel, para medir a evolução. O DT coloca os dados na tabela e há uma equipa 

responsável, dentro da escola que analisa os resultados (Educação para a Saúde), medindo 

a evolução no nível das respostas entre o pré e o pós-teste. 
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5- Foi sempre esta metodologia, ou já existiram outras?

Segundo o que tem conhecimento, desde que existe este programa, vem sendo sempre

aplicado, mas ele está a lecionar neste local pela primeira vez.

6- Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) que for(em) possível(veis).

Nesta escola não sabe.

7- Como procede para analisar os resultados da implementação da ES na sua escola?

Apenas através do estudo da evolução dos testes (pré e pós teste) que são aplicados.

8- Considera que tem obtido o sucesso desejado com a metodologia que utiliza

presentemente ou pondera alterá-la?

Os resultados são satisfatórios, mas se tiver acesso a formação irá realizar estas aulas com

mais sucesso.

3. Monitorização do sucesso das metodologias de ensino da ES

1- Considera a legislação para a ES como promotora do sucesso dos alunos?

Não sabe, não está a par da legislação. De certa forma facilita apenas o trabalho do

professor, estando todas as orientações para todos, mas não significa que implique

sucesso dos alunos.

2- A metodologia atual, utilizada na sua escola promove mais sucesso que outras

anteriores?

Não sabe.

3- Como monitorizam o sucesso destas aulas?

A equipa que analisa os resultados é que faz esse parecer, de acordo com os mesmos.

4- Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração das aulas de ES?

Sim.

5- Tem alguma sugestão a fazer à  legislação aplicada?
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Existir e sexual mediante a idade e só mantinha o programa se fosse dado apenas por 

professores com formação ou entidades com formação específica. Por outro lado algumas 

questões devem ser trabalhadas, porque não estão adequadas à idade dos alunos. 

 

6-  Como avalia a ES na sua escola? 

Satisfatória. 

 

7- Como é que o Diretor de Turma prepara o Projeto de ES para a sua Direção de Turma? 

No início de cada ano letivo,na primeira reunião intercalar, de Conselho de Turma, o 

diretor de turma ausculta os professores e prepara a planificação da educação sexual, 

dando os presentes a sua opinião relativamente aos temas a ser explorados nessas aulas. 

Seguidamente o Diretor de turma dialoga com os alunos acerca dos conceitos a serem 

abordados e pede aos mesmos para proporem temas que achem que devem ser abordados. 

 

8- Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES da sua escola?  

Deveria ser um trabalho mais organizado a nível da escola, entre professores e outras 

entidades. Só são professores a trabalhar e a organizar as turmas e ainda por cima no 

9ºano é complicado falar de certos temas. Deveria participar também a psicóloga e pessoal 

de enfermagem. Os Encarregados Educação por vezes reclamam com algumas questões 

que vêm nas atividades e ele próprio pensa da mesma forma. O professor abordou os 

temas de acordo com a sua própria facilidade. Os pais deveriam ter um papel mais ativo 

na preparação deste projeto. 

 

4. Fatores económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso dos alunos em ES 

1- Considera que os fatores económicos e sociais influenciam a aprendizagem da ES? 

Atualmente não. Muito do que eles aprendem aparece na internet, acessível praticamente 

a toda a gente. O que os pais lhes podem transmitir é apenas dependente da cultura e 

educação que têm, o que significa que apesar de existirem alunos com problemas 

económicos em deterimento de outros, não influencia a aprendizagem da ES. 

 

2- Na sua opinião, a cultura e educação informal de cada professor e alunos influenciam 

as aprendizagens destas matérias? 

Sim. A educação informal do professor influencia imenso, já que a própria forma como 

encara este tema depende muito da sua educação informal. Por outro lado passa-se o 
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mesmo com os alunos, já que o que recebem em casa, trazem para a escola, o bom e o 

mau. 

 

3- Acha que a localização da escola em meio rural ou urbano, é um fator importante para 

o desenvolvimento da ES? 

Não. Atualmente tudo é acessível aos alunos. Se não for possível observar determinada 

situação ao vivo, recorre-se à internet. 

 

4- Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar ES ou existe alguma mais 

apropriada? 

Sim. Desde que o professor tenha formação e se sinta apto para o fazer. Mas existem 

disciplinas primordiais, Ciências Naturais e Educação Física. 

 

5- Acha que deveria existir uma disciplina específica de ES? 

Não. Não deveria existir uma disciplina específica, apenas um gabinete onde os alunos 

possam ir quando quiserem e fazer as questões que têm a fazer. Não aprender para avaliar. 

Os alunos terem apoio da psicóloga e de uma enfermeira. 

 

2ª entrevista            9/6/16  12.30 horas 

Idade- 49  

Tempo de serviço-25 anos.  

Curso- Biologia e Geologia (ensino de) 

 

2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar 

1- Como está organizada a ES na sua escola? 

Os Diretores de Turma seguem o Programa PRESSE, o qual é aplicado ao longo de 12 

aulas. 

Estas aulas são lecionadas em Cidadania e em Ciências Naturais, se o DT for professor 

desta disciplina. Este ano não introduziram os pré e pós teste. Para cumprir as horas e  

como são iguais para todas as turmas, os professores optaram, para além do tempo escasso 

a sua não aplicação porque a planificação está sempre a ser modificada e o pré-teste e pós 

acabam por ficar desatualizados, para além de que as turmas não são todas iguais. Em 

reunião com a Coordenadora da Educação para a Saúde do terceiro ciclo, os professores 

DT chegaram a esse consenso entre todos. 
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2- Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola. 

Em equipa por anos letivos fazem uma planificação que é enviada para todos os DT do 

mesmo ano letivo e o dt de cada turma vai analisar e adaptar a planificação à sua turma. 

São lecionadas doze aulas nas quais são realizadas atividades, previamente selecionadas 

pelo professor DT, retiradas do Caderno PRESSE e outras que não constem do PRESS.  

iniciamente o dt entregou em mão e via mail propostas de atividades aos professores do 

Conselho de Turma, de acordo com as caraterísticas da sua turma, que vão ser analisadas 

na primeira reunião do Conselho de Turma. As atividades são selecionadas do PRESSE, 

mas a metodologia cada professor é que faz a sua, de acordo com a sua disciplina e a sua 

familiaridade com o tema. 

A planificação é apresentada aos representantes dos encarregados de educação e pede-se 

complemento ou propostas. 

 

3- Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou cada um segue a sua? 

Os professores não seguem todos a mesma metodologia. A entrevistada, como professora 

de biologia e familiarizada com este tema, explora bastante os vários conceitos. 

 

4- Explique essa metodologia de ensino da ES. 

Existe uma seleção das atividades do PRESSE e outras que se adequem à realidade de 

cada turma, sendo realizadas 12 aulas. Nestas aulas existe a intervenção da psicóloga e 

agentes de saúde e sempre que possível a intervenção de professores da área da biologia. 

Para que a metodologia seja eficiente, todos os professores têm formação na área do 

PRESSE. 

 

5- Foi sempre esta metodologia, ou já existiram outras? 

Já existiram outras. 

 

6- Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) que for(em) possível(veis).  

Antes do PRESSE, os professores promoviam campanhas com a participação de agentes 

de saúde e já se realizavam jogos semelhantes aos do PRESSE. 

 

7- Como procede para analisar os resultados da implementação da ES na sua escola? 

Através das mudanças de atitude dos alunos, comportamentos dentro e fora da sala de 

aula. No seu caso até na própria lecionação da matéria em sala de aula. O facto de a 
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professora ser a mesma ao longo do mesmo ciclo é também muito importante, porque 

conhece os alunos e consegue ter a noção da evolução dos alunos. 

8- Considera que tem obtido o sucesso desejado com a metodologia que utiliza

presentemente ou pondera alterá-la?

Sim, bastante sucesso. A professora concorda com a lecionação do aparelho reprodutor

no 9ºano, idade para maior desenvolvimento dos alunos e fase em que despertam para a

atividade sexual.

3. Monitorização do sucesso das metodologias de ensino da ES

1- Considera a legislação para a ES como promotora do sucesso dos alunos?

Concorda, apenas o tempo é que é escasso. No 9ºano aumentaram os conteúdos e a carga

letiva é a mesma, como a introdução do Suporte básico de vida, que ainda por cima

envolve uma atividade prática.

2- A metodologia atual, utilizada na sua escola promove mais sucesso que outras

anteriores?

Sim. Porque existe um coordenador da Educação para a Saúde nos dois ciclos de ensino

que interage de um modo muito próximo com todos os DT.

3- Como monitorizam o sucesso destas aulas?

A evolução é analisada entre os dt e o coordenador, resultado colocado em atas do

conselho de turma, tais como o sucesso dos alunos e tudo o que se fez ao longo do ano.

4- Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração das aulas de ES?

Sim.

5- Tem alguma sugestão a fazer à  legislação aplicada?

Existir e sexual, mas não diminuirem a carga horária nem aumentarem os conteúdos.

6- Como avalia a ES na sua escola?

Boa.

7- Como é que o Diretor de Turma prepara o Projeto de ES para a sua Direção de Turma?
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Antes das reuniões iniciais existe uma reunião entre o coordenador da saúde e os dt, para 

construirem as planificações da educação sexual, para as suas turmas.Na primeira reunião 

intercalar, de conselho de turma, o diretor de turma apresenta aos professores a 

planificação da educação sexual inicial, com várias propostas dando os presentes a sua 

opinião relativamente aos temas a ser explorados nessas aulas. Seguidamente o Diretor 

de turma dialoga com os alunos acerca dos conceitos a serem abordados e pede aos 

mesmos para proporem temas que achem que devem ser tratados. Sempre que o dt ou 

outro professor da turma acharem pertinente a alteração de alguma atividade ou a inclusão 

de um tema fazem-no. 

 

8-  Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES da sua escola?  

Não existir tanta matéria para lecionar em Ciências Naturais, como acontece em quase 

todas as disciplinas. Isto dificulta e empobrece o trabalho que cada professor poderia fazer 

na área da ES. 

 

4. Fatores económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso dos alunos em ES 

1- Considera que os fatores económicos e sociais influenciam a aprendizagem da ES? 

Não. Um bom nível sócio económico condiciona apenas o tipo de linguagem de cada 

aluno, mas não a aprendizagem. 

 

2- Na sua opinião, a cultura e educação informal de cada professor e alunos influenciam 

as aprendizagens destas matérias? 

Sim. A cultura de cada professor e aluno influencia e até professores de biologia têm 

dificuldades de o fazer. 

 

3- Acha que a localização da escola em meio rural ou urbano, é um fator importante para 

o desenvolvimento da ES? 

Não. Hoje em dia, alunos de meio rural são idênticos aos do meio urbano, os acessos há 

informação são os mesmos. O meio sócio económico dos alunos da cidade e aldeia são 

os mesmos. 

 

4- Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar ES ou existe alguma mais 

apropriada? 
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Sim. Em qualquer disciplina se pode lecionar Educação Sexual, só depende dos 

conhecimentos do professor e o seu  à vontade.  

 

5- Acha que deveria existir uma disciplina específica de ES? 

Não deveria existir uma disciplina específica de ES, porque o saber está cada vez mais 

repartido e existe uma massificação da informação o que contraria a capacidade do aluno 

em reter e manter as aprendizagens. Daí que mais uma disciplina para se avaliar só vai 

aumentar o trabalho do aluno, o qual já está sobrecarregado. 

 

 

3ª entrevista  

dia 8/7/16                                                12.30 horas 

Tempo serviço: 18 anos 

Curso: Biologia 

 

 

2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar 

1- Como está organizada a ES na sua escola? 

Os Diretores de Turma seguem o Programa PRESSE, o qual é aplicado ao longo de 12 

aulas. 

Estas aulas são lecionadas em Formação Cívica e em Ciências Naturais, se o DT for 

professor desta disciplina. O DT Aplica os pré e pós-teste. 

 

2- Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola. 

No primeiro Conselho de Turma do ano letivo faz-se a planificação e dividem-se as horas 

pelos professores que quiserem participar neste projeto. 

São lecionadas doze aulas nas quais são realizadas atividades, previamente selecionadas 

por cada professor, retiradas do Caderno PRESS e outras que não constem do PRESS, 

com a participação da equipa do PES (Projeto da Educação para a Saúde). A metodologia 

é a mesma para os professores, podendo variar as atividades. 

A planificação é apresentada pelo dt aos encarregados de educação e pede-se 

complemento ou propostas. O projeto é da responsabilidade do Dt, apesar de professores 

da turma colaborarem nas suas aulas. 
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3- Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou cada um segue a sua?

Os professores não seguem todos a mesma metodologia. A entrevistada, como professora

de biologia e familiarizada com este tema, explora bastante os vários conceitos.

4- Explique essa metodologia de ensino da ES.

Existe uma seleção das atividades do PRESSE e outras que se adequem à realidade de

cada turma, sendo realizadas 12 aulas. Nestas aulas existe a intervenção da psicóloga e

agentes de saúde, nomeadamente da equipa do PES.

5- Foi sempre esta metodologia, ou já existiram outras?

Sim.

6- Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) que for(em) possível(veis).

Não tem conhecimento. É o segundo ano a lecionar nesta escola e foi sempre assim.

Mesmo noutras escolas seguiu sempre o PRESS.

7- Como procede para analisar os resultados da implementação da ES na sua escola?

Através dos pós testes, quando comparados com os pré testes, das mudanças de atitude

dos alunos.

8- Considera que tem obtido o sucesso desejado com a metodologia que utiliza

presentemente ou pondera alterá-la?

Razoável. A professora pensa que deveria ser alterada ao nível do tempo de lecionação

na concretização deste projeto ou não ter que cumprir o programa quando se leciona a

disciplina.

3. Monitorização do sucesso das metodologias de ensino da ES

1- Considera a legislação para a ES como promotora do sucesso dos alunos?

Concorda, apenas o tempo é que é escasso. No 9ºano aumentaram os conteúdos e a carga

letiva é a mesma, como a introdução do Suporte básico de vida, que ainda por cima

envolve uma atividade prática.

2- A metodologia atual, utilizada na sua escola promove mais sucesso que outras

anteriores?



303 

Não sabe, não tem conhecimento. 

3- Como monitorizam o sucesso destas aulas?

Existe uma grelha onde em que o dt coloca os resultados do pré e pós teste, que é enviada

para a equipa do PES, que a analisa e dá informação ao DT, como havendo ou não

evolução dos alunos. O DT depois dá a conhecer aos professores em Conselho de Turma,

perto do final do ano letivo.

4- Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração das aulas de ES?

Sim.

5- Tem alguma sugestão a fazer à  legislação aplicada?

Existir e sexual, mas não diminuirem a carga horária nem aumentarem os conteúdos. Em

termos reais apenas se cumpre o que é imposto por lei.

6- Como avalia a ES na sua escola?

Boa.

7- Como é que o Diretor de Turma prepara o Projeto de ES para a sua Direção de Turma?

Na primeira reunião intercalar, de conselho de turma, o diretor de turma apresenta aos

professores a planificação da educação sexual inicial, com várias propostas dando os

presentes a sua opinião relativamente aos temas a ser explorados nessas aulas.

Seguidamente o Diretor de turma dialoga com os alunos acerca dos conceitos a serem

abordados e pede aos mesmos para proporem temas que achem que devem ser tratados.

8- Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES da sua escola?

Não existir tanta matéria para lecionar em Ciências Naturais, como acontece em quase

todas as disciplinas. Isto dificulta e empobrece o trabalho que cada professor poderia fazer

na área da ES.

4. Fatores económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso dos alunos em ES

1- Considera que os fatores económicos e sociais influenciam a aprendizagem da ES?

Não.
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2- Na sua opinião, a cultura e educação informal de cada professor e alunos influenciam 

as aprendizagens destas matérias? 

Sim. A cultura de cada professor e aluno influencia e até professores de biologia têm 

dificuldades de o fazer. Por vezes temos que descontruir conceitos o que é fundamental 

para  construir novos conhecimentos, e não dá tempo. 

 

3- Acha que a localização da escola em meio rural ou urbano, é um fator importante para 

o desenvolvimento da ES? 

Não. Hoje em dia, alunos de meio rural são idênticos aos do meio urbano, os acessos há 

informação são os mesmos. O meio sócio económico dos alunos da cidade e aldeia são 

os mesmos. 

 

4- Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar ES ou existe alguma mais 

apropriada? 

Não, deveria ser em Ciências Naturais, pois os professores têm mais conhecimentos par 

a sua lecionação. 

 

5- Acha que deveria existir uma disciplina específica de ES? 

Deveria existir uma disciplina específica de Educação Sexual, com um tempo semanal. 

Porque é difícil e muito importante na vida dos alunos e um tempo semanal seria mais 

proveitoso em termos reais. 

 

 

 

4ª Entrevista                             8/7/2016     17.30 horas 

Idade- 43 

Tempo de serviço- 16 anos.  

Curso- licenciatura Geologia, ramo educacional 

 

2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar 

1- Como está organizada a ES na sua escola? 

Os Diretores de Turma seguem o Programa PRESSE, o qual é aplicado ao longo de 12 

aulas. 
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Estas aulas são lecionadas em Cidadania e em Ciências Naturais, se o DT for professor 

desta disciplina. O DT Aplica os pré e pós-teste. O professor não é DT. 

2- Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola.

No primeiro Conselho de Turma do ano letivo faz-se a planificação e dividem-se as horas

pelos professores que quiserem participar neste projeto.

São lecionadas doze aulas nas quais são realizadas atividades, previamente selecionadas

por cada professor, retiradas do Caderno PRESSE. A metodologia é a mesma para os

professores, podendo variar as atividade Estas aulas têm que ser sumariadas.

O projeto é da responsabilidade do DT, apesar de professores da turma colaborarem nas

suas aulas.

3- Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou cada um segue a sua?

Os professores não seguem todos a mesma metodologia. O entrevistado, como professor

de biologia e familiarizado com este tema, explora bastante os vários conceitos.

4- Explique essa metodologia de ensino da ES.

Existe uma seleção das atividades do PRESSE que se adequem à disciplina e à turma,

sendo realizadas 12 aulas, distribuídas por vários professores. O DT é que dá o pré-teste

e o pós-teste.

5- Foi sempre esta metodologia, ou já existiram outras?

Não sabe. O professor não sabe se existiram outras, pois é o primeiro ano que está a

lecionar nessa escola e a que segue é o PRESS.

6- Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) que for(em) possível(veis).

Não tem conhecimento.

7- Como procede para analisar os resultados da implementação da ES na sua escola?

Através dos pós-testes, quando comparados com os pré testes, o DT informa a equipa dos

docentes da turma acerca da sua evolução. Cada professor que lecionou estas aulas

verifica a evolução dos alunos pelo modo como passam a abordar determinados conceitos

e suas atitudes. Faz uma avaliação informal.
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8- Considera que tem obtido o sucesso desejado com a metodologia que utiliza 

presentemente ou pondera alterá-la? 

Bom. Nesta escola, nos sétimo e oitavo anos existe uma disciplina semestral que é a 

educação para a Saúde, em que os professores trabalham alguns destes conceitos que 

serão mais aprofundados no 9º ano. Isto significa que os alunos já estão familiarizados e 

mais aptos no 9º ano para reforçar o que já aprenderam. 

 

3. Monitorização do sucesso das metodologias de ensino da ES 

1- Considera a legislação para a ES como promotora do sucesso dos alunos? 

Concorda, apenas o tempo é que é escasso. No 9º ano aumentaram os conteúdos e a carga 

letiva é a mesma, como a introdução do Suporte básico de vida, que ainda por cima 

envolve uma atividade prática. 

 

2-  A metodologia atual, utilizada na sua escola promove mais sucesso que outras 

anteriores? 

Não sabe, não tem conhecimento. 

 

3-  Como monitorizam o sucesso destas aulas? 

Existe uma grelha em que o dt coloca os resultados do pré e pós teste, que é enviada para 

a equipa do PES, que a analisa e dá informação ao DT, como havendo ou não evolução 

dos alunos. O DT depois dá a conhecer aos professores em Conselho de Turma, perto do 

final do ano letivo. O que os professores têm que dar a conhecer ao longo do ano é que o 

programa da Educação Sexual está a ser cumprido. 

 

4-  Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração das aulas de ES? 

Sim. 

 

5-  Tem alguma sugestão a fazer à  legislação aplicada? 

Existir e sexual, mas não diminuirem a carga horária nem aumentarem os conteúdos. Em 

termos reais apenas se cumpre o que é imposto por lei. 

 

6-  Como avalia a ES na sua escola? 

Razoável, apesar que os resultados em termos reais poderão ser observados a longo prazo. 
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7- Como é que o Diretor de Turma prepara o Projeto de ES para a sua Direção de Turma?

Na primeira reunião intercalar, de conselho de turma, o diretor de turma apresenta aos

professores a planificação da educação sexual inicial, com várias propostas dando os

presentes a sua opinião relativamente aos temas a ser explorados nessas aulas.

Seguidamente o Diretor de turma dialoga com os alunos acerca dos conceitos a serem

abordados e pede aos mesmos para proporem temas que achem que devem ser tratados.

8- Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES da sua escola?

Deveria existir um mini projeto para cada turma, com pessoas externas à escola a

participar, principalmente com atividades práticas.

4. Fatores económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso dos alunos em ES

1- Considera que os fatores económicos e sociais influenciam a aprendizagem da ES?

Não. A aprendizagem tem a ver com o que os alunos trazem de casa, a educação que

trazem. Existem alunos que nunca falam sobre estas questões com os pais.

2- Na sua opinião, a cultura e educação informal de cada professor e alunos influenciam

as aprendizagens destas matérias?

Sim. A cultura de cada professor e aluno influencia e até professores de biologia têm

dificuldades de o fazer. Por vezes temos que descontruir conceitos o que é fundamental

para  construir novos conhecimentos, e não dá tempo.

3- Acha que a localização da escola em meio rural ou urbano, é um fator importante para

o desenvolvimento da ES?

Não. Hoje em dia, alunos de meio rural são idênticos aos do meio urbano, os acessos há

informação são os mesmos. O meio sócio económico dos alunos da cidade e aldeia são

os mesmos.

4- Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar ES ou existe alguma mais

apropriada?

Sim,  para todas as disciplinas existe material no caderno PRESSE para utilizarem, não é

específico apenas para algumas disciplinas.

5- Acha que deveria existir uma disciplina específica de ES?



308 

 Não deveria existir uma disciplina específica de Educação Sexual, mais uma disciplina 

para se avaliar só vai aumentar o trabalho do aluno, o qual já está sobrecarregado. 

5ª Entrevista 22/7/2016     14. 00 horas 

Idade- 47 

Tempo de serviço- 23 anos.  

Curso- licenciatura Português/ Inglês 

2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar

1- Como está organizada a ES na sua escola?

Os Diretores de Turma seguem o Programa PRESSE, o qual é aplicado ao longo de 12

aulas.

Estas aulas são lecionadas em Educação para a Cidadania e pelo DT. O DT Aplica os pré

e pós- teste.

2- Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola.

No primeiro Conselho de Turma do ano letivo o dt dá a conhecer o projeto de Esexual

para a sua direção de turma.

São lecionadas doze aulas nas quais são realizadas atividades, previamente selecionadas

pelo DT, retiradas do Caderno PRESSE. A metodologia é a mesma para os vários dt,

podendo variar as atividades. Estas aulas têm que ser sumariadas.

O projeto é da responsabilidade do DT, apesar de professores da turma, principalmente

da disciplina de Ciências Naturais colaborarem em algumas atividades com as suas aulas.

A professora entrevistada fez formação para lecionar estas aulas.

3- Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou cada um segue a sua?

Os dt  seguem todos a mesma metodologia.

4- Explique essa metodologia de ensino da ES.

Existe uma seleção das atividades do PRESSE que se adequem à turma, sendo realizadas

12 aulas. O DT dá o pré teste e o pós teste.

5- Foi sempre esta metodologia, ou já existiram outras?
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Foi sempre esta a metodologia, pelo menos desde há 16 anos, o tempo que a professora 

está nesta escola.  

6- Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) que for(em) possível(veis).

Não tem conhecimento.

7- Como procede para analisar os resultados da implementação da ES na sua escola?

Há uma professora Coordenadora do PES que faz a gestão e analisa os resultados dos pré

e pós testes e que articula com a Coordenadora dos Diretores de Turma.

8- Considera que tem obtido o sucesso desejado com a metodologia que utiliza

presentemente ou pondera alterá-la?

Bom. Existe uma evolução dos alunos, que se observa nos seus comportamentos, a médio

prazo.

3. Monitorização do sucesso das metodologias de ensino da ES

1- Considera a legislação para a ES como promotora do sucesso dos alunos?

Concorda, apenas o tempo é que é escasso. No 9º ano aumentaram os conteúdos e a carga

letiva é a mesma, como a introdução do Suporte básico de vida, que ainda por cima

envolve uma atividade prática.

2- A metodologia atual, utilizada na sua escola promove mais sucesso que outras

anteriores?

Não sabe, não tem conhecimento.

3- Como monitorizam o sucesso destas aulas?

Existe uma grelha onde em que o DT coloca os resultados do pré e pós teste, que é enviada

para a equipa Coordenadora do PES, que a analisa e dá informação ao DT, como havendo

ou não evolução dos alunos. O DT depois dá a conhecer aos professores em Conselho de

Turma, perto do final do ano letivo. O que os professores têm que dar a conhecer ao longo

do ano é que o programa da Educação Sexual está a ser cumprido.

A entrevistada referiu que no seu caso, a monitorização pelo DT acaba por ser possível e

fácil, pois o DT dá continuidade à mesma função com a mesma turma já há alguns anos.
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4-  Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração das aulas de ES? 

Sim. 

5- Tem alguma sugestão a fazer à  legislação aplicada? 

Existir e sexual, ter em atenção e reforçar mais o papel e a participação dos pais neste 

projeto, no início do ano letivo.  

 

6-  Como avalia a ES na sua escola? 

Razoável, apesar que os resultados em termos reais poderão ser observados a longo prazo. 

 

7-  Como é que o Diretor de Turma prepara o Projeto de ES para a sua Direção de Turma? 

Na primeira reunião intercalar, de conselho de turma, o diretor de turma apresenta aos 

professores a planificação da educação sexual inicial, com várias propostas dando os 

presentes a sua opinião relativamente aos temas a ser explorados nessas aulas. 

Seguidamente o Diretor de turma dialoga com os alunos acerca dos conceitos a serem 

abordados e pede aos mesmos para proporem temas que achem que devem ser tratados. 

O projeto só começa a ser aplicado no segundo período. Isto porque, apesar de alguns dt 

serem efetivos na escola, outros não são e assim tem que existir um espaço de tempo para 

que o dt possa conhecer melhor a turma para que o seu trabalho seja mais profícuo. 

 

8-  Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES da sua escola?  

O projeto não ser só da responsabilidade do DT, ter em atenção que o dt vai dar 12horas  

praticamente sozinho,deveriam participar outros professores e entidades externas à 

escola, principalmente com atividades práticas. 

 

 

4. Fatores económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso dos alunos em ES 

1- Considera que os fatores económicos e sociais influenciam a aprendizagem da ES? 

Sim. A instrução que vem de casa é influenciada pelo fator económico. No conjunto 

influenciam a aprendizagem a todos os níveis. 

 

2- Na sua opinião, a cultura e educação informal de cada professor e alunos influenciam 

as aprendizagens destas matérias? 

Sim. A cultura de cada professor e aluno influencia. 
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3- Acha que a localização da escola em meio rural ou urbano, é um fator importante para 

o desenvolvimento da ES? 

Sim. Em locais rurais é mais difícil falar-se de certas temáticas, de desmistificar certos 

conceitos,  até porque os pais também influenciam os seus filhos. Ainda continua a ser 

um espaço relativamente fechado. 

 

4- Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar ES ou existe alguma mais 

apropriada? 

Não, dado que existem disciplinas cujos conteúdos são mais próximos ou idênticos aos 

que se abordam na Educação Sexual, mas qualquer professor pode lecionar estas aulas.  

 

5- Acha que deveria existir uma disciplina específica de ES? 

Não deveria existir uma disciplina específica de Educação Sexual, mais uma disciplina 

para se avaliar só vai aumentar o trabalho do aluno, o qual já está sobrecarregado e 

algumas atividades, ao longo dos anos já se tornam repetitivas. Não se considera que no 

presente não exista informação adequada aos alunos, o que acontece é que por vezes 

pensam que certas situações só acontecem aos outros. 

 

 

6ª Entrevista                             29/7/2016     13. 30 horas  

Idade- 43 

Tempo de serviço- 21 anos.  

Curso- licenciatura Biologia/ Geologia 

 

2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar 

1- Como está organizada a ES na sua escola? 

Utilizamos basicamente a estrutura  do Programa PRESS (Programa Regional de 

Educação Sexual em Saúde Escolar), o qual é inicialmente dirigido aos DT e em Conselho 

de turma faz-se a divisão por alguns professores que queiram colaborar na concretização 

do projeto.  

 

2- Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola. 

No primeiro Conselho de Turma do ano letivo o dt dá a conhecer o projeto de Esexual 

para a sua direção de turma. 
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São lecionadas doze aulas nas quais são realizadas atividades, previamente selecionadas 

pelo professor de cada disciplina, retiradas do Caderno PRESSE.  

O projeto é da responsabilidade do DT, o qual leciona sempre um maior número de aulas 

que os restantes colegas e alguns professores da turma colaboram também  com as suas 

aulas. Os professores que normalmente participam são de Ciências Naturais, Educação 

Física e de Moral. 

 

3- Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou cada um segue a sua? 

Os professores  seguem todos a mesma metodologia.  

 

4- Explique essa metodologia de ensino da ES. 

Existe uma seleção das atividades do PRESS que se adequem à turma, sendo realizadas 

12 aulas, havendo um guião para todos os professores seguiram. O DT dá o pré teste e o 

pós teste. 

 

5- Foi sempre esta metodologia, ou já existiram outras? 

Foi sempre esta a metodologia, pelo menos desde que chegou à escola (5 anos). 

 

6- Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) que for(em) possível(veis).  

Nessa altura ficava ao critério de cada professor, era mais livre e por vezes mais 

interessante. 

 

7- Como procede para analisar os resultados da implementação da ES na sua escola? 

O Dt coloca os resultados dos pré e pós testes em grelhas de excel. Estes resultados vão 

para o Centro de Saúde e depois para a ARS Norte para fazer um tratamento estatístico 

regional. 

Se houver atividades realizadas pela equipa do PES, é realizado um relatório pela equipa 

que será dado a conhecer ao DT. 

 

8- Considera que tem obtido o sucesso desejado com a metodologia que utiliza 

presentemente ou pondera alterá-la? 

Mais ou menos. A escola está a ponderar alterar, deixar de aplicar o programa PRESS, 

dado que os alunos estão a ficar saturados das atividades que dele fazem parte. Vai haver 

uma reunião entre os responsáveis pela Educação para a Saúde até ao início do ano letivo. 
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Estas alterações tendem a ser efetivadas em sala de aula, nunca pondo em questão a não 

lecionação da ES. 

3. Monitorização do sucesso das metodologias de ensino da ES

1- Considera a legislação para a ES como promotora do sucesso dos alunos?

Não. É interessante e importante, mas existe o tempo obrigatório para se cumprir

programas, existem outras responsabilidades, outros projetos, o que está cada vez mais a

afastar o professor do seu verdadeiro papel, que é de ensinar.

2- A metodologia atual, utilizada na sua escola promove mais sucesso que outras

anteriores?

Não. Da forma que está leva a que os professores trabalhem só para cumprir.

3- Como monitorizam o sucesso destas aulas?

Existe uma grelha onde em que o dt coloca os resultados do pré e pós teste, que é enviada

para a equipa Coordenadora do PES, que a analisa e dá informação ao DT, como havendo

ou não evolução dos alunos. O DT depois dá a conhecer aos professores em Conselho de

Turma, perto do final do ano letivo. O que os professores têm que dar a conhecer ao longo

do ano é que o programa da Educação Sexual está a ser cumprido.

4- Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração das aulas de ES?

Sim.

5- Tem alguma sugestão a fazer à  legislação aplicada?

Existir ES mas os professores deverião realizar muita formação nesta área, para os

professores em geral.

6- Como avalia a ES na sua escola?

Bom, apesar que os resultados em termos reais poderão ser observados a longo prazo.

7- Como é que o Diretor de Turma prepara o Projeto de ES para a sua Direção de Turma?

Na primeira reunião intercalar, de conselho de turma, o diretor de turma, que é

considerado o Coordenador do Projeto, apresenta aos professores a planificação da

educação sexual, com várias propostas dando os presentes a sua opinião relativamente
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aos temas a ser explorados nessas aulas. Seguidamente o Diretor de turma dialoga com 

os alunos acerca dos conceitos a serem abordados e pede aos mesmos para proporem 

temas que achem que devem ser tratados. 

  

8-  Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES da sua escola?  

Promover de forma mais sistemática e mais séria, dentro da escola, os gabinetes de apoio 

com participação ativa dos alunos. Ou seja, trabalhar através dos alunos. 

 

4. Fatores económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso dos alunos em ES 

1- Considera que os fatores económicos e sociais influenciam a aprendizagem da ES? 

Não em termos económicos, mas em termos sociais, mais de meio para meio do que 

propriamente dentro do mesmo meio, de aluno para aluno. 

 

2- Na sua opinião, a cultura e educação informal de cada professor e alunos influenciam 

as aprendizagens destas matérias? 

Sim e muito. A cultura de cada professor e aluno influencia, a postura e a vivência de 

cada um deles faz toda a diferença. 

 

3- Acha que a localização da escola em meio rural ou urbano, é um fator importante para 

o desenvolvimento da ES? 

Sim. Em locais rurais é mais difícil a recetividade de certas temáticas, de desmistificar 

certos conceitos. A escola onde está a entrevistada pertence a um meio que ainda continua 

a ser fechado. 

 

4- Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar ES ou existe alguma mais 

apropriada? 

Não, dado que existem disciplinas cujos conteúdos são mais próximos ou idênticos aos 

que se abordam na Educação Sexual, mas qualquer professor pode lecionar estas aulas.  

 

5- Acha que deveria existir uma disciplina específica de ES? 

Não deveria existir uma disciplina específica de Educação Sexual, mais uma disciplina 

para se avaliar só vai aumentar o trabalho do aluno, o qual já está sobrecarregado e 

algumas atividades, ao longo dos anos já se tornam repetitivas. Por outro lado, os alunos 

não têm vontade de abordar este tipo de assuntos num cariz tão formal. Passa-se mais 
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facilmente a mensagem se ela for integrada noutras tarefas de uma disciplina. Na nossa 

escola temos a disciplina Educação para a Saúde e não é recebida pelos alunos da mesma 

forma, por vezes acham que é uma disciplina menor, logo desvalorizada e é avaliada 

como as outras disciplinas, desde há algum tempo, exatamente porque se assim não fosse 

os alunos ainda revelavam menos interesse. Se ES fosse uma disciplina iria acontecer o 

mesmo. 

7ª Entrevista 29/7/2016     18. 30 horas    

Idade- 49 

Tempo de serviço- 27 anos.  

Curso- licenciatura Biologia/ Geologia 

2- Educação Sexual (ES) em Meio Escolar

1- Como está organizada a ES na sua escola?

A entrevistada é a Coordenadora da ES desde o ano de 2000.

No início do ano letivo há uma reunião com os DT com as diretrizes a seguir. Os DT em

Conselho de turma intercalar do 1º período  elaboram um plano para realizar com a turma

e a divisão por alguns professores que queiram colaborar na concretização do projeto.

Utilizamos basicamente a estrutura  do Programa PRESSE (Programa Regional de

Educação Sexual em Saúde Escolar) e se o professor entender ou os próprios alunos

acrescentam-se atividades que não constem do caderno PRESSE. Ao longo do ano, este

plano pode ser reformulado. No final do ano letivo, o professor entrega o plano definitivo

e a avaliação das aulas de ES da turma. Neste ano letivo não se aplicou os pré e pós teste.

Atualmente considera-se que os professores estão a aderir menos  à aplicação do pré e

pós teste, pois implica uma dinâmica de trabalho num programa que nem sempre é fácil

e rápido para o tratamento dos resultados.

Também constata-se que os pré testes são muito generalistas, já que existem conceitos

questionados aos alunos que o professor pode nunca falar nas aulas de ES, logo o aluno

nunca os vai aprender. Para se obter o sucesso desejado, o professor tem que elaborar o

seu plano e o seu Pré e pós teste, o que promovia diferenciação mas depois não poderia

ser feita a comparação.

No secundário a falta de tempo para lecionar os programas das várias disciplinas que por

si só, já é curto e os professores que participarem no projeto da ES irão perder ainda mais

aulas. Acresce a isto a falta de motivação dos próprios professores, principalmente
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aqueles que nunca tiveram grande aptência para este tipo de aulas. O que acontece é que 

são sempre os mesmos professores a concretizar este projeto.  

 

2- Indique a metodologia de ensino da ES na sua escola. 

São lecionadas doze aulas nas quais são realizadas atividades, previamente selecionadas 

pelo professor de cada disciplina, retiradas do Caderno PRESSE, com primordial 

incidência nas dinâmicas de grupo, vídeos, simulações. 

 

3- Os vários docentes da escola utilizam a mesma metodologia ou cada um segue a sua? 

Os professores  seguem a mesma metodologia.  

 

4- Explique essa metodologia de ensino da ES. 

Existe uma seleção das atividades do PRESSE que se adequem à turma, sendo realizadas 

12 aulas, havendo um guião para todos os professores seguirem.  

 

5- Foi sempre esta metodologia, ou já existiram outras? 

Não. Antes do recurso aos cadernos PRESSE, A ES era integrada no Programa de 

Educação para a Saúde, onde estavam também outras áreas do âmbito da saúde. Nessa 

altura já houve formação em ES para os professores que tinham interesse nessa temática. 

Foram enfermeiros que faziam parte de uma  parceria com a escola denominada Saúde 

na Escola, que deram esta formação cujo nome foi Dinâmicas de grupo a aplicar em ES. 

Assim aquilo que surge no PRESSE não é completamento novo para a nossa escola. O 

que ainda não existia era o guião com uma planificação como existe no PRESSE. 

 

6- Se já existiram outras metodologias, exemplifique a(s) que for(em) possível(veis).  

Nessa altura ficava ao critério de cada professor, era mais livre, mas já se fazia algumas 

atividades das que se encontram no PRESSE, como por exemplo jogos, simulações. 

 

7- Como procede para analisar os resultados da implementação da ES na sua escola? 

Os professores fizeram uma avaliação qualitativa. 

 

8- Considera que tem obtido o sucesso desejado com a metodologia que utiliza 

presentemente ou pondera alterá-la? 
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Boa, mas o seu sucesso será avaliado mais a longo prazo, pelas práticas que os alunos 

irão utilizar em vários momentos da sua vida. A escola deixou de aplicar os questionários 

aos alunos este ano letivo, os quais também não dão uma fiabilidade de 100% acerca do 

trabalho que os professores realizaram. Continua na mesma com algumas atividades do 

programa PRESS, com uma avaliação qualitativa.  

 

3. Monitorização do sucesso das metodologias de ensino da ES 

1- Considera a legislação para a ES como promotora do sucesso dos alunos? 

Não sabe. A lei que obriga ao desenvolvimento de horas dentro das componentes letivas 

adequando aos conteúdos da forma que está implementada agora, não funciona. Ou seja 

no passado nós tínhamos uma área que era a Formação Cívica no básico e que era uma 

disciplina que pretendia desenvolver determinadas competências sociais e humanas e 

enquadrava- se perfeitamente a temática da ES. Atualmente não existe nenhuma 

disciplina onde possa ser implementada a ES nas escolas e a ES vai sendo dada de uma 

forma fragmentada, por professores diferentes, não existindo uma continuidade, pois até 

mesmo apesar de em qualquer disciplina se possa falar de um tema, pode acontecer que 

a concretização destas aulas em várias disciplinas fiquem muito distantes de uma temática 

que lhe daria continuidade.  

 

2- A metodologia atual, utilizada na sua escola promove mais sucesso que outras 

anteriores? 

Não. Da forma que está leva a que os professores trabalhem só para cumprir. 

 

3-  Como monitorizam o sucesso destas aulas? 

O DT faz um relatório que dá a conhecer aos professores em Conselho de Turma, perto 

do final do ano letivo e é enviado à equipa da Coordenação da ES. O que os professores 

têm que dar a conhecer ao longo do ano é que o programa da Educação Sexual foi 

cumprido. 

 

4-  Na sua escola, é aplicada a legislação na ministração das aulas de ES? 

Sim ( Lei 50). 

 

 

5-  Tem alguma sugestão a fazer à  legislação aplicada? 
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As 12 horas são excessivas e deixou-se de privilegiar outras temáticas a nível da 

promoção da saúde em favor, só da ES. Deveria voltar a existir um espaço, no ensino 

básico, específico para o DT e ele lecionava estas aulas, com colaboração de alguns 

colegas pontualmente. Deveria também existir um espaço no ensino secundário, que 

nunca existiu para que o DT desse estas aulas. Mas nestas 12 horas não se abordaria 

apenas a ES, seriam dados outros temas dentro da promoção da saúde. 

 

6-  Como avalia a ES na sua escola? 

Bom, apesar que os resultados em termos reais poderão ser observados a longo prazo. 

 

7-  Como é que o Diretor de Turma prepara o Projeto de ES para a sua Direção de Turma? 

Na primeira reunião intercalar, de conselho de turma, o diretor de turma, apresenta aos 

professores o plano da educação sexual, com várias propostas dando os presentes a sua 

opinião relativamente aos temas a ser explorados nessas aulas. Seguidamente o Diretor 

de turma dialoga com os alunos acerca dos conceitos a serem abordados e pede aos 

mesmos para proporem temas que achem que devem ser tratados. 

  

8- Tem alguma sugestão para a melhoria do sucesso da ES da sua escola?  

Teria que Haver espaço real em termos de tempo letivo, todas as semanas em que se 

realizarião sessões sobre esta temática, discussões, convidar pessoas, partilhar ideias e 

um espaço de debate sem ser com a formalidade do professor na aula. Deveria existir uma 

equipa do Ministério da Saúde em parceria com as escolas que não tivesse que ser 

necessariamente e sempre o professor, com outras dinâmicas que não a que o professor 

utiliza para dar as suas aulas. Esta equipa teria conhecimento técnico e estaria com as 

turmas em sessões com horário calendarizado. Através de agentes exteriores à escola a 

atitude dos alunos é mais positiva, pois dos professores já eles estão saturados, pois são 

sempre os mesmos todos os dias.  

 

 

4. Fatores económicos, políticos e sociais e o sucesso/insucesso dos alunos em ES 

1- Considera que os fatores económicos e sociais influenciam a aprendizagem da ES? 

Não. 
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2- Na sua opinião, a cultura e educação informal de cada professor e alunos influenciam 

as aprendizagens destas matérias? 

Sim e muito. A cultura de cada professor e aluno influencia, a postura e a vivência de 

cada um deles faz toda a diferença. Mas ao nível do aluno torna-se ainda mais relevante 

a sua educação informal, pois não tem capacidade para se distanciar e de não trazer o que 

aprende em casa para a escola. Como por exemplo, o ciúme é bom, em casa dizem-lhe 

que sim, este e outros pré conceitos que os alunos trazem e são muito difíceis de 

desmontar. O professor tem capacidade para não veicular o que pensa, mas o que deve 

ser dito, sabe as suas funções, a maior parte das vezes. 

 

3- Acha que a localização da escola em meio rural ou urbano, é um fator importante para 

o desenvolvimento da ES? 

Sim. Em locais rurais é mais fácil a recetividade dos alunos para as temáticas. A escola 

onde está a entrevistada pertence a um meio urbano. Os alunos do meio urbano acham 

que já sabem tudo devido aos acessos fáceis que estão disponíveis e não aderem a estas 

matérias. 

 

4- Considera que em qualquer disciplina se pode lecionar ES ou existe alguma mais 

apropriada? 

Sim, todas as disciplinas têm temas relacionados. A ES e todos os valores que presidem 

aos princípios daquilo que se ensina de ES são transversais e assim são passados aos 

alunos em qualquer disciplina. No fundo a ES e a educação dos comportamentos é uma 

preocupação que está muito patente nas escolas e em todos os professores  

 

5- Acha que deveria existir uma disciplina específica de ES? 

Não deveria existir uma disciplina específica de Educação Sexual, mais uma disciplina 

para se avaliar só vai aumentar o trabalho do aluno, o qual já está sobrecarregado e 

algumas atividades, ao longo dos anos já se tornam repetitivas. Por outro lado, os alunos 

não têm vontade de abordar este tipo de assuntos num cariz tão formal. Passa-se mais 

facilmente a mensagem se ela for integrada noutras tarefas de uma disciplina. Deve ser 

uma área transversal e não deve ser uma disciplina formal. 
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Apêndice 4- Análise descritiva, média e desvio padrão, da variável idade 

de acordo com o género, por escola. 
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Descriptives 

 género Statistic Std. Error 

idade masculino Mean 15,1600 ,14922 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 14,8520  
Upper Bound 15,4680  

5% Trimmed Mean 15,1778  
Median 15,0000  
Variance ,557  
Std. Deviation ,74610  
Minimum 14,00  
Maximum 16,00  
Range 2,00  
Interquartile Range 1,00  
Skewness -,274 ,464 

Kurtosis -1,076 ,902 

feminino Mean 14,2727 ,11736 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 14,0287  

Upper Bound 14,5168  

5% Trimmed Mean 14,2980  

Median 14,0000  

Variance ,303  

Std. Deviation ,55048  

Minimum 13,00  

Maximum 15,00  

Range 2,00  

Interquartile Range 1,00  

Skewness ,109 ,491 

Kurtosis -,264 ,953 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

idade Equal variances 

assumed 

1,810 ,185 4,585 45 ,000 ,88727 ,19353 ,49748 1,27707 

Equal variances 

not assumed 
  4,674 43,745 ,000 ,88727 ,18984 ,50460 1,26994 
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